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 چکیده

نایی هر ملتی دارد. ما ورسومآدابی جامعه است و پیوندی وثیق با فرهنگ، تاریخ و شاکلههویت 

ظام های هویت جمعی است از سوی دیگر، اگر نجامعه و حکومت در گرو حراست و پاسداشت مؤلفه

های مختلف اجتماعی، ا حفظ نماید، با بحرانهای هویتی خویش رها و شاخصسیاسی نتواند مؤلفه

رو، ینازاگیرد. مورد آسیب قرار می شود و به تعبیری، استحکام نظامفرهنگی و سیاسی مواجه می

سازی هویت های هویتی از طریق ابزارهای مختلف برای نهادینهها، مترصد اتخاذ سیاستحکومت

ارند هویت مطلوب خویش را در ددی، تالش های غیردموکراتیک و استبداخویش هستند. نظام

کوشند با یملذا  عموماً در تقابل با هویت ملی است و هاآنجامعه نهادینه نمایند. سیاست هویتی 

سازی متناسب با ایدئولوژی خویش را پیگیری نمایند. حکومت های دستوری، هویتتدابیر و سیاست

جامعه  ی دردی بود که منجر به بروز شکاف هویتپهلوی در ایران معاصر مترصد اتخاذ چنین رویکر

 ر بهبین اجتماع و نظام سیاسی شد. مقاومت عمومی در برابر سیاست هویتی پهلوی دوم منج

های اسالمی نیز یانجراجتماعی مخالف سیاست دستوری پهلوی دوم گردید.  گیری جریانشکل

گرایانه و ضدّ بر ملزومات باستان بتنیم -ی مخالفت عمومی با سیاست هویتی پهلویدهندهشکل

گیری ی حاضر با بهرهمقالهتوأمان بودند.  صورتبهرای پاسداشت هویت دینی و ملی ایرانیان ب -دینی

سازی د پاسخگویی به این سؤال است که پهلوی دوم برای هویتتوصیفی مترص -از رویکرد تحلیلی

دهد در حکومت محمدرضا ها نشان میگرفت؟ یافتهها و ابزارهایی بهره گرایانه از چه سیاستباستان

هره سازی جعلی و همسو با سیاست فرهنگی پهلوی بشاه از مجموعه نهادهای فرهنگی برای هویت

 زداییگرایی، اسالمپرستی، باستانی هویتی شامل؛ شاهعرصهها در گرفته شد و برخی از این سیاست

 شود.یمگرایی غرب ترویج و

پرستی، هویتی، شاه سیاست ای،ابزار رسانه گرایی،باستان دوم، پهلوی ملی، هویت :هاکلیدواژه

 گراییغرب
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 مقدمه

 لذا است، سیاسى مشروعیت نیازمند خود، سیاسى حیات یادامه و ثبات ایجاد براى حکومت

 نیاز، صورت در و تأمین را آن مشروعیت که کندمى دیدگاهى و ایدئولوژى یاشاعه در سعى

 با را اساسى باورهاى ایدئولوژى،. دهد شرکت نمایشى اقدامات در را مردم هاىدهتو

 دهد،مى تشکیل را مردم فکرى ایستارهاى که شده درونى هاىارزش یا عمیق هاىساخت

. است مردم احساسات از یریگبهره ایدئولوژى، ناآشکار ىوظیفه ترینمهم. سازدمى مرتبط

 ىویژه اجتماعى پایگاه میان در چه مشروعیت کسب و رفدارىط جلب براى نیز حکومتى هر

 خویش مشروعیت توجیه براى ایدئولوژى تبیین در سعى مردم، عموم میان در یا خود

 جامعه عقیدتى و فکرى مبانى با اندازه چه تا ایدئولوژى که است این مهم ىمسئله کند.مى

 و عقاید یمجموعه به اختصاص که است عقیدتى نظام یا ارزش یک ایدئولوژى، است. سازگار

 ترسیم جهان از کاملى بالنسبه تصویر و دارند پیوستگى یکدیگر با کمابیش که دارد احکامى

 باشد باید کهگونه آن و هست کهگونه آن را جهان آن، صاحبان براى ایدئولوژى. کنندمى

 هاىجریان و نهادها به مرتبط و وابسته هاىگرایش ی ازارشته داراى و کندمى ترسیم

 اجتماعى و سیاسى مشروعیت عموم، سوى از آن پذیرش صورت در که است جامعه گوناگون

 بر مبتنى ساخت یک پهلوى، محمدرضا نظام سیاسى قدرت ساخت تئورى .دارد دنبال به را

 بحران، با مؤلفه دو این رویارویىمحض به که بود ایدئولوژیک هویت و سلطنت مشروعیت

 کارآمد، ایدئولوژى یریکارگبه امکان در پهلوى محمدرضا. نمود مواجه بحران با ار رژیم

 این زیرا بود، ناتوان آموزشى نظام یک تحقق و ایران ىجامعه در اخالقى و هنجارى

 دلیل. بود نشده ریزىپایه مردم، اجتماعى زندگى اساسى هاىارزش اساس بر ایدئولوژى

 و عقاید آن، ایدئولوژى که بود این حکومت تهدیدگر مختلف هاىبحران با شاه رژیم رویارویى

 طیف با مقابله توان کهیدرحال انگیخت،یبرم اىگسترده بسیار سطح در را مخالف هاىنظریه

 و دفاع براى هایىبرنامه متضمن که باید ایدئولوژى ، آن. درواقعنداشت را مخالفان ىگسترده

 و سیاسى مشروعیت بحران ایجاد و رژیم زوال براى لىعام به مبدل باشد، جامعه اصالح

 از مهم بخشى آریایى، گرایىباستان بر مبتنى پهلوى محمدرضا گردید. ایدئولوژى هویتى

 را مردم اسالمى و دینى خاستگاه دیگر سوى از و زدمى پا پشت را ایران در تمدن تاریخ

 کرد شمسی سعی 30 یدهه اواخر ( محمدرضا پهلوی از1382)عیوضی، . انگاشتمى نادیده

 باستان ایران و غرب هویتی عناصر از تلفیقی و غیردینی که کند ریزیپایه را ملی هویتی

 به تنها و است یکی دوم و اول پهلوی یدوره دو هویتی هایسیاست ماهیت درواقع،. است
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 ،محوریشاه. است داشته ضعف و شدت هاسیاست اِعمال نوع زمانی، شرایط دلیل

 از غرب، تمدنی ظواهر بر صرف توجه و گراییغرب باستانی، تمدن احیای و گراییباستان

 در. محمدرضا شاه شودمی محسوب نیز دوم پهلوی یدوره در هویتی هایمؤلفه ترینمهم

 کانون جوانان، کاخ سینما، تلویزیون، و رادیو نظیر مختلفی نهادهای و ابزارها از مسیر این

بهره جست، ولی جنبشی اجتماعی در برابر این گفتمان  نوجوانان و ودکانک فکری پرورش

های دینی هویت ایرانی تأکید داشت. حکومتی در جامعه ایرانی شکل گرفت که بر مؤلفه

رو، جامعه ایرانی پذیرای هویت ساختگی و دستوری پهلوی دوم نگردید. در برابر این ینازا

جست که در آنچه از پی تی خاص خویش بهره میمقاومت عمومی، پهلوی از سیاست هوی

در این رویکرد  مورداستفادهخواهد آمد، مترصد تبیین و بررسی سیاست هویتی و ابزارهای 

 هستیم.

 مفهومی رویکرد -1

 هویت مفهوم و . معنا1-1

ی یک رابطه )اغلب قانونی( پیرامون یک مثابهبهرا نوعاً  1ی هویتواژههای غربی، فرهنگنامه

( در زبان فارسی و عربی نیز Fearon,1999: 8گیرند. )رد یا مکانی خاص در نظر میف

 واژۀ از آن ریشۀ و «سرشت و ماهیت وجود، هستی،» معنی به لغویازنظر  هویت یکلمه

 موجب انسانی حوزۀ در و دارد مطلق کمال و نهایت یت،غابه اشاره کهشده گرفته «هو»

 که رفتاری خصوصیات و خصائل یمجموعه یعنی شود؛می ریدیگ از اجتماع و فرد شناسایی

 این. گرددمی متمایز دیگران از و شودمی شناخته اجتماعی گروه یک عنوانبه فرد آن روی از

: است مطلق تشابه بیانگر آن معنای اولین: را در بر دارد متناقض و اصلی معنای دو تعریف

 فرض را تداوم و سازگاری زمان مرور با که تاس دوم، تمایز معنای. است مشابه آن این،

 همزمان طوربه هویت مفهوم و یابدمی راه زاویه دو از شباهت مفهوم ترتیب،ینا. بهگیردمی

 دیگر طرف از و شباهت طرفیک: ازسازدمی برقرار محتمل نسبت دو اشیاء و افراد میان

 بخشد،می هویت انسانی وهگر یک به آنچه حقیقت در( 54: 1392 آبادی،لطف. )تمایز

 براساس هویت بنابراین،. شودمی دیگر هایگروه ازها آن تفاوت باعث که است شباهتی

در  2اختر و ساموئل (16: 1393 دلبند،. )شودمی ساخته موضوعات تفاوت و شباهت

                                                           
1. Identity 

2. Salman Akhtar & Steven Samuel 
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 از نمایند که هویت( اشاره می1996« )مفهوم هویت»پژوهشی مشترک با عنوان 

بعدی  گزینشی هایشناسایی طریق آید و ازمی دست به ساختاری ییهاول یهاگراییدرون

 هاینگرش از فرد، واقعی تصویر یک شامل منسجم هویت کند. یکمی اصالح را خود نیز

 (Akhtar & Samuel,1996: 254است. ) قومیت و اصالت جنسیت، بودن، موقتی ثابت،

 ملی . هویت1-2

 را ملیت که گیرانهیکی سخت است؛ رایج معاصر سیاسی فهفلس در 1ملی هویت از مفهوم دو

 ملیت که موسع مفهوم دیگری و داندمی مشترک قومیت یا نسب و اصل به اعتقاد بر مبتنی

 هویت (Dahbour,2002: 17) .داندمی ثابت هایویژگی بدونانعطاف قابل اصطالح یک را

 در و است فرد برای هویتی سطح ترینکالن نامند،می محوری هویت را آن برخی ملی که

 سیاوشی،. )است برخوردار بیشتری پذیریتداوم و استحکام از اجتماعی هایهویت با مقایسه

 نقش و است خود از فرد هر تعریف اجزای تریناساسی از ملی هویت (37: 1395

 و سازنده ابعاد به جامعه در ملی هویت ماهیت. دارد معاصر جهان معادالت در ایکنندهیینتع

 در نیز را متفاوتی نتایج آن وضعیت و سازنده ابعاد ماهیتتبع به و دارد بستگی آن وضعیت

های نوین ( در گفتمان33: 1392 )اکبری و عیوضی،. داشت خواهد همراه مختلف جوامع

 فعلیت به قابلیت از ملی، هویت گذشته دستاوردهای از حراست و هویت، ضمن حمایت

 توسعه سیاسی، مشارکت گرایی،قانون همچون؛ ملی هویت جدید هایفهمؤل ظرفیت رساندن

 الگوی تدوین شهروندی، حقوق ملی، همبستگی فرهنگی، تکثر ییهپابر  عالی آموزش

 حقوقی و سیاسی موضوع یک ملی هویت شود.بومی و فرهنگی تأکید می پیشرفت مناسب

 هویت یمسئله رو،ین. ازاکنندمی زیست سرزمین این در که است هاییانسان حقوق برای

 ایمجموعه چارچوب در باید زبان؛ و دین تاریخ، سرزمین، سنتی؛ هایمؤلفه بر عالوه را ملی

 )مرادی و ابطحی،. کرد تعریف حقوقی و انسانی معیارهای و مشترک باورهای و هاارزش از

1395 :177) 

 مشخص سیاسی قلمرو یک در که را ملتی شناختی،جامعه بعد از اگر کلی، از نگاهی     

 تعهد و تعلق احساس از عبارت ملی هویت آوریم،حساب به جامعه یک کنند،می زندگی

 مقوالتی و باورها ها،ارزش هنجارها، شامل فرهنگی نمادهای و هامؤلفه به جامعه آن اعضای

 دیگر از امعهج تمایز آن موجب که است جغرافیایی قلمرو و تاریخ ادبیات، دین، زبان، نظیر

                                                           
1. National identity 
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 ملی هویت بنابراین. گرددمی ملی بزرگ اجتماع درونی همبستگی و انسجام سبب و جوامع

 از یعنی. دارد داللت افتراق و اشتراک و تشابه و تمایز بر همزمان که است یدووجه مفهومی

 محوری پیرامون را جامعه یک اعضای یونددهنده،پ یهامالک و اشتراکات بر تأکید با سویک

. شناساندمی باز دیگران از را آنان دیگر سوی از و سازدمی متعهد و متحد همبسته، واحد،

 به ایجابی و ترکیبی عناصر از برخورداری با سویک از همزمانطور به ملی هویت بنابراین

مجزا  سلبی جوانب از برخورداری با دیگر سوی از و شده منتهی ملی همگرایی و انسجام

 رقیب، بیگانه، نظیر گوناگونی هایقالب در «دیگری» از «خود» یهندهیزدتما وکننده 

 مبادرت هویتی مرزهای شفافیت به رهگذر این از و سازدمی متمایز دشمن و مخالف

 (6: 1386)خوشروزاده،  .ورزدمی

 هویت . سیاست1-3 

 هر. ودشمی تلقی در جامعه ملی وفاق و اجتماعی انسجام در عامل تریناصلی ملی، هویت

 تحکیم در ندازها همان به باشد، برخوردار تریمنسجم و ترمحکم هویت از ملت یک اندازه

 عوامل یریکارگبه در یطوتفر. افراطبود خواهد ترموفق اجتماعی وفاق و همبستگی هایپایه

 عوامل آمیزمسالمت همزیستی شاهد معموالً کهیطوربه شود.دیده می هاساز،  دولتهویت

 دیگر تضعیف به عناصر از یکی یریکارگبه با نوعاً هادولت باشیم.در کشورها نمی سازییتهو

 قلمداد ودخ «هویت دیگری» راها آن خصمانه رویکردی با و پرداخته سازهویت عناصر

 و شودمی ملی هویت در ثباتیبی به منجر ساز،هویت عوامل اعمال تعادلی دری. بکنندمی

 درتق احتمالی تصویر حاکم، سیاسی قدرت سوی از هویت سیاست نوع هکینا دوم نکته

 هاینگاه هادنن کنار در باثبات، وضعیت یک به دستیابی راه. دهدمی شکل را آینده سیاسی

 هب رسیدن و هویتی عوامل ین همهتوأما یریکارگبه و هویت به گرایانهذات و گرایانهکاهش

 .دهد پوشش را جامعهقبول قابل و مشروع سالئق یهمه دبتوان کهیطور. بهاست اجماع یک

 ( 71: 1393)امیرزاده و بهستانی،

 تأثیر تحت هاسوژه شدنسیاسی هایامکان به هویت باید در نظر داشت که سیاست     

 منابع با گفتمان از برآمده هویت و شودمی مسلط گفتمانی که آن هنگام. دارد اشاره هویت

 از شوند،می رانده حاشیه به موقعیت این در که هاییجماعت سازد،می راربرق پیوند قدرت،

 پردازند. )آل سیدغفور و زهیری،می مسلط برابر گفتمان در مقاومت به هویت بازنمایی راه
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 هاینماید، سیاست( تأکید می2017) 1فوردی ( به همین دلیل است که فرانک119: 1395

 خاص افرادی بر یا کرده، تمرکز مردم یا هاملت انندم ایگسترده هایهویت بر هویتی

دهد. ها قرار میاز هویت در اختیار گروه سیاسی روایتی اغلب و استمتمرکزشده 

(Furedi,2017سیاست هویتی را فعالیت )منافع بر مبتنی سیاسی هایجنبش یا ها 

است،  گروهی هویت یمشخصه که اجتماعی یا مذهبی نژادی، جنسیتی، قومی، فرهنگی،

بر آن است که  2بریتانیکا ( دانشنامه,2018Washington :330نمایند. )تعریف می

 نژادی، هویت با مردم از هاییگروه آن در که هایی استسیاست هویتی ناظر به سیاست

 را خود خاص هاینگرانی یا عالیق دارند تمایل خاص فرهنگی یا اجتماعی قومی، مذهبی،

 & Piper) .کنند ترویج تربزرگ سیاسی هایگروه هاینگرانی یا عمناف به توجه بدون

Leander,2021: 73) 

 (1357-1320دوم ) پهلوی هویتی هایسیاست -2

 میراث عنوانبه که است فرهنگی و اجتماعی هایارزش و عناصر از ایمجموعه ایرانی هویت

 و ثابت عناصر از آنکه غمربه هویت این. استشده منتقل دیگر نسل به نسلی از اجتماعی

 عناصر از برخی و گرفته قرار تغییر و تحول معرض در تاریخ طول در است، برخوردار پایدار

( 48: 1389 میرمحمدی، و ثقفی. )استشده افزوده بدان عناصری یاداده ازدست را خود

 گی،فرهن مطالعات و سیاسی علوم شناسی،جامعه یحوزه اندیشمندان و پژوهشگران عموم

 مدرنیسم و ایرانیت اسالمیت، عنصر سه از تلفیقی را معاصر دوران در ایرانی هویت یشاکله

 و است اسالمی هایانگاره و هاسنت احکام، عقاید، از متأثر طرفیکاز ایرانی هویت. دانندمی

 نسل به نسلی از و تاریخی ادوار طول در را ایرانی هایسنت و رسوم هنجارها، دیگر طرف از

 و هویت از ناپذیرجدایی بخشی اینک هامؤلفه این ی کهاگونهبه است کرده منتقل دیگر

 دوران نیست. در عنصر دو این به منحصر تنها ایرانیان هویت اما. است ایرانی هر فرهنگ

 متأثر عنصر این از نیز ایرانیان جهان، سطح در غربی تجدد و مدرنیسم گسترش با و معاصر

 میان اینکه. است درآمده ایرانیان هویت از بخشی عنوانبه مدرن دنیای رد زندگی و شدند

 هایحکومت اما. است گریزناپذیر امری باشد؛ داشته وجود منطقی ارتباط مؤلفه باید سه این

 کردندمی سعی همواره و نداشتند واقعیت این درک به تمایل یا و توانایی دوم، و اول پهلوی

                                                           
1. Frank Furedi 

2. Encyclopedia Britannica 
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 در( 1395 موسوی،. )بگذارند کنار دیگر عنصر دو نفع به را بیمذه عقاید و اسالم عنصر

 نفوذ یحوزه کاهش و استبدادی ایشیوه به و شدید تمرکزگرایی با حکومت پهلوی، یدوره

 هویت اسالمی و ایرانی هایالیه بین تقابل ایجاد و اجتماعی هایفرهنگخرده اختیارات و

 تاریخ و مدرن تجربه میان رابطه ایجاد با کردندمی تالش پهلوی دو پادشاه. کردمی عمل ملی

 به یتدرنها تالش این اما. کنند بنا شاهنشاهی نظام ییهپا بر جدیدی جامعه باستان، ایران

 زادهعباس و فرحسنی. )کرد کمک پهلوی نظام فروپاشی و مشروعیت بحران پیدایش

 و گراییباستان در توانمی ار دوم و اول پهلوی هویتی هایسیاست( 41: 1399 مرزبالی،

 خالصه جامعه در غرب مظاهر و مدرنیسم ترویج و زداییاسالم شاهنشاهی،نظام به توجه

 کرد. 

 پرستی. شاه2-1

 و شاهنشاهی ظامن ایرانی، ملی هویت و تمدن مهم هایپایه از یکی پهلوی، محمدرضا نگاه از

 ایدئولوژی واندبت که بود شده عطوفم این او به تالش رو تمامین. ازااست سلطنت نهاد

 مانند نیز وژیایدئول این که دهد نشان و دهد جای اسالمی ایدئولوژی جایبه را شاهنشاهی

 سویبه کتاب در شاه. ورزندمی عشق آن به مردم یهمه و دارد قرار مردم یهاقلب در اسالم

 نهاد و هیشاهنشا نظام را ایرانی ملی هویت و تمدن مهم هایپایه از یکی بزرگ، تمدن

 داد، تذکر ملی جاودانی هایارزش از بایدمی که دیگری جلوه»: نویسدمی و داندمی سلطنت

 ملی هویت و موجودیت با نخست روز از که است نظامی این. است ایران شاهنشاهی نظام

 «طنمو برای مأموریت» کتاب او در( 135: 1379 پرتوی،)« ...است خورده پیوند ایرانی

 عناوین ایران، باستانی و کهن رسوم طبق کرد، گذاریتاج من پدر که روزی»: گویدمی

: 1379 زهیری،) .«گشت وی ویژه عالم، قبله و «الهی تأییدات به مؤید» اهللظل و شاهنشاه

129) 

 و بود کرده باور خود فرمانروایی قدرت و ایاسطوره ابعاد به شاه پنجاه، های دههسال در

 هایرسانه و ایران شده حکومت متعصب هواداران دربار، و او خانواده. کردمی لیغتب را آن

 تبلیغ را ایران شاهنشاهی نظام بودن ایاسطوره و عظمت و شکوه شدتبه نیز کشور گروهی

 وجود بر داشت سعی شاهنشاهی یساله 2500 یهاجشن برپایی با. محمدرضا شاه کردندمی

 تأکید خود فرمانروایی تا آن تداوم و سال پانصد ودو هزار  مدت به ایران در سلطنت نهاد

 از منظور»: کندیمرا چنین بیان  جشن این از هدف شاهنشاهی جشن نظام کمیسیون. کند
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 25 مدت که باشد ایران شاهنشاهی قدمت شناساندن بایستی قاعدتاً مزبور جشن برگزاری

 ملت آرزوهای و امیال بر پیوسته و یافته دوام تاریخ حوادث و سوانح تمام رغمعلی تمام، قرن

 حقیقت به که ایران شاهنشاه که است آن جشن این واقعی مفهوم پس. است بوده منطبق

 عالم ملل تمام طرف از نحو همین به بایستی بوده ایران ملت آرزوهای و آمال کمال مظهر

 (46: 1390 بیاتی،) .«.شود شناخته

 گرایی. باستان2-2

 نظم باستانی، و نکه عقاید و هاسنت حیات تجدید و احیاء با تا است آن پی در راییگباستان

 و فرهنگی هایزیرساخت و نماید بازآفرینی سیاسی و فرهنگی اجتماعی، تفکر در را جدیدی

 تاریخی یدوره ود بین تضاد ایجاد با و نهد بنا کهن هایسنت ییهپا بر را نوینی اجتماعی

 عامل عنوانبه ار آن تعالیم و اسالم اسالمی، دوره ایران و اسالم از قبل انایر یعنی ایران،

رضا شاه عالوه بر ( محمد137: 1390 احمدوند، و کجیاف. )کند معرفی ایرانیان ماندگیعقب

 نژاد در ریشه که را ایرانی نژاد و قومیت آن، تمدن و باستان ایران عظمت و شکوه به افتخار

 وی. آرایدمی ژادگرایانهن گرایش به را خود گرایباستان ناسیونالیسم و ایدستمی دارد، آریایی

 پیشرفت رسم و اهر همواره ما ملت اگر»...: نویسدمی چنین «بزرگ تمدن یسوبه» کتاب در

 نیادیب اصول که است آن برای است، جسته خویش آریایی تمدن در کمال یسوبه را خود

 در بزرگ ریوشدا وقتی. دارد نژاد این سازنده نبوغ و اندیشه با ناگسستنی پیوندی تمدن این

 خواند،یم «ایرانی فرزند ایرانی آریایی، فرزند آریایی» را خود خویش معروف نبشته سنگ

 او برای ایرانی و یاییآر صفت دو که کندمی مباهات شماریبی هایارزش آن هم به درواقع

 ایران هنگفر احیای جهت دوره این در( 136: 1379 پرتوی،)« .استها آن کامل نماینده

 گرفت: صورت زیر اقدامات باستان

 گذاریتاج . جشن2-2-1

 هخامنشی، کوروش ویژهبه و باستانی پادشاهان با خویش پیوند راستای درمحمدرضا شاه 

 ایران نمادهای هایجلوه از یکی چراکه نمود؛ برگزار را گذاریتاج جشن چون هاییجشن

 یگذشته عصرهای یادگار گذاریتاج مراسم. شدمی محسوب گذاریتاج آیین باستان

 رجال مرد، و زن از رسمی هایلباس با مردم مختلف طبقات آن در که بود ایران پادشاهان

منظور به جدید، و قدیم دارانمقام و اصناف عشایر، و ایالت سرکردگان تا قدیمی سالخورده

 چهارم آبان در که خود گذاریتاج جشن در دوم پهلوی. ندیافت حضور مراسم این در شرکت
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 یاسالم یرغ و باستانی نمادهای از پدر همانند شد، برگزار گلستان کاخ در 1346 سال

 به را خود اقتدار و عظمت تا بود نمادین مشروعیتی دنبال به کار این با وی. کرد استفاده

 عظمت باید که بود اقداماتی ازجمله ننمادی مراسم این. سازد متصل باستان شاهان عظمت

دوم  در که بود مهم شاه برای قدریبه مراسم. کردیم تداعی ایرانیان نزد را کوروش پادشاهی

 با گلستان کاخ موزه تاالر در را مراسم همۀ مراسم، برگزاری از قبل روز دو ،1346 آبان

 کاخ تاالرهای ها،هزینه سایرعالوه بر  مراسم این برپایی در. کردند تمرین تمام تشریفات

 (81: 1398 بیگدلو، و سادات. )شد تعمیر نیز گلستان

  ساله 2500 های. جشن2-2-2

 شاهنشاهی هایجشن برگزاری گرایی،ایران مسیر ترویج در محمدرضا رژیم اقدامات دیگر از

 مبیست قرن طول در که نمود برگزار کشور در جشنی پهلوی محمدرضا1350 سال در. بود

 جمشید تخت در هفته یک مدت به مهرماه 26 تا 20 تاریخ از که جشن این. بود سابقهبی

 گذاری،تاج جشن از پس. کرد تبدیل جهان در خبرسازی مهم مرکز یک به را ایران شد، برپا

 اهمیت از کشورها، از بسیاری سران حضور دلیل به شاهنشاهی ساله 2500 هایجشن

 عرب، امیر و پادشاه بیست جشن، این در( 129-128: 1379 یری،زه. )بود برخوردار خاصی

 دو و جمهوریرئیس معاون چهار وزیر،نخست سه جمهور،رئیس شانزده شاهزاده، ویکبیست

 مراسم، این اجرای از هدف( 1383 خانی،موسی. )کردند شرکت کشور 69 از وزیرخارجه

 ایران شاهنشاه که بود نکته این دادن نشان و باستان ایران با پهلوی دورۀ ایران دادن پیوند

 ایران بر تأکید وپرطمطراق  هایجشن این اما. است بوده ایران تاریخ و هویت الینفک جزء

 گفته به. نداشت دنبال به را ایرانیان معنوی و فرهنگی فکری، رضایت آریایی نژاد و باستان

 بودند بیگانه آن ظواهر با و «دبودن نشده دعوت جشن این به ایران مردم» زونیس ماروین

 ها،جبه کلیه. بودشده سپرده خارجیان به هاجشن این تدارکاتی هایفعالیت کهیطوربه

 و اغذیه. بودندشده دوخته فرانسه هایخانهخیاط در ،مورداستفاده هاییونیفورم و هالباس

 فرانسه هایپزخانهآش در -خاویار جزبه البته -خارجی عالیقدر مهمانان درخور اشربۀ

 مهمانان اقامت برای که ابریشمی چادرهای. شدمی آورده ایران به هواپیما با و شدهیهته

 هایجشن برگزاری( 137: 1379 پرتوی،. )بودندشده دوخته و بافته فرانسه در بود،برپاشده 

 افزون شد،می برپا شاهنشاهی ایدئولوژی و باستانی هایسنت ترویج هدف با که شاهنشاهی

 داشت، همراه را عمومی نارضایتی و کردمی تحمیل ایران ملت بر که سنگینی هایهزینه بر
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 ایرانی جامعه سازیهمسان برای زمینه ایجاد و دینی هایسنت ساختن پذیرآسیب دنبال به

 (129-128: 1379 زهیری،. )است بوده اروپاییان با

 متعددی نیز المللیبین هایکنفرانس ساله، 2500 هایجشنعالوه بر  پنجاه، دهۀ در

. گردد تبلیغ و احیاء باستان ایران تاریخ تا شدمی سعیها آن تمامی در که شودمی برگزار

 بود هابرنامه این ازجمله 1354 سال در «تهران در میترائیسم مطالعات المللیبین کنگره»

 و تشریح وده،ب زرتشت دین بر مقدم و آریایی اولیۀ هایآئین از که میترا آئین آن در که

 مسلمان بر مقدم و ایرانی بومی آئین آئین، این که شدمی بیان و چنین گردیدمی تبلیغ

 از دیگری نشانۀ مثابهبه هاییکنفرانس چنین. است فاتح اعراب توسط ایرانیان شدن

 از مشروعیت کسب و ایرانی جامعۀ از اسالم نقش از کاستن منظوربه رژیم هایکوشش

 (137: 1379 پرتوی،. )شدمی قلمداد ایران اسالمِ ماقبل گذشتۀ

 تقویم ی بهاندازدست. 2-2-3

 با و معهجا اسالمی هویت و فرهنگ زدودن برای دوم پهلوی دورۀ در که اقداماتی دیگر از

 ساله، 2500 هایجشن در شاه. بود ایران تاریخ تقویم تغییر گرفت، صورت گریایرانی هدف

 که شاه. کرد معرفی او دارمیراث عنوانبه را خود و شاهنشاهی آیین صاحب  ار کوروش

 ایران فرهنگ و بوده موفق( ص)پیامبر اسالم  جایبه کوروش جایگزینی در کردمی احساس

 پیامبر تهجر از تاریخ تغییر فکر به است، کرده اسالمی فرهنگ جانشین را اسالم از قبل

 (89: 1393 بهستانی، و امیرزاده. )افتاد ادشاهیپ تخت به کوروش جلوس به( ص)

 تقویم به مدینه، به مکه از( ص) پیامبر هجرت مبنای شمسی هجری تقویم تغییر

 1355 از به ناگاه را ایرانیان کوروش، دستبه ایران شاهنشاهی بنیاد با مبدأ شاهنشاهی

( ص) محمد حضرت هجرت( 129: 1379 زهیری،. )داد گذر شاهنشاهی 2535 به شمسی

 و است مسلمانان تاریخ مبدأ و اسالم تاریخ رویدادهای ترینمهم از یکی مدینه به مکه از

 داشتن قرار احساس تا بودند کرده محاسبه یکسان ایشیوه به را هاسال اسالم ادیان تمامی

 سلسلۀ بنیانگذاری سالگرد پنجاهمین در شاه ولی کنند حفظ را اسالمی چارچوب یک در

 این اقدام این با هویدا یگفته به. بود کرده صادر را اسالم دنیای از ایران بریدن فرمان پهلوی

 که اندآمیخته درهم چنان شاهنشاهی سلطنت و ایران که شدمی تقویت اندیشه

 حضور آشکارا آمیختگی این در آنچه مسلماً زونیس، ماروین کالم به و اندتفکیکیرقابلغ

 گفته به و برانگیخت را مذهبیون شدید واکنش( تاریخ تغییر) امر همین. بود اسالم نداشت،

 سالگرد پنجاهمین رسمی مراسم در محمدرضا. درآورد صدا به آنان برای را خطر زنگ هویدا
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 و رسمی زندگی از رسماً را اسالم و کرد توجهیبی اسالم به نیز خود سلسلۀ بنیانگذاری

 ما، که کنممی اعالم من»: داشت اظهار وی مراسم این در. گذاشت کنار ایران مردم عمومی

 تعصب ایرانیان حرمت جز چیزی برای و ورزیمنمی عشق ایران جز چیزی به پهلوی، سلسلۀ

( 126: 1379 پرتوی،)« .شناسیمنمی خود ملت و کشور به خدمت جز ایوظیفه و نداریم

 و ایرانی ناسیونالیسم صولا آمیختن داشتند، آن ترویج در سعی رژیمش و شاه که ایاندیشه

 جایگاهی اسالم بخش این در و نباشدتصور قابل هم بدون دو این که جایی تا است سلطنت

 ندارد.

 گراییغرب ترویج و زدایی. اسالم2-3

 از: اندعبارت هویتی منابع از اسالم حذف و دین با مبارزه جهتمحمدرضا شاه  اقدامات

 حجابیبی . ترویج2-3-1

 در پدر آمرانۀ هایسیاست منفیِ بازخوردِ از فرزندش محمدرضا که رضاشاه، وطسق از بعد

 و بیگانگان اشغال در کشور خاص شرایط دلیل به و شده آگاه ایران سنتی جامعۀ سطح

 کشف امریۀ الغای دستور مردم، و روحانیون نظر جلب برای علی شدن، ایران در قدرت ضعف

. شد پیگیری دیگر هاییراه از و نرم صورتبه حجاب کشف سیاست اما. کرد صادر را حجاب

 به شدند،می ظاهر حجاب داشتن بدون زنان آن در که هاییفیلم نمایش و سینماها گسترش

 تبلیغی ابزاری عنوانبه فیلم و سینما درواقع و کردمی مبادرت مردم بین در حجابیبی ترویج

 یکی زنان، سازمان تأسیس از پس مچنینه. نمودمی عمل رژیم فرهنگی متولیان دستان در

 کشف به هاآن تشویق و حجاب مضرات از جامعه زنان سازیآگاه سازمان، آن اصلی وظایف از

 آموزان،دانش برای هماهنگ یهالباس پوشیدن بهانۀ به نیز دولتی مدارس در. بود حجاب

 اماکن دیگر و هاانهوزارتخ و ادارات در که ی. زمانشدندمی منع حجاب داشتن از دختران

 محروم حجاب داشتن از نیز بودند کار مشغول هواپیمایی هایشرکت و هابیمارستان مانند

. بود خشونتی هرگونهدوراز به و نرم صورتبه دوره، این در هاسیاست این اجرای اما بودند؛

 عصر در حجاب کشف تفاوت ترینمهم دیگر، بیانی به( 79-80: 1395 بقالی، و زادهملک)

 دوره در و یزهزور سرنبه رضاشاه زمان در حجاب کشف که بود این دوم و اول پهلوی

 تالششده حساب هاییبرنامه با دوم پهلوی. یافت گسترش تبلیغات پشتیبانی به محمدرضا

 مراکز گروهی، هایرسانه طریق از و نماید تشویق برهنگی و حجابیبی به را زنان تا کرد

 دنبال را هدف دو کار این با او. شد متمرکز زدایی دین در سینماها و تادارا آموزشی،
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 از زنان حقوق طرفدار ایچهره دادن نشان دوم و عفتی؛بی و حجابیبی رواج اول: کردمی

 جا آنان حقوق مدافع را خود اجتماعی، هایصحنه به زنانواردکردن  با خواستمی وی. خود

 رمضانی،. )بودند محروم انسانی حقوق ترینابتدایی از مردان ندهمان نیز زنان آنکه حال بزند،

1386 ) 

 که دداری اطالع همه»: است آمده 1341 سال درمحمدرضا شاه  سخنرانی از بخشی در

 پرده از من عقیده هب ولی حجاب، اصطالحبه پرده توی از ایران هایزن من، پدر زمان در

 قسمت در خصوصبه یعنی اجتماعی، حدودم زندگی در و شدند خارج نیستی، و غفلت

 چطور که دیدیم ،حالتابه موقع آن از و شدند وارد دیگر مشاغل بعضی و بهداشت و فرهنگ

این  (158 :1396 تفرشی، و کوثری) .«دادند انجام را خود وظایف راسخ، ایمان و عقیده با

 شاهنشاهی اندور در بانوان فرهنگی وضعیت توصیف در خمینی امام درحالی است که

 : فرمایندمی

 و کذا هایلباس و مهوع آرایش از عبارت مرتبت و شأن سابق رژیم در»

 و اسالمی باسل با که کشیدندمی خجالت اسالمی بانوان روز آن... بود کذا

 گرا هم ضعیف طبقات[ بشوند ظاهر] باشد، شده مراعات آن در که لباسی

 مرفه و فاسد قشرهای بین رد کشیدندمی خجالت کردندمی را کار این

 (198: 14 جلد امام، صحیفه)« .بودند

 والیتی و ایالتی هایانجمن الیحه . تصویب2-3-2

 احساس ایران در مرجعیت خأل کهیدرحال و بروجردی اهللآیت وفات از بعد 1341 سال در

 اینجب مو. بهرسید تصویب به علم کابینه در والیتی و ایالتی هایانجمن الیحه شد،می

 از هم اسالم قید( 87: 1393 بهستانی، و امیرزاده. )شدمی داده رأی حق زنان به مصوبه

 قسم مجید، قرآن به قسم جایبه و شد برداشته شوندگانانتخاب و کنندگانانتخاب شرایط

 آن با و اعالم اسالم مقابل در حرکتی را فرمان این علما. بود شده ذکر آسمانی کتاب به

 فرمان این وزیرنخست شد سبب که بود شدید قدریبه فشارها این. کردند خالفتم شدتبه

 الیحه لغو خبر 1341 آذر 10 روز( 87-88: 1395 بقالی، و زادهملک. )بگیرد پس را

 امام روز آن فردای اما شد، منعکس دولتی هایروزنامه در والیتی و ایالتی هایانجمن

 که فرمودند سخنانی شد، برگزار قم علمای از یکی لمنز در که ایجلسه در( ره) خمینی

 امام بودند، خوشحال دولت نشینیعقب از همه کهیدرحال جلسه این در. بود انتظار برخالف

 برای تریاساسی هایبرنامه هااین. است دروغ است، بازیشبخیمه هااین تمام»: فرمودند
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 در باید. است علما شما برای نیرنگی و فریب شده عملی که شکلی این و دارند مملکت این

: 1391 کفرودی، احمدی)« .کنممیخطر اعالم شما به من و باشید دیگری هایتوطئه انتظار

120) 

 بهائیان یگسترده . نفوذ2-3-3

 اشغال و حکومت ساختار و بدنه در بهائیان نفوذ پهلوی، رژیم مشخصات ترینمهم از

 بهائیت خطر که بود حالی در العادهفوق نفوذ این. استها آن سوی از هاپست ترینحساس

 یفرقه ره از بیش داشتند شیعیان با بهائیان که دشمنی و تشیع مذهب و اسالم دین برای

 مذهبی، نیروهای همّ ترینبیش زمان، از ایبرهه در که بود یاگونهبه خطرات این. بود دیگری

 این در و شدمی فرقه این با رویارویی صرف لیدتق عظام مراجع تا گرفته وعاظ و مبلغین از

 را بهاییان خود، رافیاناط میان در گردید. محمدرضامی صرف فراوانی هایهزینه راه

 غیرعلنی حالت از تحکوم در بهایی عناصر نقش وی زمان در لذا دانستمیاعتماد قابل

. گرفت قرارها آن راختیا در حساس و مهم هایشغل و مناصب از بسیاری و گردید خارج

 ویژهبه مختلف هایبخش در خرداد 15 قیام سرکوب از پس که بهایی هایمهره ازجمله

 ییزدان هژبر همچون افرادی به توانمی کردند، پیدا حضور کشور فرهنگی بخش

 ،وپرورش(آموزش وزیر) پارسا روفرخ ،(یوتلویزیونراد رئیس) پاسال ثابت حبیب ،(دارسرمایه)

 رویزپ ،(شاه مخصوص پزشک) ایادی عبدالکریم تیمسار ،(بهداری وزیر) شاهقلی منوچهر

 امانت باسع ،(ایرانیکا المعارف دایره بخش رئیس) یارشاطر احسان ،(ساواک معاون) ثابتی

 تریاس زمان دروبودجه برنامه سازمان مدیرعاملمقام قائم و تهران معماری دانشکده استاد)

. کرد اشاره( ائیتبه برجسته مترجم و دانشگاه استاد) داوودی مرادیعل و( ابتهاج ابوالحسن

 صدارتش، دوران در و تهگرف قرار وزیر،نخست مصدر در توانست که یامهره ترینبرجسته اما

 شاه اعتناییبی عمق انتصاب این. بود هویدا امیرعباس یافت، وسیع شهرت بهائیت به او تعلق

 سیاوشی،. )دادمی نشان بهائیان به نسبت را او اعتماد و وسلت و عمومی افکار به نسبت را

1395 :181-180 ) 

 بهائیت رشد به ویژه توجهی باطن در اما کند، معرفی مسلمان را خود داشت سعی هویدا

 دادمی مقام ارتقا مرتبطور به راها آن و گرفتمی خود حمایت تحت را بهایی افراد و داشت

 رژیم در اسرائیل سفیر عزری مئیر. شدمی قائل استثنایی و خاص اتامتیاز بهائیان برای و

 لشکری سران از برخی و هویدا که بود شدهیدهشن بسیار»: نویسدمی خود خاطرات در پهلوی
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 ساختگی و نادرست را داستان این بارها هویدا. اندپیوسته بهایی کیش به دولت در کشوری و

 بستگانش از تن چند که نکنیم فراموش ولی... رفت مکه هب هایشگفته اثبات برای و خوانده

 بود، دارائی وزیر که ایدوره در گفتم، پیشین هایبخش در و کردندمی زندگی حیفا و عکا در

 اشیاری اسرائیل در( بهائیان) آنان هایدشواری ایپاره گشایش برای خواست من از روزی

 ویژه توجهات از برخورداری با او پدر و بودند یبهای هویدا امیرعباس پدر و پدربزرگ« .دهم

نائل  خارجه امور وزارت در اداری هایپیشرفت به و خواند درس( عبدالبهاء) افندی عباس

 شد ماندگار بیروت و شام شهرهای در سبب این به - هویدا پدر -الملک عین اهللحبیب. آمد

 که رادیویی مصاحبه یک در هلویپ فرح. باشد ترآسان بهائیت مقامات به اشدسترسی که

 به شد، پخش آنجلسلس ساعته 24 رادیو از و داد انجام مهری حسین با پیش سال چند

 القاء شاه به مرتباً هویدا»: گفت و کرد اشاره بهائیت ضاله فرقه به هویدا دلبستگی و پایبندی

 او از و یمکن پیروی آن از ما که نیست شایسته و است اعراب دین اسالم که کردمی

 به هویدا. نماید لغو اساسی قانون در را اسالم دین بودن رسمی به مربوط بند تا خواستمی

 خواستمی شاه از و است ایران آن خاستگاه و است ایرانی دین یک بهائیت که گفتمی شاه

 (8: 1386 اللهیاری،)« .سازد فراهم را آن رشد موجبات و بگیرد حمایت تحت را فرقه این تا

 شیراز هنر های. جشن2-3-4

 هر پایان در ،1356 تا 1346 سال از که بود موسیقی و هنر از ایجشنواره شیراز، هنر جشن

 غفاری فرخ مدیریت با و پهلوی فرح نظر زیر جشنواره این. شدمی برگزار شیراز در تابستان،

 عضو نفر وسهیس با پهلوی، فرح ریاست به ،1346 در شیراز هنر جشن سازمان. بود

 دفاتر ها،نمایشگاه و سینما موسیقی، تئاتر، هایکمیته و مدیرهیئته عضو پنج و امنایئته

 در سال هر جشن این. کرد کار به آغاز عمومی روابط و پذیرایی مالی، فنی، هایپروژه

. شد برگزار هنر جشن دوره یازدهدرمجموع  ،1356 تا 1346 سال از. شدمی آغاز یورماهشهر

 اصیل هنرهای معرفی و بزرگداشت ظاهر، در شیراز، هنر جشن برگزاری از پهلوی رژیم هدف

 آن هایبرنامه مضمون و محتوا عمالً، کهیدرصورت بود؛ جهان و ایران مردم به ایرانی معاصر و

( 1394 کریمان،. )بود پهلوی، فرح شخص پسند خاصه محور، غرب ایاندیشه یییدهزا

 ابتذال. بود شده برآورد دالر هزار 46بر بالغ 1346 سال در جشن نای برگزاری یینههز

 را خارجی خبرنگاران و مطبوعات سروصدای بعضاً که بود حدی به مراسم این بر حاکم شدید

 سال در شیراز هنر جشن ابتذال اوج( 89: 1393 بهستانی، و امیرزاده. )کردمی بلند نیز

 سال در. گرفت صورت( جشن دوره یازدهمین) 1356 سال و( جشن دوره دهمین) 1355



 1400 بهار و تابستان، 5، شماره سوم، سال «ای انقالب اسالمیجستاره»امه فصلن دو. .................................................... 164

 
 

 زنان بین جنسی روابط که آریانا سینما در «شبیک و هزار» فیلمازجمله  هاییبرنامه 1355

 زنی آن طی که مشیر سرای در «جنون کشتی» داد،می نشان عریان کامالً نحو به را مردان و

 به و سلب نمایش هایصحنه سایر از را تماشاگران توجه و ظاهر صحنه روی برهنه کامالً

 مسائل پیرامونهم آن ظاهراً که نماجهان باغ در دیگری یبرنامه و بود نموده معطوف خود

 سال در شیراز هنر جشن دوره یازدهمین در. شد داده نشان سال این در زد،می دور جنسی

 ضد ماهیت مرژی سال این هنر جشن در. بود بیشتر پیش هایدوره یهمه از ابتذالش ،1356

 نمایشی اجرای یاجازه کارتری، نوع از آزادی اعطای پی در و کرد آشکار کامالً را خود دینی

 آن ،«سقوط و غرور» کتاب در خاطراتش در( پارسونز آنتونی) انگلیس وقت سفیر که دادند را

 ه،بچ خوک،» نمایش، این. کرد توصیف ایران انقالب هایجرقه نخستین از یکی عنوانبه را

 (1393 زندی،. )داشت نام «آتش

 به و شدهیلتشک مجارستانی طغیانگر هنرمندان از ایعده از که اسکوات هنری گروه

 آورده شیراز هنر جشن به اجرا برای را «آتش بچه، خوک،» اثر بودند کرده مهاجرت نیویورک

 آن در بود، نیکنو وضعیت مورد در انتقادآمیزی موضوع یکاصطالح به که نمایش این. بودند

 برخالف. شد داده نشان جنسی تجاوز و زایمان درد و بچه قتل تا مافیا، گروه هایکشیآدم از

 اجرا به خاص تماشاگران حضور با و مشخص هایجایگاه در که هنری هایبرنامه یهمه

 مردم چشمان مقابل در و شیراز فردوسی هایخیابان روهایپیاده در نمایش این آمد،درمی

 روپیاده در آن از نیمی شد، اجرا صحنه دو در نمایش این. درآمد نمایش به بازار و کوچه

 کودک چند مرد، تعدادی نمایش این بازیگران ای.شیشه مغازه داخل در دیگر نیمی و خیابان

 درآمده اجرا به زن با مرد جنسی عمل بار چندین هاصحنه از یکی در. بودند جوان زن یک و

 اجرای کهی. درحالدرآمد نمایش به روپیاده تماشاگران برای نیز مداربسته یونتلویز از و

 که آوردیمبه وجود  را انتظار این مردم زدهحیرت چشمان مقابل در مزبور هایصحنه

 اکتفا کوتاه صحنه یک حذف به تنها اماآورند عمل به جلوگیری نمایش ادامه از مسئوالن

 و علما آگاهی نیز و هاروزنامه مطالب انتشار از پس. درآمد اجرا به کماکان نمایش و شده

 واکنش به نیز شیراز روحانیون و علما «آتش بچه، خوک،» نمایشنامه اجرای از روحانیون

 موال مسجد در جماعت نماز اقامه از بعد چهارشنبه روز در محالتی اهللآیت ابتدا. برخاستند

 نماید لعنت خداوند را، هنر جشن مسببین کند لعنت خدا»: گویدمی دعا خالل در

 همه[ مردم] و را هنر جشن در کنندگانشرکت کند لعنت خدا را هنر جشن برگزارکنندگان
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 جماعات ائمه که بودند کرده ایشان پیشنهاد کهییازآنجا. «گویندمی آمین بلند صدای با

 از برخی ایندنم اعتراض هنر جشن جریان به نسبت جماعت نماز اقامه از پس مساجد

 در پیشوا احمد االسالمحجت و الرضا مسجد در دستغیب اصغرسیدعلیازجمله  روحانیون

 شدیدتر دستغیب اهللآیت واکنش اما. کردند ایراد مطالبی هنر جشن به اعتراض در نو مسجد

. کرد انتقاد هنر جشن به نسبت جامع مسجد در متعدد هایسخنرانی طی و بود سایرین از

 هم اسمی عجیب خوک جشن شنیدم چیزییک»... : گفت چنین هاسخنرانی از یکی در وی

ها آن بر لعنت ای ترند،پست هم خوک از هم با ماده و نر روندمی اینجا به کهها . آندارد

 خواهیدمی را هاجوان این و مملکت این کی تا باد،ها آن بر لعنت. است خوکهم آن مؤسس

 بکنند، خواهندمیکار چه اولیاء این. کنید منحرف و بدهید ستعمارا دست به و کنید گمراه

 بسته ما دهن گذارندنمی رقاصخانه اندشکرده حال بوده علم اهل شیراز ها.رقاصه این

 رسیدن و مذکور نمایش برگزاری خبر انتشار با( 1399 اسالمی، انقالب اسناد مرکز) «باشد.

 و تند بسیار گیریموضع و برآشفتندشدت ه( بره) خمینی امام اشرف، نجف به آن

 شیخ مسجد در سخنرانی طی ایشان. کردند اتخاذ پهلوی رژیم به نسبت را شدیداللحنی

 را مردم اقشار همه سکوت آن، فجایع شمردن بر ضمن 6/7/1356 در نجف انصاری

 : فرمودند و دادند قرارموردانتقاد 

 عمل شیراز در... استشده شروع یرانا در فحشایی چه یراًاخ که دانیدنمی شما»

 ایران آقایان زند،نمی حرف کسی و شود عمل بناست گویندمی تهران در و شده

 در... شودمی دارد فحشا همهینا زنند،نمی حرف چرا دانمنمی من زنند،نمی حرف

ها آن خود. ..نیامد در نفسشان آقایان و را جنسی اعمال دادند نشان مردم تمام بین

 قبیحی کار که کند انتقاد که کنندمی وادار را نویسروزنامه بعد کنندمی را کار این

 اعتراض را مطلبی هم، با همه ملت اگر... بشوند آرام خورده یک مردم که... بود

« ...ودبش واقع قضایایی همچون که ندارد امکان بگویند را اسالم احکام و کنند

 ( 230: 3 جلد امام، صحیفه)

 درخواست نیز ساواک حتی که شد موجب روحانیون و علما سوی از مزبور هایواکنش

 جشن این برگزاری چگونگی جشن، مسئولین اتفاقاتی چنین وقوع از جلوگیریمنظور به کرد

 ایام با جشن روزهای گرفتن نظر در و هانامهنمایش انتخاب همچنین و آینده هایسال در

 ( آنتونی1399 اسالمی، انقالب اسناد مرکز. )نمایند خاذات تدابیری محرم ماه و سوگواری

 فستیوال»...: داردمی بیان گونهاین را فوق نمایش ماجرای شرح( انگلیس سفیر) پارسونز
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 علت به آغاز از شدمی برگزار ساالنه که( شیراز هنر جشن) شیراز هنری المللیبین

 موجب کردنمی تطبیق ایران اسالمی و سنتی جامعه روحیات با که نمایشاتی و هاینوآوری

 دارم یاد به جشن این از من که ایمسخره نمایشات. ازجمله بود شده مباحثاتی و تضادها

 جدا دندان با را زنده هایمرغ سر رقص حین در که بود برزیلی رقاصان نمایش از ایصحنه

 به شباهتبی که داریعزا حال در مردم شدن خودیازخودب و هیجان از نمایشی یا کردند،می

 جشن. نداشت تناسبی وجهیچهبه مسلمان کشور یک در آن دادن نشان و نبود تعزیه مراسم

 از ایرانیان اخالقی هایارزش به آمیزاهانت هایصحنه کثرتازنظر  1977 سال در شیراز هنر

 که را ینمایش از هاییصحنه عینی شاهد یک مثال طوربه. بود رفته فراتر پیشین هایجشن

 را نمایش این که تئاتری گروه. کرد تعریف من برای بود بیگانه اشغال شوم آثار آن موضوع

 و کرده اجاره شیراز وآمدپررفت هایخیابان از یکی در را مغازه باب یک بودند داده ترتیب

 صحنه. کنند اجرا خیابان کنار در طبیعی کامالًطور به را خود برنامه خواستندمی ظاهراً

 در که هاصحنه از یکی. بود آن مقابل رویپیاده در نیمی و مغازه داخل در نیمی نمایش

( وانمودسازی و نمایشیطور به نه) کاملطور به که بود عنف به تجاوز شدمی اجرا روپیاده

 که زن یک با( ندارم خاطر به درست –شلوار بدون یا عریان کامالً) مرد یک یلهوسبه

. گرفتمی صورت همه چشم مقابل در شدمی داده چاک متجاوز مرد لهیوسبه پیراهنش

 دربازهم  نمایش اصلی هنرپیشگان از یکی که بود این هم نمایش پایان دیگر مسخره صحنه

 به تظاهر ترتیبینابه و گذاشتمی خود پشت در تیریهفت کنده را خود شلوار روپیاده

 با هامغازه از خرید یا خیابان در گردش ضمن که شیراز عادی مردم واکنش. کردمی انتحار

 یرازش به موضوع ولی. است معلوم شدندمی روروبه تنفرانگیزی و مسخره صحنه چنین

 هم تلویزیون و مطبوعات به برخاست نمایش این علیه که اعتراضی طوفان و نشد محدود

 چنین اگر گفتم او به و گذاشتم میان در شاه با را موضوع این که دارم خاطر به من. رسید

 جان آن هنرپیشگان و کارگردان شدمی اجرا انگلیس وینچستر شهر در مثال طوربه نمایشی

 (91: 1363 پارسونز،)« .نگفت چیزی و خندید مدتی شاه. بردندیدرنم به سالم

 دوم پهلوی عصر در سازهویت . ابزارهای3

 برخی کرد کهیم استفاده معینی زارهایاب از خود سازیهویت پروژه اجرای برای دوم پهلوی

 به این قرارند: هاآن از
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 ها. رسانه3-1

 و افکار بر توانندمی هارسانه. دارند اجتماعی و سیاسی تحوالت در زیادی نقش هارسانه

. کنند دهیجهت راها آن خواهندمی که شکلی هر به و بگذارند تأثیر مردم اعمال

 موقعیت و قدرت هایپایه با ارتباط در عمومی افکار اهمیت درک با استبدادی هایحکومت

 اهداف و نافعم جهت در آن کنترل و دستکاری به مختلف هایراه از کنندمی سعی خویش

. بودند پهلوی حکومت هایسیاست خدمت در هارسانه نیز دوم پهلوی زمان در. بپردازند خود

: 1393 مند،صبوری و خاکرند. )بودند ورسانس تأثیر تحت گروهی هایرسانه دوره این در

30-29) 

 تلویزیون و . رادیو3-1-1

 حوزه در شاه مرژی فرهنگی هایسیاست با ماهیتاً شیعه، مذهب و ایران جامعه اسالمی بستر

 مخاطبان. داشت ارقر تعارض در رادیو و تلویزیونی هایبرنامه محتویات خصوصبه و فرهنگ

 ،رادیویی بیان. شوند مندبهره آن از شود فعالیتشان مانع دادن،وشگ اینکه بدون قادرند رادیو

 از مساوی ایگونهبه همگان دلیل، همین به و ندارد زمان و مکان بُعد از محدودیتی گونههیچ

. است گسترده بسیار رادیو تأثیرگذاری دامنه که معناست این به موضوع این. برندمی بهره آن

 ارتباط ایجاد جهت در تنهانه رسانه، این از توانستمی کومتح( 1397 هرندی، حسینی)

 هایشهاندی و افکار وسیله، این یریکارگبه با بلکه کند استفاده مردم با ترعمیق و بیشتر

 ایران در رادیویی شبکه یطورکل. بهکند کنترل را آنان افکار و القا مردم به را حکومتی خاص

 به حکومتی خاص هایاندیشه و افکار القای و مردم کردن سرگرم برای ایوسیله عنوانبه

 تأثیرگذاری وزهح مردم عموم سوادیبی دلیل به آنکه جالب و یافت راه کشور نقاط دورترین

 و افکار تنها و بود ولتد کنترل تحت شدتبه ملی رادیو. بود مطبوعات از فراترمراتب به آن

 هلویپ رژیم حاکمیت تثبیت و حفظ در سعی و دادمی قرار شعاع تحت را دولت عقاید

 ( 139: 1395 صیفوری، و نیاشهرام. )داشت

 و دانستمی خود مدرنشبه هایسیاست ترویج و تبلیغ برای ایوسیله را رادیو رضاخان،

 مذهبی هایبرنامه پنداشت،می تجدد مقابل در را آن و بود منفی مذهب به او نگاهازآنجاکه 

 سال در رادیو هایبرنامه فهرست به نگاهی. نداشتند جایی رادیویی یهابرنامه میان در

 و داشته را اول رتبه ها،برنامه میان در غربی و ایرانی هایموسیقی که دهدمی نشان 1319

 یدوره در رادیو( 68: 1381 اصفهانی، مختاری. )شودنمی دیده مذهبی هایبرنامه از نشانی

 فرهنگ کردن متالشی در سعی غربی فرهنگ ترویج و دینی ضد هایسیاست با دوم پهلوی
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 و رویدادها برخی دادن نشان غیرواقعی و سانسور در رسانه این. داشت ایران هایسنت و

 که 50 در دهه( 24: 1393 مند،صبوری و خاکرند. )داشت بسزایی نقش سیاسی تحوالت

 تا داشتند سعی رادیوازجمله  غاتیتبلی هایدستگاه بود، ایران بر غربی تفکر مظاهر نفوذ اوج

 رواج بیشتر هرچه است، شدن غربی نتایج از که را بندوباریبی و فردگرایی گرایی،مادی

 این ی. ازجملهبرآمد مردم کردن غربی تحقق درصدد رادیو طریق از ی رژیمها. دستگاهدهند

 پخش شامل دریا یوراد هایبرنامه اغلب. بود 1351 سال در دریا رادیو تأسیس اقدامات،

 مربوط محلی اخبار آن فواصل در که بود غربی هایآهنگ و رقص موسیقی ویژهبه موسیقی،

 مند،صبوری و خاکرند. )شدمی پخش جهان و ایران اخبار تیترهای ترینمهم و وهواآب به

1393 :33  ) 

 به صاختصا انگلیسی، چه و فارسی زبان به چه تلویزیونی، تبلیغات اکثر مضامین

 تولید یچرخه تنهانه تبلیغات این. داشت غربی و لوکس و غیرضروری تجملی، کاالهای

 نیز آن زا استفاده طرز و روحیه بلکه کردمی تضعیف خارجی کاالی برابر در را داخلی

 هایمدلینرآخ پیوسته( 1397 منیری،. )شدمی تلقی پیشرفت و فرهنگ تمدن، از ایسنجه

 خاطراتش، در فرح. شدمی معرفی کشور هایرسانه در غربی زنانۀ آرایش و لباس سال و ماه

 مدیر قطبی)رضا  به کهینازجمله ا کند،می عنوانصراحت به را سیاست این بودن دولتی

 پوشیده لویزیونت در ایرانی هایهنرپیشه و خوانندگان چرا که گفتم( ملی تلویزیون و رادیو

 به خواستم رضاجان از» نیستند؛ عریانی به اضیر خود آنان که داد پاسخ هستند،

. «کنند استفاده ترعریان انهنرمند و خوانندگان از تا بدهد دستور هابرنامه این کنندگانتهیه

 کنار را حیا و عفت فناتیکِ نام در عمومی نادانی و خرافات رعایت دادم دستور نشریات به نیز

 تعصبات از تا دهد افزایش را تلویزیون هایبرنامه شمار و زمان که گفتم قطبی به و. بگذارند

 با زنانه، بدن از خصوصبه حجاب،بی تصویر( 19-20: 1391 بیگدلو،. )شود کاسته مردم

 تقریباً طنتیسل خاندان و دربار اعضای آفرینینقش و دوم پهلوی دستگاه سیاسی حمایت

 زنان از حجاببی تصویر این به را هنر و بود رانده حاشیه به را ایرانی سنتی هنرهای اغلب

 ( 352: 1397 نجفی، طیبه و نیک قائمی. )بود کرده منحصر

 و شیرازی مکارم اهللآیت و یاحمد کاف االسالمحجت مرحوم انتقاد به وجود برخی اسناد

. کندمی اشاره تلویزیون و رادیو در شدهپخش رمضان ماه هایبرنامهویژه به روحانیون سایر

 به شخصی مخرب نقش و داندمی بجا راشده مطرح انتقادهای ساواک کارشناس کهآن جالب
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 ایجاد در داشته فعالیت زمان آن در مذهبی هایبرنامه کنندهتهیه عنوانبه که را دانشی نام

عالوه بر کند. می افشا رمضان مبارک ماه در مبتذل هایبرنامه تولید طریق از نارضایتی

 نظر به تلویزیون، در شاهنشاهی عظمت بزرگنمایی و غربی دگیزن سبک و فحشا گسترش

 و سیاسی معضالت و مسائل از عمومی افکار کردن منحرف تلویزیون، دیگر کارکرد رسدمی

 ضدیت در که سیاسی اخبار گزینش و ایحاشیه مسائل طرح. باشد بوده اقتصادی و اجتماعی

 جهت در مستقیم و واسطهبی ندگوییبل تواندمی و است مذهبی و روحانی هایاسوه با

 بهائیت فرقه این،عالوه بر  (1397 منیری،. )شود گرفته کار به رژیم فرضی دشمنان تخریب

 فرستنده فعالیت روز نخستین که داشت تلویزیون و رادیو در قدرتمندی و منسجم تشکیالت

 فعال پهلوی رژیم حیات پایان تا -بود یجادشدها ثابت حبیب و بهائیان سرمایه با که -3 کانال

 در نگهبان تا مدیرکل از 3 کانال تلویزیون کارکناناتفاق به قریب اکثریت. بود مقتدر و

 ثابت، حبیب که زمانی. بودند بهایی هادستشویی نظافت مسئول کارگران و باغبان ورودی،

 دو این در لشاغ بهائیان کلیه فروخت، دولت به را آبادان تلویزیون فرستنده و فرستنده این

 برخوردار کار سابقه و تجربه از چون و. درآمدند ایران ملی تلویزیون استخدام به فرستنده

 را ایویژه تشکیالت و شدند جمعدورهم  داشتند، اختیار در را کلیدی مشاغل کلیه و بودند

 ظاهراً که ایران تلویزیون و رادیو در بهائیان تشکیالت شاخص اعضای از. کردند ایجاد

 کرد،می فعالیت «ایران تلویزیون فنی کارکنان اتحادیه» نام با و صنفی انجمن یک عنوانبه

 محمودی کامبیز دکتر سازگار، ژیال آزردگان، کامبیز رمزی، فرشید مکانیک، مهندس از باید

 و مطالعات مؤسسه. )برد نام ملی تلویزیون میانی و ارشد مدیران از دیگر ایعده و

 (1400 ی،سیاس هایپژوهش

 تلویزیون و رادیو طریق از فحشا و فساد ترویج از رژیم هدف )ره(، امام حضرت نظر طبق

 اجتماعی و اسیسی مسائل به نسبت جوانان تفاوتیبی جوانان، پیشرفت و رشد از جلوگیری

 روز هر هک کرد عادت که جوانی یک»مسائل گوناگون است:  باها آن شدن سرگرم و جامعه

 دنبال رودمین فکرش دیگر این ببیند، را مسائلطور آن و سینما در برود شب هر یا برود

 تو اصالً. رودمی جاک ما ثروت این نفت، این رودمی کجا خورند،می که را ما نفت اینکه

 1357 بهمن12 روز در( ره) خمینی امام( 451: 9امام، جلد صحیفه)« .این آیدنمی فکرش

 جمعیت به خطابزهرا بهشت در خود تاریخی سخنرانی در بازگشت ایران به که زمانی

 : فرمودند



 1400 بهار و تابستان، 5، شماره سوم، سال «ای انقالب اسالمیجستاره»امه فصلن دو. .................................................... 170

 
 

 درست حشاف مراکز داشته، که نوکریواسطه ]محمدرضا شاه[ به آدم این»

. فحشاست - اشبسیاری -رادیوش فحشاست، مرکز تلویزیونش. کرده

 هااین. فحشاست مراکز باشد، باز اینکه برای دادند اجازه که مراکزی

 مخالف ماسین با ما. فحشاست مرکز ما سینمای... دادند همدست هبدست

 فحشا با ام نیستیم، مخالف رادیو با ما. مخالفیم فحشا مرکز با ما نیستیم،

 متخد در که چیزی آن با ما نیستیم، مخالف تلویزیون با ما. مخالفیم

 انسانی نیروی دادن دست از و ما جوانانداشتن نگه عقب برای اجانب

 ( 15: 6 جلد امام، صحیفه)« .هستیم مخالف آن با ست،ما

  . سینما3-1-2

 وقایع مرکز هافیلم اغلب در که بود ایران سینمای زن ستارگان اوج ظهور دهۀ ،30 دهۀ

 این. دانست ایران سینمای در آواز و رقص حاکمیت سرآغاز توانمی را 1332 سال. بودند

 بر انقالب زمان تا 30 دهۀ از کشید،ویر میتص به را زنان جنسی وجوه که رقص قالب

 انبوه مخاطبان برای سینما دادندمی ترجیح وقت گذارانسیاست. زد خیمه ایران سینمای

 که باشد کنندهسرگرم و دردسربی ایوسیله حد در ،1332 مرداد 28 کودتای از بعد جامعه

 اروپا ساخت پورنوی هایفیلم نمایش بعد، هایسال طی. کند گمراه سیاست از راها آن ذهن

 در. درآمد عمومی مسئله یک شکل به تدریجبه هاشهرستان و تهران سینماهای در آمریکا و

 را شهر مرکز و باال سینماهای پرده اروپایی و آمریکایی مبتذل هایفیلم ،40دهۀ اوسط

 هافیلم ترینمستهجن تماشاگر، جذب برای خارجی هایفیلم واردکنندگان. کردند اشغال

 در و کردندیمدوبله  فارسی زبان به گزیدند،یبرم را ایتالیایی و فرانسوی هایفیلم ویژهبه

 اصرار دولتی مقامات بعضی حتی. گذاشتندمی نمایش به هاشهرستان و تهران سینماهای

 گذارده نمایش به نیز قم و مشهد نظیر مذهبی شهرهای در مستهجن هایفیلم داشتند

 بیشتر را سنّتی جامعۀ دینی حساسیت که فرهنگی حوزۀ در حکومت مدیریت سوء. شوند

منظور به جوان، نسل ازخصوص به تماشاگر جلب برای که است بوده یاگونهبه انگیخت،برمی

 نمایش به فیلم یک از تصاویر ترینمبتذل نیز سینما تابلوهای روی بر بیشتر، سود کسب

 فیلم تبلیغ برای نیز مجالت و رسمی هایروزنامه اصلی تصفحا در. شدندمی گذارده عمومی

 مشخصی هایجنبه. شدمی استفاده وسیله این از بیشتر، فروشمنظور به مخاطب کسب و

 محسوب هاسال آن آثار برجستۀ هاینمونه از همگی سکس آواز و و رقص گساری،یم مانند
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 زنان عصر، این در. بودند 50 و 40 دهۀ هایفیلم روایت از جزئی خشونت و سکس. شوندمی

 جنسی ابژۀ شکل به که درآوردند خود تصرف به را ایران تجاری سینمای برهنهنیمه و برهنه

 کسی به معموالً زن اول نقش( 93: 1390 محمدزاده، و رهبری. )شدندمی کشیده تصویر به

 پرسوناژهایی هافیلم زنان. کردمی نماییتن و خواندمی آواز و رقصیدمی که شدمی سپرده

 در. بودند خوردهفریب روستایی و قاچاقچی بر،جیب خیابانی، گرد،کاباره روسپی، دیده،آسیب

 متعلق زنانیهم آن شدند، ظاهر بدکاران نقش در زنان مکرراً 1357 تا 1347 بین هایسال

 از پس زن که ستا دوره این ایرانی هایفیلم غالب عنصر زن، به تجاوز. جامعه پایین قشر به

 و آمددرمی مقابل طرف ازدواج به یا رسیدمی قتل به خانوادگی تعصب اثر بر یا خوردن فریب

 (93-94: 1390 نصرآبادی، و عبدالخانی. )شدمی شهرها آواره یا

 احکام به خافتس از گذشته که بود سخیفی و مبتذل فیلم «محلل» فیلم نمونه عنوانبه

 به شدتبه روشنگرانه، ایمقاله در مطهری اهللآیت شهید. شتدامی روا توهین هم شرع

 انصاری،. )داد قرار ضعف موضع در اقدام این با را رژیم عمالً و کرد اعتراض فیلم این نمایش

 درها آن تأسیس با و دانستندمی ابتذال مروج و نماد را سینما روحانیون از بسیاری( 1391

 در سینما یستأس با 1337 سال در بروجردی اهللتآی. کردندمی مخالفت شهرهایشان

 ردشیرا ی،شهرر در نجفی مرعشی و شریعتمداری قم، در گلپایگانی و خوانساری رفسنجان،

 هایشهر در آبادی محقق و پیشوایی گیالنی، موحدی منتظری، مشکینی، فیض الریجانی،

 که اشخاصی»: گویدمی 1338 سال اسفند 24 در فلسفی محمدتقی. کردند مخالفت مختلف

. «سازندمی رابخ را اسالم پیکر از ستون یک کنند،می بنا سینما ساختمان مملکت این در

کند می فتمخال دوران این سینمای با مختلفی مواضع و هاسخنرانی در( ره)خمینی  امام

 کی از بیانات ایشان آمده است: یو در ( 100-101: 1390 محمدزاده، و رهبری)

 را جلویش کسى چه باشد، علمى و باشد اخالقى ینماىس یک اگر»

 تا گرفته ینمایشس از ما مملکت که بینیممى ما کهیوقت اما گیرد؟مى

 ما، براى را هااین آوردند خارج از یعنى است، استعمارى اشمدرسه

 ا،م جوان نسل کردن فاسد براى آوردند آنجا از که است هایىتحفه

 هااین که یىسینما نحو این با مخالفیم، سینما با ما اینکه... را، یزشچهمه

 ( 34: 4جلد امام، صحیفه)« (...اصلش سینما با نه مخالفیم؛ دارند

 فرم این... اسالمی حکومت»نمایند: گیری میچنین موضع)ره( این خمینی امام یتدرنها

 فساد به دارند را ما هایجواناآلن  که سینماهایی این یعنی دهد،می تغییر را سینماها
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 آموزنده سینمای باشد، سینما خواهدمی. باشد نباید فرم این... کشندمی فحشا به و کشندمی

 (427: 4 جلد امام، صحیفه)« .باشد اخالقی سینمای باشد،

 دسته 4 به را رهدو این آثار مذهب، با ارتباط در و انتقادی منظری از کشانی اصغرعلی

: مثل. کردندمی زاءاسته را دینی دستورهای و دینصراحت به هک آثاری. 1: کندمی تقسیم

 «شوهر شکار» ،(1350/کوشان محمود) «شبهیک زن» ،(1350/کریمی اهللنصرت) «محلّل»

 هایداستان هک آثاری. 2 ؛(1336) «جهنم در نشینیشب» و( 1347 /وحدت اهللنصرت)

 /شروان امیر) «احو و آدم»: مثل .اندساخته ارزشی ضد ایشیوه به را مذهبی دارریشه

 ؛(1346یاسمی سیامک) «نوح توفان» و( 1335/یاسمی سیامک) «زلیخا و یوسف» ،(1349

 «عشق قیامت»: مثل. انددهدا قرار بازانههوس امیال وسیلۀ یا مایهدست را دین که آثاری. 3

 از ظاهربه که آثاری. 4 ؛(1347/مالپور داود) «خانم آهو شوهر» و( 1352/حسامی هوشنگ)

 «دجّال خر» و( 1350/واعظیان ژوزف) «شیطان با مبارزه»: مثل. اندبرده بهره دینی هایمایه

 (95: 1390 محمدزاده، و رهبری(. )1351 /دانش کمال)

 . مطبوعات3-1-4

 مجالتی در مردم، و شاه انقالب هایسیاست تأثیر تحت خصوصبه زنان، از حجاببی تصویر

 زنان الگوی ۀمنزلبه «ایران شایستۀ دختر» نظیر مسابقاتی برپایی با و تبلیغ روز، زن مانند

 از یکی عنوانبه «روز زن( »352: 1397 نجفی، و نیکقائمی. )شدندمی معرفی ایرانی

 پزشکی، زنان، اخبار زنانه، لباس هایمدل هایموضوع با ایران، تاریخ هایمجله پرتیراژترین

 گرایش مجله این. شدمی منتشر لباس تاریخچه و هاهنرپیشه کودکان، سرگرمی، عکس،

 داشته زنانه مطلوب هویت گفتمانی نظم در دوره آن رسمیِ گفتمان به آشکاری و نزدیک

. شد تأسیس( سفید انقالب) ملت و شاه انقالب به مشهور اصالحات از پس روز زن. است

 و زنان به رأی حق دادنمنظور به انایر انتخابات قانون اصالح بر سفید انقالب پنجم اصل

 نیز خود سفید انقالب کتاب در پهلوی محمدرضا و داشت تکیه مردان با سیاسی برابر حقوق

 زنان اجتماعی فعالیت و حضورشدن  یشترب هرچه بر پنجم، اصل جزئیات بیان از پس

 هایسال مانه در نیز روز زن مجله. داشت تأکید سفید انقالب از اصل این ثمره عنوانبه

 حضور بر مبنی پهلوی محمدرضا ایده این براساس دقیقاً و انتخابات قانون اصالح از پس

 فعالِ مدرنِ زنِ به سنتی زن از زنان الگوی تغییر و اجتماعی هایفعالیت در زنان بیشتر

 از که روز زن» ایرانی، برجسته نگارروزنامه بهنود، مسعود تعبیر به. شد گذاریبنیان جامعه،
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 بعد ایرانِ در فمینیسم و مدرنیسمدار پرچم عمالً کرد، انتشار به آغاز خورشیدی 1343 سال

 (154: 1396 تفرشی، و کوثری)« .بود ملت و شاه انقالب به مشهور اصالحات از

 دولت اقدامات و هاتسیاس توجیه و تبلیغ در حکومت به وابسته ایمجله عنوانبه روز زن 

 به آن اول صفحات یا هاسرمقاله از بسیاری معموالً و بود فعال بسیار سلطنتی خانواده و

. یافتیم اختصاص ایشان تصاویر چاپ یا هامسافرت اقدامات، ها،سخنرانی انعکاس

 بر جامعه نوسازی و گراییغرب راستای در پهلوی دولت هایسیاست و اقدامات کهییازآنجا

به شمار  جلهم اساسی محورهای از هاسیاست و داماتاق این توجیه بود، غربی الگوهای طبق

 یک اجباری، بحجا کشف در رضاشاه اقدام ایران مردم اکثریت دید از کهی. درحالرفتمی

 در خشاندر تاریخی روز یک را 1314 دی17 این مجله، شد،می تلقی زنان حق در جنایت

 (28-29: 1391 بیگدلو،. )کردمی معرفی ایرانی زن زندگی

 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون .3-2

 در گسترده نگیفره نهادهایوپرورش آموزش نظام کردن دگرگون با داشت قصد پهلوی نظام

 کودکان، زمینه در و تشکیل کشور در نیز نهادهایی راستا همین در و آوردبه وجود  کشور

 جواناننو و کودکان فکری پرورش کانون تأسیس از هدف. گردید ایجاد فکری پرورش کانون

 کردن رپ و ایشان به زندگی درست روش یاددادن و کودکان فرهنگ سطح بردن باال ظاهراً

 و اجتماعی سیاسی، هایآلودگی بهها آن گرایش از جلوگیری و نوجوانان فراغت اوقات

 مشاهده عمل در آنچه اما. است شده ذکرها آن بین تعاون و همکاری روح تقویت و اخالقی

 ساز،فیلم ده،نویسن هنرمند، زیادی تعداد کانون در. داشت فاصله بسیار فوق منظور با شدمی

 کتاب، انواع تهیه و خرید انتخاب،منظور به گزاف هایحقوق با اطفال روانشناسی متخصص

 گروه ازها آن اغلب ولی بودند، مشغول نوجوانان و کودکان سرگرمی وسایل و فیلم

 نیز، دلیل همین به و بودند مرفه هایخانواده و گراچپ روشنفکران یا گراغرب روشنفکران

 و مثبت یکارنامه و نداشتند کشور عادی مردم معنوی نیازهای و روحیات از شناختی هیچ

 (22-23: 1383 تاریخی، اسناد بررسی مرکز. )نگذاشتند جای بر خود از درخشانی

 و فرهنگ مروّج خود، محتوای در هم و تربیتی و آموزشی هایشیوه در هم کانون این

 هنری و فرهنگی هایبرنامه تمام. بود پهلوی حکومت مدنظر هایارزش و زندگی سبک

 الگوهای ییهپا بر شد،می ادارهارجمند  یرام لیلی مدیریت و فرح عالیه ریاست با که کانون

 انتشار وجود با. شدمی داده ایرانی نیز بوی و رنگ آن به گاهی که بود غربیوپرورش آموزش

 از. داشت قرار کانون کار دستور در هم خارجی هایداستان یترجمه ایرانی، نویسندگان آثار
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 بر نیز فرهنگی هایفعالیت و کودکان برای آموزشی هایدوره برگزاری سبک دیگر سوی

 در هدور آن در نوجوانان و کودکان عموم اینکه با. بود آمریکایی آموزشی هایشیوه مبنای

 بودند، پایبند مذهبی اصول به مختلف سطوح در و یافتهپرورش مذهبی و سنتی هایخانواده

 تولید. شدنمی دیده کانون محصوالت و هافعالیت در دینی هایآموزه از ردپایی هیچ اما

 گونهینازا اثری هم دیگر تولیدات در و بود تعطیل کانون هایکتاب در دینی ادبیات

( ص) پیامبر زندگی کتاب انتشار پیشنهاد به امیرارجمند لیلی نمونه عنوانبه. نبود محصوالت

 محمد حضرت زندگی کتاب مورد در»...: دهدمی پاسخ چنین کانون، آن در کودکان برای

 کانون این بهاظهارنظر  برای که جاویدان محسن آقای نوشته نوجوانان و کودکان برای( ص)

 همیشگی رسم و راه روال در متأسفانه کتاب این رسدمی عاطال به بودید فرموده ارسال

 مشاهده باشد، چشمگیر آن در نوجوانان و کودکان برای که خصوصیاتی و نیست کانون

 (1399 حسینی،)« .شودنمی

 قانونی و یمذهب قیدوبندهای به اعتقادی هیچ نیز امیرارجمند لیلی خانم کانون، مسئول

 رقانونیغی برداشت و رشوه اخذ همچنین. نداشت مرد و زن روابط مورد در اجتماعی عرف و

. است ارجمندامیر خانم یریتسوء مد دهندۀنشان که داشت وجود سازمان در ایگسترده

 به نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون حسابرسی رئیس دارابی، اهللروح نمونه، عنوانبه

 المالتبی از غیرقانونی برداشت و زیسندسا و رشوه اخذ مورد گزارشی در یارائهدلیل 

 گرفت رقرا سرزنش مورد کانون، مسئول مقامات به( مالی امور رئیس)سماکار  حسین توسط

 را یو برکناری و اخراج دستور کارگزینی به و شده بدبین وی به نسبت ارجمند لیلی و

 (22-23: 1383 تاریخی، اسناد بررسی مرکز. )دهدمی

  جوانان . کاخ3-3

 YMCA به وابسته جوانان سازمان و انجمن از الگوگیری با امینی علی 1341 سال در

 ازمانیس داشت،به عهده  جوان نسل جذب در را نقش بیشترین که آمریکا جوانان به متعلق

به شمار  وانانج تشکل نخستین درواقع که کرد تأسیس «جوانان رهبری سازمان» عنوانبه را

 ( 36: 1391 فدایی،. )رفتمی

 همچون هاییبرنامه با آنان کردن مشغول و جامعه جوانان جذب با کاخ اندرکاراندست

 و هارقص تماشای خارجی، هاینامهنمایش و هافیلم تماشای مختلط، و جمعی هایگردش

 نزدیک ارتباط برای را زمینه همگی که خارجی و ایرانی هایخوانآوازه و هارقاصه آوازهای
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 از را سیاسی -اجتماعی امور در تأمل و تفکر هرگونه فرصت کرد،می فراهم پسرها و دخترها

 با جوانان هایکاخ که دهدمی نشان دوران آن از ماندهیبرجا اسناد. بودند ربوده جوان قشر

عالوه  و کردمی تشویق غیراخالقی مسیرهای به نهادن گام در را جوانان مختلف، هایبرنامه

 از دعوت و جاز موسیقیازجمله  موسیقی هایبرنامه و محلی رقص ایهبرنامه اجرای آنبر 

 سوی از برنامه اجرای و خارجی و ایرانی هایخواننده و باله و محلی هایرقاصه و هاهنرپیشه

 مبتذل هایفیلم پخش گاه و نازل بسیار مفاهیم با و عشق موضوع با هاییفیلم پخش ،هاآن

 مبتذل فرهنگ ترویج و هویتیبی و فساد به جوان نسل دادن سوق در کاخ، سینماهای در

 از حمایت به جوان نسل ترغیب و پهلوی حکومت هایبرنامه تبلیغ. است اثرگذار بوده غربی

 افتتاح هایزمان بررسی. بود جوانان کاخ کنندگاناداره سیاست دیگر مزبور، هایبرنامه

 و پهلوی محمدرضا تولد روز چون هاییمناسبت به که دهدمی نشان کاخ شعب از هریک

 و محمدرضا رسیدن حکومت به سالروز ی،گذارتاج سالروز سفید، انقالب سالروز دیبا، فرح

 حکومت تداوم به کمک همانا که است پرده پس در ایاندیشه و تفکر وجود نشانگر مانند آن

 و نامحسوس صورتبه البته -گرانحکومت هایفعالیت و اقدامات دادن جلوه مشروع و

 گرامیداشتمنظور به آفیش طرح عنوان با ایمسابقه برگزاری. است بوده غیرمستقیم

. است بوده سیاست همین راستای در نیز شعب تمامی در شاهنشاهی ساله 2500 هایجشن

 نشان جامعه در مناسب و مساعد هاییمحیط را مراکز این کوشیدندمی کاخ مسئوالن آنکه با

 هایخانواده که ایگونهبه شد، روشن مردم برای زود خیلی مراکز این تماهی اما دهند،

 کاخ اعضای هایفعالیت. آوردند عمل به ممانعت کاخ شعب در فرزندانشان عضویت از مذهبی

 پسران و دختران نامناسب وضعیت کهیهنگام آنان و نداشت مردم بین در مثبتی بازتاب نیز

 فقط اعتقادشان به که مراکزی چنین وجود به کردند،می دهمشاه را کاخ اعضای روابط نوع و

 هایگزارش از یکی در. کردندمی اعتراض بود، شدهیستأس فحشا و فساد ترویجمنظور به

 مصباح آقای 19/09/1347 یمورخه 15:00 ساعت»: خوردیماین جمالت به چشم  ساواک

 محل که جوانان کاخ نام به را لیمح وزیر،نخست: داشتمی اظهار الهی حکیم دبیرستان در

 بازیدلقکها آن میان آنجا در روز هر و کرده ایجاد 10 ناحیه در شده ایعده یگذرانخوش

 در بروید است بهتر. باشند داشته توجه اسالم دین به مردم خواهیدمی شما حال. آورنددرمی

 حمایتها آن از هم مملکتی هایدستگاه البته. دهندمی انجام اعمالی چه که ببینید و آنجا

 وضع چه با ببینید شودمی تمامها آن خواریمی که موقعی شب آخر مایلم خیلی. کنندمی

 (134-135: 1386 بخشایش، کامور).« ... شوندمی خارج محل آن از ناهنجاری
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 و سبک با کامالً خود، هنری هایفعالیت شکل در چه و محتوا در چه جوانان کاخ

 از ایعمده بخش ،1350 دهه ابتدایی هایسال در که ایگونهبه شد.می اداره یغرب ییوهش

 مانند کشورها سایر هنری هایگروه حضور با آوازخوانی هایبرنامه به نهاد این هایفعالیت

 از خارجی گانخوانند حضور زمان گذر با. کردمی پیدا اختصاص شوروی و انگلستان آمریکا،

 صرف با ندگانخوان این و شدمی بیشتر و بیشتر جوانان کاخ مختلف شعب در اروپا و آمریکا

 اسممر در تا شدندمی دعوت ایران به آموزشی هایبرنامه ترویج یبهانه به و گزاف هایهزینه

 ( 1399 حسینی،. )بپردازند برنامه اجرای به مختلف هاینشینیشب

 بها غربی جدید هایدانش به آنکه از بیش نیز جوانان کاخ اجتماعی و فرهنگی هایپروژه

 و گراییمصرفازجمله  غربی فرهنگی الگوهای و هاارزش بسط و ترویج دنبال به دهد

 اهداف همین اشاعه و پیگیری هدف با. بود ایرانی جوانان میان در اجتماعی روابط بازتعریف

 در و غربی یهاارزش ترویج هدف با متعددی مطالب نیز جوانان کاخ نشریه در که بود

 منتشر ت،نداش ملی فرهنگ و بومی ارزشی نظام با تناسبی که جامعه در غیراخالقی مواقعی

 آن آزادی لزوم و ینجنسقط با ارتباط در بزرگی نشست 1350 بهمن در مثال برای. شدمی

 کاخ یهینشر در آن مطالب و داشت دنبال به را بسیاری ایحاشیه مباحث که شد منتشر

 زنان مروزا بود که آمده گزارش این از بخشی در. رسید چاپ به گزارش یک قالب رد جوانان

 برای رصتیف امروز اجتماع. خیر یا باشند داشته بچه گیرندمی تصمیم خود مادران و

 نآ و پرداخته ینجنسقط یتممنوع قانون از انتقاد به نیز ادامه در. گذاردنمی باقی داریبچه

 برداشته راه سر از باید و کندمی محدودیت ایجاد زنان برای که خوانده پوچ بسیار قانونی را

 نتشرم جوانان خانوادگی هایهمبستگی کاهش خصوص در مطلبی دیگری نمونه در. شود

 در عمالً که متعدد مشابه موارد و بود ایرانی جامعه در خانواده بنیان تضعیف درصدد که شد

 حتی و خانواده ازدواج، مانند مواردی خصوص در ایرانی جوانان ذهنیت تغییر پی

 دیگر از ار الگوهایی جوان نسل تربیت در جوانان کاخ مسئول اعضای. بود دوستیمیهن

 وضع بررسی. بود کارآش تقابلی در ایرانی جامعه الگوهای با که کردندمی اقتباس هافرهنگ

 ایران رد الگو همان یسازپیاده و جوانان کاخ مسئوالن سوی از کشورها دیگر جوانان

 و آموزش یحوزه در کشور هایریزیبرنامه و هاطرح بودن نمایشی و سطحی یدهندهنشان

 (1397 موسوی،. )بود جوان نسل تربیت

 ایران زنان . سازمان3-4
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 حول را خود فعالیت ترینعمده زنان هایسلطنت، جمعیت از رضاشاه گیریکناره با

 برخی. دادند قرار بضاعتبی افراد به کمک یا سوادآموزی سکال تشکیل محورهایی همچون

 با رزهمبا انجمن ،(ش.ه1325) کودک پرورش جمعیت: از بودند عبارت هاجمعیت این از

 جمعیت ،(ش.ه1325) تهران شهر زنان عمومی معاونت انجمن ،(ش.ه1325) زنان سوادیبی

 هایمعیتج تعدد دلیل به. یگرد هایجمعیت بسیاری و( ش.ه1328) بانوان خورشید و شیر

 سطح در خود خاص هایبرنامه راستای درها آن از یک هر منظم، ریزیبرنامه نبود و زنان

 خدمت در نانز نیروی شد گرفته تصمیم دیگر بار که زمانی. کردندمی عمل محدود بسیار

 ن،زنا عالی شورای ش.ه1338 سال ماهیبهشتارد در گیرد، قرار حکومت هایسیاست

. شد عالما تعطیل زنان، هایجمعیت ییهکل و کرد کار به آغاز جمعیت، 18 از متشکل

 زنان، لیعا شورای تشکیل اصلی دلیل. گرفت قرار پهلوی اشرف یعهده بر شورا این ریاست

 در متفاوت اهداف با پراکنده هایجمعیت حقیقت، در اما شد؛ اعالم سوادیبی با مبارزه

 در حکومت سوی زا جدیدی نقش دارعهده تا گرفتند قرار فرهنگ وزارت هایبرنامه با ارتباط

 (6: 1384 عمرانی، رنجبر. )شوند جامعه

 عالی شورای» جایگزین «ایران زنان سازمان» نام به جدیدی سازمان 1345 سال در

هدف  ،1354 سال در سازمان این یاساسنامه آخرین براساس. شد «ایران زنان جمعیت

 این. بود زنان فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، دانش بردن باال سازمان ینا اعالمی

 تا آن اعضای و داشت کشور هایاستان سراسر در شعبه 400 حدود 1356سازمان تا سال 

بودند  سازمانی باالی هایموقعیت در که افرادی. رسیدمی نفر هزار هفتاد به1356 سال

 قرار تأیید مورد موقعیت این برای دولت سوی از و( الیع شورای اعضای و دبیرکل مانند)

 سازمان رهبران. شدندمی انتخاب شاناجتماعی نفوذ و امکانات یواسطهبه گرفتند،می

 زمان از داشتند. ایاولیه هاییهماهنگ حداقل و توافق حاکمه دستگاه با که بودند افرادی

 و بود پهلوی اشرف با سازمان این هعالی ریاست 1345 سال در زنان سازمان گیریشکل

 اکثریت 1354 تا 1346 سال از. داشت بر عهده( فرح مادر) دیبا فریده را ریاست نیابت

 عده یک دست در انتخابی شکل در چه و انتصابی صورتبه چه ایران زنان سازمان مقامات

 با دربار و دولت طرفدار اعضای دائمی انحصار از آشکار یانشانه أمر این. بود خاص افراد

 محسوب ایران زنان سازمان گیریتصمیم مهم ارکان از که بود شورایی در باال موقعیت

 ترکیب دیگر سوی از. خورد گره رژیم با سازمان این هویت یگر،دعبارت. بهشدمی

 و متمکن افراد همسران دست در مختلف، شهرهای در سازمان هایشعبه مدیرهیئته
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: 1395 نوروزی،. )شدمی ترپایین طبقات در زنان مشارکت مانع أمر این و بود متنفذ مقامات

52 ) 

 بود، ایران زنان میان در حکومت فرهنگی هایبرنامه اجرایی بازوی که ایران زنان سازمان

 ن دلیل،به همی .کند معرفی شرقی زن ییافتهتمدن  ینمونه را ایرانی زن داشت وظیفه

 از هافعالیت این. گرفت خدمت به تبلیغی هایبرنامه در را ودخ سرمایه و بودجه بیشترین

 تشکیل. گرفتمی صورت هارسانه برای فیلم تهیه تا گرفته عکس و کتاب نشر و چاپ طریق

 دوینت ایرانی، زن جدید نقش با ارتباط در عمومی هایسخنرانی جلسات و سمینارها

 جمعی، یا دیفر دیدوبازدیدهای سازمان، هایفعالیت راستای در تلویزیون رادیو و هایبرنامه

 هایجشن در گسترده شرکت موضوعی، یا فصلی هاینمایشگاه ترتیب خارجی، و داخلی

 عکس المللیینب و داخلی هاینمایشگاه در شرکت تبلیغاتی، پوسترهای ییهته ساله، 2500

 در که ایران زنان زمانسا درواقع. ها بودیتفعالایرانی، بخشی از این  زن جدید نقش عنوان با

 بخش داشت، را نایرا زنان فرهنگی ترقی و اجتماعی رفاه سازیزمینه ییهداع تأسیس، بدو

 عمرانی، رنجبر. )ردک تبلیغاتی و سیاسی صرفاً هایبرنامه صرف را خود ییهسرما و نیرو اعظم

 (20 و 15: 1384

 سخن آخر

ی قرار دهد و از این موردبررسوی دوم را ی حاضر کوشید تا هویت ملی در عصر پهلنوشته

های هویتی این عصر را سازی عصر پهلوی دوم و سیاستی ابزارهای هویتمسئلهرهگذر دو 

 پدرش سعی همانند پهلوی دهند محمدرضاها نشان میدغدغه در نظر گرفت. یافته عنوانبه

 و باستانی و کهن عقاید و هاسنت احیاء سلطنت، نهاد و شاهنشاهی نظام بر تأکید با داشت

. نماید کمرنگ ایرانیان هویت اصلی هایمؤلفه از یکی عنوانبه را اسالم دین مذهب، با مبارزه

رو، سیاست هویتی پهلوی دوم، توسعه هویت باستانی در مقابل هویت اسالمی ایرانیان ینازا

 ایران تقویم یرتغی ساله، 2500 هایجشن گذاری،تاج جشن بود. در این راستا، برگزاری

 پهلوی دوم همچنین. بود گرایی این رژیمباستان مسیر در دوم پهلوی اقداماتازجمله 

 سطح در حجابیبی ترویج به رکن اصلی هویت جامعه ایرانی، عنوانبهاسالم  حذفمنظور به

 افزایش شیراز، هنر هایجشن برگزاری والیتی، و ایالتی هایانجمن الیحه یبتصو جامعه،

زد تا از این طریق بتواند ظواهر هویت دینی را در جامعه تغییر دهد و  دست... و بهائیان ذنفو

های دینی سازی پهلوی را دچار دگردیسی نماید، اما شاخصمقاومت عمومی در برابر هویت
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شده بود و اقدامات فرهنگی و ینهنهاددر فرهنگ راهبردی ملت ایران در بطن جامعه 

محور ایرانیان را لوی نتوانست فرهنگ دینی و هویت راهبردی اسالمهای هویتی پهیاستس

 مسیر های فرهنگی پهلوی دوم درو دستگاه یمحمدرضا پهلو ابزارهای دچار خدشه نماید.

 پرورش کانون ،(مطبوعات سینما، تلویزیون، -رادیو از اعم)ها رسانه: از اندعبارت اسالم حذف

این ابزارها سعی در  .و غیره ایران زنان سازمان ان،جوان کاخ نوجوانان، و کودک فکری

 پهلوی محمدرضا اقدامات گونهیناسازی باستانی و ضد دینی در جامعه ایرانی داشتند. هویت

شد و تقابل  منجر حکومت و مردم میان فاصله افزایش به رضاشاه دوران هایسیاست همانند

 اقدامات علیه مبارزهدار پرچم روحانیون، د.فرهنگی میان مردم و نظام سیاسی را به وجود آور

 ادامه پهلوی سلطنت علیه خود اعتراضات به پرچم اسالم زیر مردم و شدند شاه یضد اسالم

 شک بدون دادند تا بتوانند از فرهنگ اسالمی و هویت دینی ملت ایران حراست نمایند.

 گفتمان احیای و نیایرا هویت دینی منبع تقویت جهت در حرکتی اسالمی انقالب حرکت

گرایانه هویتی و فرهنگی پهلوی بوده های تحمیلی شکست سیاستثمرهو  جامعه در دینی

 است.
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