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چکیده

در بحث چرایی پیدایش انقالب اسالمی ایران و فروپاشی رژیم پهلوی ،پژوهشهای
بسیاری براساس دیدگاهها و چارچوبهای نظری گوناگون صورت گرفته است .در این مقاله
«رابطهی بین کارویژهی حفظ الگو ،مدرسه و فروپاشی رژیم پهلوی» بر اساس نظریهی
کارکردگرا-ساختاری تالکوت پارسونز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .محقق با بیان سه
الگوی :مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی عصر پهلوی و با تحلیل محتوای کتابهای
فارسی اول تا پنجم ابتدایی دورهی پهلوی دوم و شعارها و دیوارنوشتههای انقالب اسالمی،
میزان سمتگیری رژیم پهلوی و مردم انقالبی را نسبت به سه الگوی یادشده تجزیه و تحلیل
کرده و به این جمعبندی رسیده است که رژیم در حفظ الگو از طریق جامعهپذیری سیاسی
با استفاده از عامل مدرسه و ابزار کتاب درسی ،موفق نبوده است؛ در نتیجه ،با ایجاد عدم تعادل
و بروز تعارضهای ارزشی بین نظام حاکم و مردم ،انقالب اسالمی ایران به وقوع پیوست و
رژیم فرو پاشید.
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صاحبنظران تاکنون دربارهی چرایی پیدایش انقالب اسالمی ایران و فروپاشی رژیم
پهلوی پژوهشهای متفاوتی را بر پایهی چارچوبهای نظری مختلف انجام دادهاند؛ از مباحث
مهم در این حوزه ،بررسی موضوع بر اساس نظریهی کارکردگرا-ساختاری است .این مقاله
«رابطهی بین کارویژهی حفظ الگو ،مدرسه و فروپاشی رژیم پهلوی» را بر مبنای نظریهی
کارکردگرا-ساختاری تالکوت پارسونز مورد بررسی قرار میدهد و این مسأله را کاوش
میکند که رژیم پهلوی به چه میزان در حفظ الگوها از طریق جامعهپذیری سیاسی موفق
بوده است؟ از آنجاییکه مدرسه یک عامل ثانویهی جامعهپذیری سیاسی محسوب میشود،
لذا با محور قرار دادن این عامل میتوان اینگونه پرسید که رژیم پهلوی به چه میزان از ابزار
کتابهای فارسی اول تا پنجم ابتدایی  -از سال  1320تا  - 1357برای انتقال الگوهای
مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی به نسل جدید استفاده کرده است؟ بهعبارتدیگر،
در این پژوهش میزان گرایش رژیم پهلوی نسبت به سه الگوی یادشده تعیین و تحلیل
میشود .بنابراین ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که کارویژهی حفظ الگو از طریق
جامعهپذیری سیاسی چه نقشی در فروپاشی رژیم پهلوی و پیدایش انقالب اسالمی ایران داشته
است؟ چنین بهنظر میرسد که رژیم پهلوی در حفظ الگو از طریق جامعهپذیری سیاسی با
استفاده از ابزار کتاب فارسی موفق نبوده است و این عدم موفقیت سبب ایجاد تعارضهای
ارزشی و عدم تعادل در جامعه شده و منجر به ایجاد بحران مشروعیت در نظام سیاسی گردید
که از پیامدهای آن ،پیدایش انقالب و فروپاشی رژیم شاهنشاهی پهلوی است .برای انجام
تحقیق حاضر ،نخست مفاهیم اساسی تعریف شدهاند؛ سپس با بیان چارچوب نظری ،رویکرد
رژیم پهلوی و مردم انقالبی نسبت به سه الگوی :مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی
بهطور مقایسهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سرانجام پیامدهای جامعهپذیری سیاسی
رژیم پهلوی تبیین و نتیجهگیری شدهاند.

مفاهیم

104

فرهنگ سیاسی :برخی فرهنگ سیاسی را به مجموعهای از احساسات ،تلقیات ،باورها،
آرمانها ،هنجارها و ارزشهای فرهنگی یک جامعه یا نظام سیاسی ،و از منظر دیگر ،به سطح
دانش و ادراک طبقات گوناگون ،قشرهای اجتماعی و افراد از قدرت و سیاست تعریف
کردهاند (آقابخشی .)257 :1374 ،با این وجود ،برخی دیگر فرهنگ سیاسی را مجموعهای از باورها،
گرایشها ،بینشها ،ارزشها ،معیارها و عقایدی میدانند که در طول زمان شکل گرفته و
تحت تأثیر وقایع ،روندها و تجربیات تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و در قالب

آنها ،نهادها ،رفتارها ،ساختارها و کنشهای سیاسی برای نیل به هدفهای جامعه شکل
میگیرد (کاظمی .)36 :1376 ،منظور از فرهنگ سیاسی در این نوشتار مجموعهای از احساسات،
باورها ،آرمانها و عقایدی است که در جامعه وجود دارد یا بهوجود میآید و توسط عوامل
جامعهپذیری سیاسی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و موجب تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی
افراد و نظام سیاسی میشود.
جامعهپذيري سیاسی 1:منظور از جامعهپذیری سیاسی در این پژوهش ،فرآیند مستمر
یادگیریای است که به موجب آن ،افراد ضمن آشناشدن با نظام سیاسی (از طریق کسب
اطالعات و تجربیات) به وظایف ،حقوق و نقشهای خویش (خصوصاً وظایف سیاسی در
جامعه) پی میبرند .در این فرآیند ،ارزشها ،نهادها ،اعتقادها و آداب و رسوم از جمله مسایل
سیاسیای هستند که از نسلی به نسل دیگر انتقال مییابد (قوام .)74 :1375 ،الگوهای مذهبگرایی،
ایرانگرایی و غربگرایی در این تحقیق همان ارزشهایی هستند که رژیم پهلوی تالش
میکرد آنها را از طریق جامعهپذیری سیاسی به نسل بعد منتقل نماید .همواره باید بهخاطر
داشت که انجام درست جامعهپذیری سیاسی توأم با هماهنگی بین عوامل مختلف
جامعهپذیری ،موجب ،وفاداری مردم و نسل جدید به میهن ،نظام سیاسی ،رهبر ،آگاهی از
حقوق و وظایف سیاسی خویش نسبت به جامعه و حکومت میشود.
الگوهاي فرهنگی :الگوهای فرهنگی ترکیبی از ویژگیهای رفتاری فرهنگی شهروندان
با جامعه است؛ مجموعهای از روشهای خاص یک جامعه که کراراً انجام یافته و قابل مشاهده
است .الگوها بر اعمال و رفتار شهروندان تأثیر میگذارد (قنادان و همکاران .)85 :1375 ،از نظر
پارسونز ،الگوهای فرهنگی عالوهبر ایجاد محدودیت برای نظام اجتماعی و سیاسی باعث
مشروعیت قدرت سیاسی ،ایجاد تعادل در جامعه و تداوم نظام نیز میشود (روشه 136 :1367 ،و
 .)153سه الگوی مهم فرهنگ سیاسی ،یعنی مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی در
قسمت فرهنگ سیاسی عصر پهلوی توضیح داده میشود.
کارويژهي حفظ الگو :کارویژه که ترجمه « »functionاست ،بهمعنای نتایج و آثار عینی
قابل مشاهدهی نهاد اجتماعی است (وثوقی و همکاران .)193 :1378 ،برخی با تلقی وظیفه از کارویژه
معتقدند که کارویژه ،نتیجهی ثمربخش و مفید عمل و رفتاری است که هر عضوی در جریان
زندگی و انجام دادن وظیفهاش دربارهی سیستم و بهنفع سیستم و بههنگام ایفای نقشهای
اجتماعی انجام میدهد .در واقع ،هر جزئی دربارهی کل و اجزای دیگر یک سیستم ،یک نوع
وظیفهای بر عهده دارد (تنهایی .)26 :1371 ،به اعتقاد پارسونز ،هر نظام اجتماعی الزم است برای
حفظ تعادل به چهار کارویژهی خود عمل نماید .یکی از آن چهار کارویژه« ،حفظ الگو»
1. Political socialization.
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است؛ یعنی نظام اجتماعی باید ارزشها و باورهایی که نظام بر اساس آن بهوجود آمده است
را حفظ کرده و به نسل بعد منتقل کند (پیشهور .)92 :1376،مهمترین راه انجام کارویژهی حفظ
الگو ،جامعهپذیری است که رژیمها بایستی ارزشهای جامعه را به نسل جدید منتقل نمایند.
فصلنامه
علمی
پژوهشی

چارچوب نظری
بر اساس دیدگاه کارکردگرا ـ ساختاری تالکوت پارسونز بین «ساختار و پندار»،
«جامعهپذیری سیاسی و پندار» و «پندار و رفتار» رابطهی معناداری وجود دارد؛ یعنی فرهنگ،
ارزشها و باورهای یک جامعه با روابط اجتماعی و سیاسی موجود در آن ،دارای تعامل بوده
و از یک رابطهی متقابل برخوردارند (توسلی .)147 :1369 ،وجود همخوانی بین ساختار و پندار
یک جامعه موجب ایجاد ثبات و حفظ تعادل ،بقای مشروعیت نظام سیاسی و سبب اطاعت
مردم از نظام میشود (مرداد .)14 :1376 ،پندارها از طریق عوامل جامعهپذیری سیاسی تقویت،
اصالح و یا تغییر مییابند .جامعهپذیری موجب درونیشدن پندارها و باورها و تطابق
گرایشهای سیاسی جامعه با ساختار سیاسی میشود که نتیجهی آن ،افزایش مشروعیت نظام
و ثبات سیاسی خواهد شد .رفتارها نیز از ارزشها ،پندارها و باورهای جامعه سرچشمه
میگیرند .پارسونز معتقد است نظام اجتماعی و سیاسی برای حفظ تعادل و استمرار حاکمیت
خویش بایستی به چهار کارویژهی خود عمل نماید .یکی از آن چهار کارویژه ،حفظ الگو
است .بهنظر وی ،نظام سیاسی و اجتماعی با حفظ الگوها از طریق جامعهپذیری سیاسی و
کسب موفقیت در انتقال ارزشها و باورهای نظام به نسل جدید و تقویت باورهای جامعه
موجب ثبات ،تعادل ،مشروعیت و استمرار نظام سیاسی میشود (روشه98 :1367 ،؛ پیشهور:1376 ،
 )92ولی اگر نظام سیاسی و اجتماعی در انجام کارویژهی حفظ الگو موفق نشود ،بحران هویت
و مشروعیت آن را فرا خواهد گرفت (قوام .)177 :1374 ،از طرف دیگر ،با تالش مخالفان،
باورهای جدیدی شکل میگیرد و سبب تغییر رفتار شهروندان میشود .در واقع ،با ایجاد عدم
تعادل در نظام سیاسی و اجتماعی و ایجاد تعارضهای ارزشی بین دو نیروی سیاسی و
اجتماعی ،شکاف اجتماعی تعمیق یافته و مشروعیت نظام کاهش مییابد و سبب فروپاشی
نظام حاکم میشود .پس حفظ الگو مساوی حفظ و استمرار نظام و عدم موفقیت در حفظ
الگو ،مساوی فروپاشی رژیم حاکم است.

مدرسه و جامعهپذیری سیاسی
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جامعهپذیری سیاسی از طریق عوامل اولیه و ثانویه انجام میشود .مدارس از مهمترین
عوامل ثانویهی جامعهپذیری سیاسی هستند و بررسی فرضیهی تحقیق با استفاده از عامل
مدرسه انجام میگیرد .مدارس عالوهبر وظیفهی آموزش علوم ،تکنولوژی و مهارتهای

اجتماعی به افراد ،ناقل ارزشهای سیاسی و زمینهساز مناسبی برای یک زندگی سیاسی مطلوب
بهشمار میآیند (پیشهور .)261 :1376 ،دولتها میکوشند از طریق مدرسه ،یعنی با استفاده از
فضای کالس درس ،تدریس مواد درسی رسمی ،چگونگی ادارهی نظم کالس ،سنتهایی
که برای ادارهی کالس درس مرسوم است و نقش معلم در کالس ،اقدام به جامعهپذیری
سیاسی نمایند (مرداد .)144 :1376 ،بهنظر پارسونز ،کارکرد اول مدرسه ،جامعهپذیر کردن نسل
جدید با ارزشهای مسلط جامعه است (روشه .)210 :1367 ،در واقع ،بین سیستم سیاسی و مدارس
یک رابطهی متقابل و معناداری وجود دارد؛ بدینمعنا که سیستم سیاسی بر مدارس تأثیر
میگذارد و مدارس نیز در تحوّل سیستم سیاسی مؤثر واقع میشوند.
دولتها از دو ابزار مهم در مدارس برای انجام جامعهپذیری سیاسی و انتقال ارزشها به
نسل جدید استفاده میکنند؛ یکی از این راهها ،مواد درسی و دیگری انجام آیینها و مراسم
نمادین است .مواد درسی از مهمترین ابزار در خلق و تقویت ارزشهای فرهنگی و انتقال
محتوای فرهنگی و سیاسی از نسلی به نسل دیگر است .تداوم و بقای جامعه و نظام سیاسی
منوط به برنامهریزی منظم و انتخاب دقیق موضوعات و مطالب متناسب دروس آموزشی
است.
تعلیم دروس تاریخ ،تعلیمات مدنی و فارسی برای آشنایی فراگیران با نظام مستقر و
افتخارات آن میباشد (مرداد .)146 :1376 ،تمام نظامهای سیاسی بهنوعی اهداف و وسایل سیاست
را در مواد درسی مدارس میگنجانند و فرهنگ سیاسی خود را بهگونهای ،از طریق مواد
درسی در مدارس به نسل جدید منتقل میکنند و میخواهند رفتار و خصوصیات اجتماعی و
شخصی نسل جدید را با اهداف و خواستههای نظام حاکم شکل دهند (چیلکوت.)359 :1377 ،
رژیم پهلوی نیز با انتخاب اشعار ،نثرها ،داستانها ،مثالها و بهکار بردن اسامی ،مفاهیم و
اصطالحاتی خاص و چینش جمالت سعی میکرد باورها و الگوهای نظام حاکم را به نسل
جدید منتقل نماید .در انجام این پژوهش ،بهدلیل محدویت زمانی و گستردگی عوامل
جامعهپذیری سیاسی ،فقط به ابزار مادهی درسی فارسی دورهی پهلوی در مقطع ابتدایی توجه
شده است و با تحلیل محتوای کتابهای فارسی اول تا پنجم دورهی پهلوی دوم ،سعی شده
است تا میزان موفقیت رژیم در حفظ و انتقال الگوهای نظام حاکم بهدست آید.
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فرهنگ سیاسی عصر پهلوی
برای بررسی موضوع ،نخست الزم است الگوهای مهم دورهی پهلوی تبیین شوند و پس
از آن با اندازهگیری میزان گرایش رژیم و مردم نسبت به آنها و با تحلیل و مقایسهی
دادههای بهدستآمده ،به پرسش اصلی پاسخ داده شود .با مالحظهی آثار موجود بهویژه چهار
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کتاب :محمدرضا پهلوی (انقالب سفید ،بیتا؛ مأموریت برای وطنم1350 ،؛ بهسوی تمدن بزرگ1356 ،؛ پاسخ به

فصلنامه
علمی
پژوهشی

108

تاریخ )1371 ،رویکرد رژیم پهلوی نسبت به سه الگوی مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی
از یکدیگر قابل تفکیک است .در واقع ،رژیم پهلوی هویت و مبانی فکری تأسیس و
استمرار حاکمیت نظام شاهنشاهی را در سه الگوی مذکور میدانست .بنابراین ،بر اساس
نظریهی کارکردگرا-ساختاری میبایست برای حفظ تعادل و استمرار حاکمیت خویش با
استفاده از راههای گوناگون ،در حفظ آن الگوها و انتقال آن به نسل جدید در حدّ کفایت
میکوشید.
الگوي مذهبگرايی :یکی از الگوهای فرهنگ سیاسی عصر پهلوی ،الگوی مذهبگرایی
است .مذهبگرایی در این نوشتار بهمعنای اعتقاد مردم ایران به اصول و ارزشهای اسالمی،
بهخصوص با ویژگیهای شیعی و رفتار آنان بر اساس باورها و مبانی مذهبی مورد تأیید اسالم
و استمرار آن میباشد .محمدرضا پهلوی معتقد بود که به اصول اسالمی و شیعه اثنیعشری
متعهد بوده و سعی در دفاع و حفظ آن را داشته است (ازغندی .)103 :1379 ،وی خود را شخصی
مؤمن میدانست و حتی برای خود مأموریت الهی قایل بود و معتقد بود که در کارهایش از
اسالم الهام میگیرد (پهلوی 89 :1350 ،تا 94؛ پهلوی 338 :1356 ،و 448؛ پهلوی 82 :1371 ،تا  .) 87انتساب
رژیم به اسالم و باورهای شیعی به این خاطر بوده است که جامعهی ایرانی مقید به اصول و
مبانی اسالم و تفکر شیعی بوده و در راه حفظ ارزشهای اسالمی فداکاری کرده و حاکمان
غیراسالمی را بر نتابیده است .رژیم پهلوی آگاه بود که یکی از ستونها و تکیهگاههای مهم
حکومت ،باورهای اسالمی است؛ بههمیندلیل ،حفظ الگوی مذهبی را مدّ نظر داشت .اینکه
رفتارش با گفتارش به چه میزان با یکدیگر تطابق داشته است ،با تحلیل محتوای کتابهای
فارسی دورهی ابتدایی عصر پهلوی پاسخ داده خواهد شد.
الگوي ايرانگرايی :یکی دیگر از الگوهای فرهنگ سیاسی عصر پهلوی ،الگوی
ایرانگرایی است .ایرانگرایی در این مقاله بهمعنای اعتقاد به مجموعهای از عناصر موجود در
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
صادرکنندهی فرهنگ و هنر بهجهان بشری معرفی کرده و به تأسیس امپراتوری کوروش
کبیر در  2500سال پیش در جهان مباهات میکند .وی دو اصل میهنپرستی و نظام
شاهنشاهی را اساس رویکرد به ایرانگرایی تلقی میکند (پهلوی 264 :1356 ،و  )265و رفتار
دولتاش را بر آن دو اصل مبتنی میسازد .مثل تغییر تقویم تاریخ هجری شمسی به تاریخ
شاهنشاهی و برپایی جشنهای  2500ساله شاهنشاهی .رژیم پهلوی الگوی ایرانگرایی را بنابر
تفسیر خود از ستونهای حکومت خویش دانسته و در حفظ آن میکوشید .البته بین رویکرد

رژیم پهلوی و مردم انقالبی نسبت به الگوی ایرانگرایی تفاوت وجود داشته است.
ایرانگرایی مورد نظر رژیم پهلوی بازگشت به گذشته ایران پیش از اسالم و به مفاخر ایران
بهدور از سابقهی اسالمی بوده است؛ ولی ایرانگرایی مورد نظر مردم توجه به افتخارات و
مفاخر ایرانیان چه پیش و چه پس از اسالم بوده و تعارضی بین آن دو قایل نبودهاند.
الگوي غربگرايی :یکی دیگر از الگوهای فرهنگ سیاسی عصر پهلوی ،الگوی
غربگرایی است .غربگرایی در این پژوهش بهمعنای گرایش برخی از ایرانیها بهسوی
فرهنگ و ارزشهای غربی است .رژیم پهلوی معتقد بود که راه بازگشت به عظمت گذشته،
توجه به ایران باستان و تقلید از غرب است؛ چون به نظر محمدرضا پهلوی سیستم دموکراسی
غربی از نظر اصول ،مترقیترین سیستم حکومتی و اجتماعی جهان بود و بههمین جهت باید
آن را اقتباس کرد و پایهی قانون اساسی خود قرار داد (پهلوی274 :1356 ،؛ پهلوی :1350 ،دیباچه) .وی
بهدنبال این بود که ایران را به ملتی متجدد مبدل سازد (پهلوی .)165 :1371 ،رژیم پهلوی بهعلت
برخی مالحظات ،مثل رسوخ مناسبات سرمایهداری اروپایی ،پیوستگی میان روند تحولهای
داخلی ایران با سیاستهای قدرتهای بزرگ و ورود ایدئولوژیهای جدید فرنگی ،دست به
هویتسازی جدید و تجدد زد .هدف پهلوی در ایجاد هویت جدید ایرانی آن بود که باورها
و ارزشهای دینی در حوزهی اجتماع نقش تعیینکنندگی نداشته باشند .رژیم پهلوی با استفاده
از ابزارهایی مثل ملیگرایی و یکسانسازی الگوها و سبک زندگی و متحدالشکل کردن
پوششها تالش میکرد ،رقبای خود را بهحاشیه براند .بهنظر پهلوی ،ویژگیهای سنتی جامعه
بهمثابه امور غیرعقالیی و ناهنجار تلقیشده و به این وسیله ،زمینهی نابودی آنان را فراهم
میکرد (اکبری 328 :1378 ،تا .)364
رژیم پهلوی تالش میکرد تا سه الگوی :مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی را
حفظ کرده و بین آنها پیوستگی ایجاد کند .چون اسالم از ستونهای اساسی هویت ملی
ایرانیها بهحساب میآید و از طرف دیگر ،ویژگیها و آداب و رسوم و افتخارات ایران از
زمان کهن تاکنون مورد توجه مردم این سرزمین میباشد و از سویدیگر ،رژیم ،راه بازگشت
به عظمت و دستیابی به توسعه و پیشرفت کشور را در تبعیت از دموکراسی غربی میدید
(پهلوی ،بیتا 121 ،4 :و 123؛ پهلوی .)257 :1356 ،در واقع ،پهلوی میکوشید تا حرکت رژیماش را
بهسمت مدرنیسم ،به عالیترین سنن تمدن ایرانی و اسالمی پیوند بزند .اینکه آیا رژیم پهلوی
در حفظ الگوها و باورهایی که حکومتش بر آن مبتنی بوده است ،به چه میزان موفق بوده
است ،پرسشی است که پاسخ آن با انجام تحلیل محتوای کتابهای فارسی دورهی ابتدایی
عصر پهلوی دوم ( 1320تا  )1357بهدست خواهد آمد.

سیاست متعالیه

 سال چهارم
 شماره سیزدهم
 تابستان 95
بررسی رابطهی بین
کارویژه حفظ الگو،
مدرسه و فروپاشی
رژیم پهلوی
( 103تا )122
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فصلنامه
علمی
پژوهشی

برای آزمون فرضیهی تحقیق ،مطالعهی موردی صورت گرفت تا روشن شود رژیم پهلوی
به چه میزان در حفظ الگوهای فرهنگ سیاسی مذهبی ،ایرانی و غربی از طریق جامعهپذیری
با استفاده از عامل مدرسه و ابزار کتاب درسی فارسی تالش کرده و به موفقیت دست یافته
است؟ آیا فعالیتهای رژیم توانست الگوهای موجود و مورد نظر را در جامعه حفظ نموده و
سبب ثبات و تعادل و تداوم نظام سیاسی شود؟
مبنای بررسی حاضر روش تحلیل محتوا است؛ یعنی با تحلیل محتوای کتابهای فارسی
اول تا پنجم ابتدایی زمان پهلوی دوم از سال  1320تا  1357میزان سمتگیری رژیم پهلوی
نسبت به الگوهای مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی تعیین و مورد بررسی قرار
گرفت .واحد تجزیه و تحلیل در مطالعهی مذکور ،واژهها و مفاهیم مربوط به سه الگوی
فرهنگی یادشده است؛ بنابراین ،تعداد دفعاتی که این واژهها و مفاهیم در کتابهای فارسی
اول تا پنجم دبستان دورهی پهلوی دوم بهکار برده شدهاند ،محاسبه شده است .در اینجا
بهخاطر پرهیز از تطویل بحث از آوردن جداول کلیدواژهها و جداول ثبت و شمارش
کلیدواژههای مربوط به هریک از سه الگوی مذکور خودداری شده است.
کلیدواژههای مربوط به سه الگوی مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی ،با توجه به
ماهیت اسالم و رفتارهای مذهبی مورد توافق جامعه و ادبیات آن دوره و مفاهیم بهکار برده
شده در کتابهای فارسی دوره ابتدایی عصر پهلوی دوم ،انتخاب شدهاند .کلیدواژهها به آن
دسته از مفاهیم و کلماتی اطالق میشوند که نشاندهندهی گرایش ،خواسته و مطالبات رژیم
پهلوی بهسوی الگوی فرهنگی مذکور است .پس ،استعمال این واژهها از سوی رژیم پهلوی
با نظر موافق هرچه بیشتر باشد ،بهمعنای آن است که رژیم بیشتر بهسمت الگوی مورد نظر
در حرکت است و هر چه تعداد استفاده از این واژهها کمتر باشد ،بهمعنای آن است که
رژیم کمتر بهسمت آن الگوها در حرکت میباشد .بنابراین ،با شمارش و ثبت فراوانی
کلیدواژههای مزبور بر اساس محتوای کتابهای فارسی اول تا پنجم دبستان عصر پهلوی با
روش تحلیل محتوا ،میتوان میزان حرکت و سمتگیری رژیم پهلوی را نسبت به الگوهای
یادشده تعیین و تحلیل کرد .در اینجا نخست جدول نمونهی آماری و جدول تعداد کل
واژهها به تفکیک سه الگوی مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی ارایه و سپس به تجزیه
و تحلیل دادهها پرداخته میشود.
جدول شماره  :1جدول نمونهی آماری بهمنظور آزمون سه الگوی مذهبگرایی،
ایرانگـرایی و غربگرایی عصر پهلوی بر اساس کتابهای فـارسی دوره ابتدایی از سـال
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 1320تا  37( 1357سال)

1

کتاب فارسی دوره ابتدایی

اول

دوم

سوم

سال مورد استفاده

1335

1329

1355

چهارم پنجم
1339

سیاست متعالیه

1353

جدول شماره  :2تعداد کل واژهها و کلمات بهکاربرده شده در کتابهای فارسی مقطع
ابتدایی دورهی پهلوی دوم از سال  1320تا  37( 1357سال) و تعداد فراوانی کلیدواژههای
هر یک از سه الگوی مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی به تفکیک سال و کتاب
2
مورد بررسی و ذکر درصد هر یک
سال

تعداد

مورد

کل

تعداد کلید واژهها و درصد هر یک
مذهبگرایی

ایرانگرایی

کتاب

غربگرایی

بررسی

کلمات

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

 سال چهارم
 شماره سیزدهم
 تابستان 95
بررسی رابطهی بین
کارویژه حفظ الگو،
مدرسه و فروپاشی
رژیم پهلوی
( 103تا )122

فارسی

درصد ابتدایی

1329

133

11

8

122

92

0

0

دوم

1335

61

21

34

40

66

0

0

اول

1339

127

42

33

85

67

0

0

چهارم

1353

846

240

28

591

70

15

2

پنجم

1355

723

76

11

647

89

0

0

سوم

جمع

1890

390

21

1485

78

15

/08

ـــ

 .1یادآوری چند نکته ضروری است:
ـ مبنای بررسی تحلیل محتوا در این نوشتار متون فارسی دوره ابتدایی است.
ـ تمامی صفحات کتابهای فارسی اول ،سوم و پنجم دبستان ،کتابهای فارسی دوم ابتدایی تا صفحه  92و
چهارم دبستان تا صفحه  88که مربوط به فارسی بوده است ،تحلیل محتوا شدهاند و باقیمانده صفحات کتاب
دوم و چهارم که مربوط به تاریخ ،جغرافیا ،تعلیمات دینی ،اخالقی و ریاضی بوده و در آنزمان در مجموعهی
یککتاب بهچاپ میرسید و ارتباطی به موضوع نداشت ،تحلیل محتوا نشدهاند.
ـ به دلیل حجم باالی کتابهای فارسی مقطع ابتدایی دورهی پهلوی و محدودیت زمانی ،مطابق الگوی
نمونهگیری و بر اساس تصادف ،کتابهای فارسی اوّل تا پنجم ابتدایی برای یکی از سالهای  1320تا ،1357
انتخاب شدند و مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند.
 .2یادآوری این نکته ضروری است که انتخاب سال و تقدم و تأخر آن در بررسی حاضر ،برابر الگوی
نمونهگیری و بر اساس تصادف در انتخاب کتاب فارسی اول تا پنجم دبستان از سال  1320تا  1357بوده است.
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در اینجا تجزیه و تحلیل دادهها به تفکیک هر سال انجام میشود.
 .1سال  ،1329کتاب فارسی دوم؛ نکات قابل توجه در کتاب مذکور عبارتاند از:
فصلنامه
علمی
پژوهشی

* رژیم پهلوی در سال  1329از طریق کتاب فارسی سال دوم ابتدایی در انتقال الگوی
مذهبگرایی و ایرانگرایی به نسل جدید بهترتیب به میزان  8و  92درصد اقدام به
جامعهپذیری سیاسی نمود .رژیم در این سال نسبت به الگوی غربگرایی هیچ فعالیتی از
طریق کتاب مذکور انجام نداد.
* اگرچه رژیم پهلوی از طریق کتاب فارسی دوم ابتدایی گرایشی از خود نسبت به
فرهنگ غربی نشان نداد ،ولی با چاپ عکس و نقاشی دانشآموزان دختر سربرهنه و پسر
بهصورت مختلط و مادر سرلخت بههمراه فرزندش ،بهنوعی فرهنگ غربگرایی و سبک
زندگی اروپایی و غربی را تبلیغ میکرد و از این طریق به تضعیف فرهنگ اصیل اسالمی
میپرداخت.
* تفاضل  84درصدی بین فعالیت رژیم در حفظ الگوی ایرانی و مذهبی خیلی زیاد بهنظر
میرسد .شاید از علت آن ،نوع نگارش کتاب سال دوم ابتدایی در سال مذکور باشد؛ یعنی در
آن زمان ،کتاب سال دوم ابتدایی ترکیبی از کتاب فارسی ،دینی و ریاضی بوده است و بهدلیل
اختصاص صفحاتی به مباحث دینی ،از مفاهیم مذهبی در قسمت فارسی ( 92صفحه از 127
صفحه) کمتر استفاده شده است .در هر صورت چشمگیر بودن فعالیت رژیم برای حفظ
الگوی ایرانی در سال مذکور از طریق فارسی دوم ابتدایی ناشی از فرهنگ ایرانگرایی و
ایران باستان حاکم بر حکومت پهلوی بوده است.
 .2سال  ،1335کتاب فارسی اول؛ نکات قابل توجه در کتاب مذکور عبارتاند از:

* رژیم پهلوی در سال  1335از طریق کتاب فارسی اول ابتدایی در انتقال و تقویت
الگوی مذهبی و ایرانی بهترتیب به میزان  34و  66درصد اقدام به جامعهپذیری سیاسی کرد
و در همین سال هیچ فعالیتی برای انتقال فرهنگ غربی به نسل جدید از طریق کتاب مذکور
انجام نداد.
* تفاضل  32درصدی فعالیت رژیم در حفظ الگوی مذهبی و ایرانی در سال مذکور قابل
توجه است.
* گرایش بیشتر رژیم برای حفظ الگوی ایرانی با سیاست تقویت فرهنگ و ملیت
ایرانی و شاهخواهی رژیم همخوانی دارد.
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* نظر به تثبیت پایههای رژیم پهلوی پس از کودتای  28مرداد  1332بهبعد و تأسیس
ساواک در سال  1335و تصمیم رژیم به سرکوب مخالفان ،بهویژه نیروی مذهبی ،میتواند از
علتهای فعالیت بیشتر رژیم در حفظ الگوی ایرانی نسبت به الگوی مذهبی باشد .در واقع،
تقویت فرهنگ مذهبی به نوعی با سیاستها و رفتار رژیم سازگاری نداشت و از طرف
دیگر ،رژیم نمیتوانست نسبت به جامعهی اسالمی و باورهای آن بیتفاوت باشد؛ بههمین
دلیل سعی میکرد تا به حداقلها قناعت کند.
* رژیم پهلوی اگرچه از طریق عوامل دیگر جامعهپذیری ،مثل رسانه ،برای انتقال الگوی
غربی تالش میکرد ،ولی عدم وجود زمینهی الزم یا غفلت رژیم موجب عدم استفاده از
کتاب فارسی برای انتقال الگوی غربی به نسل جدید بود.
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 .3سال  ،1339کتاب فارسی چهارم؛ 1نکات قابل توجه در کتاب مذکور عبارتاند از:

* رژیم پهلوی در سال  1339از طریق کتاب فارسی چهارم دبستان در انتقال الگوی
مذهبگرایی و ایرانگرایی به نسل جدید به ترتیب  33و  67درصد اقدام به جامعهپذیری
سیاسی نمود و در همین سال نسبت به انتقال الگوی غربگرایی از طریق کتاب مذکور،
کلید واژهای مالحظه نشد.
* تفاضل  24درصدی بین حرکت رژیم بهسوی الگوی ایرانگرایی و مذهبگرایی قابل
توجه میباشد؛ اگرچه نسبت به سنوات گذشته کمتر است .فاصلهی کمتر ممکن است بهخاطر
شعارهای شاه در انقالب سفید و رابطهی بهتر رژیم با مرجعیت شیعه و نیروی مذهبی پیش
از رحلت آیتاهلل بروجردی و ظهور امام خمینی(ره) در صحنهی سیاسی اجتماعی ایران و
مخالفت وی با سیاستهای شاه و قیام  15خرداد  1342باشد.
* محتوا و دروس کتاب مذکور همانند کتاب سال سوم دبستان در برگیرندهی مفاهیم و
کلیدواژههایی مثل :شاهخواهی ،قوم ایرانی و اسامی ایرانی است که بیانگر سیاست و حرکت
رژیم پهلوی بهسمت فرهنگ ایران باستان میباشد .اگرچه به صراحت و تندی حرکت رژیم
بهسوی الگوی ایرانگرایی در سال  1335نمیباشد.
 .4سال  ،1353کتاب فارسی پنجم؛ نکات قابل توجه در کتاب مذکور عبارتاند از:

* رژیم پهلوی در سال  1353از طریق فارسی پنجم دبستان در انتقال الگوی مذهبگرایی،
ایرانگرایی و غربگرایی به نسل جدید به ترتیب  70 ،28و  2درصد اقدام به جامعهپذیری
نمود.
 .1کتاب چهارم دبستان همانند دوم ابتدایی با ترکیبی از فارسی ،تاریخ ،جغرافیا و تعلیمات دینی و اخالقی
بود .نیمی از کتاب که به فارسی اختصاص داشت ،مورد تحلیل محتوا قرار گرفت.
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* تفاضل  42درصدی بین حرکت رژیم بهسوی الگوی مذهبی و ایرانی زیاد میباشد؛
همچنین با مالحظهی میزان فعالیت رژیم ،توازنی بین میزان سمتگیری رژیم نسبت به سه
الگوی یادشده مشاهده نمیشود.
* اگرچه میزان گرایش رژیم بهسوی الگوی غربی در کتاب درسی مذکور در سال 1353
اندک است ،ولی ورود رژیم در این مقوله از طریق متون درسی قابل تأمّل است .چون نقطهی
عطف بهحساب میآید.
* رژیم پهلوی از سال  1355دست به تغییر تقویم تاریخ ایران از هجری شمسی به
شاهنشاهی زد که نشاندهنده اوج گرایش رژیم بهسوی الگوی ایران باستان است .البته رژیم
در سالهای قبل مانند سال  ،1353زمینههای آن را فراهم نموده بود؛ مثل برگزاری دههی
جشنهای  2500ساله شاهنشاهی.
* بزرگداشت بیش از حد و غیرمتوازن فرهنگ ایرانگرایی و توجه کمتر به الگوی
مذهبی به نوعی فراموشی و تشویق به فراموشیسپردن الگوی مذهبگرایی است که دارای
سابقهی طوالنی بوده و از گستردگی و عمق خاصی در جامعهی ایران برخوردار بوده است
و قابل مقایسه با فرهنگ نوظهور غربی در ایران نمیباشد.
* رژیم با بهکارگیری و استخدام مفاهیمی همچون :میهنپرستی ،ناسیونالیسم ،هخامنشی،
ایران باستان ،تجدید عظمت گذشته؛ و استفاده از اسامی ایرانی مثل :جمشید ،کاوه ،کوروش،
رستم ،خسرو ،آرش و پرویز در متن فارسی پنجم دبستان ،اولویت فرهنگ ایران باستان خود
را بهنمایش گذاشته است .بهعبارت دیگر ،رژیم پهلوی با طراحی و تدوین دروسی مانند:
آرش کمانگیر  1و  ،2رستم پهلوان بیمانند ،هفتخان رستم و داستانهایی از گذشتگان ایران
پیش از اسالم و بیان دالوریهای شاهنشاهی بزرگ هخامنشی در کتاب فارسی پنجم دبستان،
تالش نمود تا رویکرد به ایرانگرایی و ایران باستان بهدور از پیشینه و مفاخر اسالمی ایرانی
را تقویت نماید.
 .5سال  ،1355کتاب فارسی سوم؛ نکات قابل توجه در کتاب مذکور عبارتاند از:

* رژیم پهلوی در سال  1355از طریق کتاب فارسی سوم دبستان در انتقال الگوی
مذهبگرایی و ایرانگرایی به نسل جدید به ترتیب  11و  89درصد اقدام به جامعهپذیری
نمود و در این سال نسبت به انتقال فرهنگ غربی از طریق کتاب مذکور هیچ فعالیتی صورت
نداد.
* تفاضل  78درصدی بین فعالیت رژیم برای انتقال الگوی ایرانگرایی و مذهبگرایی
خیلی زیاد بهنظر میرسد.
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* رژیم پهلوی در این سال با تغییر تقویم تاریخ از هجری شمسی به شاهنشاهی بهنوعی
در اوج ایرانگرایی بهمفهوم ایران باستان است .همین گرایش افراطی رژیم به ایرانگرایی
در مادهی درسی سوم ابتدایی با مالحظهی مفاهیم و کلیدواژههای بهکار برده شده همانند:
میهنپرستی ،آیین زرتشت ،ایران باستان ،هخامنشی و تجدید عظمت گذشتهی ایران آشکار
است؛ تدوین درسهایی مانند سفری به شیراز  1و  2و کودکی سهراب  2 ،1و  ، 3حرکت
افراطی رژیم بهسوی الگوی ایرانگرایی را تقویت میکند؛ یعنی بهجای طراحی و تدوین
داستانها و درسهایی از سابقه و مفاخر اسالمی ایرانی ،به تمدن ایران باستان و کوروش
کبیر پرداخته شده بود.
جمعبندی :در اینجا با توجه به مطالب مربوط به تجزیه و تحلیل کتابهای فارسی اول
تا پنجم دبستان از  1320تا  1357دورهی پهلوی دوم ،نکاتی بهعنوان جمعبندی از این مبحث
ارایه میشود:
* رژیم پهلوی در سال  1335با  34درصد دارای بیشترین و در سال  1355با  8درصد
دارای کمترین درصد انجام جامعهپذیری در حفظ الگوی مذهبی از طریق کتابهای فارسی
دورهی ابتدایی است.
* درصد قابل توجه فعالیت رژیم برای انتقال الگوی مذهبگرایی به نسل جدید در
سالهای ( 1335با  34درصد)( 1339 ،با  33درصد) و ( 1353با  28درصد) از طریق
کتابهای فارسی اول ،چهارم و پنجم دبستان ،ممکن است ناشی از فشار نیروی مذهبی نسبت
به رفتار و گرایش رژیم بهسوی الگوهای ایران باستان و تالش در مدرنیزهکردن و غربیسازی
کشور بوده باشد؛ رژیم میکوشید تا نشان دهد که رژیم شاهنشاهی پهلوی ،مذهبی بوده و در
حفظ الگوی مذهبگرایی و آموزههای شیعی تالش میکند.
* رژیم پهلوی در سال  1329با  92درصد دارای باالترین و در سال  1335با  66درصد
دارای پایینترین درصد انجام جامعهپذیری در حفظ الگوی ایرانگرایی از طریق کتابهای
فارسی دورهی ابتدایی است.
* رژیم پهلوی با  89درصد در سال  1355در فارسی سوم دبستان و  70درصد در سال
 1353در فارسی پنجم دبستان تالش کرد تا الگوی ایرانگرایی را به نسل جدید منتقل نماید.
این درصد باال ،با سیاست کلی رژیم بهویژه با برگزاری جشنهای  2500ساله (دهه
 )1345-55در تحکیم مبانی سیاسی رژیم شاهنشاهی و توسعه فرهنگ شاهخواهی همخوانی
دارد.
* رژیم پهلوی در انتقال الگوی غربگرایی به نسل جدید فقط در کتاب پنجم دبستان
آن هم به میزان  2درصد اقدام به جامعهپذیری کرد .خودداری رژیم در استفاده از مواد درسی
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فارسی دورهی ابتدایی برای این منظور احتماال ناشی از جوّ حاکم فرهنگ مذهبی بر
خانوادههای ایرانی و تأثیر زیاد خانوادهها و نهادهای مذهبی بر فرزندان بهخصوص کودکان
دورهی ابتدایی بوده است .ضمن آنکه حضور فرهیختگان و دانشمندان اسالمی -ایرانی در
عرصهی فرهنگ و مخالفت آنان با الگوی غربی و غربیسازی کشور نیز تأثیرگذار بوده
است.
* رژیم پهلوی برای انتقال فرهنگ ایرانگرایی ،مذهبگرایی و غربگرایی به نسل
جدید از طریق کتابهای فارسی اول تا پنجم دبستان طی سالهای  1320تا  ،1357در مجموع
بهترتیب به میزان  21 ،78و  1درصد اقدام به جامعهپذیری سیاسی کرده بود؛ مالحظه میشود
که در حرکت رژیم در سالهای مورد بررسی در حفظ و انتقال الگوها ،از توازن و تعادل
الزم برخوردار نبوده است؛ نه در یک کتاب و نه در مجموع کتابهای مورد بررسی.
* با توجه به فضا و فرهنگ مذهبی حاکم بر جامعهی ایران و حضور پرفروغ رهبران
مذهبی برای حفظ الگوهای مذهبی در ایران ،فعالیت  21درصدی رژیم برای انتقال الگوی
مذهبی به نسل جدید ،قابل قبول نبوده و موجب تعارض بین حکومت و نیروی اجتماعی شده
بود.
* فعالیت  78درصدی رژیم در انجام جامعهپذیری سیاسی برای انتقال الگوی ایرانگرایی
به نسل جدید از طریق کتابهای فارسی دورهی ابتدایی با عنایت به حضور هزار و چهارصد
سالهی اسالم در ایران و ادعای شیعیبودن رژیم و تالش وی برای حفظ الگوی مذهبی مطابقت
ندارد .ضمن آنکه الگوی ایرانگرایی مورد نظر رژیم ،تبلیغ ایدئولوژی ایران باستان بوده
است؛ یعنی ایران هخامنشی و دارای مفاخر ایرانی بدون درنظر گرفتن پیشینه و مفاخر اسالمی.
این مطلب از دالیل مهم تعمیق شکاف بین رژیم و نیروی اجتماعی بوده است.
بررسی میزان گرایش مردم انقالبی نسبت به سه الگوی مذکور
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بهمنظور روشنتر شدن میزان موفقیت یا عدم موفقیت رژیم پهلوی در حفظ الگوهای
فرهنگ سیاسی از طریق جامعهپذیری سیاسی با استفاده از کتاب درسی مدارس ،توجه
به خواستههای مردم انقالبی در سالهای  1356و  1357ضروری است تا میزان انطباق
خواستههای مردم با اهداف و خواستههای رژیم پهلوی مشخص شود .خواستههای مردم انقالبی
را میتوان از شعارهای آنان در دوران انقالب فهم و درک کرد .چون شعارهای انقالب
بیانگر احساسات ،عواطف ،مطالبات و تجلی خواستههای مردم انقالبی است؛ در واقع،
شعارهای انقالب همان عالیم و ویژگیهای انقالب است .یعنی ایدئولوژی و ماهیت انقالب
در شکل سادهاش در شعارهای متناسب با زمان و مکان متجلی میشود (مرکز اسناد انقالب
اسالمی .)7 :1379 ،در این بررسی ،شعارهایی مورد توجه است که در اجتماعات عمومی

اظهار و بر دیوارها و پالکاردها نوشته میشد .شعارهای دوران انقالب و مطالبات مردم پس
از طبقهبندی در سه الگوی مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی با روش تحلیل محتوا
مورد بررسی قرار گرفته است.
در اینجا برای پرهیز از تطویل بحث ،از آوردن جداول مربوط به کلیدواژهها و جداول
ثبت و شمارش کلید واژههای مربوط به هر یک از سه الگوی مذکور خودداری شده است.
کلیدواژهها با توجه به رفتار مورد توافق مردم و ادبیات آن زمان انتخاب شدهاند؛ کلیدواژهها
آندسته از کلمات و مفاهیمی هستند که بیانگر گرایشها ،خواستهها و مطالبات مردم در
دوران انقالب اسالمی طی سالهای  1356و  1357میباشند .پس ،استعمال این واژهها از سوی
مردم با نظر موافق هر چه بیشتر باشد بهمعنای آن است که مردم بیشتر بهسمت الگوی
مذهبگرایی ،ایرانگرایی و یا غربگرایی در حرکت بودهاند و هر چه تعداد استفاده از این
واژهها کمتر باشد بهمعنای آن است که مردم کمتر به سمت الگوهای مذکور حرکت
نمودهاند .بنابراین ،با شمارش و ثبت فراوانی کلیدواژههای مزبور بر اساس شعارها و
دیوارنوشتههای انقالب اسالمی ،با روش تحلیل محتوا میتوان حرکت مردم انقالبی را بهسمت
الگوهای یادشده تعیین و تحلیل کرد .در اینجا پس از ارایهی جدول تعداد کل کلیدواژهها
در شعارها و دیوارنوشتههای انقالب ،به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته میشود.
جدول شماره  :3وضعیت تعداد کل کلیدواژهها و مفاهیم بهکار برده شده و درصد آنها
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در شعارها و بر دیوارنوشتههای انقالب اسالمی در دوران انقالب طی سالهای  1356و 1357
به تفکیک سه الگوی مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی.
تعداد کل کلید واژهها و درصد هر یک در شعارها و دیوارنوشتههای انقالب اسالمی
مذهبگرایی

غربگرایی

ایرانگرایی

تعداد فراوانی

درصد

تعداد فراوانی

درصد

تعداد فراوانی

درصد

2768

61/92

1702

38/08

0

0

تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به شعارها و دیوارنوشتههای انقالب اسالمی

با عنایت به محتوای جدول باال ،مطالبات و خواستههای مردم انقالبی در دوران انقالب
اسالمی در سالهای  1356و  1357به تفکیک هر یک از سه الگوی مذهبگرایی،
ایرانگرایی و غربگرایی بهخوبی قابل مشاهده و اندازهگیری است .برخی از نتایج و نکات
قابل توجه جدول یادشده بهشرح ذیل است:
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* برابر دادههای جدول باال 61/92 ،از شعارها و دیوارنوشتههای مردم انقالبی طی سالهای
 56و  57نشاندهنده گرایش مذهبی آنان است؛ یعنی حدود  62درصد از گرایش و خواستهی
نیروی اجتماعی ،مذهبی است که درصد قابل توجه و باالیی است.
* با مالحظهی جدول مذکور ،حدود  38درصد از مطالبات مردم را الگوی ایرانگرایی
تشکیل میدهد و مردم انقالبی هیچگونه گرایشی بهسوی الگوی غربگرایی از خود نشان
ندادهاند.
مقایسه میزان سمتگیری رژیم پهلوی و مردم نسبت به سه الگوی مذکور

بهمنظور انجام مقایسه بین میزان گرایش رژیم پهلوی و مردم انقالبی نسبت به سه الگوی
مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی ،نخست جدول مقایسهای مربوط ارایه میشود و
پس از آن ،تجزیه و تحلیل دادهها صورت میگیرد.
جدول شماره  :4جدول مقایسهای میزان گرایش رژیم پهلوی و مردم انقالبی نسبت به سه
الگوی مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی.
الگوها

مذهبگرایی

ایرانگرایی

غربگرایی

رژیم پهلوی

21

78

/08

مردم انقالبی

61/92

38/08

0

تفاضل

40/92

40/08

0

رژیم و مردم
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* با عنایت به نتیجهی تحلیل محتوا از شعارها و دیوارنوشتههای انقالب ،میزان گرایش
مردم نسبت به الگوی مذهبگرایی  62درصد ولی برابر تحلیل محتوای کتاب فارسی مقطع
ابتدایی ،میزان سمتگیری رژیم پهلوی به سوی الگوی مذهبی  21درصد بوده است .فاصلهی
بین آن دو  41درصد است؛ یعنی فاصلهی زیادی بین گرایش مردم و رژیم حاکم وجود
دارد.
* برابر دادهی جدول باال رویکرد رژیم پهلوی نسبت به الگوی ایرانگرایی  78درصد
بوده ،ولی مردم انقالبی  38درصد است؛ تفاضل  40درصدی بین آن دو بیانگر فاصلهی زیاد
بین خواستهی رژیم و مردم میباشد .البته با توجه به تفاوت موجود در گرایش رژیم و مردم
انقالبی نسبت به الگوی ایرانگرایی (رژیم پهلوی با گرایش به ایران باستان ولی مردم با
گرایش به ایران توأم با مفاخر اسالمی) ،تفاضل بین آن دو به بیش از  50درصد میرسد.

* اگر چه گرایش رژیم پهلوی نسبت به الگوی غربگرایی در کتابهای فارسی دورهی
ابتدایی اندک است ،ولی با مالحظهی نتایج پژوهشهای منتشرشده (اکبریمعلم 274 :1392 ،تا )298
و مشاهدات ،گرایش رژیم بهسوی الگوی غربگرایی حدود  50درصد است .این در حالی
است که مردم انقالبی ،گرایشی نسبت به الگوی غربی از خود نشان ندادهاند؛ مضاف بر اینکه
خواهان نفی فرهنگ استعمار غرب و شرق نیز بودهاند.

نتیجهگیری و پیشنهاد
پس از تحلیل محتوای کتابهای فارسی اول تا پنجم ابتدایی دورهی پهلوی دوم در بررسی
میزان گرایش رژیم نسبت به سه الگوی مذهبگرایی ،ایرانگرایی و غربگرایی ،همچنین
با توجه به تحلیل محتوای شعارها و دیوارنوشتههای انقالب اسالمی در بررسی میزان گرایش
مردم انقالبی نسبت به سه الگوی یادشده و مقایسهی میزان سمتگیری رژیم و مردم ،اینک
میتوان به نتیجهگیری از آزمون فرضیه بهشرح ذیل پرداخت:
* در مباحث نظری توضیح داده شد که بر اساس نظریهی کارکردگرا -ساختاری،
نظامهای سیاسی و اجتماعی اگر بتوانند با موفقیت ،الگوهای خود را از طرق مختلف از جمله
از راه جامعهپذیری سیاسی حفظ و به نسل جدید منتقل نمایند ،موجبات حفظ تعادل،
مشروعیت و استمرار نظام سیاسی را فراهم میسازند؛ ولی اگر در این کار موفق نشوند ،با
ظهور بحران هویت و مشروعیت ،اسباب عدم تعادل ،زوال مشروعیت و فروپاشی نظام را
فراهم میکنند .با اثبات فرضیه مبنیبر عدم موفقیت رژیم پهلوی در حفظ الگو از طریق
جامعهپذیری سیاسی با استفاده از کتابهای فارسی دورهی ابتدایی و سمتگیری ناهمگون
رژیم نسبت به الگوها ،تعارضهای ارزشی و هنجاری بین رژیم و مردم بهوجود آمد و شکاف
اجتماعی تعمیق یافت .در واقع ،مردم بهدنبال الگوها و ارزشهایی بودند که رژیم به آنها
بیاعتنا بود و بلکه در تضعیف آنها گام بر میداشت.
* با تعمیق تعارضات ارزشی بین مردم و رژیم ،نظام شاهنشاهی دچار بحران مشروعیت
شد و در مقابل ،مشروعیت جدیدی برای نیروهای مخالف بهویژه نیروی مذهبی بهوجود آمد
که بر اساس آن ،زمینهی تأسیس رژیمی با خواست اکثریت جامعه فراهم آمد .در واقع ،از
نشانههای عدم موفقیت پهلوی دوم در جامعهپذیری سیاسی میتوان به تعمیق شکاف اجتماعی
و تعارضهای ارزشی بین مردم و رژیم و عدم مشارکت سیاسی مردم اشاره کرد .یعنی مردم
برای سهیمشدن در قدرت و تصمیمگیری سیاسی ،تقاضای اندکی از خود نشان میدادند.
بدیهی است که کاهش مشارکت سیاسی موجب کاهش مشروعیت نظام گشته و در نتیجه،
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با افول اقتدار و مشروعیت رژیم ،مشروعیت جدیدی ظهور یافته که زمینهساز پیدایش انقالب
اسالمی و فروپاشی رژیم پهلوی گردیده است.
* عدم موفقیت رژیم پهلوی در حفظ الگو موجب عدم تعادل در جامعه شد؛ یعنی از
آنجا که در جامعهپذیری سیاسی رژیم برای حفظ و انتقال سه الگوی مذهبگرایی،
ایرانگرایی و غربگرایی به نسل جدید ،توازن و تعادلی وجود نداشت و از طرف دیگر،
چون رژیم با تبلیغ بیش از اندازهی سیاست بازگشت به ایران باستان و انجام اصالحات به
سبک غربی در پی تغییر نظام ارزشی و الگوهای مورد قبول مردم بود ،مردم از اجرای این
سیاست احساس خطر کرده و به مقابله با رژیم شاه پرداختهاند .این عدم تعادل میان نظام
ارزشی جامعه ،سبب عدم مشروعیت و بیثباتی نظام سیاسی و سر انجام منجر به فروپاشی
رژیم پهلوی شده است .در واقع ،با عدم موفقیت رژیم در حفظ و انتقال الگوها ،ارتباط
منطقی بین ساختار و پندار ،جامعهپذیری سیاسی و پندار و پندار با رفتار سیاسی برقرار
نگردید و در نهایت ،نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست داد و با انجام جامعهپذیری
سیاسی نیروهای مخالف و تقویت باورهای مشترک بین خود ،انقالب اسالمی بهوجود آمد
و رژیم پهلوی فرو پاشید.
* طبق نتایج بررسی انجامشده و آزمون فرضیه با کمک دو بررسی آماری از طریق
روش تحلیل محتوا در تعیین میزان گرایش رژیم پهلوی و مردم انقالبی نسبت به سه الگوی
مذکور ،فرضیهی تحقیق ثابت شده است .در واقع ،از عوامل پیدایش انقالب اسالمی و
فروپاشی رژیم پهلوی ،عامل فرهنگی و مذهبگرایی مردم بوده است که سیاستهای اصلی
رژیم شاهنشاهی پهلوی با آن همخوانی نداشته و بلکه در تعارض بودهاند.

چند پیشنهاد
صاحبنظران و استادان رشته علوم اجتماعی میتوانند راهنمای خوبی برای به سرانجام
رساندن بهتر این نوع تحقیقات باشند.
استفاده از نرمافزارهای مربوط برای تحلیل دادهها و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی
میتواند به بررسی دقیقتر و ارایهی نتایج مطلوب کمک نماید.
انجام جامعهپذیری سیاسی الزم است بهصورت متوازن انجام شود؛ یعنی بایستی به همهی
عوامل مختلف جامعهپذیری سیاسی در حد خود و در یک فرایند تعریفشده توجه شود و
ضمن عنایت به وجود انسجام ،هماهنگی و یک رابطهی منطقی بین آنها بهسان یک منظومه
عمل نمود.
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بررسی وضعیت عوامل مختلف جامعهپذیری سیاسی در میزان حفظ و انتقال الگوهای
حاکم بر جمهوری اسالمی ایران به نسل جدید برای پیشگیری از شکاف بین مردم و نظام
و تحکیم و استمرار حاکمیت نظام ،سودمند و ضروری بهنظر میرسد.
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