
 نقش كارویژه حفظ الگو در سقوط رژیم پهلوى
 

 على اكبرى معلم
 )كارشناس ارشد علوم سیاسى و مدرس دانشگاه آزاد اسالمى شهررى, دانش آموخته حوزه علمیه قم(

  24/8/80: تاریخ دریافت
   28/9/80: تاریخ تإیید

درباره چرایى وقوع انقـالب اسـالمى ایـران مباحـث و مناقشـات بسـیارى بر اسـاس نگـرش هـا و چـارچوب 
نقـش كـارویژه حفـظ الگــو از طریـق جامعه پــذیرى , در ایـن مقالـه. هاى نظرى مختلف انجام گرفته است

بر اساس نظریه كاركردگرا ـ سـاختارى تـالكوت پارسـونز مـورد , سیاسى در پیدایش انقالب اسالمى ایران
, ))ایــران گرایــى((ضــمن بیــان ســه الگــوى فرهنگــى ,  نویســنده, در ایــن راســتا. بررســى قــرار گرفتــه اســت

به تفسیر داده ها پرداخته و به این , از طریق روش تحلیل محتوا, ))غرب گرایى((و )) مذهب گرایى((
; جمع بندى رسیده است كه رژیم پهلوى نتوانست از طریق جامعـه پــذیرى سیاسـى بـه حفـظ الگـو بـپردازد

 .انقالب اسالمى پدید آمد, در نتیجه با ایجاد تعارضات ارزشى بین دو نیروى سیاسى و اجتماعى
 

مــذهب گرایــى و غــرب , ایــران گرایــى, سلســله پهلــوى, انقــالب اســالمى, جامعــه پــذیرى: واژه هــاى كلیــدى
 گرایى

 
 مقدمه

مـورد توجـه صـاحب نظـران , از نخستین روزهاى پس از پیروزى انقالب اسالمى این پدیده و چرایـى آن
. مسائل اجتماعى و سیاسى بوده است و هر یك بانگرش و چارچوب نظرى خاصى به آن پرداخته اند

در این مقاله بــه نقـش كـارویژه حفــظ الگوهــاى , در این راستا و براى بررسى موضوع از زاویه اى دیگر
فرهنگى از طریق جامعه پذیرى سیاسى در رژیم محمدرضا پهلوى در پیدایش انقالب اسالمى ایران بر 

ایـن بررسـى بــه منظـور دسـت یـابى بـه , اساس نظریه كاركردگرا ـ سـاختارى پارسـونز پرداختـه و در واقـع
 .چارچوب نظرى معتبر و جامع در تحلیل از پدیده انقالب اسالمى صورت گرفته است

یكــى از چهـار كــار )) حفــظ الگــو(()Talcott parsons(از دیــدگاه جامعــه شــناختى تــالكوت پارســونز 
الزم اســت از طریــق جامعــه پــذیرى , ویــژه سیســتم اجتمــاعى اســت كــه بــراى ثبــات و تــداوم نظــام سیاســى

, هنجارهــا و قالــب هــاى ارزشــى, سیاسـى بــه طــور مــداوم و بــى وقفـه انجــام پــذیرد تــا بــدین وســیله الگوهــا
رفتار و ساختار سیاسـى جامعـه به طور پــى درپــى حفـظ و تـداوم , ذهنى و رفتارى نسل ها و در نتیجه

, ارزشــىتعارضــات , امــا در صــورت عــدم موفقیــت سیســتم اجتمـــاعى در حفــظ الگوهــاى فرهنگــى. یابــد
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هنجارى و رفتارى در جامعه به وجود مى آید و مجـر بـه بحـران مشـروعیت در نظـام سیاســى مـى شـود 
 .انقالب و سرنگونى نظام سیاسى است, كه از پیامدهاى آن

سوال اصلى اى كه در این مقاله مطرح است این كه كارویژه حفظ الگوهـاى فرهنگـى از طریق جامعــه 
پــذیرى سیاســى در رژیــم محمدرضــا پهلـوى چــه نقشــى را در ســقوط ایــن رژیــم و پیــدایش انقــالب اسـالمى 

 ایران ایفا كرده است؟
عــدم موفقیــت نظـام سیاســى محمدرضــا پهلـوى در حفــظ الگوهــاى فرهنگــى و فرهنــگ , بــه نظـر مــى رســد

هنجــارى و بــى ثبــاتى در رفتــار سیاســى جامعــه گردیــده و بــا ایجــاد , موجــب تعارضــات ارزشــى, ســازى
 .رژیم محمدرضا پهلوى سقوط كرده و انقالب اسالمى پدید آمد, بحران مشروعیت در نظام سیاسى

 
 مفاهیم اساسى

 .در آغاز الزم است مفاهیم اساسى و چارچوب نظرى مقاله به اختصار تبیین شود
 الگوهاى فرهنگى . 1
مجموعه اى از روش هاى خاص یك جامعه است كه بارها انجام مى شـود و بـه )) الگوهاى فرهنگى((

بـه عبــارت ; )1(به طورى كه اعمال هر فرد جامعه تحـت تـإثیر آنهـا صـورت مـى گیرد; چشم مى خورد
الگوهاى فرهنگى همان قواعد و هنجارها و معتقدات مسلم اجتماعى هستند كه بـه عنـوان راهنمـا , دیگر

 .یا میزان در تمایل كنش به كار گرفته مى شوند
, بـه اعتقاد وى. خرده نظام حفظ الگوهـاى فرهنگـى از اهمیـت خاصى برخـوردار اسـت, ازنظر پارسونز

بلكــه از عوامــل مهــم , نظــام اجتمـاعى و سیاســى نــه تنهــا بــه وســیله الگوهــاى فرهنگــى محــدود مــى شــوند
از آن جا كه نظام فرعى حفظ الگوهاى فرهنگـى . تداوم نظام و ایجاد تعادل در جامعه به شمار مىآیند

در نتیجـــه موجـــب , هنجارهـــا و ارزش هــاى فرهنگـــى ســـروكار دارد, قواعـــد, بـــا مخزنـــى از منـــابع روانـــى
مجموعـــه , كـــار ویـــژه حفـــظ الگـــو, از یـــك نظـــر  )2(.مبـــانى مشـــروعیت بـــراى قـــدرت سیاســـى مـــى شـــود

یعـنى از طریق جامعــه پـذیرى ; اجتمـاعى شـدن افـراد محقـق مى شود, فرآیندهایى است كه با كمــك آنهـا
سیاســى اســت كــه نظــام سیاســى مــى توانــد الگوهــاى فرهنگــى خــود را حفــظ كــرده و بــا ایجــاد تعــادل در 

 .جامعه بر استمرار حكومت خود تإكید ورزد
 

 سه الگوى مهم فرهنگى در ایران 
در این جـا هــر . اسـالمى و غربى روبه رو شـده انـد, بـا سـه نـوع فرهنگ ملـى, ایرانیان در طول تـاریخ

 :یك از این سه فرهنگ را به اختصار توضیح مى دهیم
ــ ایــران گرایــى 1 نــوروز و فــره ایــزدى , فرهنــگ و تمــدن كهــن ایرانــى و عناصــر آن ماننــد زبــان فارســى: ـ

ـــا فرهنـــگ ملـــى ایرانیـــان از اســـتحكام و آهنـــگ ویـــژه اى برخـــوردار باشـــد ایـــران ((مفهـــوم . ســـبب شـــده ت
البتــه ; بــه معنــاى اعتقــاد بــه اصــول و ارزش هــاى ایــران باســتان و عناصــر تمــدن ایرانــى اســت)) گرایــى

بـه معنـاى تنظیــم سیاسـت هـا و حركـت نظـام سیاسـى , در نظــر رژیـم محمدرضــا پهلـوى)) ایـران گرایـى((
ایـران ((ولـى , مجـد و عظمـت ایـران قبـل از اسـالم بـودبر اساس ناسیونالیسم ایرانى براى دست یابى به 

م بــا مبــانى و اصــول , در نظــر مــردم)) گرایــى ٕ بــه معنــاى حفــظ اصــول و ارزش هــاى ایــران باســتان تـــوا
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 .ایران گرایى را در تعارض با ارزش هاى اسالمى دنبال نمى كنند, مردم, در واقع. اسالمى است
بـه معناى اعتقـاد و عمـل بـه اصول و ارزش هـاى اسـالمى )) مذهب گرایـى((مفهوم : ـ مذهب گرایى 2

, ازدواج, معمـارى, هـنر, آداب و رسـوم, بر اسـاس ایـن دیـدگاه. به خصوص با ویژگى هاى شیعى است
پـس از ورود اسـالم , ...مدرسـه و, كتـاب, عروسـى, عـزادارى, تفریح و سـرگرمى, تعلیم و تربیت, طالق

امر بــه معــروف و نهــى از , خالفت الهى, اصول ظلم ستیزى. ماهیت اسالمى به خود گرفتند, به ایران
امامـت و والیـت فقیـه و اجتهاد و مرجعیت را مـى , عـدالت خواهـى, نفـى سـلطه, شور و مشـورت, منكر

 .توان از مهم ترین شاخصه هاى مذهب گرایى نام برد
بــه معنــاى اعتقــاد بــه رفتــار بــر اســاس مبــانى و ارزش هــاى )) غــرب گرایــى((مفهــوم : ـــ غــرب گرایــى 3

غرب گرایى نوعى از دگرگونى فرهنگى و اجتماعى , در واقع. فرهنگ غربى و حفظ و تنظیم آن است
 )3(.در فرهنگ جامعه و نظام سیاسى به حساب مىآمد كه در جهت غربى شدن صورت مى گرفت

 
 )Function( كارویژه. 2

بــه دیگــر ; )4(بــه معنــاى نتــایج و آثــار عیــنى و قابــل مشــاهده نهــاد اجتمــاعى اســت)) كــارویژه((مفهــوم 
پیامــدهاى هــر گونــه فعالیــت اجتمــاعى كــه انطبــاق و ســازگارى یــك ســاختار معیــن یــا اجــزاى آن , ســخن

چون توانسـته  )5(,كارویژه فرآیند پویاى درون ساختار است, به عبارت دیگر; ساختار را میسر مى كند
بـا نظــام زنـده زیسـتى یـا یــك نظـام كنشـى همبسـته , است با سازمان دادن و راه اندازى فعالیــت هــاى الزم

 . شود
كـارویژه عبـارت از نتیجـه ثمربخـش : در تعریف آن باید گفـت, را یك وظیفه تلقى كنیم)) كار ویژه((اگر 

و مفید عمل و رفتارى است كه عضوى در جریـان زنــدگى و انجـام دادن وظیفه اش در قبـال سیسـتم و 
 .به نفع سیستم و به هنگام ایفاى نقش هاى اجتماعى انجام مى دهد

 
 )Political socialization(جامعه پذیرى سیاسى. 3

پارسونز به صورت گسترده اى وارد بحث جامعه پذیرى سیاسى شده وسـعى كــرده تـا نشـان دهد چگونـه 
الگوهــاى رفتـارى در طــول نســل هـا چنــان , بــه نظــر وى. مـردم الگوهــاى رفتــارى خــود را كســب مــى كننــد

(.شكل گرفته كه اعضاى آن جامعه از نسل جدید انتظار دارند تا به شیوه مــورد قبـول آنهـا رفتـار كننــد
6( 

افـراد ضمن , به معنــاى فرآینـد مسـتمر یــادگیرى اسـت كــه بـه موجـب آن)) جامعه پذیرى سیاسى((مفهوم 
حقــوق و نقــش هــاى , بــه وظــایف, آشــنا شــدن بــا نظــام سیاســى از طریــق كســب اطالعـــات و تجربیــات

, ایسـتارها, ارزش هــا, در ایـن فرآینـد. خویش به خصوص به وظایف سیاسى در جامعـه آگاه مى شـوند
اعتقادات و آداب و رسوم از جمله مسائل سیاسى است كه از نسلى به نسـل دیگـر انتقال مـى , نهادها

, در واقــع )7(.تغیــیرات یــا تعـدیل هــایى صــورت پــذیرد, اگــر چــه امكــان دارد در جریــان ایــن انتقـال; یابــد
البتـه جامعه پــذیرى ; جامعـه پــذیرى سیاســى مهــم تـرین پیونــد میــان نظــام اجتمـاعى و نظـام سیاسـى اسـت
بلكه هنجارهـایى را , سیاسى روندى آرام و بطىء است به طورى كه حتى مردم از آن آگاهى نمى یابند

 .كه به آنها تلقین شده مى گیرند
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هـــر نظـــام سیاســـى كـــه بتوانـــد الگوهـــاى فرهنگـــى خـــود را از طریـــق جامعـــه پـــذیرى , از دیـــدگاه پارســـونز
ــــداوم بخشــــد ــــود و دچــــار بحــــران ,  سیاســــى حفــــظ كــــرده و ت از مشــــروعیت بـــــاالترى برخــــوردار خواهــــد ب

پـس فقـدان یـا عدم موفقیـت نظـام اجتماعى و سیاسـى در حفـظ الگـو از طریـق . مشــروعیت نخواهــد شـد
 .از علت هاى مهم سقوط نظام سیاسى و پیدایش انقالب است, جامعه پذیرى سیاسى

 
 انقالب. 4
یـك ملـت در جهت تغییــر ) حاالت درونى(به معناى بروز تغییر اساسى در اندیشه و اراده )) انقالب((

روش هــا و , ســاختارهاى اجتمــاعى, نهادهــاى سیاســى, ســریع و بنیــانى در ارزش هــا و باورهــاى مســلط
م با خشونت است, فعالیت هاى حكومتى ٕ انقـالب , در ایـن مقاله)) انقالب اسـالمى((منظور از  )8(.توا

, باعـث تغیـیر در اسـاس و نــوع حكومــت و از سـوى دیگـر, چـون ازیـك طـرف, اجتماعى یا بزرگ است
سیاسـى و اقتصـادى در , موجب تحول در ایدئولوژى غالب و رسمى كشور و خط مشى هاى اجتماعى

موفقیت و پیروزى هر انقالبى به معنـاى پـیروزى پنــدار , در واقع )9(.ابعاد داخلى و خارجى شده است
 .جدید است و انقالب اسالمى نیز با تغییر پندار قبلى و ایجاد پندار جدید به پیروزى رسید

 
 جامعه پذیرى سیاسى و پندار و پندار با ثبات و تحول سیاسى, رابطه ساختار و پندار
رابطــه معنــادارى وجــود , ))نظــام سیاســى و ارزش هــاى حــاكم بــر جامعــه((بیــن , براســاس مــدل پارســونز

در صـــورت وجــود همــاهنگى بیــن . بــه گونــه اى كـــه ســاخت و پنــدار از یكــدیگر جـــدایى ناپذیرنــد, دارد
, استوارى قوانین, از جمله استمرار قدرت سیاسى; نتایج مهمى بر آن مترتب مى شود, ساختار و پندار

تبـدیل زور به حـق و اطاعت و فرمـانبردارى , حفظ مشروعیت نظام سیاسـى, ایجاد ثبات و حفظ تعادل
 .مردم از نظام سیاسى و قوانین

یعنى نظام هـاى سیاسـى از , رابطه معنادارى وجود دارد)) جامعه پذیرى سیاسى و پندار((همچنین بین 
بــه حفــظ الگوهــاى , بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم, طریــق عوامــل اولیــه و ثانویــه جامعـه پـذیرى سیاســى

آن را تغیــیر داده و در دراز مــدت بــه , فرهنگــى و پنــدار مــى پردازنـــد و یــا در جهــت مصــالح حكومــت
. صورت باور و پندار جامعه در مىآورند و به این ترتیب بـر ثبــات و مشـروعیت خـود تإكیـد مـى ورزنـد

نظام اجتماعى و سیاسى با انجام درست و به موقع جامعه پـذیرى سیاسـى مى تواننـد فرهنـگ , در واقع
و هویت سیاسى بسازند و در حفظ و نگهدارى آن بكوشند و تغییرات اجتماعى و سیاسى مورد نیـاز را 

همسـاالن و نهادهاى , خـانواده. به آرامى ایجاد كنند و موجبات افزایش مشـاركت سیاسـى را فــراهم آورنــد
احــزاب سیاســى و دولــت از , رســانه هــاى گروهــى, و مــدارس, مــذهبى بــه ویــژه مســاجد از عوامــل اولیــه

 .عوامل ثانویه جامعه پذیرى سیاسى در ایران عصر محمدرضا پهلوى به حساب مىآیند
بـه ایــن معنــا كــه پندار و الگـوى , رابطـه وجـود دارد)) پنـدار و ثبـات و تحـول سیاسـى((همین طـور بیـن 

در صــورت وجــود اشــتراك بیــن , در حقیقــت. فرهنگــى بــر رفتـــار سیاســى افــراد جامعــه تــإثیر مــى گــذارد
نظـام سیاســى از ثبـات و تعـادل بـر خــوردار اســت و در , بـه طــور معمــول, ارزش هــا و سیســتم سیاســى

در نظام سیاسى نیز تغییر ایجـاد مـى شـود و در نتیجه باعـث ثبـات یــا تحـول , صورت تغییر در پندار
 .سیاسى مى گردد
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باورهـا و الگوهـاى , پس در صورتى كه نظام اجتماعى و سیاسى نتواند از طریق جامعه پذیرى سیاسى
فرهنگى را به نسل جدید منتقل كند و نتوانـد بیـن ارزش هــا و الگوهـاى فرهنگــى جامعـه و نظـام سیاسـى 

تعارضــات ارزشــى جــدى پدیــد مىآیــد و در صــورت , میــان نظــام سیاســى و جامعــه, ســازگارى ایجــاد كنــد
بـه , حاكمـان بـه جـاى حـل مشـكل و انعطـاف پـذیرى, وقــوع تعــارض ارزشـى بیـن نظـام سیاسـى و جامعـه

شــروط الزم بـراى وقـوع انقـالب تحقـق مـى یابــد و بــا , از دیـدگاه پارســونز, در نتیجــه; زور متوســل شــوند
كه موجـب ظهـور ضـعف دسـتگاه سـركوب مـى شـوند ــ وقـوع , پیدایى شرط كافى ـ یعنى عوامل شتاب زا

چـون پنـدار همگون در دولـت و ملـت موجــب ثبـات و پنـدار نـاهمگون , انقالب اجتناب ناپذیر مى شـود
 .در دولت و ملت باعث تحول سیاسى مى گردد

 
 رویكرد فرهنگ سیاسى رژیم محمدرضا پهلوى

بـه , انقـالب سـفید, مإموریـت بـراى وطنـم, با بررسى متون موجود به ویــژه چهــار كتـاب محمدرضـا پهلوى
به دسـت مىآیـد كــه رویكــرد فرهنـگ سیاسـى رژیـم محمدرضـا پهلـوى , سوى تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ

 .مذهب گرایى و غرب گرایى متمركز شده است, در سه الگوى ایران گرایى
 
 رویكرد ایران گرایى. 1

بــه تــاریخ كهــن ایــران , محمدرضــا پهلــوى در كتــاب هــاى مإموریــت بــراى وطنــم و بــه ســوى تمــدن بــزرگ
افتخـــار كـــرده و ایـــران را صـــادر كننـــده فرهنـــگ و هــنر بــه جهـــان بشـــرى معرفـــى مـــى كنــد و بــه برپایـــى 

وى دو اصــل ایرانـى  )10(.سال پیش بــه دسـت كــوروش مباهات مـى كنـد 2500نخستین امپراتورى در 
 .گرى و شاه پرستى را اساس رویكرد ایران گرایى تلقى مى نماید

در همیــن راســتا تقــویم رســمى ; رژیــم محمدرضــا پهلــوى در گــرایش بــه ایــران گرایــى بــه افــراط گــرى رســید
همچنیــن برگــزارى . كشــور را تغیــیر داد و آن را بــر مبنــاى روز اســتقرار حكومــت هخامنشــى بنیــان نهــاد

 .ساله شاهنشاهى در همین جهت بود 2500جشن هاى تاج گذارى و جشن هاى 
 
 رویكرد مذهب گرایى. 2

بـــه اصـــول , محمدرضـــا پهلـــوى معتقـــد بـــود در تمـــام دوره ســـلطنت خـــود و حـــتى پـــس از ســـقوط رژیمـــش
او خـود را . اسالمى و مذهب شیعه متعهد بوده و در زمان حكومتش سعى در دفاع و حفـظ آن داشت

بــا توجــه بــه  )11(.دانســته و بــراى خــویش رســالت الهــى قائــل بــود: خــدا و ائمــه اطهــار)) نظــر كــرده((
نمــى تــوان بــه گفتـه هــاى ایشــان در مــورد مــذهب گرایــى , عملكــرد اجتمـاعى و سیاســى محمدرضــا پهلــوى

نمــایش فیلـم هــاى مبتــذل در سـینما و , بــه خصـوص عملكــرد او در گســترش فســاد و فحشــا, اعتمــاد كــرد
دسـت نشـاندگى قـدرت هــاى , جلوگـیرى از برگــزارى مراسـم مـذهبى, عدم اجراى احكـام اسـالمى, تلویزیون
حضـور , تغییر تقویم تاریخ هجرى شمسى بـه شاهنشـاهى, اجراى شعار جدایى دین از سیاست, خارجى

خشـونت علیـه علمــا و اهانـت بـه , رسمى وابستگان به فرقه هاى ضاله در مناصب اجتماعى و سیاسى
 .نادرستى ادعاى وى را آشكار مى سازد, آنها
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 رویكرد غرب گرایى. 3
ـــد پـــدرش غـــرب گرایـــى را محـــور برنامـــه هـــا و سیاســـت هـــاى خـــود قـــرار داد و , محمدرضـــا پهلـــوى همانن

در ایــن جــا بــه منظــور  )12(.شــتابان در پــى ســاختن ایــران و اداره جامعــه بــر اســاس الگــوى غربــى بــود
بررسـى مقایسـه اى بـا روش تحلیـل محتـوا و , نشان دادن سمت گیرى رژیم به سـوى سـه الگـوى یــاد شـده

 :انجام مى شود) روزنامه(بر اساس یكى از عوامل جامعه پذیرى سیاسى 
خط مشى هـا و سـمت گـیرى رژیـم را از طریــق مطالعـه سـرمقاله هــاى منــدرج در , پیام ها, در این راستا

مــورد  1357تــا  1342از ســال , روزنامــه اطالعــات بــه عنــوان یكــى از عوامــل جامعــه پــذیرى سیاســى
واژه ها و مفاهیم مربـوط بــه , واحد تجزیه و تحلیل در این مطالعه. بررسى و اندازه گیرى قرار مى دهیم

بنابراین تعداد دفعاتى كه این واژه ها و مفـاهیم در ایـن سـر مقالـه هـا , سه الگوى فرهنگى یاد شده است
 .محاسبه مى شود, به كار برده شده است

پــس نخســت بــه توضــیح و تبییــن جــدول مفــاهیم و كلیــد واژه هــاى مربــوط بــه ســه الگــوى فرهنگــى ایــران 
ســـپس نتـــایج و ثبـــت تعـــداد و , مـــذهب گرایـــى و غـــرب گرایـــى در زمـــان پهلـــوى دوم مـــى پـــردازیم, گرایـــى

بررســـى . درصــد واژه هــا و مفـــاهیم بــه كـــار بـــرده شــده در ســر مقالــه هـــاى مــذكور را بررســى مــى كنیـــم
بـر , انتخـاب یـك ماه ازهـر فصـل و یــك روز از هـر مـاه(حاضر با توجه به جدول الگوى نمونه آمارى 

 .صورت گرفته است) اساس روش تصادفى
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 توضیح و تبیین كلید واژه هاى مربوط به سه الگوى فرهنگى مورد بحث
كلیــد واژه هــاى مــذهب گرایــى آن دســته از كلمــات و مفــاهیمى هســتند كــه مــى تــوان )): مــذهب گرایــى((كلیــد واژه هــاى مربــوط بــه . 1

رفتارهـاى مذهبـى , این دسته از كلید واژه ها با عنایـت بـه ماهیت اسـالم. حركت مذهب گرایى رژیم محمدرضا پهلوى را با آن سنجید
برخــى از كلیـد واژه هــا . انتخــاب شــده انــد, مــورد توافـق جامعــه و بــه ادبیــات آن روز و اســتخدام الفــاظ و مفــاهیم جهــت مشـى مــذهبى

 .مى توانند معرف و مبین حركت رژیم به سمت الگوى مذهب گرایى باشند,آشكارا و برخى دیگر با تعبیر و تفسیر
كلمات و مفاهیمى هسـتند كـه مى توان حركت ایـران گرایى , كلید واژه هاى ایران گرایى)): ایران گرایى((كلید واژه هاى مربوط به . 2

این دسته از كلید واژه ها با عنایت بـه ادبیات آن روز و اسـتخدام مفاهیم آن جهــت مشى . رژیم محمدرضا پهلوى را اندازه گیرى كرد
تعـدادى از كلیـد واژه ها بـه صـورت . انتخـاب شده انـد, ایران گرایى و با توجه به عبارات مندرج در سرمقاله هـاى روزنامـه اطالعـات

صـریح و برخى دیگـر بـا تعبیر و تفسیر مبیـن حركت و سـمت گیرى رژیـم بـه سـوى الگـوى ایـران گرایـى بوده و دسته اى دیگـر نیز 
 .نشان دهنده حركت رژیم به سوى ایران باستان و ایران جداى از اسالم هستند

ایـن دســته از كلیــد واژه هــا كــه بــا توجــه بــه ادبیــات زمــان مـورد بررسـى و متناسـب بــا )):  غــرب گرایــى((كلیــد واژه هـاى مربــوط بــه . 3
مبین حركت رژیم به سـوى فرهنگ غربـى به , مفاهیم و كلمات به كار برده شده در سرمقاله هاى روزنامه اطالعات انتخاب شده اند

 .صورت صریح یا با تفسیر و تعبیر بوده و برخى دیگر نیز نشان دهنده حركت مقلدانه و غرب زدگى رژیم است
 

 شمارش و یادداشت بردارى و طبقه بندى اطالعات
مطالعه سرمقاله هـاى روزنامه اطالعـات , پس از انتخاب جامعه آمارى و تهیه كلید واژه هاى مربوط به هر یـك از الگوهـاى مزبور

تعداد كلید واژه هاى به كار رفته شده در هـر . به پایان مى رسد 1357شروع شده و تا سال  1342بر اساس نمونه گیرى از سال 
بــه . شــمارش و یــاد داشــت بــردارى شــده و تعــداد فراوانـى هــر یــك نــیز ثبــت گردیــد, یــك از ســر مقالــه هــا بــه تفكیــك ســه الگــوى مزبـور

تعداد كلید واژه هاى هـر یك از سه الگـوى مزبـور در هـر سال به , منظور تعیین منظم حركت و سمت گیرى رژیم محمدرضا پهلوى
تعــداد عكــس هــاى زنــان ســربرهنه و مبتــذل چــاپ شــده در , در بررســى حاضــر )13(.طــور جداگانــه جمــع آورى و طبقــه بنــدى شــد

 .شمارش و ثبت شده است, روزنامه اطالعات به عنوان موید حركت و سمت گیرى رژیم به سوى سه الگوى مزبور
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 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و نتیجه گیرى از بررسى مقایسه اى جامعه پذیرى سیاسى رژیم محمدرضا پهلوى
, 1343, 1342سال هاى (رژیم محمدرضا پهلوى در ده سال از شانزده سال مورد بررسى ,  با توجه به اطالعات به دست آمده. 1

هیــچ گونـــه اقـــدامى در حفـــظ الگــوى مــذهب گرایــى از طریـــق ) 1357و  1356, 1355, 1354, 1353, 1351, 1350, 1347
ولــى در همیــن ســال هــا مــیزان فعالیــت رژیــم در حفــظ الگــوى غــرب , جامعــه پـذیرى سیاســى در روزنامــه اطالعــات انجــام نــداده اســت

رابطــه معنـادارى , در واقــع بیـن كــاهش یـا افــزایش فعالیــت رژیـم در حفـظ الگــوى مـذهب گرایــى و غــرب گرایــى. گرایــى چشـمگیر اسـت
بــرعكس تـالش رژیم براى حفـظ الگـوى غرب گرایـى , یعـنى هرگـاه تــالش ایــن رژیــم بـراى حفـظ الگـوى مــذهبى بیشــتر شـده, وجـود دارد

 .تالش رژیم براى حفظ الگوى غربى بیشتر شده است, كمتر گردیده است و هرگاه فعالیت رژیم در حفظ الگوى مذهبى كمتر شده
براى حفـظ الگوى غـرب گرایـى بـه مراتـب , 1357و  1356, 1354, 1351, 1343, 1342درصد فعالیت رژیم در شش سال . 2

به طور معمول رژیم در این سال ها به . بیشتر از فعالیت رژیم در حفظ الگوى ایران گرایى و به خصوص مذهب گرایى بوده است
نیاز شدیدى بـه حمایـت غـرب بـه ویـژه آمریكـا , واسطه انجام اصالحات و ایجاد تحوالت در داخل و به علـت نداشـتن پایگـاه مردمى

درصـد فعالیت رژیـم در حفـظ الگوى فرهنـگ غـرب گرایـى , در واقع هـر چـه نیـاز رژیـم بـه غـرب افـزایش مـى یافـت. احساس مى كرد
 .درصد در اوج فعالیت هاى رژیم قرار دارند 91و  87با  1357و  1356براى مثال سال هاى , نیز بیشتر مى شد

 77بــا  1347, درصــد 79بــا  1346, درصــد  77بــا  1345درصــد فعالیــت رژیــم در حفــظ الگــوى ایــران گرایــى در ســال هــاى . 3
در این سال ها رژیـم به ; نسبت به سال هاى دیگر بیشتر بوده است, درصد 83با  1352درصد و در سال  82با  1348, درصد

سـاله نظـام  2500دنـبال طـرح ضـرورت نظـام شاهنشـاهى و شاهنشـاه و زمینـه سازى بـراى جشـن تـاج گذارى و برگـزارى جشـن هـاى 
 .شاهنشاهى بوده است
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از طریـق جامعــه پـذیرى سیاسى در روزنامـه  1355تــا  1345درصــد بــاالى فعالیـت رژیــم در حفــظ الگـوى ایــران گرایـى از سـال . 4
بیست و پنجمین سال سلطنت خـود , محمدرضا پهلوى. اطالعات با تراكم جشن هاى نظام شاهنشاهى در دهه مذكور همخوانى دارد

تكرار كرد كه بـا برگزارى جشن دو  1355با تشریفات تمام جشن گرفت و همین گرامى داشت را در هر سال تا  1345را در سال 
 .افراطگرى خود را در حركت به سوى ایران گرایى و ایران باستان به نمایش گذاشت, هزار و پانصد ساله نظام شاهنشاهى در ایران

در ) 1357تــا  1342(آهنــگ حركــت رژیــم در ســال هــاى مــورد بررســى , بــا توجــه بــه داده هــا و انحــراف معیارهــا روشــن مــى شــود
نـه در یـك سال و نـه در مجموع شـانزده سـال , رویكرد به سه الگوى فرهنگى ـ سیاســى از توازن و تعادل الزم برخـوردار نبـوده است

 . مورد نظر
درصـد بیشـترین تـالش و براى حفـظ الگوى مذهب گرایـى بـا  27/55رژیم در مجموع این ســال ها بـراى حفظ الگـوى ایران گرایى بـا 

درصـد در رتبه دوم پـس از حفـظ الگـوى ایـران  44/41حفظ الگوى غرب گرایـى بـا ; درصد كمترین تالش را انجام داده است 54/3
 .گرایى قرار دارد

درصــد از چــاپ عكـس  29درصــدى رژیــم محمدرضــا پهلـوى در حفـظ الگـوى مــذهب گرایـى و اختصـاص  54/3بـا توجـه به فعالیـت 
هــاى زنــان ســربرهنه و مبتـذل در روزنامــه اطالعــات مـى تـوان نتیجــه گرفــت كــه رژیــم نــه تنهـا بــه صــورت جــدى در پــى حفــظ الگــوى 

در واقع بـا عنایـت بـه بافت مذهبى ایـران و . مذهبى نبوده بلكه به نوعى با ارزش ها و باورهاى حاكم بر جامعه در حال مبارزه بود
 .رژیم در قبال خواسته هاى مردم حالت انعطاف ناپذیرى داشته است, مطالبات دینى و مذهبى مردم

الزم اســت مطالبــات و خواســته هــاى مــردم در دوران , پیــش از بیـان پیامــدهاى حركــت و ســمتگیرى رژیــم بــه ســوى ســه الگــوى مزبــور
 .انقالب مورد بررسى قرار گیرد تا بتوان به صورت دقیق تر به اظهار نظر و نتیجه گیرى پرداخت

 
 كیفیت بررسى مطالبات و خواسته هاى مردم در دوران انقالب

زمانى روشــن تر و ملموس تـر مـى , موفقیت یا عدم موفقیت رژیم پهلوى در حفظ الگوهاى فرهنگى از طریق جامعه پذیرى سیاسـى
شود كه خواسته ها و مطالبات مردم در دوران انقالب مورد بررسى و تحلیل محتوا قرار گیرد تا میزان همخوانـى یا مخالفـت خواسـته 

 .تعیین شود, هاى مردم با اهداف رژیم و الگوهاى مورد تإكید آن
, چـرا كه شـعارهاى مردم در دوران انقـالب, اهداف و مطالبات مـردم را مى تـوان از شـعارهاى دوران انقـالب به روشنى دریافـت كرد

حمــل , مــردم بــه طــور معمــول بــا شــعار دادن در خیابــان هــا و راهپیمــایى هــا. عصــاره و تجلــى خواســته هــاى مــردم بــه حســاب مىآیــد
سعى داشـتند تـا اهداف و مطالبـات خـود را به نحو احسن بـه مخاطبان , نوشتن شعار بر روى دیوارها و معابر عمومـى, پالكاردها

. شعارهایى مورد توجه است كه در اجتماعات عمومى اظهار و بر دیوارها و پالكاردها نوشته مى شد, پس در این بررسى. برسانند
شـعارهاى دوران انقـالب و مطالبـات مـردم مورد بررســى قرار مــى گــیرد و پــس از تعییــن كلیـد واژه , در ایـن جـا بـا روش تحلیــل محتـوا

 .شمارش و ثبت هر یك بر اساس سه الگوى مذكور انجام مى پذیرد, هاى مورد نیاز
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 .مي باشند 1356-1357كلید واژه ها، آن دسته از كلمات و مفاهیمي هستند كه مبین خواسته ها و مطالبات مردم در دوران انقالب اسالمي در سال هاي * 
 .در بررسي حاضر از یك سو، نگاه به كلید واژه ها و میزان تكرار آنها و از طرف دیگر، نگاه به پیامي است كه در شعارها و دیوار نوشته ها ي مزبور وجود دارد

 .كلید واژه ها و مفاهیم مندرج در هر یك از سه الگوي فرهنگي مزبور، با توجه به مفاهیم و واژه هاي به كار برده شده در شعارها و دیوار نوشته هاي انقالب اسالمي، تهیه و تنظیم شده است

 توضیح و تبیین كلید واژه هاى مربوط به سه الگوى یاد شده
ایـن دســته از كلیـد واژه هــا مبیـن ســمتگیرى و مطالبــات مـردم در مــورد مـذهب گرایــى در : ـــ كلیـد واژه هـاى مربـوط بـه مــذهب گرایـى1

كلیـــد واژه هـــاى مزبــور بـــا توجــه بـــه رفتــار مــذهبى مــورد توافــق جامعــه وادبیــات آن روز و . اســت) 1357و  1356(دوران انقــالب 
 .انتخاب شده اند, استخدام مفاهیم جهت مشى مذهبى

و  1356(كلیـــد واژه هــاى ایـــران گرایـــى نشـــان دهنـــده مطالبـــات مـــردم در دوران انقـــالب : كلیـــد واژه هــاى مربـــوط بـــه ایــران گرایــى. 2
ایــن دســته از كلیــد واژه هــا بــا توجــه بــه رفتــار مــورد توافــق جامعــه و ادبیـات آن روز و . در مــورد الگــوى ایــران گرایــى اســت) 1357

 .انتخاب شده اند, استخدام مفاهیم مزبور جهت مشى ایران گرایى
ایــن دســته از كلیــد واژه هــا مبیـن ســمت گــیرى نــیروى اجتمــاعى و مــردم بــه ســوى فرهنـگ : كلیــد واژه هــاى مربــوط بــه غــرب گرایــى. 3

برخــى از كلیــد واژه هــا بــا صــراحت و برخــى نــیز بــا تعبــیر و تفســیر مــى تواننــد مــیزان حركــت و مطالبــات مــردم را در . غربــى اســت
 .خصوص الگوى غرب گرایى تعیین كنند

 
 شمارش و یاد داشت بردارى و طبقه بندى اطالعات

كه مـورد مطالعـه و بررسـى قـرار  )14(شعارها و دیـوار نوشـته هـاى دوران انقالب, پس از بیان كیفیت بررسـى و تعیین كلید واژه هـا
بــه منظــور تصــویر روشــن تــر . شــمارش و ثبــت گردیــد, اســتخراج, گرفــت و كلیــد واژه هــاى مربــوط بــه هــر یــك از ســه الگــوى مزبــور

 . تعداد و درصد كلید واژه ها در جدولى جمع آورى و طبقه بندى شده است, مطالبات مردم در قالب سه الگوى مذكور
بـا تعداد قابل توجهى از واژه ها , نگارنده در ضمن بررسى واژه ها و مفاهیم موجود در شعارها و دیوار نوشته هاى انقالب اسالمى

نابراین ایـن دسـته از ; كمك شـایانى كننـد, روبه رو شده اسـت كه مى تواننـد در تحلیل و تفسیر داده هـا و در آزمون فرضـیه مقالـه ب
 .شمارش و ثبت گردید)) نفى فرهنگ استعمار غرب و شرق((و )) نفى فرهنگ استبدادى((واژه ها و مفاهیم تحت دو عنوان 

 

 
 1357و  1356تحلیل داده ها و نتیجه گیرى از بررسى مطالبات مردم در سال هاى 

درصـد بـر دیوار نوشـته هاى  68/54درصد در شـعارهاى انقالب اسـالمى و بـا  07/74مـردم با , با توجه بـه داده هـاى مـذكور. 1
ند كه , درصد در شعارها و بر دیوار نوشته هاى انقالب 92/61انقالب اسالمى و با میانگین  خواستار فرهنگ مذهب گرایى بوده ا

 .درصد قابل توجهى است
درصد در شعارها و بر دیـوار  08/38درصد بر دیوار نوشته ها و با میانگین  32/45درصد در شعارها و با  93/25مردم با . 2
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 .خواهان الگوى ایران گرایى بوده اند, 1357و  1356نوشته هاى انقالب اسالمى در سال هاى 
هیچ گونه گرایشى به الگوى غـرب , 1357و  1356مردم در سال هاى , بر اساس شعارها و دیوار نوشته هاى انقالب اسالمى. 3

درصـد  44/34درصد در شعارها و با  06/14مردم نه تنها خواستار فرهنگ غربى نبوده اند بلكه با . گرایى از خود نشان نداده اند
1357و  1356درصد در شعارها و بر دیوار نوشته هاى انقالب اسالمى در سال هاى  28/27بر دیوار نوشته ها و با میانگین 

 .خواستار نفى فرهنگ غرب گرایى و استعمار غرب بوده اند, 
 

 مقایسه آمارى بین مطالبات مردم و سمتگیرى فرهنگ سیاسى رژیم پهلوى دوم
میزان مطالبات مردم در مذهب گرایى در شعارها و دیوار نوشته هاى انقالب اسالمى بامیانگین , با توجه به آمار به دست آمده. 1

درصد بـوده كه تفـاوت نگرش و  54/3درحالى كه سمت گیرى و گرایش رژیم به سوى مذهب گرایى بامیانگین , درصداست 92/61
 .درصد است 39/58مطالبه بین رژیم ومردم 

در حالى كه رژیم با , میزان گرایش مردم به سمت الگوى غربى صفر است, براساس شعارها و دیوار نوشته هاى انقالب اسالمى. 2
 . به سمت الگوى فرهنگ غربى در حركت بود 1357تا  1342درصد از سال  44/41میانگین 

, از نــوع بازگشــت بــه ایـران باســتان, درصـد داراى رویكـرد ایــران گرایـى 03/55بـا میـانگین  1357تـا  1342رژیـم در سـال هاى . 3
درصـد داراى رویكــرد ایران  08/38ولى مطالبـات مردم در شعارها و بـر دیـوار نوشته هـاى انقـالب اسالمى بـا میـانگین , بوده است

 .مردم جنبه ملى و ایرانى دارد نه باز گشت به ایران باستانى كه حركتى منفى به حساب مىآید)) ایران گرایى((اگر چه , گرایى است
, ضمن آن كه رژیم پهلوى; درصـد بیشتر از رژیـم محمدرضا پهلوى خواهان مذهب گرایـى بوده اند 58, مردم در دوران انقالب. 4

درصـد بـا تـرویج فساد و بى بندوبارى در خالف جهت مـذهب گرایـى و ارزش هـا و باورهـاى مبتنى بـر دین اسالم حركت مى  29
 .كرد
 

 پیامدهاى جامعه پذیرى سیاسى رژیم محمدرضا پهلوى
و از شـعارها و  1357تا  1342با توجه به آمار و داده هاى تحقیق از دو بررسى دقیق از سـر مقالـه روزنامه اطالعـات از سال 

جامعـــه پـــذیرى سیاســـى رژیـــم ,  از طریـــق روش تحلیـــل محتـــوا, 1357و  1356دیـــوار نوشـــته هـــاى انقـــالب اســـالمى در ســـال هـــاى 
 :محمدرضا پهلوى پیامدهاى ذیل را داشته است

تعارضــات ارزشــى و هنجــارى بیــن رژیــم و نــیروى , بــا حركــت نــامتوازن و نــاموفق رژیــم در جامعــه پــذیرى سیاســى و حفــظ الگــو. 1
یعنى مردم به دنبال باورها و ارزش هایى بودند كـه رژیـم حاكم نـه تنها دنبال آنهـا نبـود بلكـه در , اجتماعى ایجاد شد یا تعمیق یافت

 .تضعیف آنها نیز مى كوشید
نظــام سیاســى دچــار بحـران مشــروعیت شــد و بـا افـول اقتــدار و , بــا تعمیــق تعارضــات ارزشـى و هنجـارى بیـن رژیـم حـاكم و مـردم. 2

مشــروعیت جدیــدى بــراى نــیروى اجتمــاعى مخـالف از طریــق عوامـل جامعــه پــذیرى سیاسـى مثــل , در مقابــل, اصــول مشــروعیت رژیــم
رژیم تا دندان مسلح پهلـوى در هـم فـرو ریخـت و رژیمى , به وجود آمد كه با بروز عوامل شتابزا, مساجد و نهادهاى مذهبى, خانواده

 .بر مبناى مطالبات و خواست اكثریت مردم جامعه بنا شد
بـــا عـــدم موفقیـــت رژیــم محمدرضـــا پهلـــوى در جامعـــه پـــذیرى سیاســـى از طریـــق عوامـــل نخســتین و ثـــانوى و بـــا توجـــه بـــه تعمیـــق . 3

عدم تعادل در جامعه حكمفرما شد و عدم تعـادل بین الگوهاى فرهنگى رژیم و باورها و ارزش , تعارضات ارزشى بین رژیم و مردم
یعـنى مـردم بـه دنبال باورهـا و ارزش هـایى بودنـد كه رژیـم اعتنایى به , سبب بـى ثباتى نظام سیاسى گردید, هاى موجود در جامعـه

رابطه منطقى و متعادلى برقرار نمـى باشد و نیروى , طبیعى است در چنین وضعیتى بین نیروى سیاسى و اجتماعى. آنها نمى كرد
, اجتماعى در سر فرصت با ظهور ضعف دستگاه سركوب و با ایجـاد انسـجام در بین خـود از طریق عوامـل جامعـه پـذیرى سیاسى

 .زمینه را براى پیدایش انقالب اسالمى و فروپاشى رژیم پهلوى آماده كردند
بــا آزمــون فرضــیه بــه كمــك دو بررسـى آمــارى از طریــق روش تحلیــل محتــوا در تعییــن ســمتگیرى رژیــم محمدرضــا پهلـوى و مطالبــات 

فرضیه , ایـران گرایـى و غـرب گرایـى و انجـام مقایسـه و تحلیـل و تفسـیر الزم, مردم در مورد سه الگوى فرهنگ سیاسى مذهب گرایى
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عامل فرهنگى و مذهب گرایى مردم بوده اسـت , در واقع یكى از عوامل مهم سقوط رژیم و پیدایش انقالب اسالمى. تحقیق ثابت شد
 .كه سیاست هاى رژیم پهلوى دوم با آن همخوانى نداشت

در پایان توجه به این پیشنهاد سودمند خواهد بود كه محققان حوزه و دانشگاه الزم است عوامل جامعه پذیرى سیاسى و نقش آنها را 
نقاط قوت تقویت , بررسى كنند تا بر اساس یافته هاى تحقیق, در انتقال ارزش ها و الگوهاى فرهنگى انقالب اسالمى به نسل جدید

 .و نقاط ضعف مرتفع شود
بــه , وزارت علــوم و غــیره, در ضــمن شایســته اســت جمهــورى اســالمى ایــران عــالوه بــر فعالیــت فرهنگــى از طریــق آمــوزش و پــروش

توجــه خاصــى كــرده و كوشــش كنــد تـا فعالیــت هــا و برنامــه هــاى فرهنگــى نهادهــاى مــذهبى كشــور , نهادهــاى مــذهبى بــه ویــژه مســاجد
چــرا كــه وجــود انســجام و همــاهنگى در جامعــه پــذیرى , مكمــل برنامــه هــا و فعالیــت هــاى مراكــز دیگــر فرهنگــى كشــور و دولــت باشــد

 .سیاسى بین عوامل آن به خصوص بین نهادهاى مذهبى و عوامل رسمى و دولتى یك ضرورت حتمى است

 پى نوشت ها
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