
 درس نویسی تاریخ معاصر ایران تهیه کننده:دکتر سید حبیب حسینی ولشکالیی

 از گروه اموزشی استان مازندران                                                                             

 تحوالت اجتماعی در دوره پهلوی دوم   

 مقدمه 

هر چند که دگرگونی قشربندی اجتماعی ایران معاصر از مشررطیت  غاراز  رد طبری بتشرتری       

تغتتر ط تحول در ساختار یبقاتی در زمان پهلوی به طیژه در عصر محمدرضا  اه پهلروی انارا    

 گرف . 

 ما با بررسی طضعت  ط موقعت  قشرها، یبقرا  جامعره در عصرر پهلروی دط ،  ررایم ن را        

را  طتحوالتی ط رطابم حراک  برر غن را ارزیرابی مری نمایترد. هر  چنرت  غ رار ط         اجتماعی، تغتت

پتامدهای فعابت  های اقتصادی ط پتشرف  های جدید بر ساختار اجتماعی ط بررسی  توه های 

 غموزش بر تعلت  ط تربت  ای  دطره تازیه ط تحلتل می گردد. 

 جامعه عصر پهلوی دوم 

کشراطرزی بره جامعره     –پهلروی از طضرعت  ملرول ابیروای ی     جامعه یبقاتی ایران در دطره ی 

صنعتی )بورژطازی( گذر کرد. منابع بزرگ ن  ، استقالل هر چه بتشتر حکوم  ط هتأ   - هری

صرنعتی( بره    -حاکمه جامعه را افزطد. ای  دطره جایگزینی تدریای رابیه سرمایه داری ) هری

ط  جای رابیه ارباب ط رعتتی ط حذف یبقه سنتی حاک  معنی زمت  داری ط تضرعت  رطحانتر   

زمتنه سازی برای به طجود غطردن اقشار جدید بود. مابکان بزرگ با پایه ریرزی ارترد در زمران    

رضا اه ط تحکت  ط گسترش کارکنان ط سازمان ها از ساختار اجتماعی ایر  دطره خرارش  ردند.    

قلع ط قمع ایال  ط عشایر توسم رضاخان، حذف مابکان بزرگ توسم محمدرضا  اه، بره جرای   
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اداری، ستاسری ط اقتصرادی بره دسرتگاه     وانتان عابی رتبره، رط رن کران ط نترطهرای    مابکان، دی

 1حکومتی جایگزی  گردیدند.

 یک توضیح 

سال سلین  محمدرضا  اه یبقه حاک  سنتی یعنی مالکت  ط زمت  داران بزرگ، متأ ر  73در 

 از دگرگونی اقتصادی ط ستاسی ایران ط جهان، به طیژه در زمتنه صنع ، 

ری ط بورژطازی  هری اع  از تااری، اداری، مابی، صنعتی، انبا   سررمایه ط رطنرن نسربی    فناط

بازار کار در مراکز صنعتی صحنه فعابت  اقتصادی ط توبتدی مابکان بزرگ تنگ ترر کرردط غن را   

غستب پذیر ساخ . با یرح ط اجرای اصالحا  ارضی فرطپا ی یبرن زمرت  دار کره از کودترای     

 رطع نشده بود به نهای  رستد. بره نحروی کره قردر  ط سرلیه ستاسری ط        1911سو  اس ند 

 9اجتماعی خود را کامالً از دس  دادند ط بستاری از غن ها تغتتر ماهت  دادند.

ایران در ای  دطران به دطبتی متمرکز ط توانمند بدل  د، یک سو  نترطی کرار  هرنشرت  را در   

به طیژه بخد خدما  غن ر د کرد. جمعت  کشور  استخدا  دا   ط در غن دطران اقتصاد ایران

سه برابر گردید. در ای  متان تعداد  هرنشتنان به سرع  افزاید یاف  ط در نتتاره، برا برنامره    

هایی که از باال غااز  د ط هدای  می گردیرد نهادهرای اجتمراعی، غموز ری ط فرهنگری کشرور       

ها باعث تحول اساسی در ن ا  یبقاتی سبک ط ستاقی اربی به خود گرفته بودند. ای  دگرگونی 

 ایران  د. 

جدید یا مدرن بره   7ایران در ای  عصر طارد دطرانی  د که از یک یرف در سن  ط از یرف دیگر

 1سر می برد. 

                                      
 113ص  -انتشارا  سم  -1731تهران  -ایران در عصر پهلوی دط ازاندی، ستد علترضا، تاریخ تحوال  ستاسی، اجتماعی 1
 171ص  -1731تهران  -ازاندی9
 37ص  -انتشارا  نتلوفر -1733ترجمه سهتال ترابی فارسانی، تهران  -ا رف، احمد، یبقا  اجتماعی، دطب  ط انقالب در ایران7
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 بحث و گفتگو 

با راهنمایی دبتر در ای  باره بحث ط گ تگو کنتد که چه عواملی  ررایم اجتمراعی ط اقتصرادی    

 ای  دطران را از طضعت  سنتی، رطستایی به زندگی جدید  هری تغتتر داد. 

 اقشار اجتماعی  

متسرر گشر .   اقتصادی عمدتاً در نتتاه درغمد فزاینده ن تی در ایر  دطره   -توسعه ی اجتماعی

ستر صعودی خود را یی کرد. توسعه اجتماعی ط اقتصادی در پرن    1771تی تا سال عایدا  ن 

به من ور توسعه، مصررف، بهرره طری اقتصراد کشرور ط زیرر       1771تا سال  1777برنامه از سال 

ساخ  های غن ن تر  بکه حمل ط نقل، بخد کشاطرزی چرون اصرالحا  ارضری، یررح هرای      

 9(711انسانی پرداخته  د. )غبراهامتان ص کالن غبتاری ط صنع  ط معدن ط منابع 

 یبقا  اجتماعی عمده در عصر پهلوی دط  عبار  بودند از: 

اقشار مسلم: که  امل حلقه ی کوچک خانواده های مررتبم برا دربرار، خرانواده سرلینتی،       -1

  ستاستمداران رده باال، مقاما  دطبتی ط ارتشی، کارخانه داران جدید. ا راف بازرگانان جدید،

که نخبگان متخصص ط اداری جدید جرایگزی  ستاسرتمداران ط زمرت  داران سرنتی ط ر سرای      

 7ایال   دند. 

یبقه متوسم که به دط یبقه متمایز تقست  می  دند. یکی یبقه سرنتی قبلری کره خررده      -9

بازار، رطحانتون، زمت  داران سنتی، تاار مرفه ط پتشه طران که مواجه با کراهد قردر  غن هرا    

  .  هستت

                                                                                                             
 177ص  -را  دانشگاه مازندرانانتشا -1731بابلسر  -حکوم  ط جامعه در عصر پهلوی -مهدی -رهبری1
 71تهران. نشر مرکز، ترجمه کاظ  فترطزمند ط هتئ  همراه، ص  1733غبراهتمتان، پرطانه، ایران بت  دط انقالب، 9
 941نشر نی، ص  -1719غبراهامتان، پرطانه، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمد ابراهت  فتاحی، تهران  -37، ص 1733ا رف، تهران 7
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یبقه متوسم کارمندان یقه س تد ط متخصصت  ط حرفه های تحصتل کرده دانشگاه هرا ط   -دط 

یبقه رط ن کر حقوق بگتر ط توبتد کنندگان کوچک ط بازرگانان مرفه ط کرارگران مراهر ط نتمره    

 1ماهر.

یبقه پایت  جامعه که  امل کارگران  هری ط ساده، جمعت  رطستایی که  رامل دهقانران    -7

مرفه، پتد کارها ط نسن داران اجاره دار، خرده مابکان تنگ دسر  ط رطسرتایتان بردطن زمرت ،     

 9کارگران صنایع رطستایی ط توبتدی های کوچک، چوپانان ط کارگران رطزمزد.

 1فعالیت 

 را تهته فرمایتد.نمودار یبقا  اجتماعی عصر پهلوی دط   -1

کدا  یک از اقشار نامبرده نقد محوری در توسعه اقتصادی ط اجتماعی ایرران عصرر پهلروی     -9

 ای ا کردند. 

اقتصادی در برت   موجب نابرابری های عمتن تر  1771ط  1741رطنن اقتصادی دردهه های  -7

 یبقا  ط مناین  د. بررسی کنتد. 

طجود دا ته اس  بحث ط استدالل غیا در جامعه عصر پهلوی تحرل اجتماعی ط ارتقا یبقا   -4

 نمایتد.  

 خانواده و جایگاه زنان 

تغتترا  ط دگرگونی های مستمر ط متعددی که در ساختار اجتماعی ط صنعتی جامعه ایرران در  

بتس  سال غخر سلین  محمدرضا  اه به طقوع پتوس  حا  خانوار کوچک  د ط دیگرر افرراد   

 7مختل  به خانواده طابسته نتستند.جامعه برای کسب منزب  اجتماعی ط مناصب 

                                      
 941ص  -1719غبراهامتان، تهران  -711تهران ص  1733ن، غبراهامتا1

  971ص  1733غبراهامتان، تهران  -31ص  1733ا رف، تهران 9
 13ص  1731ازاندی، تهران 7
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بردا   های زن ط مرد از مسائل مختل  خانوادگی دگرگون  د. توقعرا  ط نقرد   در ای  دطره 

های زن ط مرد، به طیژه نقد زنان تغتتر کرد ط به تردری  زنران در خرارش از خانره، اختترارا  ط      

اقتدار غنان، در حوزه ها ط محدطده های زندگی اقتصادی  هر ط رطسرتا افرزاید پتردا کررد. بره      

به عنوان عضو خانواده محسوب نمی  د بلکه خود اداره کننرده ط نران   نحوی که دیگر زن فقم 

 1غطر خانواده به خصوص در  هرها به حساب می غمد. 

ط اصرالحا    1771در نتتاه در سال های پس از الیحه انام  های ایابتی ط طالیتری در سرال   

رفر ، االرب   که جامعه  هرنشت  ایران ظاهراً رط به صنتی ط تاردد مری    1741ارضی در سال 

زنان ایرانی با برخورداری از امکانا  تحصرتلی ط  رغلی ط مشرارک  در فعابتر  هرای هنرری ط       

ط مناسب تری نسب  به زن سنتی برخوردار بودند. در ایر  دطره  رطزنامه نگاری از  رایم غزادتر 

 9تعارض بت  سن  ط مدرنتس  ط جلوه های فرهنگی غن رطز به رطز افزطده  د.

 ت دین و روحانی

قدر  اجتماعی جامعه ایرانی در مذهب نه ته اس  ط حرک  ط جنبد دیگرری جردا از ارزش ط   

 معایرهای مذهبی نمی تواند در تحقن اهداف ستاسی ط اجتماعی موفن با د. 

تالش محمدرضا در چهارچوب برنامه نوسازی ط دگرگونی اجتمراعی، محردطد کرردن اندیشره ط     

  دینی اط دیده می  ود از یک سو ت اهر به دینرداری ط  فردی کردن غن بود. تناقض در ستاس

دی  مداری برای کسب مشرطعت  دا   ط از سوی دیگر نتاز به کنتررل اندیشره یرا ایردئوبوژی     

دینی برای هموار کردن رطند توسعه ط نوسرازی صرنعتی ط دگرگرونی اجتمراعی. محمدرضرا برا       

                                      
   -11، ص 1731ازاندی، تهران 1
 111ص  -1731تهران  -ازاندی9
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از غداب ط  عائر مذهبی ط ملری ترالش   تمسک به اسیوره ها ط ابگوهای مقدس ط با بهره گرفت  

 1می کرد از خود چهره ای مورد احترا  ارائه دهد.

برر  در دطازده سال سال اطل سلین  محمدرضا  اه که  رایم نسربتاً قرانونی ط غزادمنشرانه ای    

جامعه حاک  بود، دربار ط  اه که هنوز جایگاه قدرتمند خود را نتافته بود، تسلت  خواسته علمرا  

رطحانی برجسته در دط بخد پا به عرصه ظهور گذاردنرد، در عرصره ستاسر  غیر  ا       د. دط 

ابوابقاس  کا انی ط در عرصه مرجعت  ط حروزه غیر  ا  یبایبرایی برطجرردی، در سرال هرای       

نهض  ملی کردن ن   با تعداد بستار زیادی از رطحانتون به یور علنی به ن ع دکتر مصدق طارد 

 9ردن ن   نقد مهمی را بازی کردند.عمل  دند ط در یی ک

در متان مراجع ط رطحانتون چهار جنراح مشرخص تشرختص داده  رد:      1771از اطاسم دهه ی 

نخس : جناش سنای که نمایندگان غی  ا  برطجردی ط غی  ا  ستد محمد بهبانی بودنرد. غن  

 اه بودند. برنامه  ها ضم  یرفداری از رژی  پهلوی ط قانون اساسی، مخاب  سلیه ط خودکامگی

 اصالحا  ارضی ط غزادی زنان را مغایر  رع می دانستند.  

دط : با گراید ضد استبدادی که نمایندگان مشخص غن غی  ا  متالنری، غیر  ا  محالتری ط    

غی  ا  خوانساری بودند. اینان اجرای اصالحا  اجتماعی را در چهارچوب اصرول  ررع اسرال     

 تأیتد می کردند. 

جناح دموکراتتک بودند. غی  ا  سرتد رضرا زنارانی ط غیر  ا  سرتد محمرود یابقرانی،         سو :

مشخص تری  نمایندگان ای  جناح بودند. از مصدق ط غرمان های اط پشتتبانی می کردند. برنامه 

انقالب س تد را فریب کارانه می دانستند ط با غن مخاب  بودنرد ط بره مبرارزه علتره رژیر  ادامره       

 دادند. 

                                      
 113ص 1731تهران  -ازاندی1
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چهار : جناح انقالبی ضد سلین  ط خواستار ایااد حکوم  اسالمی بودند. رهبری ای  جنراح را  

 1غی  ا  رطح ا  خمتنی به عهده دا  .

با در گذ   غی  ا  برطجردی ط بی  با   دن به ستاسی جامعه ایران از یررح انامر  هرای    

ون، بار دیگر مراجع ط ماتهردی  طارد  ایابتی ط طالیتی، انقالب س تد ط تصویب قانون کاپتتوالست

گسترده دینی ط تشکتال  سازمان رطحانت  در پری افرزاید ن رو     صحنه ستاسی  دند.  بکه 

اتحاد با مسلمانان سایر کشورها با یرح مرجعت  غیر  ا  خمتنری، زمتنره ی    مردمی از یرین 

نی با ایااد  ربکه  فراه  ساخ ، اما  خمت 71ط  41ستاسی طی را در دهه های  -رهبری دینی

ای از  اگردان پتد خود در داخل ط خارش ایران، سرازمان رطحانتر  مبرارز را تشرکتل داد. در     

با  کل گتری حرک  انقالبی، مه  تری  فعابتر  ستاسری در    1773تا  1749فاصله سال های 

 9ای  دطران در جه  انام  ها ط جمعت  ها ط تشکل های دینی دیده می  ود.

 2فعالیت 

 1773ترا   1779ط  1791 -1779رطابم دربار برا جامعره رطحانتر  در سرال هرای       -1رضا اه 

 چگونه بود. 

 آموزش 

سال سلین  محمدرضا  اه در جه  اجرای برنامه های غموزش ط پرطرش ط مبرارزه برا بری     73

سوادی گا  های مؤ ر بردا ته  د ط تعداد مؤسسا  غموز ی افزاید یافر . گسرترش کمری ط    

ی غموزش عمرومی ط عرابی ط بهبرودی کت ری تعلرت  ط تربتر  ط متناسرب کرردن غن برا          سازمان

سرابه ابتردایی را برا     1دانرد غمروزانی کره دطره     1719احتتاجا  کشور پی گتری  د. از سال 

                                      
 913-913نا ر مؤسسه خدما  فرهنگی ط ستاسی  -1734ستاسی بتس  ط پن  سابه ایران )از کودتا تا انقالب تهران نااتی، االمرضا، تاریخ 1
 113، نشر عل  ص 1711زیرن ر دکتر حست  محد ی، تهران  -فرامرزی، فایمه، دی  در ایران عصر پهلوی دط 9
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می توانستند در دبترستان ها در سه ر ته ادبی، ریاضی ط یبتعی ادامره  موفقت  گذرانده بودند 

مه سه سابه دبترستان متوسیه اطل طارد دانشسرای مقدماتی، هنرسرتان  تحصتل دهند. ط با کارنا

سابه دبترستان می توانستند در امتحانا  طرطدی دانشرگاه هرا    1ها ط بهتاری  وند ط با کارنامه 

 1طمدارس عابی  رک  کنند.

 یک توضیح )تحوالت فرهنگی(

سب  بره دطره پهلروی کمترر    ت اط  جامعه  هری نسب  به جامعه رطستایی در دطره قاجاریه ن»

، جامعه رطستایی دستخوش تغتتر ط تحروال   1741اس . در سال های پس از اصالحا  ارضی 

اجتماعی ط اقتصادی  د ط ای  تحوال  برطز فرهنگ رطستایتان تأ تر گذا   ط باطرهای غن هرا  

طارد  ردن   را دگرگون کرد. بسم  بکه راه ها ط ارتباط کاالیی ط  خصی رطستایتان با  رهرها، 

رادیو ط تلویزیون به رطستا ط غمدن مأموران سپاه های مختل  از جمله سپاه داند به غبادی ها ط 

مهاجر  جوانان رطستایی به  هرها، اعتقادا  مذهبی ط ارزش های فرهنگری غنران را دگرگرون    

 کرد، به نحوی که به تدری  بت  فرهنگ رطستایی با فرهنگ  هری همگون ط سرازگاری ایاراد  

 د. محمدرضا  اه به دبتل انحصاری کردن قدر  ط در اختتار دا ت  تما  امکانا  ط ابزارهرا ط  

عوامل از جمله نخبگان ستاسی، دیوانساالری، مراکز غموز ری، کارخانارا ، نترطهرای ن رامی،     

انت امی ط ایالعاتی، احزاب دطبتی ط رسانه های گرطهی، ترأ تر محروری ط بنترادی برر فرهنرگ      

 9ته ط عواملی دیگر را تح  ابشعاع خود قرار داده بود.مرد  دا 
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تحصتال  عمومی اجباری  د. ط طزار  غموزش ط پرطرش جه  تحقن به اهرداف   1741از سال 

غموز ی موظ  به تهته ط چاپ کتاب های درسی  د. در ای  سال به موجرب دط قرانون، طزار    

 فرهنگ به سه طزارتخانه تقست   د: 

 ط غموزش عابی، عهده دار تحقتقا  علمی ط تحصتال  عابی  د. طزار  علو  اب ( 

 ب( طزار  غموزش ط پرطرش، امور غموزش عمومی را به عهده گرف . 

ش( طزار  فرهنگ ط هنر، عهده دار ح ظ ط توسعه متراث فرهنگی، هنرهای زیبا ط کتابخانه ها ط 

 1موزه ها  د.

مراکرز غمروزش عرابی برا      1741در دطره ی محمدرضا پهلوی در اکثر استان های کشور از سال 

 ر ته ها ط دانشکده های مختل  تأستس  دند. 

سرمایه گذاری در منابع انسانی در غموزش ط پرطرش ط مدارس جدید ط غموزش عابی ط تسهتال  

 9بهدا تی ط تأستسا  صنعتی اابباً در  هرها قرار دا  .

به من ور مبارزه با بی سوادی ط غموزش به بچه ها در رطستاها ط منراین دطر از  رهر ط غمروزش    

دطبر    1741بزرگساالن در دطره پهلوی دط  کالس های غموزش عمومی تشکتل  د ط از سرال  

اقدا  به تأستس سپاه داند کرد. سپاه داند  امل مسئوالن ن را  طظت ره ای مری  ردند کره      

با همکاری طزار  جنگ غنران بررای غموزگراری بره رطسرتاها      کامل دا تند. گواهتنامه متوسیه 

 7فرستاده می  دند.

به موازا  ر د جمعت  ط توزیع جغرافتایی غن ط پراکندگی صنایع، هزینه هرای امرور اجتمراعی    

 نتز افزاید ط  رایم بهدا تی ط درمانی کشور بهبود یاف . 
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عل  توزیع نابرابر خدما  درمانی ط بهدا رتی در   به 1747برنامه چهار  عمرانی دطب  در سال 

 هر ط رطستا، که بتد از دط سو  جمعت  کشور از امکانرا  درمرانی محررط   رده برود، سرپاه       

یرح ط اجرای برنامه های درمرانی ط بهدا رتی، ترأمت     بهدا   تأستس  د. هدف اصلی از ای  

پتشگتری از مرگ ط متر ط افزاید  بهدا   میلوب، تغذیه صحتح، جلوگتری از برطز بتماری ها،

 1متانگت  عمر تمامی مرد  کشور بود.

  3فعالیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 49ص  -1731تهران  -ازاندی1

www.Paadars.com



اقداما  اناا   ده دطب  پهلوی در تاستس مدارس برای بهبود غموزش ط پرطرش را بررسری  -1

 کنتد.

 توزیع امکانا  غموز ی را در  هرها نسب  به رطستاها چگونه بود؟ -9

 ؟ هرستان در زمان پهلوی تأستس  دندمدارسی که در  -7

 دانشگاه هایی که در زمان پهلوی تأستس گردیدند را  ناسایی کنتد.  -4

 نظام شهری 

برنامه توسعه رژی   اه بتشتر در جمعتر   رهری ا رر گذا ر  ط توسرعه در دط هردف توبترد        

 1صاص یاف .کاالهای مصرفی ط تشوین ر د صنایع اساسی طاسیه به طیژه ن   گاز ط اتره اخت

اقتصادی دطب  به گسترش سریع  هرهای کوچرک ط برزرگ ط فعابتر      -ستاس  های ستاسی

 هری اناامتد. افزاید درغمدها ط مصرف در  هر ط زطال کشراطرزی ط رطستانشرتنی، مهراجر     

 جمعی رطستایتان به  هرها منار  د. 

نمرود. براال برردن سریح      خدما  در دطره پهلوی دط  در فرایند توسعه  هرها نقد اساسی ای ا

عمومی، سواد ط رفاه توده های رطستایی با فرستادن مسرئوالن جروان بره سرپاه دانرد ط سرپاه       

بهدا  ، سرمایه گذاری در غموز کده های فنی ط مؤسسا  عابی ط نتز خردما  بتمارسرتانی ط   

 9امکانا  درمانی از جمله ای  خدما  بود که ارائه گردید.
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 یک توضیح 

بورژطازی جدید در دطره های پهلوی دط   امل کارخانه داران جدید ط مابکان ط بازرگانان برت   »

، بازاریان ط کارمندان عابی رتبه جایگزی  زمت  داران گذ ته  دند که مه  تری  منرابع  1ابمللی

 اقتصادی جامعه را در تملک دا تند  با برخورداری از  رط  ط قدر  بتشرتر ط اعتبرار اجتمراعی   

، 1777باال در تعتت  تمامی  ئونا  ط مقررا  جامعه نقد اصلی را بازی می کردنرد. در سرال   

متلتون می رستد  111درصد  رک  هایی را که سود ناخابص غن ها به بتد از  37خانوار،  47

 13خرانوار افرزاید یافر  کره      171 مار ای  بورژطاها به  1771در کنترل دا تند که در سال 

 9صنایع ط مؤسسا  را در اختتار دا تند.درصد تمامی 

به موازا  افزاید درغمد ن  ، فساد ط ریخ  ط پا ی که با خود به همراه غطرد. با ای  که سرازیر 

  دن پول ن   سیح زندگی مرد  را در ماموع باال برد. 

ح های عد  توزیع عادالنه ای  درغمد ط سوء است اده کالن کسانی که در کار تاار  با اجرای یر

عمرانی بودند، یبقه  رطتمند تازه ای در ایران به طجود غطرد.  کاف ط اختالف یبقاتی در ایرران  

ابعاد گسترده ای یاف  ط بدتر از همه، در نتتاه تال ی که برای صنعتی کردن کشور به کار می 

بره  رف ، امکان کار در  هرها ط جا به  هرنشتنی به سرع  افزاید یافر  ط سرتل رطسرتایتان    

 7سوی  هرها سرازیر  د.

 روشنفکران 

ستاس  های غموز ی عصر سلین  رضا  اه که به ایااد مؤسسا  متعهد غموز ی منار  رد،  

همزمان موجب پتداید قشر جدید یعنی گرطه هرای مهر  اجتمراعی گردیرد. در دطره رضا راه      

                                      
بورژطا: قشر متوسم جامعه، سرمایه داران جدید در عصر پهلوی دط  که  امل صنعتگران بزرگ، بانکداران، صاحبان سرمایه های مابی، 1

 بازرگانان بت  ابمللی پتمانکاران  مهندسان مشاطر. 
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 1791هریور رط ن کران متدان محدطدی برای برطز استعدادهای خرود دا رتند. امرا بعرد از  ر     

رط ن کران در ص  مقد  بستاری از حرک  های اعتراض غمتز ستاسی قرار گرفتنرد. برا ایاراد    

به بعد ط تنوع ر رته هرای تحصرتلی بره تعرداد تحصرتل        1744مراکز غموزش عابی از سال ها 

 1کردگان افزطده  د.

رط رن کران  رط ن کر جزء یبقه متوسم حقوق بگتر بود که در ای  دطره ختلی گسترش یاف . 

 امل نویسندگان، رطزنامه نگاران، هنرمندان ط استادان دانشرگاه مری با رند. رط رن کران هر       

چنان به نقد خود در مقا  حامالن ناستونابتس  ط سوستابتس  ادامه دادند. رط ن کران ط یبقه 

 9کارگر  هری در ای  دطره پتد از چهار برابر  دند.

 گرطه تقست   دند: رط ن کران در دطران پهلوی به سه 

گرطه اطل: رط ن کران ط تحصتل کردگان دانشگاه های داخل ط ارطپایی ط غمریکایی که به خدم  

دستگاه دیوان ساالری پهلوی بودند. اینها به رط ن کران متادد معرطف بودند که برا فرهنرگ ط   

 تاریخ ایرانی ط توده مرد  دطر افتاده بتگانه  دند. 

که به نوعی در مذهب  ط رسو  سنتی رطی غطرده که اسال  را به عنروان   گرطه دط : رط ن کرانی

 ایدئوبوژی زنده در زندگی ط مبارزه بتان می کردند. غن ها منتقد اربزدگی بودند. 

گرطه سو : رط ن کرانی که با انتقاد از ن ا  ستاسی ط سن  های متحارانره مرذهبی در فضرای    

 7داستان، فتل  ط اتره. فرهنگی جامعه به  توه های مانند  عر،
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 بحث و گفتگو 

برخورد رط ن کران یا تحصتل کردگان دطره پهلوی با ابگوهای فرهنگی حاک  بر جامعه بررسری  

 نمایتد.  

 یک توضیح 

برخی از محققان تاریخ ستاسری ط فرهنگری ایرران ط جامعره  ناسران دیردگاه هرای ستاسری         »

رضرا  راه، بره چهرار جریران ملری گرایری،        سرال سرلین  محمد   73رط ن کران ایرانری را در  

 کمونتستی، سوستابتستی ط مذهبی یبقه بندی می کنند.  

برخی دیگر از غنان دیدگاه های رط ن کران را یی یکصد سال اختر نسب  به ارب ط تاردد بره   

دیدگاه های نوگرایی ط ارب گرایی، نسب  گترایی ط ارب بتشتری، نوسازی خواهی ط اربزدگی 

 1واند بتشتر بدطن نوگرایی تقست  می کنند.خط سراناا  

 حمل و نقل و ارتباطات 

 بکه ارتبایا  ط حمل ط نقل متأ ر از تغتترا  مستمر انی ط پتشرف  های فنراطری اسر . در   

ایران برخی از طسایل ارتبایی از جمله پس  ط تلگراف از سابقه تاریخی برخوردار اس . در عرت   

یااد ط گسترش  بکه حمل ط نقل ط ارتبایرا  بره حردطد یرک     حال سر غااز جدی ط سازمانی ا

سال سلین   11قرن اختر ط بخصوص به رطی کار غمدن پهلوی ها بر می گردد. به خصوص در 

رضا اه اقداما  اساسی ط مهمی در زمتنه ایااد ط گسترش راه هرا اعر  از راه غهر  ط راه هرای     

  وسه اناا  گرف . 

دط  به بخد ارتبایا  ط حمل ط نقل توجه زیادی  د. دطب  در  در برنامه عمرانی دطب  پهلوی

به دبتل اجررای اصرالحا  ارضری ط ضررطر  گسرترش بخرد هرای         1771ط  1741دهه های 
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زیربنایی جامعه، دطب  اقداماتی را در ای  زمتنه در ابوی  قرار داد ط به توسرعه راه هرای کشرور    

تشتری بخشتد. که هدف اطبته ط اصلی از  ربکه  اع  از راه های زمتنی، هوایی ط دریایی  تاب ب

 1حمل ط نقل ط ارتبایا ، حمل ط نقل ارزان قتم  کاالها ط جاباا کردن مسافر اس .

ا تغال ن امی ایران توسم مت قت  ط ضرطر   دید است اده از راه هرا، بنرادر ط فرطدگراه هرای     

مرم  ط ایااد بنادر ط فرطدگاه هرا  ایران باعث  د که ه  نترطهای ا غابگر ط ه  دطب  ایران در 

توجه بتشتری مبذطل دارند. در قبل از جنگ جهانی دط  اهمت  بنادر  مابی که بتد از نتمری  

از صادرا  ط طاردا  ایران تا قبل از جنگ جهانی دط  از غن بنادر اناا  می گرف  با کاهد به  

به همان نسب  اهمت  بنرادر  اتحاد جماهتر  ورطی سابن در تاار  خارجی کاهد پتدا کرد ط 

 9خلت  فارس برای انتقال محصوال  غمریکا به  ورطی سابن افزاید یاف .

پس از جنگ جهانی دط  موقعت  جغرافتایی ایران در ستاس  خارجی غمریکا جایگراه طیرژه ای   

پتدا کرد. غمریکایی ها برای تحقن ستاس  جلوگتری از ن و   رورطی سرابن در ایرران از جنبره     

نی ط چه از جنبه کاالیی از بنادر جنوب بتشتری  است اده را بردند ط اهمتر  خلرت  فرارس    انسا

برای طاردا  ط صادرا  رطز به رطز افزاید یاف . در برنامه های عمرانری کشرور در دطره پهلروی    

سرمایه گذاری بستاری برای بهسرازی ط تأسرتس ط توسرعه بنرادر بنردرعباس در جنروب ط       دط  

 7 د.نو هر ط انزبی 

 جامعه روستایی 

رطسرتاها، توبترد   در جامعه رطستایی ایران معاصر، دهقانان به عنوان مه  تری  گررطه اجتمراعی   

کننده عمده مایحتاش  هری ط رطستایی را تشکتل مری دهنرد. گذ رته از دهقانران  رطتمنرد ط      
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تشرکتل مری   متوسم، اکثر قریب به ات اق رطستایتان را دهقانان ک  زمت  ط کارگران کشراطرزی  

 دادند، که زمت  غنان اترکافی، سیح زندگی  ان بستار پایت  بودند. 

در دطره پهلوی دط  مواجه با افزاید سریع جمعت   هرها هستت  که نا ری از ستاسر  هرای    

الم رژی  پهلوی بود که موجبا  نابودی رطستاها ط مهاجر  رطستایتان را بره  رهرهای برزرگ    

رطستایتان در مقایسه با  هرنشتنان بستار نامیلوب برود ط رطسرتایتان   فراه  کرد. طضع زندگی 

در دهکده هایی زندگی می کردند که خانه ها غنها از خش  ط گل درس   ده برود. رطسرتاهای   

ایران پراکنده تری  حروزه جمعتتری در دنترا بودنرد. عقرب افترادگی، محرطمتر  ط پراکنردگی         

چک، محتم زندگی سخ  ط یاق  فرسرایی بره طجرود    رطستایتان ایران به صور  اجتماعا  کو

 1غطرده بود.

درصرد کراهد یافر .     71در ای  دطره تناسب دهقانان ط عشایر در کل جمعت  ایران به حدطد 

تااری  دن کشاطرزی، ر د جمعت ، مهاجر  رطستایتان به  هر ط پتشرف  هرایی در زمتنره   

را دگرگون ساخ  ط  رایم کلی دهقانران  رطستایی ارتبایا  ط حمل ط نقل به تدری  اجتماعا  

 9به صور  میلن ط نسبی فقترانه باقی ماند.

از بخد کشاطرزی به صنع  به طجرود   1773تا  1791تغتترا  عمده ای که در بت  سال های 

 غمد به قرار زیر اس : 

 نخس : برنامه صنعتی کردن دطران رضا  اه که با  تاب بتشتری تداط  یاف . 

 دط : مهاجر  از رطستا به  هر که بنتان تحرل اجتماعی جدیدی را فراه  می کرد. 

سو : گسترش سریع دستگاه اداری، بشکری، کشوری در دطران پهلروی، مرتبره یبقره متوسرم     

  هری را باال برد. 
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چهار : جایگزینی قشرهای متوسم صنعتی، تااری ط رط ن کران متخصص به جای زمت  داران 

 1تی بازار ط گسترش بخد های صنعتی ط خدماتی. ط تاار سن

نترطی کار رعت  هر چند کره  عمرده ترری  نتررطی موبرد در  ررایم اربراب ط رعتتری قبرل از          

اصالحا  ارضی بود، اما کاال بی ارزش بود حتی پس از اجرای اصالحا  ارضی با ن و  سررمایه ط  

بی زمت  افزطده  د. سرکوب مابکان بزرگ فناطری به رطستاها بر تعداد دهقانان فقتر ط کارگران 

ط خان ها در زمان رضا  اه ط پس از اجرای اصالحا  ارضی در زمان سلین  محمد رضا  اه به 

طضعت  معتشتی ایال  ط دهقانان نه تنها کمک نکرد، در راه تأمت  هزینره هرای زنردگی غنران     

ی بخد اصلی نتازهرای نقردی ط   مشکال  فراطانی را به طجود غطرد. قبل از اجرای اصالحا  ارض

جنسی خانوارهای رطستایی را مابک یا مبا ران مابک تأمت  می کردنرد. برا حرذف مابرک پرای      

سوداگران به متان دهقانران براز  رد. سروداگران  رامل سرل  خرران، نزطبخروارن، چوبرداران،          

 9دکانداران ط پتله طران می  دند که جای مابکان را پر کردند.

 یک توضیح 

 مری دهرد ط برا سرودش زنردگی      7وار به کسی ایالق می  ود کره پرول خرود را بره ربرح      نزطبخ

می کند. چوبدار: کسی اس  که احشا  دهقانان را اع  از گاط گوس ند به قتم  هرای ارزان مری   

 خرد ط در  هر به کشتارگاه ها ط اتره می فرط د. 

نان پرتد خریرد کررده  بره     سل  خر کسی اس  که معموالً محصوال  زراعی ط باای را از دهقا

خانوارهای رطستای را نقدی ط بازار عرضه می کند. پتله طر صنایع دستی ط محصوال  کشاطرزی 
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عمدتاً جنسی خریداری می کند ط هر نوع کاالی مورد نتاز یرف معامله را از جمله قند ط چرای،  

 1طی می گذارد. پارچه، سوزن، نخ ط اتره در کوتاه تری  زمان ممک  تأمت  ط در اختتار

 : 1فعالیت 

یک رطستا در  هر ط منیقه خود انتخراب کنترد ط طضرعت  اجتمراعی ط اقتصرادی غن را در       -1

 دطره ی پهلوی بررسی کنتد. 

 تحقتن کنتد که  در دطره ی گذ ته  امل چه افرادی از جامعه می  دند.  -9

 انقالب سفید شاه و مردم  -اصالحات و رفورم

با احساس ط تمایال  بشردطستانه  1771مریکا، جان. اف. کندی در دیماه رئتس جمهور جوان غ

کمرک کنرد. طبری انگترزه اط در ایاراد      قصد دا تبه مل  های فقتر ط زیر سلیه ی دیکتراتوری  

اصالحا  اجتماعی ط پتشرف  اقتصادی کشورهای جهران سرو  در حقتقر  مقابلره برا تهدیرد       

اسر  خرارجی دطبر  غمریکرا، در قبرال کشرورهای       کمونتست  ط اتحاد جماهتر  ورطی بود. ست

توسعه نتافته ط جهان سو ، اجرای رفور  از باال به پایت  در جه  پتشگتری از انقالب قهرغمترز  

اعرال   رد. کنردی قصرد      1771در اسر ند  « اتحاد برای پتشرف »بود. ای  برنامه تح  عنوان 

 9تا از برطز انقالب جلوگتری نماید.دا   ای  برنامه را نخس  در غمریکای التت  پتاده کند 

تاربره ای   1773سقوط دردنال ملک فتصل ط نخس  طزیر اط نوری سرعتد در بغرداد در سرال    

برای غمریکا در ای  دطران بود که هر نوع تعللی، توسعه کمونتس  را برای کشورهایی مثل ایرران  

نامه اصالحا  ارضی ط رفور  را هموار خواهد ساخ . کندی از تشدید طخام  اطضاع در ایران، بر

 7 خص  اه ط با نا  انقالب  اه ط مل  به مرحله اجرا در غطرد.اجتماعی مورد ن ر را به دس  
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 -اجرای برنامه انقالب س تد از بحاظ خارجی،  اه از پشتتبانی ستاسی ط کمک هرای اقتصرادی  

رهبرری مقتردر ط    ن امی غمریکا سود می برد ط از بحاظ داخلی می توانسر  محمدرضرا  راه را   

رط ن کر به جهانتان معرفی کند. کشاطرزان را الاقل برای چند سابی به پشتتبانی اط برانگترزد ط  

در برابر اقتدار اط بودنرد، از سرر راه برردارد. قشررهای متوسرم      مابکان با ن و  را که مانع بزرگی 

بره صرور  یرک     جامعه چون بازاریان، کسبه ط به خصصو پتشوایان مرذهبی را کره در گذ رته   

 1نترطی سنتی در امور مملک  مداخله می کردند، از صحنه خارش کند.

به همه پرسی گذارده  د  امل  د اصرل بره    1741برنامه انقالب س تد که رطز  ش  بهم  

  رح زیر بود. 

 ( ابغای رژی  ارباب رعتتی با تصویب یرح اصالحا  ارضی ایران 1

 ( تصویب الیحه قانون ملی کردن جنگل ها در سراسر کشور 9

 ( تصویب الیحه قانون فرطش سها  کارخاناا  دطبتی به عنوان پشتوانه اصالحا  ارضی 7

 ( تصویب الیحه سهت  کردن کارگران در منافع کارگاه های توبتدی ط صنعتی 4

 ( الیحه اصالحی قانون انتخابا 7

 9به من ور اجرای تعلتما  عمومی ط اجباری( الیحه ایااد سپاه داند 1

 اصالحات ارضی 

ارضی براساس برنامره ای،  محور اصلی انقالب س تد  اه ط مرد ، اصالحا  ارضی بود. اصالحا  

به من ور تضعت  فئودال، اعتان، ا راف به اجرا گذا ته  د ط عمالً اصیالحاتی ن تر فئرودال ط  

ضی مناین رطستایی کشرور را تغتترر داد. برنامره هرای     مابک را منسوخ کرده اس . اصالحا  ار
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توسعه ی پن  سابه نتز که در سرازمان برنامره ی بودجره یراحری  رده برود، انقرالب صرنعتی         

 کوچکی را به همراه دا  .

یرک   1جامعه رطستایی ایران چه از جنبه انسانی ط اخالقی ط چره از جنبره توبتردی ط معتشرتی    

ط سرمایه غن از جمله زمرت  ط غب در اختترار مابکران برزرگ ط      جامعه یکپارچه نتس . رطستاها

رهبران عشایر ط یا در انحصار دطب  بود. رطستاها همزمان با اصالحا  ارضی در بردتری   ررایم   

معتشتی قرار دا تند ط زندگی رطستایتان در سیح بستار پرایتنی قررار دا ر . نارسرایی هرای      

ی بودن درغمد، مرگ ط متر زیاد، طجود نابرابری هرای  بهدا تی، بی سوادی، کمبود مسک ، ناکاف

ط در نهایر  تشردید   اجتماعی ط اقتصادی، نبودن فعابت  های زراعی موجب بتکاری، مهراجر   

 9اختالفا  یبقاتی  د.

 یک توضیح 

قبل از اصالحا  ارضی، سازمان اداری ده به رطابم متان افراد رطستایی یا به رطابم متان اربراب  »

ط رطستایتان بستگی دا  . کدخدا یا دارطاه باالتری  مقا  مسول ده بودند. برخی کدخدا را بره  

یرا چنرد   عنوان نوکر یا مبا ر مابک یا ارباب نا  می برند. هر کدخدا برای اداره امرور ده از یرک   

دستتار معرطف به پاکار کمک می گرف  که پاکار مسئول اجررای امرور اربراب برود. هرر ده بره       

تناسب بزرگی ط کوچکی ط نوع متزان توبتد یک یا چند د   بان دا   که مسئوبت  نگهبرانی  

د   ط محصول به عهده اط بود. در رطستاهایی کره کمبرود غب مواجره بودنرد، مترراب در اداره      

 طستا نقد اساسی دا  . غبتاری ر

سال اطش قتا  مرد  پس از سال های سکو  بود. با تعیتلی دانشگاه تهران به دبتل  1771سال 

ت اهرا  دانشاویان در بهم  غن سال به تدری  مبارزا  ضد حکومتی از دانشاویان ط بازاریران  
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افتند. تقلبا  در به معلمان ط کارگران کشتده  د. احزاب ط تشکل ها در صحنه ستاسی حضور ی

 1«انتخابا  مالس بتست  بر ااتشا ا  ستاسی افزطد.

اصالحا  ارضی مه  تری  برنامه رفور  اجتماعی بود که در دطب  دکتر علی امتنری غاراز  رد.    

اصالحا  ارضی، تقست  زمت  بت  کشاطرزان بود که نخس  از رطستاهای مرااه، در  مال اربی 

کته  ده بود. ظاهراً کشاطرزان متوسم را به عنوان یک نترطی غ ربایاان  رطع  د. یک یرح دی

اجتماعی به حساب می غطرد. طبی تعداد ای  گونه کشاطرزان یک ده  ماموع کشراطرزان ایرران   

بود. به کشاطرزان فقتر، قیعا  کوچک زمت  می رسرتد. کرارگران کشراطرز کره نتررطی عمرده       

دادند. بدی  ترتتب یروبی نکشرتد کره ده هرا      کشاطرزی بودند، امتد زمت  دار  دن را از دس 

 9هزار کشاطرزی کار ط بدطن زمت  برای کاریابی به  هرها رطی غطردند.

یرح مسأبه اصالحا  ارضی می توانس  زمتنه اجتماعی مناسبی برای بترطن رانردن مالکران از   

ایرران برود.   متدان ط بهتری  محتم برای صدطر کاالهای غمریکایی به سوی بازار مصرفی داخلری  

اهدافی که رژی  از اصالحا  ارضی دنبال می کرد، در درجره اطل تعمرت  مابکتر  ارضری هرای      

زراعی ط فرطش غن به رطستایتان ط تالش در جه  کاهد قدر  ستاسی مابکان بزرگ سن  گرا 

بود. در کنار اهداف ستاسی ط اجتماعی با افزاید سیح توبتد کشاطرزی، افرزاید قردر  خریرد    

بکارگتری نترطی کار اضافی به من ور ترأمت  نتراز صرنایع    تان، ایااد ا تغال در رطستا ط رطستای

 7مونتاژ از جمله اهداف اقتصادی رژی  ایران بود که با اصالحا  ارضی تعقتب می  د.

 1771در سه مرحله تا پایان سال  1741دی  91اصالحا  ارضی به موجب قانون اصالحا  در 

 سهمی پایان یاف .  سال به یور 11به مد  
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