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Abs tract: 
In 1317 AH, extensive measures in various fields of culture, politics and society 
were taken by the government of Reza Shah Pahlavi. The es tablishment of the 
Thought Development Organization is one of the cultural activities of this period. 
The special mission of the Organization was to propagate the political ideals of the 
Pahlavi regime, enthusiasm towards Reza Shah and the full support of the masses 
to the government. Previously at a lower level, the organization “Enlightenment 
of Public Opinion” was set up in Education Minis try in 1310 AH and pursued the 
same goals at the school level and among young people. Now it was to spread 
to other social classes on a larger scale. In this s tudy, while examining some of 
the conflicts between the firs t Pahlavi government reforms and the usual way of 
life of Iranians these days, the ideas for overcoming these conflicts have been 
considered by the Thought Development Organization and the reasons for the 
failure of the Thought Development Organization to achieve its goals is taken into 
account. In fact, the research is concerned with how to deepen the wide-ranging 
changes in government in the cultural and social lower layers of Iranian society 
at the time. Thus, the main research ques tion will be: What was the purpose of 
forming the Thought Development Organization? And the other is: was the think 
tank successful in carrying out its mission? The research method is descriptive-
analytical and using library resources and his torical records. The results of the 
research showed that the Organization for the Development of Thought was a 
complement to the s tructural reforms of Reza Shah’s sys tem of government, in 
line with classic and modernis t s trategies. The purpose of forming them was to 
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involve the general public with sweeping changes that in many cases seemed 
des tructive to the lifes tyle and religious beliefs of the people. The s tudy process 
of the present s tudy in the las t years of Reza Shah’s reign shows the fact that the 
goals of the Thought Development Organization were not achieved for various 
reasons. Among these reasons, the following can be mentioned: A- Reza Shah’s 
unkindness towards the main designer of the Thought Development Organization. 
It is noteworthy that Ahmad Matin Daftari, after turning to Reza Khan in foreign 
policy, was removed from the pos t of Prime Minis ter and imprisoned to satisfy the 
Allies. (The fate that had previously befallen mos t of Reza Shah’s firs t generation 
of intellectual and modern advisers). B. The weakening of Reza Shah in the 
international arena (despite his declaration of neutrality in World War II), which 
had many domes tic influences, especially in public opinion. C- The exaggeration 
of the propaganda of the Thought Development Organization in praise of Reza 
Shah, which caused the opposition of the majority of the religious community as 
well as another group of educated intellectuals of that day in Iran. D. The policy 
of Wes tern-s tyle modernity, on the one hand, and classic trends and devotion to 
Shah, on the other, contradicted the deep Islamic and Shiite beliefs of the majority 
of the people. E. The circums tances of World War II, Iran’s s trategic position, 
and the Allies’ dis trus t of Reza Shah’s foreign policy led to numerous threats and, 
ultimately, the occupation of Iran.

Keywords: Thought Development Organization, Cultural change from above, 
Cultural change from below, Intellectuals, Sovereignty.
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چکیده
و  گسترده  کارهای  به  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  عرصه های  در  پهلوی  رضاشاه  حکومتی  نظام 
گوناگونی دست زد )1۳17 ش( که تأسیس »سازمان پرورش افکار« یکی از آنها در حوزه فرهنگ است. 
مأموریت ویژه این سازمان تبلیغ آرمان های سیاسی رژیم پهلوی و به دنبال آن، شاه دوستی و پشتیبانی 
فراگیر توده ای از دولت بود. پیش از این، سازمان »تنویر افکار عامه« که 1۳1۰ خورشیدی در آموزش و 
پرورش تأسیس شد، در سطح نازل تری همین مقاصد را در مدارس معطوف به جوانان دنبال می کرد، اما 
سازمان پرورش افکار، در پی تحقق این اهداف در سطحی گسترده تر معطوف به دیگر طبقات اجتماعی 
بود. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای و اسناد تاریخی، 
پس از بررسی تاریخی برخی از تعارضات میان اصالحات حکومتی پهلوی اول با سبک معمول زندگی 
ایرانیان در آن روزگار و راه کارهای سازمان پرورش افکار درباره برون رفت از آنها، به اسباب ناکامی 
این سازمان در دست یابی به اهدافش می پردازد و به چگونگی ژرفا بخشی به تغییرات گسترده حکومتی 
در الیههای زیرین فرهنگی و اجتماعی جامعه آن روز ایران، پاسخ می گوید. پرسش اصلی پژوهش 
چیستی هدف ایجاد سازمان پروزش افکار است. هم چنین داوری درباره توفیق این سازمان در اجرای 

مأموریت هایش می پردازد

کلیدواژگان
سازمان پرورش افکار، تغییرات فرهنگی از باال، تغییرات فرهنگی از پایین، روشنفکران، حاکمیت، رژیم پهلوی

 1۳
۹۹

/1۰
/17

ش:
ذیر

- پ
 1۳

۹۹
/6/

ت:۳
ریاف

د

نقش سازمان پرورش افکار در تغییرات گسرتده فرهنگی فرادستان 

حکومتی در دوره رضاشاه پهلوی

  ابراهیم صابری نژاد1

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد 
ایران شناسی، دانشگاه شهید بهشتی 

Es_1386@yahoo.com



68
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم )جدید(  | شــــــــامره  چهارم  | زمستان  1399

مقدمه
»تغییرات از باال«، ناگزیر اقدامات تحکم آمیز فرادستان و فرمان برداری ناگریز فرودستان را به ذهن 
تداعی می کند. رضاخان میرپنج با کمک ارتش نوپا در دوره سردار سپهی، وزارت جنگ و نخست وزیری، 
به منظور ایجاد امنیت در سرزمینی که پیش از آن »ممالک محروسه ایران« نامیده می شد با خان ها و 
حاکمان محلی متعدد درافتاد تا باالخره توانست ضمن تقویت حکومت مرکزی، به سراسر کشور مسلط 
گردد. او پس از به دستیابی به تاج و تخت که انقراض دودمان قاجاری را به دنبال داشت، متأثر از 
تعدادی از روشنفکران و تکنوکرات ها که امنیت را زمینه ساز نوسازی می دانستند، به تغییرات اساسی 
در فرهنگ، اقتصاد و سیاست جامعه آن روز ایران مبادرت ورزید. اقدامات گسترده رضاشاه که توأم 
با نهادسازی گوناگونی نیز بود، خیلی زود با مخالفت های علنی گروه های متعدد و مقاومت های مدنی 
اکثریت مواجه شد که البته حکومت با بهره گیری غیردموکراتیک زور و اجبار بر همه آن ها غلبه کرد. 
ازین رو هم عامه مردم که دارای اعتقادات سنتی و مذهبی بودند و هم بخش عمده ای از تحصیل کرده ها 
که خشم خود را فرو برده بودند، شروع به فعالیت های پنهانی کردند. در نیمه دوم دوره سلطنت رضاشاه، 
حاکمیت متأثر از رخدادهای بین المللی، خاصه در آستانه جنگ بین الملل دوم، مصمم شد همراهی عموم 
مردم را برای تسریع برنامه های اصالحی خود به دست آورد. سازمان پرورش افکار، ابتکار عملی از 
سوی برخی تکنوکرات های طرفدار آلمان بود که مورد تأیید شاه نیز قرار گرفت. بر اساس این ابتکار 
عمل و طبق اساسنامه ای که برای این سازمان در دولت تصویب شد می بایست با استفاده از تمهیدات 
بودند،  ساختارشکنانه  مواردی  در  که  اصالحی  متعدد  برنامه های  با  را  ایران  مردم  تبلیغی،  گوناگون 
همراهی کرد. با این توضیح آشکار که اکثریت جمعیت آن روز ایران زندگی روستایی و عشایری داشتند 
و از داشتن سواد خواندن و نوشتن محروم بودند. سازمان پرورش افکار برای ارتباط با چنین جامعه ای 
و تأثیرگذاری بر آن ها، طبق اساسنامه تصویب شده مسیر سختی در پیش گرفته بود. با این مقدمه و 
برای بررسی نقش سازمان پرورش افکار در تغییرات گسترده فرهنگی از باال در دوره رضاشاه پهلوی، 
ضروریست ضمن اهتمام به جامعه آن روز ایران، حداقل به دو مورد مهم، توّجه ویژه کرد. ابتدا الزم 
است به نقش و عملکرِد روشنفکران که در آن ایام ُمنورالفکر نامیده می شدند، توجه کرد و در ادامه به 

چگونگی تعامالت ایران و غرب در دوره سلطنت پهلوی اول پرداخت.

جامعه ایرانی در روزگار پهلوی
شناخت جامعه آن روز ایران، مستلزم درک درستی از موقعیت جغرافیای طبیعی کشور و آگاهی از عوامل 
تأثیرگذار اجتماعی ساکنان آن، ازجمله چگونگی ارتباطات اجتماعی بین آنان است. بخش بزرگی از 
کشور ایران را بیابان های وسیع و خشک دشِت کویر و کویِر لوت تشکیل داده است و شهرها و روستاها 
در حاشیه این بیابان ها ایجاد شده اند. بخِش دیگر، دو رشته کوه البرز و زاگرس هستند که چون دو دیواره 
مرتفع، حاشیه غربی و شمالی کشور را تشکیل داده اند. این دو عامِل مهم که راه های صعب العبور و 
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ناهموار نتیجه ناگزیر آن بوده است، شبکه ارتباطات را در حد نازلی نگه داشته بود. در سالیان پیش ازاین 
زندگی اجتماعی مردم متناسب با چنین شرایط اقلیمی شکل گرفته بود. به تعبیری دیگر »جغرافیای 
طبیعی این سرزمین زمینه یک موزائیِک اجتماعی است... بیابان وسیع مرکزی در میان چهار رشته کوه 
عظیم، زاگرس، البرز، مکران و نواحی مرتفع، جمعیت را در روستاهای تک افتاده، شهرهای پراکنده 
و قبایِل کوچنده متفرق ساخته است«. )آبراهامیان، 1۳86: 1۰(. ازین رو یکی از اولوّیت های اصالحِی 
حکومت پهلوی اول، توسعه راه های ارتباطی زمینی، ریلی و حتی هوایی شد. اولوّیتی که ضرورتی برای 
سیاست مهِم تمرکزگرایی بود، ضمن این که برای ایجاد و تقویِت حکومت متمرکز، به گسترش و تجهیز 
امکانات مخابراتی چون تلگراف، تلفن و بعدها رادیو نیز توّجه شد. جدای از شرایط جغرافیایی و اقلیمی 
محدودکننده که اقدامات بنیادی را به ویژه در حوزه توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی اجتناب ناپذیر کرده 
بود. انتظارات برآورده نشده انقالب مشروطیت هم شرایِط اجتماعی و فرهنگی ویژه ای در ایراِن آن روز 
بوجود آورده بود. نهضتی انقالبی که با مطالبات محدود آغاز شد، اّما خیلی زود متوجه قانون خواهی و 
تشکیل مجلس با حضور نمایندگان اصناف و اقشار گوناگون مردم شد. در چنین شرایط جغرافیایی و 
موقعیت تاریخی، برخی از ُمنورالفکران ناکام از مشروطه خواهی، مانع بزرگ توفیق خود را جامعه متفرق 
سنتی و روستایی، تشخیص دادند و چاره کار را حکومت متمرکز می دانستند تا با پشتیبانی آن بتوانند 
اصالحات ساختاری را در جامعه بوجود آورند. ازین رو پس از ظهور رضاخان، به وی متمایل شدند تا 
به مدد اقتدارش، برنامه های تجددگرایی خود را تحقق بخشند. ضمن اینکه اقشار گوناگون مردِم غالبًا 
شهرنشین هم متأثر از این افکار، شرایط نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نامناسب دانسته و 
با تعابیر و شیوه های متعدد، نارضایتی خود را بیان می کردند. در واقع »جستجوی دست آهنین و منجی 
ایران و نادری دیگر در شهرها به شعار متداول قشرهائی از جامعه بدل شده بود که توأم با احساس 
دردناِک تأسف، شاهد خاموشی شعله نهضت مشروطه بودند. بدین گونه بود که شاعران، مهم ترین گروه 
تأثیرگذار در جامعه آن روز، بعضی به رغبت و بعضی از روی مصلحت، به ثناگوئی رضاخان پرداختند. 
برای نمونه، شاعر برجسته ای چون عارف قزوینی در غوغای جمهوری، غزلی در تاالر »گراندهتل« 

تهران خواند که از آن غزل ابیات زیر بر سر زبان ها افتاد:
خوشم که دست طبیعت نهاد در دربار
چــراغ سلطنت شــاه بر دریــچه باد
کنون که می رسد از دور رایت جمهور
بــه زیر ســایه او زنـدگی مبارک باد!

آن »عارف نامه«  بود،  رنجیده  عارف سخت  از  غزل  این  خاطر  به  که  میرزا جالل الممالک  ایرج 
هزل آمیز را بر ضد این شاعر پراحساس سرود و در آن گفت که آن یک دهن را بی ربط خوانده است ولی 
با این حال، در همان منظومه عارف نامه چنین می گوید: تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست امیدی 
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جز به سردارسپه نیست.« )طبری، 1۳56: 5۰ و 51( رضاشاه اصالحات فرهنگی برخی از ُمنورالفکران 
بازمانده از دوران مشروطه و همین طور جواناِن پرشور طرفدار تّجدد را در دستور کار خود قرار داد. آنان 
فرهنگ را ضرورت می شمردند؛ زیرا »فرهنگ مهم ترین انتقال دهنده آرمان پهلوی به الیه های اجتماع 
و ایجاد هوّیت ملی بود. با توّجه به آنچه در برنامه اصالحی داده شده به رضاشاه در ابتدای سلطنتش 
آمده بود و تأکیدی که حزب ایران نو بر محوریت رضاشاه در حیات ایران داشت، می توان آرمان رژیم 
پهلوی را مبتنی بر ناسیونالیسم، تّجدد غربی، شاه پرستی و تشکیل حکومت عرفی )سکوالر( دانست« 

)مختاری اصفهانی، 1۳88: 65(.

دست آوردهای سفر رضاشاه به ترکیه
وضعیت کمابیش مشابه ایران و ترکیه، زمینه تنها سفر خارجی رضاشاه را فراهم کرد. اخبار توفیقات 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آتاتورک مرتب به گوش می رسید. گرچه مذهبی های ایرانی مخالف آن 
بودند و در مورد جمهوریخواهی رضاخان، دلیل عمده مخالفت ها، تأثیر گرفتن طرفداران رضاخان از 
شیوه های الئیک ترکیه آن روز بود. با این همه طرفداران تجّددخواه رضاشاه به دالیلی چون همجواری 
ترکیه با اروپا و اصالحات موفق آتاتورک در جهت غربی سازی کشور، او را به این سفر ترغیب کردند. 
بهرحال در خرداد ماه 1۳1۳، رضاشاه تنها مسافرت خارجی خود را با حرکت به سمت ترکیه آغاز کرد. 
او در رأس یک هیئت هفده نفره که اکثرشان نظامی بودند، به این سفر مبادرت کرد. قصد این بود که 
»دور از تشریفات و مبادله نامه ها، گفتگوهای دوجانبه بین دو کشور آغاز گردد و آن چه مورد توّجه و 
عالقه دو کشور هست، بی سر و صدا بین دو زمامدار مورد بحث قرار گیرد« )پسیان و معتضد، 1۳77: 
4۳6(. مخبرالسلطنه هدایت که خود موافق پیشرفت ایران به سبک و سیاق ترکیه نبود، در خاطراتش 

تحت عنوان خاطرات و خطرات، سفر ترکیه را این گونه شرح می دهد: 
روز ۳۰ خـرداد در عمـارت وزارت خارجـه بـا حضـور وزرای خارجـه طرفیـن، شـاه و کمال پاشـا 
مصاحبـه واقـع شـد و توافـق نظـر حاصل، سـپس به سیاسـت ازمیـر و بغـاز پرداخته در اسـالمبول 
در قصـر دلمه باغچـه نـزول اجـالل فرمودند. شـاه در نطق خودشـان می فرمایند بواسـطه برداشـتن 
خرافـات مذهبـی در مـدت سـلطنت مـن، امیـدوارم کـه هـر دو ملـت بعـد از ایـن باهـم بـا یـک 
روح صمیمیـت متقابـل دسـت در دسـت داده منـازل سـعادت و ترّقـی را طـی خواهنـد کـرد ... این 
مسـافرت و کیفیـت مجالـس شـاه را در خـط تأسـی صـرف انداخـت و تشـّبه بـه اروپایـی )هدایت، 

 .)4۰۳  :1۳8۹
جان آر. پری نیز در مقاله ای پژوهشی به تأثیرات رضاشاه از این سفر اشاره می کند: »شاه چنان 
تحت تأثیر اصالحات اجتماعی آتاتورک قرار گرفت که از استانبول تلگرافی به نخست وزیرش دستور 
داد، به تقلید از قانون کاله آتاتورک، به سر گذاشتن کاله لبه دار سبک اروپایی را در ایران مقرر دارد 

)اتابکی، 1۳۹1: ۲۳1(.
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سفر رضاشاه به ترکیه و گفت وگوهایش با کمال پاشا، به قدری در وی تأثیر گذاشت که تحمل 
نقد آن گونه تحول آفرینی را حتی از زبان نزدیکان خود نداشت. 

در موقع شرفیابی وکال پس از بازگشت شاه از ترکیه، دادگر عرض می کند ایران در ترّقی از ترکیه پیش 
است ... شاه سخن او را قطع کرده می فرمایند من ترکیه را دیدم، شما می خواهید باین اظهار نگذارید 
ایران جلو برود ... کوشش من اینست که ایران را در طریق ترّقی و قبول تمدن جدید وارد کنم )وای بر 
تمدن( آیا مردم حاضر نیستند خود را برای زندگی جدید حاضر نمایند )رقص، قمار، شراب و فحشاء( تا 
این اندازه هم که پیشرفتی نصیب ایران شده نتیجه اعمال زور و قدرت من است )از عدلیه پیداست( و 
همین که این زور از میان رفت پیشرفت بهر نقطه ای که رسیده باشد متوقف خواهد ماند )رژیم یک نفره 
غیر از این نتیجه ندارد( از این تاریخ آنچه شد حااًل و مااًل اسباب امیدواری نبود )هدایت، 1۳8۹: 4۰4(. 

در این نقل قول، مخبرالسلطنه، نقدهای خود را در پرانتز ذکر کرده است. این گونه نقدها، گویای 
این مطلب است که نخبگان سیاسی و علمی که دارای سابقه مناسب پیش از پهلوی بودند، به دلیل 
این رو،  از  نبودند،  وی  برای  خوبی  هم راهان  معمواًل  بودند  پایبند  آن  به  که  هنجارهایی  و  ارزش ها 
رضاشاه همواره با نگاه تردیدآمیز عمل کرد آنان را نظاره می کرد. در عوض اعتماد بیشتر رضاشاه به 
نسل جوان روشنفکری بود که در دوره جدید صاحب موقعیت شده بودند. تورج اتابکی و اریکیان زوکر، 
در پیش گفتار کتاب تجّدد آمرانه این مورد را نیز ازجمله موارد مشترک بین رضاشاه و آتاتورک ذکر 
می کنند: »آتاتورک و رضاشاه به طور فزاینده ای به نسل جوان تر روشنفکران که موقعیت خود را به رژیم 

مدیون بودند، اتکا کردند« )اتابکی، 1۳۹1: 1۹(.

سفر ترکیه، دستاوردهای زیادی برای رضاشاه داشت. چنان که ذکر شد، دستور برخی اقدامات اصالحی 
را از همان جا به تهران مخابره کرد؛ اما نکته مهم دیگر دعوت متقابل از آتاتورک بود. هوشنگ شهابی 
به نقل از یحیی دولت آبادی تأثیر این دعوت را در سرعت دادن به روند مدرن سازی این گونه ذکر می کند: 
»یحیی دولت آبادی می نویسد که از آنجا که آتاتورک دعوت متقابل را پذیرفته بود، رضاشاه می خواست 
تا زمان بازدید او، ایران را با چنان سرعتی مدرن سازی کند که آتاتورک شاهد عقب ماندگی نسبی ایران 
نباشد« )همان: ۲۰۰(. رضاشاه با تأثیر گرفتن از آتاتورک، دستور اقدامات یکسان ساز متعددی صادر کرد. از 

پوشش یکسان مردان و کشف حجاب زنان گرفته تا ایجاد فرهنگستان.

پیشینه تبلیغات سیاسی حکومت رضاشاه
 حاکمیت در ابتدا تالش کرد تغییرات گسترده خود را از طریق اقشار دانش آموزی تبلیغ و تبیین کند. 
به این منظور ایدئولوژی خود از طریق دائره تنویر افکار عامه که در اواخر دهه 1۹۳۰ م )1۳1۰ ش( در 

آموزش و پرورش ایجاد گردید تبلیغ کرد:
این سازمان با برگزاری سخن رانی های عمومی صاحب نظران شهیر و معروف و مردان حرفه ای، طیِف 



گسترده ای از مسایل و موضوع ها و از جمله اخالق، تاریخ، بهداشت، ادبیات، علوم اجتماعی، آموزش و 
پرورش، تجّدد و میهن پرستی، وفاداری به شاه و ذکر پیشرفت های نمایان کشور در سال های اخیر را 
به بحث می نهاد... این سازمان که ظاهراً از روی نمونه های تبلیغات نازی و فاشیستی شکل گرفته بود 
در نظر داشت افکار عمومی را در راستای خطوط مورد نظر سوق دهد، مردم را با دستاوردهای دولت 
آشنا سازد، حمایت عمومی را برای دولت کسب کند و غرور و آگاهی ملی را برانگیزاند. نظام آموزشی 
در مجموع به گونه ای پی ریزی شده بود که سکوالریسم، ناسیونالیسم و شکوه و عظمت شاهنشاهی 

ایران را به دانش آموز القا کند )فوران، 1۳8۲: ۳۳۹(.
در سال های بعد حکومت به این گروه از مخاطبان، اکتفا نکرده و برای تبلیغ مجموعه برنامه های 

خود به عموم مردم، سازمانی جدیدی تحت عنوان سازمان پرورش افکار ایجاد کرد.

سازمان پرورش افکار
سازمان پرورش افکار را می توان رویکردی جامعه شناسانه به اصالحات عاجل رضاشاه دانست. رویکردی 
بی بهره  اقناع کننده  دستگاهی  از  مردم  عموم  همراهی  برای  که  حکومت  روز  آن  شرایط  با  متناسب 
باید ذکر کرد، شرح  افکار  ایجاد سازمان پرورش  اّما به طور حتم مستندترین دلیلی که برای  بود؛ و 
مأموریتی است که از سوی بنیان گذار آن بیان شده است. احمد متین دفتری، مؤسِس اصلی سازمان، در 
سخن رانی هایش، خالصة مأموریت سازمان پرورش افکار را مبارزه برای تقویت روح ملت و یکی کردن 
فرهنگ ها بیان می کند و می گوید: »سازمان پرورش افکار برای این به وجود آمده است که فرهنگ 
ایران را با تمام وسایلی که در دست گرفته است تقویت بکند و فرهنگ را یکی بکند که ما دارای یک 

فرهنگ باشیم« )دلفانی، 1۳75: 4(. 
نکته کلیدی و مهمی که در سخنرانی متین دفتری، مالحظه می شود، تاکید بر یکی کردن فرهنگ 
بود. فرهنگی که مبلغ  بپذیرند فرهنگ مورد نظر حاکمّیت  باید همه  این فرهنگی که  البته  و  است؛ 
شاه پرستی از یک سو و تّجدد از سوی دیگر شد. عالوه بر این، احمد متین دفتری در خاطرات خود درباره 

چگونگی شکل گیری سازمان پرورش افکار و اقدامات تکمیلی آن می نویسد: 
ابتدا فکر تشکیل سازمان پرورش افکار را در دماغ شاه تولید نمودم و این مقدمه ای بود برای تشکیل 
یک حزِب سیاسی، مانند حزب خلق ترکیه. به این مالحظه بود که زمینه را بسیار وسیع گرفتم. رادیو 
را که شاه در ابتدا با آن مخالف بود، تأسیس کردیم، وسایل فنی برای اصالح مطبوعات فراهم و حتی 
یک مدرسه برای روزنامه نگاری دایر نمودیم، از تئاتر و نمایش که مکتب بزرگی برای تربیت یک ملت 
است، غفلت نداشتیم و یک مدرسه هم برای آموزش هنرپیشگان به وجود آوردیم و چون عقیده ام این 
است که تربیت اجتماعی در کشور ما از فرهنگ باید سرچشمه بگیرد، معلمین و سایر فرهنگیان را به 

این منظور تجهیز کردیم )عاقلی، 1۳71: 16۲(.
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توجه به سخنان متین دفتری و ذکر الگوی حزب خلق ترکیه از یک سو، ماهیت تجّدد سکوالر 
رضاشاهی را نشان می دهد و از سوی دیگر، تمرکز بر نهادسازی در جهت تثبیت قدرت حکومت را 
مشخص می سازد. در واقع نوسازی رضاشاهی در روند خود به نهادی نیازمند شد که بدون استفاده از 
زور، بتواند جامعه را با فحوای برنامه های خود هماهنگ نماید. متین دفتری دولت ها را در مقابل فرهنگ 
جامعه مسئول دانسته و معتقد است عالوه بر انجام اصالحات باید به آحاد مردم، افکار مناسب داده شود. 

وی به تاریخ 1۳ بهمن 1۳17 در این باره می گوید: 
دولت های امروز، یعنی یک دولت بیدار و هوشیار، نمی تواند نسبت به فرهنگ عمومی جامعه خودش 
بی عالقه و بی نظر باشد. در فرهنگ و افکار یک جامعه یک قوای مضر و یک قوای سودمند هست. 
دولت مکلف است که بر علیه آن قوای مضر مبارزه کند و قوای سودمند را تقویت کند تا در نتیجه این 
مراقبت یک وجدان ملی و یک اراده قوی ملی و یک پرورش معنوی در جامعه به وجود بیاید ... در 
یک جامعه کافی نیست که فقط اصالحات اجرا شود. از نظر وظیفه دولت، اجرای اصالحات تنها کافی 
نیست، بلکه بایستی به مردم، به جامعه، یک تعلیماتی، یک افکاری داده شود که معنی اصالحات را 
بفهمند، به اصالحات آشنا شوند، قدرتش را بدانند و به اصالحات عالقه مند شوند ... وظیفه دولت ها در 
فرهنگ عمومی این است که سعی کنند قوای معنوی ملت، قوایی که در یک ملت هست با هم کمک 
کنند... روی این افکار بوده... که این سازمان پرورش افکار به وجود بیاید. ُرل مهم سازمان پرورش 
افکار این است: مبارزه معنوی برای تقویت روح ملت )مجموعه آیین نامه های سازمان پرورش افکار و 

مجموعه نخستین رشته سخنرانی های پرورش افکار، 1۳18: ۳ تا ۳5(.
 

مطالبی که متین دفتری بیان می کند، یادآور تفکراِت نسل اول روشن فکری دوره رضاشاه است. 
نسلی که اتفاق و یک پارچگی را شرط توسعه می دانستند. اتفاق و یکپارچگی همه جانبه آحاد مردم، 
تحت نظر پادشاه. با این حال احمد متین دفتری را باید بیشتر شناخت و به منظورش باید بهتر پی برد. 

متین دفتری از سران جمعیِت ایران جوان به شمار می رفت و در دوره دّوم سلطنت رضاشاه از مردان 
موثر عرصه سیاسی ایران شد. آنچه که او در مورد پیاده کردن مدل ترکیه در ایران می گوید، حاکی 
از ایجاد حزبی فراگیر و توده ای و دادن آموزش هایی در چارچوب موازین دولتی برای ایجاد وفاداری 
توده ها به نهاد سلطنت فارغ از پایه های سنتی مشروعیت سلطنت همچون اشرافیت فئودال و علمای 
با ایجاد  مذهبی است. چاپ کتاب در جهت افکار میهن دوستی و شاه پرستی، ترویج موسیقی علمی 
آهنگ های مهیج و سرودهای میهنی و برپایی سخنرانی در مراکز شهرستان ها در راستای این آموزش 

همگانی بود که خالف آموزه های سنتی می نمود )مختاری اصفهانی، 1۳88: 14 و 15(. 

مطالبی که در سطور پیش، از خاطرات متین دفتری ذکر شد، به خوبی گویای تأثیرپذیری رضاشاه 
از مشاوران تحصیل کرده اش است. در واقع متین دفتری به صراحت تولید فکر سازمان پرورش افکار و 
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همچنین تأسیس رادیو را با وجود مخالفت اولیه شاه، به خود نسبت می دهد. نکته ای که در اینجا باید 
اشاره شود این است که متین دفتری نیز چون برخی از روشنفکران نسل اول حکومت رضاشاه، به این 

باور رسیده بود که از شرایط موجود و اقتدار شاه برای تجّدد جامعه ایرانی استفاده کند. 
]او[ در دوره وزارت خود بر دادگستری که حدود سه سال طول کشید، موفق به نوسازی کامل این 
دستگاه شد و سازمان جدیدی برای آن به وجود آورد. از مهمترین اقدامات وی در دادگستری، تدوین 
نیز تأسیس سازمان پرورش  قانون مدنی و قوانین جدید دادگستری و تأسیس شورای عالِی ثبت و 
افکار در 1۳17 خورشیدی بود که به قول خودش قرار بود به یک حزب سیاسی تبدیل شود )پسیان و 

معتضد، 1۳7۹: 147(. 

به  متین دفتری  انتصاب  یافت.  ارتقاء  نخست وزیری  مقام  به  شاه،  نظر  با  بعدها  اینکه  ضمن 
نخست وزیری رضاشاه از اقداماتی بود که تعجب همگان را برانگیخت؛ زیرا اواًل او فاقد تجربه کافی در 
دستگاه های اداری بود و ثانیًا کمی سن او در هنگام این انتصاب جلب توجه می کرد که در عین حال 
رجال باتجربه و معمر زیادی برای احراز پست نخست وزیری انتظار می کشیدند. ظاهراً رضاشاه در یکی 
از جلسات هیئت دولت از وزرا خواسته بود که گزارشی درباره عاقبت جنگ جهانی دوم بنویسند و به 
وی ارائه دهند و گزارِش متین دفتری در این زمینه مورد توجه رضاشاه واقع می شود. او در مقاله خود 
با دالیل و براهین، ثابت کرده بود که آلمان در این جنگ پیروز خواهد شد. احتمااًل رضاشاه با توجه 
به معروفّیت متین دفتری به طرفداری از آلمان )ژرمانوفیلی( و برای جلب توجه آلمان ها که به سرعت 
مشغول فتح جبهه های گوناگون بودند، او را به نخست وزیری برگزید. عده ای نیز معتقدند که رضاشاه 

ناگهان تصمیم گرفت کارها را به دست جوان ها بسپارد )همان: 14۹(.

دیدگاه ها درباره علت پیدایی سازمان پرورش افکار
درباره علت پیدایش سازمان پرورش افکار، برخی براین باورند که »رضا شاه با سرکوِب تشکل های 
مردمی، در حوزه روحانیان یا اصناف و روشنفکران، سعی می کرد تشکل های جایگزین از سوی حکومت 
ایجاد کند. این انجمن ها و تشکل های رسمی حکومتی، اعضای جامعه را جذب کرده، آن ها را از باال 
هدایت می نمود. دو نمونه از این تشکل ها عبارت اند از: سازمان پرورش افکار و سازمان پیشاهنگی« 
)حسام، 1۳7۲: 17۲(؛ و البته »مورخانی نیز هستند که با تأکید بر جنبه هایی خاص، معتقدند که رویکرد 
حکومت رضاشاه به امور فرهنگی و تنویر افکار، یکی از پیامدهای تأسیس دانشگاه تهران و گرد آمدن 
رشید  فروزانفر،  بدیع الزمان  نظیر  ایران،  روز  آن  جامعه  ادبی  و  فرهنگی  فرهیختگان  و  اندیشمندان 
یاسمی، رضازاده شفق و اسماعیل مرآت، در کانونی واحد و تأثیرگذاری این عده در سیاست های عمومی 

دولت بوده است« )رحمانی، 1۳66: 4۰۹(.
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اهداف یاد شده در اساس نامه سازمان پرورش افکار 
 در اساس نامه سازمان پرورش افکار اعضا، اهداف، امکانات و اختیارات آن را به صراحت ذکر شده است.

 طبق این اساسنامه، افرادی در تهران و شهرستان ها، با نظر و تأیید مستقیم و غیرمستقیم دولت، 
عهده دار پرورش و هدایت عموم مردم می شدند. این هدایت گری که به جنبه احساسی آن توّجه خاص 
شده طبق برنامه ریزی انجام گرفته می بایست با بهره گیری از تمامی وسایل ممکن تبلیغی و ازجمله 
رادیو، با رویکرد میهن دوستی، شاه دوستی، عالقه مندی به کشور و ترقّیات آن اهتمام ورزد. محتوای 
است.  پایانی سلطنت رضاشاه  فرهنگی سال های  و  اجتماعی  اساسنامه، گویای شرایط سیاسی،  کلی 
سال هایی که ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی با اراده مقتدر حکومتی دچار تغییر و دگرگونی 
از تهدیدات احتمالی خارجی، مصّمم به حرکت در مسیر  شده است و رضاشاه ضمن احساِس دلهره 
گذشته تجّددآفرینی است. با این تفاوت که این بار نیازمند تأیید، همراهی و همگامی عموم مردم است. 
نکته مهمی که می توان از مفاِد این اساسنامه نتیجه گرفت این است که طراحان سازمان پرورش افکار 
تصور می کردند جامعه ایرانی همانند مردم ترکیه، از دوره سنتی پیشین خود گذر کرده اند، به طوری که 
اکنون می توان آن را بدون نیاز به گروه های ذینفوِذ مذهبی و محلی، در مسیر دلخواه به پیش راند. 
ضمن این که در هر صورت حکومت قادر به بهره گیری از یاری معتمدان محلی و مذهبی مردم نبود 

چون چنانچه پیش ازاین ذکر شد همه آن ها را از خود رنجانده بود.

تشکیالت و تمهیدات سازمان پرورش افکار
 متناسب با اساسنامه، خیلی زود سازمان پرورش افکار با ساختار تشکیالتی گسترده، شامل کمیسیون های 
بر  عالوه  طوری که  به  بود.  شده  لحاظ  نیز  تشویقی  موارد  هزینه ها  بخش  در  شد.  تشکیل  متعّددی 
به  تشویقی،  شیوه های  اساس نامه،  از  نهم  ماده  پیوست  به  افکار،  پرورش  سازمان  جاری  هزینه های 
این ترتیب رقابتی هیجان انگیز  به  نویسنده، سخنران و... پیش بینی شد.  برای بهترین  صورت جایزه 
میان مبلغان و مروجان سازمان ایجاد کردند. بنیادگذاران از دانش گاهیان غافل نشدند؛ چنان که با توجه 
به نقش مهم و تعیین کننده دانشگاهیان در ترویج برنامه های تبلیغی سازمان پرورش افکار، اساسنامه ای 
نیز در دانشگاه تهران، به این منظور طراحی و تدوین شد. در آیین نامه اجرای اساس نامه سازمان پرورش 
افکار، تأکید فراوانی بر عالقه مندی و ایمان اعضاء به اصالحات دوره رضاشاه شده است. افزون بر این، 
از دیگر مالک های دولت در انتخاب اعضا، می توان به مواردی چون سن، درجه اطالعات، معلومات 
بین عامه  آنان در  تبلیغات  پذیرش  اشاره کرد. ویژگی هایی که موجب  اجتماعی  و همین طور سوابق 
مردم شود. به این ترتیب تالش شد تا ضمن انتخاب معتمدترین افراد از نظر دولت، با اهتمام ویژه 

به معیارهای مقبولیت مردمی، اثربخشی حداکثری را بوجود آورند )ساکما، شماره سند ۲۹۰۰1۲۹7(.
 

محـور اصلـی تبلیغـات سـازمان پـرورش افـکار، قداسـت دادن بـه مقـام و مرتبـه پادشـاه بـود. 
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ازیـن رو ضمـن ایجـاد هیجان هـای ملی گرایـی کـه در آن روز بین احـزاب و دولت های ناسیونالیسـت 
رواج داشـت، تحلیل هایـی جامعه شـناختی از جایـگاه رفیـع پادشـاه ارائـه داده می شـد. دکتـر تقی نصر 
کـه ریاسـت بانـک کشـاورزی و پیشـه و هنـر را عهـده دار بـود، در یکـی از مجموعـه سـخنرانی های 
سـازمان پـرورش افـکار، بـا هیجان فـراوان در بین انبوهـی از عامه مـردم این گونه داد سـخن می داد: 
»جامعـه ترکیـب شـده از چنـد سـلول که خانواده باشـد. جامعـه مانند کودک یتیمی اسـت کـه احتیاج 
بـه مربـی دارد. دانشـمندان و شـعرا که دسـته نخسـت حافـظ عقل و دسـته دوم نماینده احساسـات و 
عواطـف هسـتند، دو خـادم جامعـه محسـوب می گردنـد. عقل قدری ِزبر اسـت و َخشـن. اگر همیشـه 
عقـل کارهـا را اداره کنـد قلـوب منزجـر می شـود و باید احساسـات هم باشـد. این دو خـادم جامعه، از 
آنجائی کـه انسـان جایزالخطاسـت ممکـن اسـت قصـور بورزنـد بنابرایـن یکنفـر دیگر الزم اسـت که 
باالتـر از آنهـا بـوده و آنهـا را اداره کنـد. آن وجـود بـزرگ وجـود مقـدس شاهنشـاه اسـت کـه تمـام 
نقائـص مـا را اصـالح فرمـوده و هـر دسـتهای را بـکار خـودش وادار می کنـد. کف زدن شـدید حضار 
)روزنامـه اطالعـات، ش: 4165: 1(. بـر اسـاس مجموعـه برنامه هـای سـازمان پرورش افـکار، عالوه 
بـر اهتمـام بـه محورهـای تبلیغـی مهمـی چـون شاه دوسـتی و میهن پرسـتی، به توسـعه و پیشـرفت 
کشـور نیـز توجه می شـد. البته رشـد و توسـعه ای که در سـایه راهبری و هدایت پادشـاه انجـام گرفته 
و یـا خواهـد گرفـت. سـخنرانی ها در قالـب مراسـمی احساسـی و هیجان انگیز که شـامل سـرود ملی، 
شاهنشـاهی و نغمـات موسـیقایی بـود، بـه جمعیت هایـی از عامـه مـردم عرضـه می شـد. اسـتفاده از 

تمهیـدات گوناگـون فرهنگـی و هنـری، برای اثربخشـی سـریعتر و بیشـتر مـردم بود.

هشتم دی ماه 1۳17، به موجب تصویب نامه هیئت وزیران، سازمانی با عنوان سازمان پرورش افکار، 
از:  تحت نظر دکتر احمد متین دفتری وزیر دادگستری تشکیل شد. اعضاء هیئت مرکزی آن عبارتند 
و علوم  ادبیات  دانشکده  رئیس  دانشکده حقوق، دکتر عیسی صدیق  معاون  دکتر سیدعلی شایگان1 
دانشسرای عالی، دکتر آشتیانی۲ معاون دانشکده پزشکی، فروزانفر۳ معاون دانش کده معقول و منقول 

)عاقلی، 1۳74، 7، ۳11(. 

سـازمان پـرورش افـکار مرکـب از شـش کمیسـیون بـود کـه به مـوازات هـم و در ارتبـاط با 
رأس هـرم سـازمان بـه فعالیت هـای فرهنگـی مبـادرت می کردند. این کمیسـیون ها عبـارت بودند 
از: کمیسـیون سـخنرانی، کمیسـیون تدوین کتب درسـی )کمیسـیون کتب کالسـیک(، کمیسـیون 
هنرپیشـگی )کمیسـیون نمایـش(، کمیسـیون موسـیقی، کمیسـیون مطبوعـات و کمیسـیون رادیو. 
رادیـو وسـیله ارتبـاط جمعـی جدیـدی بـود کـه مدیران سـازمان پـرورش افـکار توجـه خاصی به 

آن داشـتند، زیـرا اسـتفاده از برنامه هـای آن نیـازی به داشـتن سـواد خواندن و نوشـتن نداشـت.

1. سیدعلی شایگان )1۳6۰-12۸1(، 
روزنامه نگار و حقوق دانی که بعدها از 

رهبران جبهه ملی ایران شد.
2. جواد آشتیانی )1۳6۰-12۷5(، 

معاون وقت دانش کده پزشکی 
دانش گاه تهران و وزیر بهداری 
و نماینده مجلس شورای ملی و 

مؤسسان سال های بعد.
۳. بدیع الزمان فروزانفر )12۷6-
1۳49(، استاد صاحب نام زبان و 
ادبیات فارسی دانش گاه تهران.
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کمیسیون رادیو
 در مصوبه هیئت وزیران، مورخ 1۲ دی ماه 1۳17، ضمن تأکید بر پرورش و راه نمایی افکار عمومی در 
سازمان پرورش افکار، توجه خاصی به رادیو که مهمترین امکان مؤثر تبلیغی آن روز بود، شده است. با 
عنایت به این تأکید، کمیسیون خاصی به رادیو اختصاص داده شد. مأموریت کمیسیون رادیو طبق این 
مصوبه به این شرح بود: »کمیسیون رادیو مأمور است برنامه جامعی تنظیم و به تصویب دولت برساند 
که به ترتیب منظمی، اخبار و نطق ها و موسیقی و غیره برای پرورش افکار عمومی به وسیله رادیو پخش 
شود. در مراکز کشور بلندگوهایی در امکنه عمومی برای شنیدن رادیو نصب خواهد شد. کمیسیون رادیو 
باید فوراً شروع به کار نمایند تا هنگام دایر شدن دستگاه رادیو در تهران، برنامه شش ماه آن قباًل آماده 
باشد )دلفانی، 1۳75: 1(. اساسنامه کمیسیون رادیو به موجب ماده 6 اساسنامه کانون پرورش افکار، 
به گونه ای تنظیم شد که با بهره گیری از کمیسیون اصلی، کمیسیون های فرعی و دفتر، هرچه سریعتر 
تبلیغی  برنامه های  ازجمله مهم ترین  برنامه های مناسب تدارک داده شود.  افراد صالحیت دار جذب و 
سازمان پرورش افکار و خاّصه کمیسیون رادیو، آگاهی بخشی به مردم در مورد فواید اجتماعی رادیو بود. 
محمود بدر، وزیر دارایی در سخنرانی مهم و مفصل خود که در سیزدهم اردیبهشت ماه 1۳18 ایراد شد، 
ابعاد گوناگون فواید اجتماعی رادیو را برای جمعّیت حاضر بیان کرد )اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران، شماره سند s۹۲۲۳ ۰۳18(. وی در ابتدا گفت: »یکی از شعبه های سازمان پرورش افکار رادیو 
دیفوزیون می باشد و امتیاز آن از این حیث است که وسیله نیرومندی در دست دارد تا مطالب سودمند 
را از یک طرف به وسیله متخصصین و اشخاص ذی فن و با صالحیت در هر رشته، به طریقی که عامه 
مردم بتوانند به خوبی از آن استفاده نمایند تهیه نموده و از طرف دیگر با نظم و ترتیبی که موضوع تهیه 

برنامه رادیو می باشد به گوش همگان و افراد ملت برساند« )مختاری اصفهانی، 1۳8۹: 11(.
 

چنان که از این بخش از سخن رانی محمود بدر )کمابیش یک سال پیش از گشایش رسمی رادیو( 
هویداست، مطالبی که مقرر است از رادیو پخش شود، هم برای عامه مردم قابل فهم خواهد بود و 
هم امکان این که در اختیار جمعیت بسیار گسترده تری نسبت به دیگر رسانه ها قرار گیرد، وجود داشت. 

محمود بدر در بخش دیگری از سخنرانی خود به فواید رادیو در جهان آن روز اشاره می کند: 
با تهیه سخن رانی های سودمند و عالی می توان منظورهای بزرگی برای تربیت و اشاعه تمدن در قومی 
وجهه همت قرار داد. با نطق های مؤثر و مهیج می توان احساسات عالیه میهن پرستی و عالقه به شئون 
و حیثیات کشور را در روح ملتی بیدار کرد و با ذکر مطالب تاریخی و جغرافیایی کشور و آثار باستانی 
آن مفاخر ملی به یادآورده و حس عالقه مندی به عظمت و ترّقی میهن را در همگان تقویت نمود. روح 
سلحشوری و نیرومندی را می توان زنده کرد و از این رو قومی را به سربلندی و شوکت رهبری نمود 

و از زبونی و خواری و بیچارگی مردمی را رهانید )همان: 18(. 
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نکته مهم در سخنرانی بدر این بود که تناسب رادیو را با جامعه آن روز ایران بیان کرد. وی در 
این مورد گفت: »در کشور ما فواید رادیو به مراتب بیشتر از سایر جاها است، زیرا قسمت بیشتری از 
جمعیت ما بی سواد بوده کتب و مجالت هم به قدر کافی نداریم و آنچه هست در دسترس همگان 
نمی باشد. خالصه آنکه منظورهایی را که در کشورهای دیگر به وسیله کتاب و مجله و نشریات دیگر 
حاصل می نماید، در ایران با رادیو باید انجام داد. چه هرکس هرقدر بی سواد عامی محض هم باشد، از 
رادیو می تواند استفاده کند و این کار خرجی ندارد و در قهوه خانه ها یا میدان های عمومی بزرگ عامه 
مردم می توانند رادیو را بشنوند )همان: ۲۰ و ۲1(. پس از ایجاد تشکیالت مناسب و تبلیغات فراوان و 
دامنه دار، به منظور اقدامات عاجل در جهت گشایش رادیو، ریاست کمیسیون رادیو از سوی نخست وزیر 
تعیین شد. به این ترتیب که طی حکمی به تاریخ 18 آذرماه 1۳18، احمد متین دفتری )نخست وزیر 
وقت(، با پیشنهاد وزارت فرهنگ و براساس ماده ششم اساسنامه سازمان پرورش افکار، تیمسار سرتیپ 
در  ( ۲۹۰۰1۲۹7همچنان که  سند  شماره  )ساکما،  برگزید  رادیو  کمیسیون  ریاست  به  را  امیرخسروی 
رخدادهای پیش به انعکاس دیدگاه های گوناگون برخی از نخبگان سیاسی و اجتماعی توجه شد، درباره 
دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی سازمان پرورش افکار نیز شایسته است به نظرهای متفاوت در این 

باره، اهتمام ورزید.

کارنامه سازمان پرورش افکار از منظر مخالف و موافق
 حسین مکی، در جلد ششم تاریخ بیست ساله، با اشاره به سرگذشت سازمان پرورش افکار، این گونه در 

مورد نتایج آن قضاوت کرده است: 
از جمله برنامه های سازمان، انجام سخنرانی ها برای به ویژه جوانان و زنان بود. این سازمان عالوه 
بر هیئت مدیره که در جلسات هفتگی خود برای عده ای سخنرانی می کردند از عده ای دیگر از اساتید 
مسائل  در  که  این سخنرانی ها  متن  نمایند.  که سخنرانی  می آورد  عمل  به  دعوت  رجال  و  دانشگاه 
مختلف بود و ضمن آن نیز به تملق گوئی ها نسبت به رضا شاه، پرداخته می شد در جراید خبری درج 
می گردید و به عالوه به صورت جزوه و کتاب، چاپ و منتشر می شد. هر سخنران سعی می کرد که پایه 
تملق را از سخنراِن قبلی باالتر برد بطوری که در اواخِر کار که منتهی به شهریور ماه 1۳۲۰ شد اورنگ، 
در یکی از سخنرانی ها، یکی از ابیات سعدی را این گونه تحریف کرد: بنده همان به که ز تقصیر خویش 
عذر به درگاِه رضا آورد؛ شیوه تملق گوئی به جائی رسید که ُظرفا نام پرورش افکار را »پرورش اطوار« 

نامیدند« )مکی، 1۳74: 6، 466(. 
در مقابِل نظراتی چون نظِر حسین مکی، عیسی صدیق که از همکاران متین دفتری در سازمان 
پرورش افکار بود، تأسیس این سازمان را حول تربیت اخالقی مردم ارزیابی می نماید، به گونه ای که 
»از راه سخنرانی و نشریه و موسیقی و رادیو و نمایش، حس غرور ملی و میهن پرستی را تقویت کند« 

)صدیق، 1۳۳6: 154(.
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نتیجه
سازمان پرورش افکار، تکمله اصالحات ساختاری نظام حکومتی رضاشاه و با راه بردهای باستان گرا و 
تجددآفرین، سازگار بود. این سازمان هم راه کردن توده مردم را با تغییرات گسترده فرهنگی ـ اجتماعی 
باورهای مذهبی مردم نمی ساخت،  و  زندگی  با سبک  آنها،  از  فروانی  دنبال می کرد که مصداق های 
بلکه ساختارشکنانه می نمود. بر پایه داده های مذکور در این پژوهش ناظر به واپسین سال های سلطنت 

رضاشاه، اهداف سازمان پرورش افکار به سبب های گوناگونی محقق نشدند:
در  از چرخش  دفتری، پس  متین  )احمد  افکار  پرورش  اصلی سازمان  به طراح  بی مهری رضاشاه   .1
سیاست خارجی رضاخان، از نخست وزیری عزل و برای جلب رضایت متفقین، به زندان انداخته 
شد؛ سرنوشتی که پیش از این هم بیش تر مشاوران روشن فکر و نوگرای نسل اول رضاشاه به آن 

دچار شدند(؛
۲. تضعیف رضاشاه در عرصه بین المللی )به رغم اعالم بی طرفی او در جنگ جهانی دوم( که پی آمدهای 

داخلی بسیاری به ویژه نزد افکار عمومی داشت؛
۳. اغراق آمیز بودن تبلیغات سازمان پرورش افکار در ستایش رضاشاه که بیش تر مردمان متدّین جامعه 

و گروه دیگری از روشن فکران تحصیل کرده آن روز ایران، آن را برنمی تابیند؛
4. ناسازگاری سیاست تجّدد به سبک غربی و باستان گرایی و شاه پرستی، با باورهای عمیق اسالمی و 

شیعی بیش تر مردم؛
سیاست  به  متفقین  بی اعتمادی  و  ایران  )استراتژیک(  راه بردی  جایگاه  دوم،  جهانی  اوضاع جنگ   .5

خارجی رضاشاه که به تهدیدات متعدد و اشغال ایران انجامید.
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