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 چکیده

ای هدر بحث چرایی پیدایش انقالب اسالمی ایران و فروپاشی رژیم پهلوی، پژوهش
ن مقاله های نظری گوناگون صورت گرفته است. در ایها و چارچوببراساس دیدگاهبسیاری 

ی بر اساس نظریه« ی حفظ الگو، مدرسه و فروپاشی رژیم پهلویی بین کارویژهرابطه»
وت پارسونز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محقق با بیان سه ساختاری تالک-کارکردگرا

های تابکگرایی عصر پهلوی و با تحلیل محتوای و غرب گراییگرایی، ایرانالگوی: مذهب
های انقالب اسالمی، ی پهلوی دوم و شعارها و دیوارنوشتهفارسی اول تا پنجم ابتدایی دوره

یه و تحلیل گیری رژیم پهلوی و مردم انقالبی را نسبت به سه الگوی یادشده تجزمیزان سمت
پذیری سیاسی در حفظ الگو از طریق جامعه بندی رسیده است که رژیمکرده و به این جمع

ا ایجاد عدم تعادل با استفاده از عامل مدرسه و ابزار کتاب درسی، موفق نبوده است؛ در نتیجه، ب
ع پیوست و های ارزشی بین نظام حاکم و مردم، انقالب اسالمی ایران به وقوو بروز تعارض

 رژیم فرو پاشید.
 

  کلیدی: هایواژه
 یی.گراگرایی، غربگرایی، ایرانرژیم پهلوی، انقالب اسالمی، مذهبحفظ الگو، 
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 مقدمه

ی چرایی پیدایش انقالب اسالمی ایران و فروپاشی رژیم نظران تاکنون دربارهصاحب
اند؛ از مباحث های نظری مختلف انجام دادهی چارچوبهای متفاوتی را بر پایهپهلوی پژوهش

ساختاری است. این مقاله -ی کارکردگراع بر اساس نظریهمهم در این حوزه، بررسی موضو
ی را بر مبنای نظریه« ی حفظ الگو، مدرسه و فروپاشی رژیم پهلویی بین کارویژهرابطه»

دهد و این مسأله را کاوش ساختاری تالکوت پارسونز مورد بررسی قرار می-کارکردگرا
پذیری سیاسی موفق ز طریق جامعهکند که رژیم پهلوی به چه میزان در حفظ الگوها امی

شود، پذیری سیاسی محسوب میی جامعهکه مدرسه یک عامل ثانویهجاییبوده است؟ از آن
گونه پرسید که رژیم پهلوی به چه میزان از ابزار توان اینلذا با محور قرار دادن این عامل می

 برای انتقال الگوهای - 1357تا  1320از سال  -های فارسی اول تا پنجم ابتدایی کتاب

دیگر، عبارتگرایی به نسل جدید استفاده کرده است؟ بهگرایی و غربگرایی، ایرانمذهب
در این پژوهش میزان گرایش رژیم پهلوی نسبت به سه الگوی یادشده تعیین و تحلیل 

ی حفظ الگو از طریق شود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که کارویژهمی
پذیری سیاسی چه نقشی در فروپاشی رژیم پهلوی و پیدایش انقالب اسالمی ایران داشته عهجام

پذیری سیاسی با رسد که رژیم پهلوی در حفظ الگو از طریق جامعهنظر میاست؟ چنین به
های فارسی موفق نبوده است و این عدم موفقیت سبب ایجاد تعارض استفاده از ابزار کتاب

ل در جامعه شده و منجر به ایجاد بحران مشروعیت در نظام سیاسی گردید ارزشی و عدم تعاد
که از پیامدهای آن، پیدایش انقالب و فروپاشی رژیم شاهنشاهی پهلوی است. برای انجام 

اند؛ سپس با بیان چارچوب نظری، رویکرد تحقیق حاضر، نخست مفاهیم اساسی تعریف شده
گرایی گرایی و غربگرایی، ایرانه الگوی: مذهبرژیم پهلوی و مردم انقالبی نسبت به س

پذیری سیاسی ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سرانجام پیامدهای جامعهطور مقایسهبه
 اند.گیری شدهرژیم پهلوی تبیین و نتیجه

 مفاهیم

ای از احساسات، تلقیات، باورها، برخی فرهنگ سیاسی را به مجموعه فرهنگ سیاسی:
های فرهنگی یک جامعه یا نظام سیاسی، و از منظر دیگر، به سطح ا، هنجارها و ارزشهآرمان

های اجتماعی و افراد از قدرت و سیاست تعریف دانش و ادراک طبقات گوناگون، قشر
ای از باورها، مجموعه . با این وجود، برخی دیگر فرهنگ سیاسی را(257: 1374)آقابخشی، اند کرده

دانند که در طول زمان شکل گرفته و ها، معیارها و عقایدی میها، ارزشها، بینشگرایش
شود و در قالب ها و تجربیات تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل میتحت تأثیر وقایع، روند
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های جامعه شکل های سیاسی برای نیل به هدفها و کنشها، ساختارها، رفتارها، نهادآن
ای از احساسات، . منظور از فرهنگ سیاسی در این نوشتار مجموعه(36: 1376)کاظمی، گیرد می

آید و توسط عوامل وجود میها و عقایدی است که در جامعه وجود دارد یا بهها، آرمانباور
پذیری سیاسی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و موجب تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی جامعه

 شود. افراد و نظام سیاسی می

پذیری سیاسی در این پژوهش، فرآیند مستمر منظور از جامعه 1پذيري سیاسی:معهجا
ای است که به موجب آن، افراد ضمن آشناشدن با نظام سیاسی )از طریق کسب یادگیری

های خویش )خصوصاً وظایف سیاسی در اطالعات و تجربیات( به وظایف، حقوق و نقش
ها و آداب و رسوم از جمله مسایل ها، اعتقادها، نهادشبرند. در این فرآیند، ارزجامعه( پی می

گرایی، . الگوهای مذهب(74: 1375)قوام، یابد ای هستند که از نسلی به نسل دیگر انتقال میسیاسی
هایی هستند که رژیم پهلوی تالش گرایی در این تحقیق همان ارزشگرایی و غربایران

خاطر پذیری سیاسی به نسل بعد منتقل نماید. همواره باید بهجامعهها را از طریق کرد آنمی
پذیری سیاسی توأم با هماهنگی بین عوامل مختلف داشت که انجام درست جامعه

پذیری، موجب، وفاداری مردم و نسل جدید به میهن، نظام سیاسی، رهبر، آگاهی از جامعه
 شود.میحقوق و وظایف سیاسی خویش نسبت به جامعه و حکومت 

ندان های رفتاری فرهنگی شهروهای فرهنگی ترکیبی از ویژگیالگو الگوهاي فرهنگی:
قابل مشاهده  های خاص یک جامعه که کراراً انجام یافته وای از روشبا جامعه است؛ مجموعه

 . از نظر(85: 1375)قنادان و همکاران، گذارد است. الگوها بر اعمال و رفتار شهروندان تأثیر می
بر ایجاد محدودیت برای نظام اجتماعی و سیاسی باعث پارسونز، الگوهای فرهنگی عالوه

و  136: 1367، )روشهشود مشروعیت قدرت سیاسی، ایجاد تعادل در جامعه و تداوم نظام نیز می

ر دگرایی گرایی و غربگرایی، ایران. سه الگوی مهم فرهنگ سیاسی، یعنی مذهب(153
 شود. عصر پهلوی توضیح داده میقسمت فرهنگ سیاسی 

معنای نتایج و آثار عینی است، به« function»کارویژه که ترجمه  ي حفظ الگو:کارويژه
. برخی با تلقی وظیفه از کارویژه (193: 1378)وثوقی و همکاران، ی نهاد اجتماعی است قابل مشاهده

است که هر عضوی در جریان ی ثمربخش و مفید عمل و رفتاری معتقدند که کارویژه، نتیجه
های هنگام ایفای نقشنفع سیستم و بهی سیستم و بهاش دربارهزندگی و انجام دادن وظیفه

ی کل و اجزای دیگر یک سیستم، یک نوع دهد. در واقع، هر جزئی دربارهاجتماعی انجام می
اجتماعی الزم است برای  . به اعتقاد پارسونز، هر نظام(26: 1371)تنهایی، ای بر عهده دارد وظیفه

« حفظ الگو»ی خود عمل نماید. یکی از آن چهار کارویژه، حفظ تعادل به چهار کارویژه
                                                      

 1. Political socialization. 
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وجود آمده است ها و باورهایی که نظام بر اساس آن بهاست؛ یعنی نظام اجتماعی باید ارزش
ی حفظ م کارویژهترین راه انجامهم .(92: 1376ور،)پیشهرا حفظ کرده و به نسل بعد منتقل کند 

 های جامعه را به نسل جدید منتقل نمایند. ها بایستی ارزشپذیری است که رژیمالگو، جامعه

 چارچوب نظری

، «ساختار و پندار»ساختاری تالکوت پارسونز بین ـ  بر اساس دیدگاه کارکردگرا
دارد؛ یعنی فرهنگ، داری وجود ی معنارابطه« پندار و رفتار»و « پذیری سیاسی و پندارجامعه»

های یک جامعه با روابط اجتماعی و سیاسی موجود در آن، دارای تعامل بوده ها و باورارزش
خوانی بین ساختار و پندار . وجود هم(147: 1369)توسلی، ی متقابل برخوردارند و از یک رابطه

اطاعت یک جامعه موجب ایجاد ثبات و حفظ تعادل، بقای مشروعیت نظام سیاسی و سبب 
پذیری سیاسی تقویت، . پندارها از طریق عوامل جامعه(14: 1376)مرداد، شود مردم از نظام می

 شدن پندارها و باورها و تطابقپذیری موجب درونییابند. جامعهاصالح و یا تغییر می

ی آن، افزایش مشروعیت نظام شود که نتیجههای سیاسی جامعه با ساختار سیاسی میگرایش
 ها، پندارها و باورهای جامعه سرچشمهت سیاسی خواهد شد. رفتارها نیز از ارزشو ثبا

گیرند. پارسونز معتقد است نظام اجتماعی و سیاسی برای حفظ تعادل و استمرار حاکمیت می
ی خود عمل نماید. یکی از آن چهار کارویژه، حفظ الگو خویش بایستی به چهار کارویژه

پذیری سیاسی و سی و اجتماعی با حفظ الگوها از طریق جامعهنظر وی، نظام سیااست. به
ها و باورهای نظام به نسل جدید و تقویت باورهای جامعه کسب موفقیت در انتقال ارزش

: 1376ور، ؛ پیشه98: 1367)روشه، شود موجب ثبات، تعادل، مشروعیت و استمرار نظام سیاسی می

ی حفظ الگو موفق نشود، بحران هویت نجام کارویژهولی اگر نظام سیاسی و اجتماعی در ا (92
. از طرف دیگر، با تالش مخالفان، (177: 1374)قوام، و مشروعیت آن را فرا خواهد گرفت 

شود. در واقع، با ایجاد عدم گیرد و سبب تغییر رفتار شهروندان میباورهای جدیدی شکل می
ارزشی بین دو نیروی سیاسی و  هایتعارض تعادل در نظام سیاسی و اجتماعی و ایجاد

یابد و سبب فروپاشی اجتماعی، شکاف اجتماعی تعمیق یافته و مشروعیت نظام کاهش می
شود. پس حفظ الگو مساوی حفظ و استمرار نظام و عدم موفقیت در حفظ نظام حاکم می

 الگو، مساوی فروپاشی رژیم حاکم است.

 پذیری سیاسی مدرسه و جامعه

ترین شود. مدارس از مهمسی از طریق عوامل اولیه و ثانویه انجام میپذیری سیاجامعه
ی تحقیق با استفاده از عامل پذیری سیاسی هستند و بررسی فرضیهی جامعهعوامل ثانویه

های ی آموزش علوم، تکنولوژی و مهارتبر وظیفهگیرد. مدارس عالوهمدرسه انجام می
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ساز مناسبی برای یک زندگی سیاسی مطلوب سی و زمینههای سیااجتماعی به افراد، ناقل ارزش
کوشند از طریق مدرسه، یعنی با استفاده از ها می. دولت(261: 1376ور، )پیشهآیند شمار میبه

هایی ی نظم کالس، سنتفضای کالس درس، تدریس مواد درسی رسمی، چگونگی اداره
پذیری کالس، اقدام به جامعه ی کالس درس مرسوم است و نقش معلم درکه برای اداره
پذیر کردن نسل جامعه نظر پارسونز، کارکرد اول مدرسه،. به(144: 1376)مرداد، سیاسی نمایند 
. در واقع، بین سیستم سیاسی و مدارس (210: 1367)روشه، های مسلط جامعه است جدید با ارزش

سیستم سیاسی بر مدارس تأثیر معنا که ی متقابل و معناداری وجود دارد؛ بدینیک رابطه
 شوند.گذارد و مدارس نیز در تحوّل سیستم سیاسی مؤثر واقع میمی

ها به پذیری سیاسی و انتقال ارزشها از دو ابزار مهم در مدارس برای انجام جامعهدولت
ها و مراسم ها، مواد درسی و دیگری انجام آیینکنند؛ یکی از این راهنسل جدید استفاده می

های فرهنگی و انتقال ترین ابزار در خلق و تقویت ارزشمادین است. مواد درسی از مهمن
محتوای فرهنگی و سیاسی از نسلی به نسل دیگر است. تداوم و بقای جامعه و نظام سیاسی 

ریزی منظم و انتخاب دقیق موضوعات و مطالب متناسب دروس آموزشی منوط به برنامه
 است.

علیمات مدنی و فارسی برای آشنایی فراگیران با نظام مستقر و تعلیم دروس تاریخ، ت
نوعی اهداف و وسایل سیاست های سیاسی به. تمام نظام(146: 1376)مرداد، باشد افتخارات آن می

ای، از طریق مواد گونهگنجانند و فرهنگ سیاسی خود را بهرا در مواد درسی مدارس می
خواهند رفتار و خصوصیات اجتماعی و کنند و میمیدرسی در مدارس به نسل جدید منتقل 

. (359: 1377)چیلکوت، های نظام حاکم شکل دهند شخصی نسل جدید را با اهداف و خواسته
کار بردن اسامی، مفاهیم و ها و بهها، مثالها، داستانرژیم پهلوی نیز با انتخاب اشعار، نثر

ها و الگوهای نظام حاکم را به نسل کرد باوراصطالحاتی خاص و چینش جمالت سعی می
دلیل محدویت زمانی و گستردگی عوامل جدید منتقل نماید. در انجام این پژوهش، به

ی پهلوی در مقطع ابتدایی توجه ی درسی فارسی دورهپذیری سیاسی، فقط به ابزار مادهجامعه
ی دوم، سعی شده ی پهلوهای فارسی اول تا پنجم دورهشده است و با تحلیل محتوای کتاب

 دست آید.است تا میزان موفقیت رژیم در حفظ و انتقال الگوهای نظام حاکم به

 فرهنگ سیاسی عصر پهلوی

ی پهلوی تبیین شوند و پس برای بررسی موضوع، نخست الزم است الگوهای مهم دوره
ی مقایسهها و با تحلیل و گیری میزان گرایش رژیم و مردم نسبت به آناز آن با اندازه

ویژه چهار ی آثار موجود بهآمده، به پرسش اصلی پاسخ داده شود. با مالحظهدستهای بهداده
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؛ پاسخ به 1356سوی تمدن بزرگ، ؛ به1350تا؛ مأموریت برای وطنم، )انقالب سفید، بیکتاب: محمدرضا پهلوی 

گرایی گرایی و غربانگرایی، ایررویکرد رژیم پهلوی نسبت به سه الگوی مذهب (1371تاریخ، 
دیگر قابل تفکیک است. در واقع، رژیم پهلوی هویت و مبانی فکری تأسیس و از یک

دانست. بنابراین، بر اساس استمرار حاکمیت نظام شاهنشاهی را در سه الگوی مذکور می
بایست برای حفظ تعادل و استمرار حاکمیت خویش با ساختاری می-ی کارکردگرانظریه

های گوناگون، در حفظ آن الگوها و انتقال آن به نسل جدید در حدّ کفایت ز راهاستفاده ا
 کوشید.می

 گرایییکی از الگوهای فرهنگ سیاسی عصر پهلوی، الگوی مذهب گرايی:الگوي مذهب
های اسالمی، معنای اعتقاد مردم ایران به اصول و ارزشگرایی در این نوشتار بهاست. مذهب

های شیعی و رفتار آنان بر اساس باورها و مبانی مذهبی مورد تأیید اسالم خصوص با ویژگیبه
عشری اثنی باشد. محمدرضا پهلوی معتقد بود که به اصول اسالمی و شیعهو استمرار آن می

. وی خود را شخصی (103: 1379)ازغندی، متعهد بوده و سعی در دفاع و حفظ آن را داشته است 
ی خود مأموریت الهی قایل بود و معتقد بود که در کارهایش از دانست و حتی برامؤمن می

. انتساب ( 87تا  82: 1371؛ پهلوی، 448و  338: 1356؛ پهلوی، 94تا  89: 1350)پهلوی، گیرد اسالم الهام می
ی ایرانی مقید به اصول و رژیم به اسالم و باورهای شیعی به این خاطر بوده است که جامعه

های اسالمی فداکاری کرده و حاکمان کر شیعی بوده و در راه حفظ ارزشمبانی اسالم و تف
های مهم گاهها و تکیهغیراسالمی را بر نتابیده است. رژیم پهلوی آگاه بود که یکی از ستون

که دلیل، حفظ الگوی مذهبی را مدّ نظر داشت. اینهمینحکومت، باورهای اسالمی است؛ به
های دیگر تطابق داشته است، با تحلیل محتوای کتابزان با یکرفتارش با گفتارش به چه می

 ی ابتدایی عصر پهلوی پاسخ داده خواهد شد.فارسی دوره
 های فرهنگ سیاسی عصر پهلوی، الگوییکی دیگر از الگو گرايی:الگوي ايران

موجود در  ای از عناصرمعنای اعتقاد به مجموعهگرایی در این مقاله بهگرایی است. ایرانایران
فرهنگ ملی ایرانیان مثل: زبان فارسی، پیشوایی و شهریاری، نوروز و گذشته پر افتخار ایران 
است. محمدرضا پهلوی در آثار خود به تاریخ کهن کشور افتخار نموده و ایران را 

جهان بشری معرفی کرده و به تأسیس امپراتوری کوروش ی فرهنگ و هنر بهصادرکننده
پرستی و نظام کند. وی دو اصل میهنسال پیش در جهان مباهات می 2500کبیر در 

رفتار  و (265و  264: 1356)پهلوی، کند گرایی تلقی میشاهنشاهی را اساس رویکرد به ایران
سازد. مثل تغییر تقویم تاریخ هجری شمسی به تاریخ اش را بر آن دو اصل مبتنی میدولت

گرایی را بنابر ایران له شاهنشاهی. رژیم پهلوی الگویسا 2500های شاهنشاهی و برپایی جشن
کوشید. البته بین رویکرد می های حکومت خویش دانسته و در حفظ آنتفسیر خود از ستون
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 گرایی تفاوت وجود داشته است.رژیم پهلوی و مردم انقالبی نسبت به الگوی ایران

ن پیش از اسالم و به مفاخر ایران گرایی مورد نظر رژیم پهلوی بازگشت به گذشته ایراایران
گرایی مورد نظر مردم توجه به افتخارات و ی اسالمی بوده است؛ ولی ایراندور از سابقهبه

 اند.مفاخر ایرانیان چه پیش و چه پس از اسالم بوده و تعارضی بین آن دو قایل نبوده
 الگویهای فرهنگ سیاسی عصر پهلوی، یکی دیگر از الگو گرايی:الگوي غرب

سوی ها بهمعنای گرایش برخی از ایرانیگرایی در این پژوهش بهگرایی است. غربغرب
های غربی است. رژیم پهلوی معتقد بود که راه بازگشت به عظمت گذشته، فرهنگ و ارزش

توجه به ایران باستان و تقلید از غرب است؛ چون به نظر محمدرضا پهلوی سیستم دموکراسی 
همین جهت باید ترین سیستم حکومتی و اجتماعی جهان بود و بهاصول، مترقیغربی از نظر 

. وی : دیباچه(1350؛ پهلوی، 274: 1356)پهلوی، ی قانون اساسی خود قرار داد آن را اقتباس کرد و پایه
علت . رژیم پهلوی به(165: 1371)پهلوی، دنبال این بود که ایران را به ملتی متجدد مبدل سازد به
های داری اروپایی، پیوستگی میان روند تحولخی مالحظات، مثل رسوخ مناسبات سرمایهبر

های جدید فرنگی، دست به های بزرگ و ورود ایدئولوژیهای قدرتداخلی ایران با سیاست
سازی جدید و تجدد زد. هدف پهلوی در ایجاد هویت جدید ایرانی آن بود که باورها هویت

کنندگی نداشته باشند. رژیم پهلوی با استفاده ی اجتماع نقش تعیینزههای دینی در حوو ارزش
سازی الگوها و سبک زندگی و متحدالشکل کردن گرایی و یکسانهایی مثل ملیاز ابزار
های سنتی جامعه نظر پهلوی، ویژگیحاشیه براند. بهکرد، رقبای خود را بهها تالش میپوشش

ی نابودی آنان را فراهم شده و به این وسیله، زمینهنجار تلقیمثابه امور غیرعقالیی و ناهبه
 .(364تا  328: 1378)اکبری، کرد می

گرایی را گرایی و غربگرایی، ایرانکرد تا سه الگوی: مذهبرژیم پهلوی تالش می
های اساسی هویت ملی ها پیوستگی ایجاد کند. چون اسالم از ستونحفظ کرده و بین آن

ها و آداب و رسوم و افتخارات ایران از آید و از طرف دیگر، ویژگیحساب میهها بایرانی
دیگر، رژیم، راه بازگشت باشد و از سویزمان کهن تاکنون مورد توجه مردم این سرزمین می

دید یابی به توسعه و پیشرفت کشور را در تبعیت از دموکراسی غربی میبه عظمت و دست
اش را کوشید تا حرکت رژیم. در واقع، پهلوی می(257: 1356؛ پهلوی، 123و  121، 4تا: )پهلوی، بی

که آیا رژیم پهلوی ترین سنن تمدن ایرانی و اسالمی پیوند بزند. اینسمت مدرنیسم، به عالیبه
در حفظ الگوها و باورهایی که حکومتش بر آن مبتنی بوده است، به چه میزان موفق بوده 

ی ابتدایی های فارسی دورهآن با انجام تحلیل محتوای کتاب است، پرسشی است که پاسخ
 دست خواهد آمد.( به1357تا  1320عصر پهلوی دوم )
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 بررسی میزان گرایش رژیم پهلوی نسبت به سه الگوی مذکور 

ی موردی صورت گرفت تا روشن شود رژیم پهلوی ی تحقیق، مطالعهبرای آزمون فرضیه
پذیری فرهنگ سیاسی مذهبی، ایرانی و غربی از طریق جامعه به چه میزان در حفظ الگوهای

با استفاده از عامل مدرسه و ابزار کتاب درسی فارسی تالش کرده و به موفقیت دست یافته 
های رژیم توانست الگوهای موجود و مورد نظر را در جامعه حفظ نموده و است؟ آیا فعالیت

 سبب ثبات و تعادل و تداوم نظام سیاسی شود؟
های فارسی مبنای بررسی حاضر روش تحلیل محتوا است؛ یعنی با تحلیل محتوای کتاب

گیری رژیم پهلوی میزان سمت 1357تا  1320اول تا پنجم ابتدایی زمان پهلوی دوم از سال 
گرایی تعیین و مورد بررسی قرار گرایی و غربگرایی، ایراننسبت به الگوهای مذهب

ها و مفاهیم مربوط به سه الگوی ی مذکور، واژهدر مطالعه گرفت. واحد تجزیه و تحلیل
های فارسی ها و مفاهیم در کتابفرهنگی یادشده است؛ بنابراین، تعداد دفعاتی که این واژه

جا اند، محاسبه شده است. در اینکار برده شدهی پهلوی دوم بهاول تا پنجم دبستان دوره
ها و جداول ثبت و شمارش ن جداول کلیدواژهخاطر پرهیز از تطویل بحث از آوردبه

 های مربوط به هریک از سه الگوی مذکور خودداری شده است.کلیدواژه
گرایی، با توجه به گرایی و غربگرایی، ایرانهای مربوط به سه الگوی مذهبکلیدواژه

کار برده ماهیت اسالم و رفتارهای مذهبی مورد توافق جامعه و ادبیات آن دوره و مفاهیم به
ها به آن اند. کلیدواژههای فارسی دوره ابتدایی عصر پهلوی دوم، انتخاب شدهشده در کتاب

ی گرایش، خواسته و مطالبات رژیم دهندهشوند که نشاندسته از مفاهیم و کلماتی اطالق می
ها از سوی رژیم پهلوی سوی الگوی فرهنگی مذکور است. پس، استعمال این واژهپهلوی به

سمت الگوی مورد نظر تر بهمعنای آن است که رژیم بیشتر باشد، بها نظر موافق هرچه بیشب
 معنای آن است کهتر باشد، بهها کمدر حرکت است و هر چه تعداد استفاده از این واژه

 باشد. بنابراین، با شمارش و ثبت فراوانیسمت آن الگوها در حرکت میتر بهرژیم کم

های فارسی اول تا پنجم دبستان عصر پهلوی با بور بر اساس محتوای کتابهای مزکلیدواژه
گیری رژیم پهلوی را نسبت به الگوهای توان میزان حرکت و سمتروش تحلیل محتوا، می

ی آماری و جدول تعداد کل جا نخست جدول نمونهیادشده تعیین و تحلیل کرد. در این
گرایی ارایه و سپس به تجزیه گرایی و غربایران گرایی،ها به تفکیک سه الگوی مذهبواژه

 شود. ها پرداخته میو تحلیل داده

 گرایی،منظور آزمون سه الگوی مذهبی آماری بهجدول نمونه :1جدول شماره 
 ال ـارسی دوره ابتدایی از سـهای فگرایی عصر پهلوی بر اساس کتابرایی و غربگـایران
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 1سال( 37) 1357تا  1320

 پنجم چهارم سوم دوم اول فارسی دوره ابتدایی کتاب

 1353 1339 1355 1329 1335 سال مورد استفاده

های فارسی مقطع کاربرده شده در کتابها و کلمات بهتعداد کل واژه :2جدول شماره 
های سال( و تعداد فراوانی کلیدواژه 37) 1357تا  1320ی پهلوی دوم از سال ابتدایی دوره
گرایی به تفکیک سال و کتاب گرایی و غربایران گرایی،سه الگوی مذهبهر یک از 

  2مورد بررسی و ذکر درصد هر یک

 سال

 مورد

 بررسی

 تعداد

 کل

 کلمات

 کتاب ها و درصد هر یکتعداد کلید واژه

 فارسی

 ابتدایی

 گراییغرب گراییایران گراییمذهب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 دوم 0 0 92 122 8 11 133 1329

 اول 0 0 66 40 34 21 61 1335

 چهارم 0 0 67 85 33 42 127 1339

 پنجم 2 15 70 591 28 240 846 1353

 سوم 0 0 89 647 11 76 723 1355

 ـــ /08 15 78 1485 21 390 1890 جمع

                                                      

 . یادآوری چند نکته ضروری است: 1
 مبنای بررسی تحلیل محتوا در این نوشتار متون فارسی دوره ابتدایی است.ـ 
و  92های فارسی دوم ابتدایی تا صفحه های فارسی اول، سوم و پنجم دبستان، کتابتمامی صفحات کتابـ 

مانده صفحات کتاب اند و باقیاست، تحلیل محتوا شدهکه مربوط به فارسی بوده  88چهارم دبستان تا صفحه 
ی زمان در مجموعهدوم و چهارم که مربوط به تاریخ، جغرافیا، تعلیمات دینی، اخالقی و ریاضی بوده و در آن

 اند.رسید و ارتباطی به موضوع نداشت، تحلیل محتوا نشدهچاپ میکتاب بهیک
ی پهلوی و محدودیت زمانی، مطابق الگوی طع ابتدایی دورههای فارسی مقبه دلیل حجم باالی کتاب ـ

، 1357تا  1320های های فارسی اوّل تا پنجم ابتدایی برای یکی از سالگیری و بر اساس تصادف، کتابنمونه
 انتخاب شدند و مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند.

 در بررسی حاضر، برابر الگوی. یادآوری این نکته ضروری است که انتخاب سال و تقدم و تأخر آن 2
 بوده است. 1357تا  1320گیری و بر اساس تصادف در انتخاب کتاب فارسی اول تا پنجم دبستان از سال نمونه
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 ها در گرایش رژیم پهلوی نسبت به سه الگوی مذکورتجزیه و تحلیل داده

 شود. ها به تفکیک هر سال انجام میجا تجزیه و تحلیل دادهایندر 

 اند از:، کتاب فارسی دوم؛ نکات قابل توجه در کتاب مذکور عبارت1329. سال 1
 از طریق کتاب فارسی سال دوم ابتدایی در انتقال الگوی 1329* رژیم پهلوی در سال 

درصد اقدام به  92و  8میزان  ترتیب بهگرایی به نسل جدید بهگرایی و ایرانمذهب
گرایی هیچ فعالیتی از پذیری سیاسی نمود. رژیم در این سال نسبت به الگوی غربجامعه

 طریق کتاب مذکور انجام نداد.
* اگرچه رژیم پهلوی از طریق کتاب فارسی دوم ابتدایی گرایشی از خود نسبت به 

آموزان دختر سربرهنه و پسر فرهنگ غربی نشان نداد، ولی با چاپ عکس و نقاشی دانش
گرایی و سبک نوعی فرهنگ غربهمراه فرزندش، بهصورت مختلط و مادر سرلخت بهبه

کرد و از این طریق به تضعیف فرهنگ اصیل اسالمی زندگی اروپایی و غربی را تبلیغ می
 پرداخت.می

 نظرزیاد بهدرصدی بین فعالیت رژیم در حفظ الگوی ایرانی و مذهبی خیلی  84* تفاضل 
رسد. شاید از علت آن، نوع نگارش کتاب سال دوم ابتدایی در سال مذکور باشد؛ یعنی در می

دلیل آن زمان، کتاب سال دوم ابتدایی ترکیبی از کتاب فارسی، دینی و ریاضی بوده است و به
 127صفحه از  92اختصاص صفحاتی به مباحث دینی، از مفاهیم مذهبی در قسمت فارسی )

گیر بودن فعالیت رژیم برای حفظ تر استفاده شده است. در هر صورت چشمه( کمصفح
گرایی و الگوی ایرانی در سال مذکور از طریق فارسی دوم ابتدایی ناشی از فرهنگ ایران

 ایران باستان حاکم بر حکومت پهلوی بوده است.

 اند از:ت، کتاب فارسی اول؛ نکات قابل توجه در کتاب مذکور عبار1335. سال 2
از طریق کتاب فارسی اول ابتدایی در انتقال و تقویت  1335* رژیم پهلوی در سال 

پذیری سیاسی کرد درصد اقدام به جامعه 66و  34ترتیب به میزان الگوی مذهبی و ایرانی به
و در همین سال هیچ فعالیتی برای انتقال فرهنگ غربی به نسل جدید از طریق کتاب مذکور 

 نداد.انجام 
درصدی فعالیت رژیم در حفظ الگوی مذهبی و ایرانی در سال مذکور قابل  32* تفاضل 

 توجه است.

تر رژیم برای حفظ الگوی ایرانی با سیاست تقویت فرهنگ و ملیت * گرایش بیش
 خوانی دارد.خواهی رژیم همایرانی و شاه
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بعد و تأسیس به 1332 مرداد 28های رژیم پهلوی پس از کودتای * نظر به تثبیت پایه
تواند از ویژه نیروی مذهبی، میو تصمیم رژیم به سرکوب مخالفان، به 1335ساواک در سال 

. در واقع، تر رژیم در حفظ الگوی ایرانی نسبت به الگوی مذهبی باشدهای فعالیت بیشعلت
رف ها و رفتار رژیم سازگاری نداشت و از طتقویت فرهنگ مذهبی به نوعی با سیاست

همین تفاوت باشد؛ بهی اسالمی و باورهای آن بیتوانست نسبت به جامعهدیگر، رژیم نمی
 ها قناعت کند.کرد تا به حداقلدلیل سعی می

پذیری، مثل رسانه، برای انتقال الگوی * رژیم پهلوی اگرچه از طریق عوامل دیگر جامعه
جب عدم استفاده از ت رژیم موی الزم یا غفلکرد، ولی عدم وجود زمینهغربی تالش می

 کتاب فارسی برای انتقال الگوی غربی به نسل جدید بود.

 اند از:؛ نکات قابل توجه در کتاب مذکور عبارت1، کتاب فارسی چهارم1339. سال 3
لگوی از طریق کتاب فارسی چهارم دبستان در انتقال ا 1339* رژیم پهلوی در سال 

پذیری عهدرصد اقدام به جام 67و  33ل جدید به ترتیب گرایی به نسگرایی و ایرانمذهب
کور، گرایی از طریق کتاب مذسیاسی نمود و در همین سال نسبت به انتقال الگوی غرب

 ای مالحظه نشد.کلید واژه
گرایی قابل ی و مذهبگرایسوی الگوی ایراندرصدی بین حرکت رژیم به 24* تفاضل 

خاطر تر ممکن است بهی کمتر است. فاصلهات گذشته کمباشد؛ اگرچه نسبت به سنوتوجه می
ی بهتر رژیم با مرجعیت شیعه و نیروی مذهبی پیش شعارهای شاه در انقالب سفید و رابطه

ی سیاسی اجتماعی ایران و اهلل بروجردی و ظهور امام خمینی)ره( در صحنهاز رحلت آیت
 باشد. 1342خرداد  15های شاه و قیام مخالفت وی با سیاست

ی مفاهیم و * محتوا و دروس کتاب مذکور همانند کتاب سال سوم دبستان در برگیرنده
گر سیاست و حرکت خواهی، قوم ایرانی و اسامی ایرانی است که بیانهایی مثل: شاهکلیدواژه

باشد. اگرچه به صراحت و تندی حرکت رژیم سمت فرهنگ ایران باستان میرژیم پهلوی به
 باشد.نمی 1335گرایی در سال وی ایرانسوی الگبه

 اند از:، کتاب فارسی پنجم؛ نکات قابل توجه در کتاب مذکور عبارت1353. سال 4
گرایی، هبمذ از طریق فارسی پنجم دبستان در انتقال الگوی 1353* رژیم پهلوی در سال 

پذیری معهبه جادرصد اقدام  2و  70، 28گرایی به نسل جدید به ترتیب گرایی و غربایران
 نمود.

                                                      

. کتاب چهارم دبستان همانند دوم ابتدایی با ترکیبی از فارسی، تاریخ، جغرافیا و تعلیمات دینی و اخالقی 1
 صاص داشت، مورد تحلیل محتوا قرار گرفت.بود. نیمی از کتاب که به فارسی اخت
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باشد؛ سوی الگوی مذهبی و ایرانی زیاد میدرصدی بین حرکت رژیم به 42* تفاضل 
گیری رژیم نسبت به سه ی میزان فعالیت رژیم، توازنی بین میزان سمتچنین با مالحظههم

 شود.الگوی یادشده مشاهده نمی

 1353رسی مذکور در سال سوی الگوی غربی در کتاب د* اگرچه میزان گرایش رژیم به
ی اندک است، ولی ورود رژیم در این مقوله از طریق متون درسی قابل تأمّل است. چون نقطه

 آید.حساب میعطف به

دست به تغییر تقویم تاریخ ایران از هجری شمسی به  1355* رژیم پهلوی از سال 
باستان است. البته رژیم سوی الگوی ایران دهنده اوج گرایش رژیم بهشاهنشاهی زد که نشان

ی های آن را فراهم نموده بود؛ مثل برگزاری دهه، زمینه1353های قبل مانند سال در سال
 ساله شاهنشاهی. 2500های جشن

تر به الگوی گرایی و توجه کمداشت بیش از حد و غیرمتوازن فرهنگ ایران* بزرگ
گرایی است که دارای گوی مذهبسپردن المذهبی به نوعی فراموشی و تشویق به فراموشی

ی ایران برخوردار بوده است ی طوالنی بوده و از گستردگی و عمق خاصی در جامعهسابقه
 باشد.و قابل مقایسه با فرهنگ نوظهور غربی در ایران نمی

پرستی، ناسیونالیسم، هخامنشی، چون: میهنکارگیری و استخدام مفاهیمی هم* رژیم با به
تجدید عظمت گذشته؛ و استفاده از اسامی ایرانی مثل: جمشید، کاوه، کوروش، ایران باستان، 

رستم، خسرو، آرش و پرویز در متن فارسی پنجم دبستان، اولویت فرهنگ ایران باستان خود 
عبارت دیگر، رژیم پهلوی با طراحی و تدوین دروسی مانند: نمایش گذاشته است. بهرا به

هایی از گذشتگان ایران خان رستم و داستانمانند، هفتوان بی، رستم پهل2و  1آرش کمانگیر 
های شاهنشاهی بزرگ هخامنشی در کتاب فارسی پنجم دبستان، پیش از اسالم و بیان دالوری

دور از پیشینه و مفاخر اسالمی ایرانی گرایی و ایران باستان بهتالش نمود تا رویکرد به ایران
 را تقویت نماید.

 اند از:کتاب فارسی سوم؛ نکات قابل توجه در کتاب مذکور عبارت، 1355. سال 5
 از طریق کتاب فارسی سوم دبستان در انتقال الگوی 1355* رژیم پهلوی در سال 

پذیری درصد اقدام به جامعه 89و  11گرایی به نسل جدید به ترتیب گرایی و ایرانمذهب
طریق کتاب مذکور هیچ فعالیتی صورت  نمود و در این سال نسبت به انتقال فرهنگ غربی از

 نداد.
گرایی گرایی و مذهبدرصدی بین فعالیت رژیم برای انتقال الگوی ایران 78* تفاضل 
 رسد.نظر میخیلی زیاد به
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نوعی * رژیم پهلوی در این سال با تغییر تقویم تاریخ از هجری شمسی به شاهنشاهی به
گرایی باستان است. همین گرایش افراطی رژیم به ایرانمفهوم ایران گرایی بهدر اوج ایران

کار برده شده همانند: های بهی مفاهیم و کلیدواژهی درسی سوم ابتدایی با مالحظهدر ماده
ی ایران آشکار پرستی، آیین زرتشت، ایران باستان، هخامنشی و تجدید عظمت گذشتهمیهن

، حرکت  3و  2، 1و کودکی سهراب  2و  1هایی مانند سفری به شیراز است؛ تدوین درس
جای طراحی و تدوین کند؛ یعنی بهگرایی را تقویت میسوی الگوی ایرانافراطی رژیم به

و مفاخر اسالمی ایرانی، به تمدن ایران باستان و کوروش  هایی از سابقهها و درسداستان
 کبیر پرداخته شده بود.

های فارسی اول مربوط به تجزیه و تحلیل کتاب جا با توجه به مطالببندی: در اینجمع 
بندی از این مبحث عنوان جمعی پهلوی دوم، نکاتی بهدوره 1357تا  1320تا پنجم دبستان از 

 شود:ارایه می

درصد  8با  1355ترین و در سال درصد دارای بیش 34با  1335* رژیم پهلوی در سال 
های فارسی حفظ الگوی مذهبی از طریق کتاب پذیری درترین درصد انجام جامعهدارای کم

 ی ابتدایی است.دوره
گرایی به نسل جدید در * درصد قابل توجه فعالیت رژیم برای انتقال الگوی مذهب

 درصد( از طریق 28)با  1353درصد( و  33)با  1339درصد(،  34)با  1335های سال
ناشی از فشار نیروی مذهبی نسبت  چهارم و پنجم دبستان، ممکن است های فارسی اول،کتاب

سازی کردن و غربیسوی الگوهای ایران باستان و تالش در مدرنیزهبه رفتار و گرایش رژیم به
کوشید تا نشان دهد که رژیم شاهنشاهی پهلوی، مذهبی بوده و در کشور بوده باشد؛ رژیم می

 کند.های شیعی تالش میگرایی و آموزهحفظ الگوی مذهب

درصد  66با  1335درصد دارای باالترین و در سال  92با  1329پهلوی در سال * رژیم 
های گرایی از طریق کتابپذیری در حفظ الگوی ایرانترین درصد انجام جامعهدارای پایین
 ی ابتدایی است.فارسی دوره

درصد در سال  70در فارسی سوم دبستان و  1355درصد در سال  89* رژیم پهلوی با 
گرایی را به نسل جدید منتقل نماید. ر فارسی پنجم دبستان تالش کرد تا الگوی ایراند 1353

 ساله )دهه 2500های ویژه با برگزاری جشناین درصد باال، با سیاست کلی رژیم به
خوانی خواهی هم( در تحکیم مبانی سیاسی رژیم شاهنشاهی و توسعه فرهنگ شاه55-1345

 دارد.

گرایی به نسل جدید فقط در کتاب پنجم دبستان ال الگوی غرب* رژیم پهلوی در انتق
پذیری کرد. خودداری رژیم در استفاده از مواد درسی درصد اقدام به جامعه 2آن هم به میزان 
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 ی ابتدایی برای این منظور احتماال ناشی از جوّ حاکم فرهنگ مذهبی برفارسی دوره
خصوص کودکان های مذهبی بر فرزندان بهها و نهادهای ایرانی و تأثیر زیاد خانوادهخانواده

ایرانی در  -که حضور فرهیختگان و دانشمندان اسالمیی ابتدایی بوده است. ضمن آندوره
سازی کشور نیز تأثیرگذار بوده ی فرهنگ و مخالفت آنان با الگوی غربی و غربیعرصه
 است.

گرایی به نسل گرایی و غربگرایی، مذهب* رژیم پهلوی برای انتقال فرهنگ ایران
، در مجموع 1357تا  1320های های فارسی اول تا پنجم دبستان طی سالجدید از طریق کتاب

شود پذیری سیاسی کرده بود؛ مالحظه میدرصد اقدام به جامعه 1و  21، 78ترتیب به میزان به
توازن و تعادل  های مورد بررسی در حفظ و انتقال الگوها، ازحرکت رژیم در سال که در

 های مورد بررسی.الزم برخوردار نبوده است؛ نه در یک کتاب و نه در مجموع کتاب

ی ایران و حضور پرفروغ رهبران * با توجه به فضا و فرهنگ مذهبی حاکم بر جامعه
درصدی رژیم برای انتقال الگوی  21مذهبی برای حفظ الگوهای مذهبی در ایران، فعالیت 

ید، قابل قبول نبوده و موجب تعارض بین حکومت و نیروی اجتماعی شده مذهبی به نسل جد
 بود.

گرایی ایران پذیری سیاسی برای انتقال الگویدرصدی رژیم در انجام جامعه 78* فعالیت 
ی ابتدایی با عنایت به حضور هزار و چهارصد های فارسی دورهبه نسل جدید از طریق کتاب

بودن رژیم و تالش وی برای حفظ الگوی مذهبی مطابقت ای شیعیی اسالم در ایران و ادعساله
گرایی مورد نظر رژیم، تبلیغ ایدئولوژی ایران باستان بوده که الگوی ایرانندارد. ضمن آن

است؛ یعنی ایران هخامنشی و دارای مفاخر ایرانی بدون درنظر گرفتن پیشینه و مفاخر اسالمی. 
 ف بین رژیم و نیروی اجتماعی بوده است.این مطلب از دالیل مهم تعمیق شکا

 بررسی میزان گرایش مردم انقالبی نسبت به سه الگوی مذکور

های تر شدن میزان موفقیت یا عدم موفقیت رژیم پهلوی در حفظ الگومنظور روشنبه
 پذیری سیاسی با استفاده از کتاب درسی مدارس، توجهفرهنگ سیاسی از طریق جامعه

 ضروری است تا میزان انطباق 1357و  1356های دم انقالبی در سالهای مربه خواسته
های مردم انقالبی های رژیم پهلوی مشخص شود. خواستههای مردم با اهداف و خواستهخواسته
توان از شعارهای آنان در دوران انقالب فهم و درک کرد. چون شعارهای انقالب را می

های مردم انقالبی است؛ در واقع، لی خواستهگر احساسات، عواطف، مطالبات و تجبیان
های انقالب است. یعنی ایدئولوژی و ماهیت انقالب شعارهای انقالب همان عالیم و ویژگی

شود )مرکز اسناد انقالب اش در شعارهای متناسب با زمان و مکان متجلی میدر شکل ساده
که در اجتماعات عمومی (. در این بررسی، شعارهایی مورد توجه است 7: 1379اسالمی، 
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شد. شعارهای دوران انقالب و مطالبات مردم پس اظهار و بر دیوارها و پالکاردها نوشته می
گرایی با روش تحلیل محتوا گرایی و غربگرایی، ایرانبندی در سه الگوی مذهباز طبقه

 مورد بررسی قرار گرفته است. 
ها و جداول جداول مربوط به کلیدواژهجا برای پرهیز از تطویل بحث، از آوردن در این

های مربوط به هر یک از سه الگوی مذکور خودداری شده است. ثبت و شمارش کلید واژه
ها اند؛ کلیدواژهها با توجه به رفتار مورد توافق مردم و ادبیات آن زمان انتخاب شدهکلیدواژه

ها و مطالبات مردم در خواستهها، گر گرایشدسته از کلمات و مفاهیمی هستند که بیانآن
ها از سوی باشند. پس، استعمال این واژهمی 1357و  1356های دوران انقالب اسالمی طی سال

سمت الگوی تر بهمعنای آن است که مردم بیشتر باشد بهمردم با نظر موافق هر چه بیش
تعداد استفاده از این  اند و هر چهبوده گرایی در حرکتگرایی و یا غربگرایی، ایرانمذهب

تر به سمت الگوهای مذکور حرکت معنای آن است که مردم کمتر باشد بهها کمواژه
های مزبور بر اساس شعارها و اند. بنابراین، با شمارش و ثبت فراوانی کلیدواژهنموده

سمت هتوان حرکت مردم انقالبی را بهای انقالب اسالمی، با روش تحلیل محتوا میدیوارنوشته
ها ی جدول تعداد کل کلیدواژهجا پس از ارایهالگوهای یادشده تعیین و تحلیل کرد. در این

 شود.ها پرداخته میهای انقالب، به تجزیه و تحلیل دادهدر شعارها و دیوارنوشته
 هاکار برده شده و درصد آنها و مفاهیم بهوضعیت تعداد کل کلیدواژه :3جدول شماره 

 1357و  1356های های انقالب اسالمی در دوران انقالب طی سالبر دیوارنوشته در شعارها و
 گرایی.گرایی و غربگرایی، ایرانبه تفکیک سه الگوی مذهب

 های انقالب اسالمیها و درصد هر یک در شعارها و دیوارنوشتهتعداد کل کلید واژه

 گراییغرب گراییایران گراییمذهب

 درصد تعداد فراوانی درصد تعداد فراوانی درصد تعداد فراوانی

2768 92/61 1702 08/38 0 0 

 های انقالب اسالمیهای مربوط به شعارها و دیوارنوشتهتجزیه و تحلیل داده

های مردم انقالبی در دوران انقالب با عنایت به محتوای جدول باال، مطالبات و خواسته
 گرایی،هر یک از سه الگوی مذهببه تفکیک  1357و  1356های اسالمی در سال

گیری است. برخی از نتایج و نکات خوبی قابل مشاهده و اندازهگرایی بهگرایی و غربایران
 شرح ذیل است:قابل توجه جدول یادشده به
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های سال های مردم انقالبی طیاز شعارها و دیوارنوشته 92/61های جدول باال، * برابر داده
ی درصد از گرایش و خواسته 62گرایش مذهبی آنان است؛ یعنی حدود دهنده نشان 57و  56

 نیروی اجتماعی، مذهبی است که درصد قابل توجه و باالیی است.
گرایی درصد از مطالبات مردم را الگوی ایران 38ی جدول مذکور، حدود * با مالحظه

 گرایی از خود نشانسوی الگوی غربگونه گرایشی بهدهد و مردم انقالبی هیچتشکیل می
 اند.نداده

 گیری رژیم پهلوی و مردم نسبت به سه الگوی مذکور مقایسه میزان سمت

منظور انجام مقایسه بین میزان گرایش رژیم پهلوی و مردم انقالبی نسبت به سه الگوی به
شود و می ای مربوط ارایهگرایی، نخست جدول مقایسهگرایی و غربگرایی، ایرانمذهب
 گیرد.ها صورت میاز آن، تجزیه و تحلیل دادهپس 

ای میزان گرایش رژیم پهلوی و مردم انقالبی نسبت به سه جدول مقایسه :4جدول شماره 
 گرایی.گرایی و غربگرایی، ایرانالگوی مذهب

 هاالگو

 رژیم و مردم
گراییمذهب

 

 
گراییایران

 
گراییغرب

 

 /08 78 21 رژیم پهلوی

 0 08/38 92/61 مردم انقالبی

 0 08/40 92/40 تفاضل

 تجزیه و تحلیل میزان گرایش رژیم پهلوی و مردم نسبت به سه الگوی مذکور

های انقالب، میزان گرایش ی تحلیل محتوا از شعارها و دیوارنوشته* با عنایت به نتیجه
مقطع درصد ولی برابر تحلیل محتوای کتاب فارسی  62گرایی مردم نسبت به الگوی مذهب

ی درصد بوده است. فاصله 21گیری رژیم پهلوی به سوی الگوی مذهبی ابتدایی، میزان سمت
 ی زیادی بین گرایش مردم و رژیم حاکم وجوددرصد است؛ یعنی فاصله 41بین آن دو 

 دارد.
درصد  78گرایی ی جدول باال رویکرد رژیم پهلوی نسبت به الگوی ایران* برابر داده
ی زیاد گر فاصلهدرصدی بین آن دو بیان 40درصد است؛ تفاضل  38انقالبی  بوده، ولی مردم

باشد. البته با توجه به تفاوت موجود در گرایش رژیم و مردم ی رژیم و مردم میبین خواسته
گرایی )رژیم پهلوی با گرایش به ایران باستان ولی مردم با انقالبی نسبت به الگوی ایران

 رسد.درصد می 50ا مفاخر اسالمی(، تفاضل بین آن دو به بیش از گرایش به ایران توأم ب
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ی های فارسی دورهگرایی در کتاب* اگر چه گرایش رژیم پهلوی نسبت به الگوی غرب
 (298تا  274: 1392معلم، )اکبریهای منتشرشده ی نتایج پژوهشابتدایی اندک است، ولی با مالحظه

درصد است. این در حالی  50گرایی حدود سوی الگوی غربو مشاهدات، گرایش رژیم به
که اند؛ مضاف بر ایناست که مردم انقالبی، گرایشی نسبت به الگوی غربی از خود نشان نداده

 اند.خواهان نفی فرهنگ استعمار غرب و شرق نیز بوده

 گیری و پیشنهادنتیجه

ی پهلوی دوم در بررسی ای فارسی اول تا پنجم ابتدایی دورههپس از تحلیل محتوای کتاب
چنین گرایی، همگرایی و غربگرایی، ایرانمیزان گرایش رژیم نسبت به سه الگوی مذهب
های انقالب اسالمی در بررسی میزان گرایش با توجه به تحلیل محتوای شعارها و دیوارنوشته

گیری رژیم و مردم، اینک ی میزان سمتمقایسهمردم انقالبی نسبت به سه الگوی یادشده و 
 شرح ذیل پرداخت:گیری از آزمون فرضیه بهتوان به نتیجهمی

 ساختاری، -ی کارکردگرادر مباحث نظری توضیح داده شد که بر اساس نظریه *
های خود را از طرق مختلف از جمله های سیاسی و اجتماعی اگر بتوانند با موفقیت، الگونظام
پذیری سیاسی حفظ و به نسل جدید منتقل نمایند، موجبات حفظ تعادل، اه جامعهاز ر

سازند؛ ولی اگر در این کار موفق نشوند، با مشروعیت و استمرار نظام سیاسی را فراهم می
ظهور بحران هویت و مشروعیت، اسباب عدم تعادل، زوال مشروعیت و فروپاشی نظام را 

بر عدم موفقیت رژیم پهلوی در حفظ الگو از طریق ه مبنیکنند. با اثبات فرضیفراهم می
گیری ناهمگون ی ابتدایی و سمتهای فارسی دورهپذیری سیاسی با استفاده از کتابجامعه

وجود آمد و شکاف های ارزشی و هنجاری بین رژیم و مردم بهرژیم نسبت به الگوها، تعارض
ها هایی بودند که رژیم به آنالگوها و ارزش دنبالاجتماعی تعمیق یافت. در واقع، مردم به

 داشت.ها گام بر میاعتنا بود و بلکه در تضعیف آنبی
* با تعمیق تعارضات ارزشی بین مردم و رژیم، نظام شاهنشاهی دچار بحران مشروعیت 

وجود آمد ویژه نیروی مذهبی بهشد و در مقابل، مشروعیت جدیدی برای نیروهای مخالف به
ی تأسیس رژیمی با خواست اکثریت جامعه فراهم آمد. در واقع، از اساس آن، زمینهکه بر 

توان به تعمیق شکاف اجتماعی پذیری سیاسی میهای عدم موفقیت پهلوی دوم در جامعهنشانه
های ارزشی بین مردم و رژیم و عدم مشارکت سیاسی مردم اشاره کرد. یعنی مردم و تعارض

دادند. گیری سیاسی، تقاضای اندکی از خود نشان میو تصمیم شدن در قدرتبرای سهیم
بدیهی است که کاهش مشارکت سیاسی موجب کاهش مشروعیت نظام گشته و در نتیجه، 
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ساز پیدایش انقالب با افول اقتدار و مشروعیت رژیم، مشروعیت جدیدی ظهور یافته که زمینه
 اسالمی و فروپاشی رژیم پهلوی گردیده است. 

موفقیت رژیم پهلوی در حفظ الگو موجب عدم تعادل در جامعه شد؛ یعنی از  عدم *
 گرایی،پذیری سیاسی رژیم برای حفظ و انتقال سه الگوی مذهبدر جامعه جا کهآن

گرایی به نسل جدید، توازن و تعادلی وجود نداشت و از طرف دیگر، گرایی و غربایران
ست بازگشت به ایران باستان و انجام اصالحات به ی سیاچون رژیم با تبلیغ بیش از اندازه

سبک غربی در پی تغییر نظام ارزشی و الگوهای مورد قبول مردم بود، مردم از اجرای این 
اند. این عدم تعادل میان نظام سیاست احساس خطر کرده و به مقابله با رژیم شاه پرداخته

ی و سر انجام منجر به فروپاشی ثباتی نظام سیاسارزشی جامعه، سبب عدم مشروعیت و بی
رژیم پهلوی شده است. در واقع، با عدم موفقیت رژیم در حفظ و انتقال الگوها، ارتباط 

پذیری سیاسی و پندار و پندار با رفتار سیاسی برقرار منطقی بین ساختار و پندار، جامعه
پذیری جامعه نگردید و در نهایت، نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست داد و با انجام

وجود آمد سیاسی نیروهای مخالف و تقویت باورهای مشترک بین خود، انقالب اسالمی به
 و رژیم پهلوی فرو پاشید.

شده و آزمون فرضیه با کمک دو بررسی آماری از طریق * طبق نتایج بررسی انجام
سه الگوی  روش تحلیل محتوا در تعیین میزان گرایش رژیم پهلوی و مردم انقالبی نسبت به

ی تحقیق ثابت شده است. در واقع، از عوامل پیدایش انقالب اسالمی و مذکور، فرضیه
های اصلی گرایی مردم بوده است که سیاستفروپاشی رژیم پهلوی، عامل فرهنگی و مذهب

 اند.خوانی نداشته و بلکه در تعارض بودهرژیم شاهنشاهی پهلوی با آن هم

 چند پیشنهاد

توانند راهنمای خوبی برای به سرانجام استادان رشته علوم اجتماعی مینظران و صاحب
 رساندن بهتر این نوع تحقیقات باشند.

ها و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی های مربوط برای تحلیل دادهافزاراستفاده از نرم
 ی نتایج مطلوب کمک نماید.تر و ارایهتواند به بررسی دقیقمی

ی صورت متوازن انجام شود؛ یعنی بایستی به همهپذیری سیاسی الزم است بهانجام جامعه
شده توجه شود و پذیری سیاسی در حد خود و در یک فرایند تعریفعوامل مختلف جامعه

سان یک منظومه ها بهی منطقی بین آنضمن عنایت به وجود انسجام، هماهنگی و یک رابطه
 عمل نمود.
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پذیری سیاسی در میزان حفظ و انتقال الگوهای لف جامعهبررسی وضعیت عوامل مخت
گیری از شکاف بین مردم و نظام حاکم بر جمهوری اسالمی ایران به نسل جدید برای پیش
 رسد.نظر میو تحکیم و استمرار حاکمیت نظام، سودمند و ضروری به

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
وستان کتاب، چاپ (. علل و عوامل فروپاشی رژیم پهلوی. قم: مؤسسه ب1392معلم، علی )اکبری .3

 سوم.
 (، فارسی پنجم دبستان، تهران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی. 1353انوری، حسن ) .4

(. فارسی سوم دبستان. تهران: سازمان 1355) 2535ایمن)آهی(، لیلی با همکاری حسن انوری  .5
 های درسی ایران.کتاب
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سوی تمدن بزرگ. تهران: مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی (. به1356) ـــــــــــــــ .10
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 تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

 آوای نور. تهران:شناسی )مفاهیم کلیدی(. (. جامعه1375قنادان، منصور و همکاران ) .15
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