
 

 

 

 

 

 
 نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم

  1شکرانه  دامی 

 مسعود اخوان کاظمی2  

 چكیده

مطالعات متعددی در مورد بررسی عوامل موثر در سقوط حکومت پهلوی انجام شدددا اسددت یددا ا دد  

رو داد را از زوا ای مختلفی مورد یحلیل قرار دهند. هدف پژوهش حاضددر  ا دد  اسددت طدد  بدد   ددور 

بپردازد.   "یئوری بحران"خاص ب  ارز ابی یاثیر بحران مشروعیت بر سقوط رژ م پهلوی دوم از منظر  

ا   اساس، پرسش اصلی پژوهش ا   است ط  نقش بحران مشروعیت در سقوط رژ ددم پهلددوی و بر  

های یحقیق حدداطی از  ن اسددت طدد  رژ ددم پهلددوی پیروزی انقالب چ  بودا است. دستاوردها و  افت 

طرد یا با یمسک بر مبانی مشروعیت زا ی مانند نظام پادشاهی سنتی ا ران باستان، قددانون یالش می

اریش و یوان نظامی، نمادهای مذهبی و ... حاطمیددت خددود را بددر اامعدد  ا ددران، مشددرو  و اساسی،  

قانونی الوا دهد. در عی  حال، ساختار استبدادی نظام پادشاهی رژ م پهلوی، مبددارزا بددا فرهندد  

های خددارای و عدددم اسددتقالل، یکیدد  بددر زور و های اسددالمی اصددیل، دخالددت قدددرتا رانی و سنت

های سیاسی مردم، و رانتیر بودن حکومت، باعث طوب، ا جاد محدود ت در مشارطتهای سردستگاا

گرد د یا رژ م پهلوی با بحددران مشددروعیت مواادد  شددود. رژ ددم پهلددوی ندد  ینهددا نتوانسددت بحددران 

مشروعیت را با موفقیت حل طند، بلک  با عملکرد اشتباا خود باعث یشددد د ا دد  بحددران و افدد ا ش 

دم شد و همی  عامل، ب  ز ر سئوال رفت  مشددروعیت  ن انجامیددد و نها تددا  فاصل  بی  حکومت ومر

یحلیلددی و از نددو   -زمین  را برای فروپاشی ا   رژ م فراهم نمود. روش پژوهش ب  صورت یوصددیفی 

ای و اسددنادی ها در ا   پددژوهش بدد  صددورت طتابخاندد  وری داداباشد. روش امعپژوهش علی می

 صورت گرفت  است.

 

 :ن كلیدیواژگا

 یئوری بحران، لوسی  پای، یوسع ، مشروعیت، حکومت پهلوی.
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 بیان مسئله .1

قدرت سیاسی است. این یک اصل عمومی حاکم بـر هر  ذاتی  دغدغه  مشروعیت، نگرانی همیشگی و  

 مشـروعیت وـود را بـه  ،بایست بر پایه یک اصل فکري  ها میکومتقلمرو سیاست است که کلیه ح

کـه کوشـند هـا میهمه حکومت. بدین ترتیب، حاکمیت وود را بر آن مبنا استوار سازنددست آورند و  

اما بدیهی است که فاصله بین داشتن و نداشتن مشروعیت، طیف   ؛وود را مشروع جلوه دهندحاکمیت  

قرار دارند کـه از مشـروعیت کامـل برووردارنـد و   نظامهاییدهد. در یک طرف  وسیعی را تشکیل می

هـا کـام ا اطاعـت در تمام امور مهم، حکومت را مرجع نهایی تلقی کرده از تصـمیمات آنهمه مردم  

یـا بعاـا زمامداران کـام ا حکومت و که مشروعیت  موارد و مصادیقی وجود دارندکنند. در مقابل، می

کشوري که از سوي یـک نیـروي وـارجی مـورد تهـاجم قـرار در    . به عنوان مثال،رودزیر سئوال می

گونه مشروعیتی ندارند و شهروندان نـه حاکمان هیچ  ،شودو زیر فرمان نظامیان بیگانه اداره می  گرفته

آورنـد تـا ینـین حکـومتی را بعمل میت ش  حتی  که  بل  ،کنندتنها از تصمیمات حکومت نافرمانی می

 در فاصـله  . . بی شک ینین رژیمی موجودیتش را صرفاا مدیون زور و ایجاد وحشت اسـتساقط کنند

بـه وجود دارنـد کـه  ها  حکومت  ی ازانواع مختلف  حکومت کام ا مشروع و نامشروع کامل،  این دو نوع

بنـابراین  شـوند. و یـا بـه درجـاتی نامشـروع تلقـی می متفاوتی از مشـروعیت برووردارنـد  هايمیزان

اطاعـت مختلفی است؛ یعنی به میزانـی کـه شـهروندان  درجات  داراي  ها  حکومتمشروعیت سیاسی  

ودر مقابل، هر اندازه مردم  کندي از حکومت دارند، آن نظام مشروعیت بیشتري پیدا میتررضایتمندانه

به نامشروع بودن حکومت بیشتر اعتقاد پیدا کنند، احتمال سرنگونی و فروپاشی آن بیشتر وواهد شـد. 

مختلـف اجتمـاعی، در کنار مطالعات متعددي که در پی تعلیـل سـرنگونی حکومـت پهلـوي از ابعـاد  

اعتقادي، اقتصادي و یا روانشناوتی صورت گرفته است، پژوهش حاضر بـا تاکیـد وـار بـر اهمیـت 

مفهوم مشروعیت، ت ش نموده است تا نقش و تاثیر این متغیر را در سـرنگونی و فروپاشـی حکومـت 

 پرسشبدین ترتیب،  پهلوي، با اتکاء به »تئوري بحران« لوسین پاي مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.  

که نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلـوي و پیـروزي انقـ     است  این  حاضر  تحقیق  اصلی

بـروز بحـران مشـروعیت در   سازد این است کـهاي که این پژوهش مطرح میفرضیه  یه بوده است؟

کومـت ، از عوامـل مهـم سـقوط ایـن حو ناتوانی این رژیم در کنترل و حل این بحـرانرژیم پهلوي  

گردد.در این پژوهش، روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از نوع پژوهش علـی محسو  می

گیـرد. اي و اسـنادي صـورت میها در این پژوهش به صورت کتابخانهآوري دادهباشد. روش جمعمی

اي و کتـب، نـههایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از منابع کتابخاابزارها و شیوه

این پـژوهش باشند. ها و مقاالت مرتبط با موضوع مورد تحقیق، و اسناد و مدارک موجود مینامهپایان

را  1357تـا بهمـن  1320)پهلـوي دوم   از شـهریور  به لحاظ زمانی، دوره پیش از انقـ   اسـ می

 . دهدپوشش می

 .مبانی نظری2

هاي مـردم، تنـوع وواسته و گویی به نیازهاام درپاسختوسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظلوسین پاي  

پـاي   9:1371.)قوام،داندساوتاري، تخصصی شدن ساوتارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می

هـا بـه یـک سلسـله بحران  است که براي تحقق توسعه مطلو  یک نظام سیاسی باید از  این نظر  بر
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 -3بحـران مشـروعیت  -2بحران هویت   -1بارتند از: ها عاین بحران آمیز عبور کند. صورت موفقیت

مقابلـه بـا  وقـوع یـا وي تقدم و تـاوري را بـرايبحران توزیع.  -5بحران نفوذ  -4بحران مشارکت   

گیرد؛ زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون از لحاظ قرار گرفتن در مسیر بحران در نظر نمی

براي مفهوم توسـعه سیاسـی مشـخ    سه ویژگی مهم را  پايها متفاوت است.  هریک از این بحران

 : کندمی

هـاي سیاسـی اي و اقدام عمومی در فعالیتتوسعه سیاسی به مشارکت توده  ،الف  برابري: ازاین لحاظ

 درشـکل تحـرک توتـالیتر  این مشارکت ممکن است به صورت تحرک دموکراتیـک یـا  مربوط است. 

دسـت کـم صـورت ، ایـن مـورد در تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است.   ،اما نکته اصلی  ؛باشد

کـم و   ،و در اجرا  دنداراي ماهیت همگانی باش  قوانین باید  نیز  و  حاکمیت عمومی ضروري است  ظاهر

ها، توجه به دسـتاورد با  دستیابی به مقامات سیاسی باید.  دنهاي شخصی وارج شوجنبه تفاوت   بیش از

 . هاي اجتماعی سنتیباشد، نه نتیجه روال انتصابی در نظام هاتها و ص حیلیاقت

بـه میـزان  و »بـرون دادهـا« ارائه به توانایی نظام سیاسی در ،   ظرفیت: این ویژگی توسعه سیاسی

 بر  شرایط اثرگذار  اجراي وظایف حکومتی و  ظرفیت همچنین با  اشاره دارد.   جامعه و اقتصاد  تاثیرآن بر

دادن  عق یـی کـردن مـدیریت و درتمایلی است به تخصصی کردن حکومت  همراه است و این اجرا

 . گیري دنیایی به جامعهسمت

داللـت  هااوتصاصـی کـردن سـاوتار برگسـترش و  ،این ویژگی توسعه سیاسی  : انفکاک ساوتاريج   

 تقسیم کـار  و  محدودي داشته باشند  وظایف مشخ  و  یابندتمایل می  هامقامات وکارگزاري  کند. می

این ویژگی همچنین متامن یکپاریه کـردن مجموعـه   داشته باشد.   حکومت وجود  درون  متعادلی در

 . ستا روندها و ساوتارها

 

 و پاای)سیاسای  توساهه هاای بحارنن و نوساایی نشانگان مدل:2  شماره  جدول

 (105:1380دیگرنن،

 

 بحرنن

 نجزنی نشانگان

 ننفکاک ساختاری ظرفیت برنبری

ــدي و هم سیاسی شدن هویت هویت ــی تولیـ گرایـ

 اداري

ســازگاري فــردي، ویــژه 

 سازي منافع

ــروعیت  مشروعیت ــی، مش دموکراس

 روانی

هاي اعتبار سیاسی، حوزه تعریف اهداف و اجرا

ــوزه  اداري و قاــایی، آم

 هاي مختلف

ــنجیدن،  مشارکت راي دادن، ســـ

 وود تنظیمی

ــمیم  اط عات، دسترسی ــاوتارهاي تصـ سـ

ــازي،  ــدگی؛ ســ نماینــ

 هاي منافعگروه

ــت،  توزیع ــري در فرصــ باز توزیع، برابري سازي، منــابع مــادر، آمــوزش و برابــ
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کـردن  اکتسا ،استاندارد 

 سطح رفاه

پرورش، انباشت سرمایه، 

ــداف  ــه اه ــار ب اوتص

 عمومی و وار

 هاانگیزه

ــو  و  نفوذ ــردن حق ــر ک براب

 تکایف

کـردن،  عق یـی  بسیج، 

 قلمرو، دامنه

و تخصصــــی ســــازي 

هماهنــس ســازي فنــی، 

 حقوقی و ذهنی

 

اي که بـراي کند؛ به گونهبحران مشروعیت بر اثر اوت ف موجود بر سر رهبري و منبع اقتدار بروز می

شود. در این روند، یک گروه رهبري از طرف هاي دیگر میمثال، گروه حاکم مجبور به رقابت با گروه

کند. لئونارد بایندر هم معتقـد اسـت بحـران مشروع جلوه میشود یا غیر  توده مردم مردود شناوته می

ثبـاتی سیاسـی نیـز همـواره بـا مشروعیت به تغییر در ماهیت اقتدار عالیه هر کشوري اشـاره دارد. بی

هاي مشروعیتی همراه است. به نظر بایندر، در عصر مدرن، حکومتی مقبول است که مـردم آن تزلزل 

براي منافع مردم کار کند، بازتابی از وصوصیات اصلی مردم باشد و ایده   را برگزینند، امین مردم باشد،

مردم را منعکس سازد. میزان مشروعیت ساوتارهاي حکومتی و غیرحکومتی نیز از توفیق یا شکسـت 

شـود. هاي تبلور یافته در قوانین مصـو  ناشـی میهاي اع م شده یا سیاستدر اجراي موثر سیاست

هایی گیرد یا در اجـراي سیاسـتمشروع به کار میسی وود را براي اهداف غیررژیمی که ظرفیت سیا

گر مشروعیت عملی نظام است، شکست بخورد، در جایی کـه بـا  مشـارکت بـاز اسـت و که نمایان

ظرفیت سیاسی رژیم ما بین ساوتارهاي غیر حکـومتی پخـش شـده، وـود را در معـره وطرهـاي 

  36:1380دهد.)پاي،بزرگی قرار می

 علل بحرنن مشروعیت  -1-2

هاي وار توسعه همواره میزان درک تعداد علت اصلی بحران مشروعیت این واقعیت است که نشانه

هایی غیر سنتی بـراي برد و بنابراین دقت و حساسیت مردم را در یافتن راهبیشتري از مردم را باال می

شـناوتی، فرآینـد دهد. لـذا از حیـر روانانجام دادن امور روزمره در تمامی مراحل زندگی افزایش می

قیـد و هاي بیآموزند که براي زندگی محدودیتوقفه میتوسعه، فرآیندي افزاینده است؛ زیرا مردم بی

شرط کمتري وجود دارد. در ادامه به بررسی یند نمونه از علـل بـه وجـود آمـدن بحـران مشـروعیت 

 پردازیم. می

 دنرمبانی متهارض یا ناکافی نقت  -1-1-2

دهد که رهبران حکومتی، که غالباا بـا نیـاز هاي مشروعیت وقتی رخ میترین نوع تاریخی بحرانساده

یافته، مبنـایی اند، نتوانند براي اقتدار گسترشگویی بیشتر دولتی مواجهشدید به قدرت و ظرفیت پاسخ

  210:1380مردم پسند بیابند.)پاي،

پیوندد که رهبران حکومتی کـه اغلـب یت زمانی به وقوع میترین نوع بحران مشروعبه عبارتی، شایع

پسند و مورد قبول عموم براي نیازمند قدرت و توانایی بیش از بیش دولت هستند، نتوانند منطقی عامه

اقتدار گسترش یافته وود ارائه دهند و یا آنکه مردم دریابند که ادعاهاي مشروعیت صاحبان اقتدار در 
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  15:1375هاي موجود در جامعه است.)محمد صالحی،با دیگر اقتدار دولت جدید، در تعاره

 رقابت بیش نی نندنیه و نهادینه نشده  -2-1-2

سازد که عبـارت اسـت از هاي مشروعیت رهنمون میعنوان فو  ما را به دومین علت اساسی بحران

هـاي که نهادگرایش رقابت سیاسی در جهت تبدیل شدن به منازعات وام قدرت؛ به وصور زمانی  

با ثباتی براي هدایت و ساماندهی سیاست وجود نداشته باشند. از آنجا که این مورد نه تنها بـا فقـدان 

العاده جدي است. در مبانی اقتدار بلکه با نابودي وحدت نخبگان سروکار دارد، حاصل آن بحرانی فو 

ند براي اداره کشور اقتدار کـافی تواهاي مشروعیت، به دلیل اینکه رهبري ملی نمیاولین علت بحران

توانـد شود؛ و در دومین علت، رهبري ملی، وود تجزیه شـده و نمیبسیج نماید، با شکست مواجه می

  212:1380هیچ یک از موسسات حکومتی را شکل دهد.)پاي،

 تفاسیر تاریخی غیر قابل پذیرش و وعده های ناقص-3-1-2

از فروپاشی رهبري است. این فروپاشـی ممکـن اسـت  سومین منبع اساسی بحران مشروعیت، عبارت 

زمانی رخ دهد که ملتی ادعاي سابقه تـاریخی رهبـران وـود را بـه وـاطر اقداماتشـان رد نمـوده یـا 

هایی راجـع بـه ها را درباره اقدامات آینده نپذیرند. رهبران، حمایت وود را از طریق وعدههاي آنوعده

ها تحقـق کننـد، و وقتـی ایـن وعـدهبخش کسـب مینی نو و امیدهاي قبلی یا ایجاد جهااحیاي نهاد

  214رود.)همان،هاي حاکم زیر سوال مینیابند، مشروعیت نهاد

 پذیریهای ناکارآمد جامههفرآیند  -4-1-2

هـاي بحـران ترین علتهاي نامناسب تعلیم ماهیت اقتـدار بـه مـردم جامعـه، یکـی از بنیـاديروش

شکل، وار جوامعی است که دسـتخوش دگرگـونی سـریع هسـتند و در باشند. این ممشروعیت می

ها در شود و این دیدگاههایی راجع به سیاست و اقتدار آموزش داده میها به مردم به تدریج دیدگاهآن

آورنـد. بـه جایی را بـه وجـود میزمان مشخصی واقع بینانه هستند، اما در شرایط جدید انتظارات نابه

پـذیري دگرگونی سریع اما نامنظم ممکـن اسـت عوامـل مختلـف مربـوط بـه جامعهع وه، همراه با  

هاي سیاسـی کـام ا متفـاوتی را تقویـت نماینـد و در نتیجـه، مـردم نسـبت بـه گیريسیاسی سمت

 هاي نوین مشروعیت حساسیت الزم را از وود نشان ندهند.)همان استاندارد

 مشکالت نقتصادی در نظام حکومتی  -5-1-2

ه بین ناکارآمدي اقتصادي و مشـروعیت سیاسـی یـک نظـام، رابطـه مسـتقیمی وجـود دارد. در امروز

حقیقت، در جهان امروز موثر بودن  و کارآمدي )که تداوم آن، موجب مشروعیت بخشـیدن بـه نظـام 

سیاسی می باشد ، عمدتاا تحت تـاثیر مسـائل اقتصـادي اسـت. ملتـی کـه از کلیـه امکانـات رفـاهی 

هاي پیشـین در صـدد هاي سیاسی داولی نیستند و در ضمن با حفظ سـنتدرگیر تاادبرووردارند و  

توانند موقعیت مشروع وـود را در سـطح عـالی حفـظ باشند، مسلماا میهاي قوي و نو میتوسعه نهاد

هاي طبقـاتی، تعمیـق کشاند. تشـدید تاـادکنند. ناکارآمدي اقتصادي کشور را به سوي ناعدالتی می

دي بین اقشار مختلف مردم، ثروتمند شدن صرفا یک قبیله و تبار و ... نشان از ضعف کشمکش اقتصا

باشد و ینانچه نظام سیاسی از عهده حل و فصل آن بر نیاید، ینین وضـعی عملکرد نظام سیاسی می

  تحقیقات علمی نشانگر این واقعیت اسـت 62:1389تواند در میزان مشروعیت موثر باشد.)ف حی،می
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کند و نظام را در مقابـل وطـرات وـارجی و داولـی ن اقتصادي مردم را از بدنه نظام جدا میکه بحرا

هاي روانـی و گذارد. کمترین تاثیر عدالت اقتصادي و اجتماعی این اسـت کـه از بـروز عقـدهتنها می

کند و از رشد عناصر متعره و مخالف جلوگیري به عمل اجتماعی در میان آحاد جامعه جلوگیري می

  1381آورد.)وکیلی،یم

هاای عدم تناسب و هماهنگی میان رفتار حکومت باا نعتااادنت و نریش  -6-1-2

 مردم

هـاي هـا مبتنـی بـر ارزشم ک نهایی مشروعیت، پذیرش و ارزیابی مثبت مردم است و ایـن م ک

هـاي اجتمـاعی قابـل تغییـر باشـند. از آنجـایی کـه ارزشمردم در یک زمان و مکـان مشـخ  می

گران در شـرایط زمـانی وـار منطبـق بـا باشند، ینانچه مسئولین یک نظام سیاسی یا حکومـتمی

هاي مردم، در طول زمان مشـروعیت ها مشروع باشند، با تغییر ارزشهاي مردم و لذا از نظر آنارزش

گـردد و اگـر نظـام  هنـوز هـم پایبنـد هاي جدیـد ارزیـابی مینظام نیز از نظر مردم بر اساس ارزش

هـا ارزیـابی هاي اجتماعی پیشین باشد، بالطبع مورد ع قه و پذیرش مـردم نخواهـد بـود و آنزشار

مثبتــی از آن نخواهنــد داشــت و لــذا نظــام حــاکم مشــروعیت وــود را از دســت وواهــد داد.)رفیــع 

  445:1377پور،

 منابع مشروعیت در رژیم پهلوی .3

بروـوردار بـود کـه   ینظـري و ایـدئولوژیک  هاياز بنیان  ،حکومت پهلوي همانند هر حکومت دیگري

مشـروعیت سیاسـی وـود را تـ مین کنـد. فعـاالن سیاسـی و اعاـاي   بر مبناي آنهـاکرد  ت ش می

ها و وصایصی بودند که بخشی از آن پهلوي داراي ویژگی  هساالر و افراد وابسته به هی ت حاکمدیوان

نـوع واصـی از   ،حـاکم عصـر پهلـوي  محصول نظام سیاسی پهلوي بود. به عبارت دیگـر، در طبقـه

هاي تواند بخشی از رفتارهـاي حاکمـان و سیاسـتمیتحلیل آن  »فرهنس سیاسی« وجود داشت که  

تواند ایدئولوژي سیاسی حکومت در این مقطع تاریخی را تبیین کند. رهیافت فرهنس سیاسی، هم می

. آنچنـان کـه صـاحب نظـران مـنعکس نمایـد  ها و وصـای  حاکمـان رارا نشان دهد و هم ویژگی

هـاي ها، احساسات، اط عات و مهارت این حوزه شامل هنجارها، مطلو    ،اند»فرهنس سیاسی« گفته

  در نمودار زیر، منابع مشروعیت حکومت پهلوي مـورد اشـاره 76-71:  1376.)آلموند،شودسیاسی می

 اند. قرار گرفته

 

 ر رژیم پهلوی: منابع مشروعیت د 1نمودنر شماره 
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 های بحرنن مشروعیت در رژیم پهلوییمینه .4

مشروعیت پهلوي دوم و حکومتش به دالیل مختلف، در جامعه و در میان مردم مورد شـک و تردیـد 

شد، بـه علـت عـدم قرار گرفت و به عبارت دیگر هر اقدام و سیاستی که از جانب حکومت اعمال می

بینی براي رژیم سیاسـی بـه امعه نتایجی متااد و غیرقابل پیشهاي متعدد جپذیرش در میان ساوتار

 شد. آورد که نهایتاا منجر به عدم مشروعیت شاه و حکومتش در میان مردم جامعه میبار می

 سیاسی نظام ساختار نستبدندی  -1-4

گیـرد. حکومـت جانبه و غیردموکراتیک قـرار می  ساوتار حکومت استبدادي در طیف ساوتارهاي یک

 "رمه -شبان"و یا  "بنده -ودایگان"قانونی که مبتنی بر رابطه  ستبدادي عبارت است از حاکمیت بیا

مقـام   ،ايشـود. در ینـین رابطـهمی  "رعیـت  -سـلطان"رابطه    ،اي که شکل سیاسی آناست. رابطه

شـخ  حـاکم، اقتـدار و   رو،  یابـد. از ایـنقـدرت می  "ظـل اللهـی"  سلطان یا شاه با عناوینی یون

اي در برابـر مـردم داشـته باشـد. بی آنکه هیچ مسئولیت مشـخ  و نهادینـه ؛فرمانروایی مطلق دارد

تمرکز شدید قدرت وجود دارد و اوتیارات نامحـدودي بـه   ،حکومت استبدادي، نظامی است که در آن

دگی افـراد جامعـه شخ  حاکم واگذار شده است. در این ساوتار، شخ  حاکم، بر کلیـه شـئون زنـ

سیطره دارد و در برابر اراده وودکامانه حاکم، هیچ نظارتی وجود ندارد و همه افراد جامعـه، یکسـان و 

  74:1397باشند.)عباس زاده مرزبالی،گزار شاه میبردار و ودمتفرماندر حکم رعیت، 

مانند فرمانده کل   ه عناوینیکیافت    سازي سیاست نزد مـحمدرضا پهلوي آنقدر وسعتفرایند شخصی

جمعی در دائمـاا از طریـق وسـایل ارتبـاط  ،مملکـت  دار،آریامهر و شخ  اول جنیروهاي مسلح، پدر تا

 را بعـد به 1332 سال  محمدرضاشاه از زمامداري   دوره177:1372. )دلدم،شدگوش مردم ووانده می

 تسـلط و کنتـرل  بود هشد موفق شاه آن در که گرفت نظر در قرن کوشش ربع یک مثابه به توانمی

   او34:1387دهد.)ماروین، گسترش ایران جمعیت میلیونی هايتوده هايتمام فعالیت روي بر را وود

منابع مشروعیت
در رژیم پهلوی

ه مشروعیت برخاست
از حمایت کامل 
نیروهای نظامی

ه مشروعیت برخاست
از حسب و نسب 

دودمانی

ایدئولوژی سیاسی 
حکومت 

نظام پادشاهی )پهلوی

ه مشروعیت برخاست(تاریخی و اساطیری
از سنت های 
پادشاهی ایران

مشروعیت ناشی از 
حمایت کشور های 

خارجی

مشروعیت ناشی 
شده از سوء 

استفاده از قانون 
اساسی و نماد های 

مذهبی
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 به وابسته احزا   بوروکراسی، امنیتی، و نظامی نیروي و ارتش ابزارهایی یون از امر، این تحقق براي

 واقـع برد. درمی بهره آمریکا گسترده هايحمایت نیز و شاهنشاهی نفتی، ایدئولوژي درآمدهاي دربار،

برجـاي  فو  ابزارهاي بر را وود ت ثیر بیشترین شاه شخصی قدرت  ماهیت که کرد ینین بیان توانمی

 قـدرت  غیررسـمی عناصـر غلبـه مـنعکس کننـده کـه ابزارهـا، این پاتریمونیالیستی ماهیت گذاشت. 

 قالب هریند در دوم، پهلوي عصر در دولت قدرت  اعمال  که داشت این از حکایت بود، دولت درساوت

 نظـم در ساوت شخصی قدرت  گرنمایش سنتی، ماهیت، به بنا اما گرفت،می صورت  مدرن نهادهاي

  199:1388بود.)افالی، سنتی

گیري فرهنس سیاسی جامعه و شـکل در گیري مشروطه و تحول نسبیرفت با شکلهریند انتظار می

اما این فراینـد   ،شخصی وارج گردد  گیري در نظام سیاسی از حالتفرایند تصیم  ،دیوانی پیچیدهنظام  

مطلـو  نایـل نگردیـد. روش زمامـداري شـاه بـه   به سرانجام  با روي کار آمدن استبداد نوین پهلوي

سـوي بـه » کرد. شاه در کتـا  گرفت و با کسی مشورت نمیکه تصمیمات را شخصاا می  بود  ايگونه

یک شاه واقعی در ایـن   ،کند کهایجا  می  ایران  شاهنشاهی  که وضع  کنداستدالل می  «تمدن بزرگ

حتـی   يو  . باشد  براي ملتهم  مرشد و یک معلم    حال   عین  بلکه در  ،کشور نه تنها رئیس کشور باشد

قـوه مجریـه، مقننـه و واقع شاه در کشور ما رئیس   : دراي به وبرنگاري گفته بودمصاحبه  بار طییک

  136:1376.)ملکان  قاائیه است

ها شاه توانست وود را به عنـوان ، اوج استبداد پهلوي دوم است. در این سال 1357تا    1342هاي  سال 

حاکم مطلق مستقر کند. در حقیقت، تنها تصمیم گیرنده امور مملکتی، شخ  شاه بود. ینین تسلطی 

گذاري محروم گردند. نه شرکت فعاالنه در امور اجرایی یا قانونشد تا دیگران از امکان هرگوسبب می

کردند، شـاه ایـران بـه ینـان مقـامی حکومت میو نه قوانین ها که شخصیت  ،در ینین نظام سیاسی

گرفتند. عبـاس رسیده بود که نخبگان کشور، در اداره امور مملکت، وودبه وود تحت اراده او قرار می

وزیر امور وارجـه بـود، همـواره بـه سـفیران کشـورهاي دیگـر   1357تا    1351که از سال    ،ولعتبري

آور است. در تمام موارد مهم و نیـز غالـب امـور کـم اهمیـت، شـخ  گفت که او »تنها یک پیاممی

  37:1395«.)استمپل،گیردحارت تصمیم میاعلی

 های خارجیونبستگی به قدرت  -2-4

حکومت ایران توسط قواي متفقین و عدم دوالـت مـردم از آنجایی که در نصب محمدرضا پهلوي به  

به نقش بیگانگان   این بخشاي وجود ندارد، بنابراین در  ایران در این انتصا  هیچ گونه شک و شبهه

ها بر همه ارکان کشور و حفظ منافع اجنبی توسـط در دوام و استقرار این حکومت و لذا سلطه وارجی

تـرین مهم .وـواهیم پرداوـت واقعیت بر فقدان مشروعیت این رژیم،  ، و تاثیر ایندربار و رژیم پهلوي

هاي رژیم شـاه عمیقـا در جنبـه  وابستگی آن به بیگانگان بود.   ،ویژگی حکومت پهلوي در بعد وارجی

ایـن  به امریکا و سایر کشورهاي اردوگاه غر  پیوند وورده بود.  مختلف سیاسی، اقتصادي، نظامی و... 

دو جانبه نبود، بلکه وابستگی فراگیر و فزاینده به بیگانگان بـود کـه پیوسـته از   پیوند یک رابطه سالم

توان را میساله دوران حکومت محمدرضا پهلوي    37تاریخ  .  گرفتسوي مخالفان مورد انتقاد قرار می

، شاه جوان 1332تا  1320هاي  ساله تقسیم کرد. در بخش اول، در فاصله سال   25و    12به دو بخش  

ت ثیر حـوادثی اسـت کـه بـه ولـع و تبعیـد و مـرگ پـدر تجربه و نیز تحتا حدودي وام و بیهنوز ت 
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کند و نه حکومت. در حـالی تا حدودي بر وفق نظام مشروطه سلطنت می  و لذا  قدرتمندش منجر شده

شاه بـه اعمـال حکومـت مطلقـه و   1357تا بهمن ماه    1332که در بخش دوم و در فاصله مردادماه  

به نـوعی  ،زند که ینایه وواهیم دیدسابقه دست میوفقان سیاسی و شکنجه و سانسور کماستبداد و  

هاي استعماري بر مقدرات کشور اسـت. بـه همـین متکی بر حمایت کامل غر  و سلطه کامل قدرت 

المللـی و دلیل نیز ماجراي منازعه سیاسی شاه با مصد  و پیـروزي مصـد  در صـحنه داولـی و بین

نگلستان در قایه ملی شدن نفت و فـرار شـاه از مملکـت و بـاالوره طراحـی کودتـاي تهدید منافع ا

مشترک اینتلیجنت سرویس و سیا علیه حکومت قـانونی مصـد  و در نتیجـه سـقوط و دسـتگیري و 

محاکمه و زندانی ساوتن مصد  و برگرداندن شاه به قدرت در ایـن برهـه حسـاس از تـاریخ معاصـر 

  1398.)گواهی،وردار استایران از اهمیتی وار برو

مرداد و آغاز دیکتـاتوري  28اي از کتا  واطرات وود به کودتاي فردوست با اوتصار فصل جداگانه

ها بود. سـپهبد فاـل از زاهـدي نقش اصلی با انگلیسی  ،مرداد  28نویسد: »در کودتاي  ساله می  25

و مغـز متفکـر گـروه ارفـع بـود.   ها بود، سرلشکر حسن اووي )طراح کودتا  انگلیسـیم مور انگلیسی

ها موفق شدند موافقت امریکا را بـا سـقوط مصـد  ها هم انگلیسی بودند و باالوره انگلیسیرشیدیان

سـولیوان آوـرین  «. جلب کنند و کرمیت روزولت )مقام سیا  براي حسن اجراي کودتا وارد تهران شـد

که قبـل از عزیمـت بـه محـل م موریـت   نویسدسفیر امریکا در دربار پهلوي نیز در واطرات وود می

اند م قـات کـرده کـه از آن با اشخار مختلفی که هر یک با امور ایران ارتباط داشته  -ایران  -وود

  و بازگرداندن شاه به قـدرت 1332مرداد  28)کودتاي 1953جمله کیم روزولت بود که در وقایع سال 

د و مـ مور ویـژه کـارتر در موضـوع دست داشـته اسـت. هـامیلتون جـردن، رئـیس سـتاد کـاخ سـفی

اي در دفتر کارتر، رئیس جمهور وقت امریکا سـخن بـه گیري نیز در واطرات وویش از جلسهگروگان

گوید ینانچه ما شاه را بـه امریکـا آورد که در آن سایروس ونس، وزیر امور وارجه امریکا میمیان می

این فکر در میان رهبران جدید ایـران قـوت وواهـد گرفـت کـه امریکـا هنـوز بـه امکـان   ،راه دهیم

اندیشد و واطره وقایع یک ربع قرن پیش که شاه جوان آن روز به کمک بازگرداندن شاه به قدرت می

سیا به سلطنت بازگشت در اذهان زنده وواهد شد و هرگونه شانس برقراري روابط نزدیک و دوسـتانه 

 .)همان جدید ایران از میان وواهد رفت  با رژیم

بعد از به قدرت رسیدن محمدرضاشاه و وروج آمریکا از انـزواي سیاسـی، ایـن کشـور ت ثیرگـذارترین 

عامل در امور داولی و وارجی رژیم پهلوي بوده است. محمدرضاشاه نیز که به مدد کشورهایی یـون 

اي که حتـی وـود گونهوابستگی ناراضی نبود؛ به  آمریکا و انگلیس به قدرت رسیده بود، یندان از این

تبعیـت کامـل از  ،کارگزاران رژیم ، دکتـرین اجراشـده توسـط محمدرضاشـاه را در سیاسـت وـارجی

اعتقاد بـه اینکـه ایـاالت    286-291:  1383)حسینیان،ند. دبو  دستورات آمریکا و انگلیس تعریف کرده

به شدت در اذهان   ،را به مردم ایران تحمیل نموده است  متحده به تنهایی پادشاه دیکتاتور و مستبدي

و گـویی   اسـتتازه    1953ملت ایران رسوخ پیدا کرد. در ایران هنوز واطرات مربوط به کودتاي سال  

هم در پیش از انق   وهم پس از سرنگونی رژیـم پهلـوي، اینکه یک هفته پیش اتفا  افتاده است.  

 . باشده ایران، دست نشانده ایاالت متحده میکه شا ه استعقیده عمومی بر آن بود

 نتکاء بر نیروهای نظامی و نمنیتی   -3-4



80             36، ش  1400بهدار  ،  10فصلنام  علمی د پژوهشی انقالب اسالمی، س 

 

 و آشـکار شـد شـاه قدرت  مبانی تحکیم براي نظامی نیروي تقویت اهمیت مرداد، 28 کودتاي از پس

 ارتـش اساساا سابقه .  89:1384شد.)بشیریه، ظاهر سیاسی دستگاه حافظ و اصلی رکن عنوان به ارتش

قـدرت،  بـه رسیدن بدو از نیز محمدرضاشاه و گرددباز می رضاشاه رانیحکم دوران به ایران مدرن در

 سلطنتش همواره دوران طول  در نمود. وي احساس را ارتش تقویت و تجهیز ضرورت  پدرش همچون

 نیـروي وـویش بـه قدرت  تحکیم و تثبیت براي شرایطی، ینین در و بردمی رنج مشروعیت ضعف از

  در مورد یگونگی رابطه بین قدرت سیاسی و نظامیان در نظـام 242:1387بود.)قاسمی، متکی نظامی

توان گفت که نظامیان در به قدرت رساندن و تحکـیم رژیـم شـاه نقـش سلطتنی محمد رضا شاه می

ایـن اجـازه را بـه آنـان نـداده   اي داشتند، اما هرگز قدرت را به دست نگرفتند؛ یرا که وود شاهعمده

  246بود.)همان،

تجهیـزات  و ارتـش نفـرات  افـزایش سیاسـت ،1332 سـال  در قدرت  به شاه دوباره دستیابی دنبال  به

وابسـتگی  و ابزارهاي جنگـی ورید که است یاریو   همین در. گرفت قرار وي کار دستور نظامی، در

 کشـور بـه بودجـه از بزرگـی بخش و یافت گسترش آمریکا متحده ایاالت  ویژه به و غر   به نظامی

 اندازه داد و افزایش را نظامی بودجه   شاه416:1386یافت.)دهشیار، اوتصار نظامی تجهیزات  ورید

 اواوـر نفـر در هـزار 350 از بـیش بـه 1340 دهه اوایل در نفر هزار 200 حدود از را نظامی نیروهاي

 به غر   از دالر میلیارد 12 از ارزش بیش به نظامی تسلیحات  و تجهیزات  ورید با و  رسانید سلطنتش

 شـاه بـود. هـم ینـین، کـرده عظیمـی ایجـاد زرادوانـه ،1356 تا 1349 هايل  سا بین آمریکا ویژه

 تـا 1356 سال هـاي از که می بایست بود داده سفارش دالر میلیارد 12 ارزش به دیگري هايس ح

 بـه ایـران، آمریکـایی تسـلیحات  شـدن سـرازیر  535:1377شـد.)آبراهامیان،می داده تحویل 1359

 و کارکنـان مستشاران از زیادي تعداد به کارگیري آن، بزرگترین که داشت پی در را حادي مشک ت 

 از نگهداري انبـوهی و حفظ جهت گزاف، هايهزینه و العادهفو  مزایاي و حقو  با آمریکایی نظامی

  101-102: 1358بود.)هالیدي، هپیشرفت تجهیزات 

کردند. در مجموع، نیروهاي مسلح نقش مهمی را در پشتیبانی از سیاست وارجی و داولی شاه ایفا می

بیشـتر شـد.  1342هاي غیرنظامی به ویژه پس از برنامه اص حات »انق   سـفید« در این مسئولیت

اقتصادي محدود نمی شد. پهلوي اغلب افسران ارتش نفوذ نیروهاي مسلح تنها به مسائل اجتماعی و  

گمـارد. هاي ایـران در وـارج میهـاي دولتـی و سـفارتخانههاي گوناگون در کابینه، ارگانرا به مقام

مشاغل مهم در نهادهاي امنیت داولی و اجراي قانون به کادر نظامی وفادار و مورد اعتماد شاه واگذار 

مراکز شهري عمده، اغلب تیمسارهاي ارتـش شـاه بودنـد. او کوشـش  شد. استانداران و شهردارانمی

کرد تا وفاداري کامل به شخ  وود را به نظامیان تزریق کند و بـه ایـن منظـور مزایـاي مـادي در 

پهلـوي   ،اوتیار فرماندهان ارتش وود گذاشت. براي حصول اطمینان از وفاداري ارتـش بـه حکومـت

-117، 1380.)لطفیـان،مدند به بهانه تهدید امنیت اوـراج مـی کردآافسرانی را که مستقل به نظر می

115  

کـه همـواره درصـدد بـود  ،شاه بر فرماندهان نیروهاي مسـلح  جانبهبا توجه به نظارت مستقیم و همه

پذیري آنان از سلطنت و شخ  وود را بررسی کند، شیوه عملکرد و میـزان ص حیت و درجه اطاعت

نماید. وابستگی واصی کـه در سـاوتار فرمانـدهی بله با وقایع انق   مهم میت ثیرگذاري آنان در مقا
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امرا و فرماندهان ارشد ارتش نتواننـد در ایـن   باعر شد کهارتش نسبت به شاه و امریکا وجود داشت  

گیري زمان مستق نه و فعاالنه در رویارویی با تهدیدات علیه سلطنت اقدام نمایند. آنها بـراي تصـمیم

ن دوران نیز، یونان همیشه، یشم به دهان شاه دووته بودند؛ ضمن اینکه نوع زنـدگی متمـایز و در ای

اي کـه گونـهممتاز آنها، توانایی هرگونه درک صحیح از ماهیت مخالفان را از آنان سلب کرده بـود؛ به

ت سیاسـی و دانستند و فهم درستی از وقایع و تحوالها میها و کمونیستییز را زیر سر یپآنها همه

اجتماعی جامعه وویش نداشتند و با نمایان شدن آثار زوال و ضعف قدرت شاه، بـیش از هـر ییـز در 

 4)  1357مـاه  دي  14هایشان و وروج از مهلکه بودند. ژنرال هـایزر، کـه در  فکر نجات وود و دارایی

نظـام شاهنشـاهی بـه ژانویه  به منظور بررسی و بازسازي ارتش براي حمایت از دولت بختیار و حفظ 

باره معتقد است که فرماندهان ارتش از توسل به شـعار »وـدا، شـاه، مـیهن« و ایران آمده بود، دراین

کردنـد، ها تنها مجري اوامر شاهنشاه هستند، جز به نجات وودشان به ییز دیگري فکر نمیاینکه آن

  67:1387)حسینی،. و به همین مناسبت نیز براي فرار دست به دامان هایزر شده بودند

 دولت رننتیر   -4-4

اي ثابت است که شخ  از کرایـه زمـین، وانـه و... بها و اجاره در لغت به معناي اجاره  Rent) تران

بـردار آمـده  اما در اقتصاد سیاسی بـه معناي تحصیلدار، تـوزیعی، تخصیصـی، و بهـره  ؛کندکسب می

آید. به عبـارت ش یدي یا فکري به دست میشود که بدون زحمت و ت است و به درآمدي گفته می

شود کـه هـر دولـت از راه فـروش و صـادرات منـابع زیرزمینـی و بهتر، رانت به درآمدهایی گفته می

هاي تولیدي اقتصاد داولی ارتبـاط ندارنـد. آورد این درآمدها با فعالیتبه دست می  ،ودادادي به وارج

شـورها نیـز جـزو درآمـدهاي رانتـی محسـو  همچنین، کمـک مسـتقیم بیگانگـان بـه بعاـی از ک

  1377حاجی یوسفی،  .)شودمی

 : درآمدهاي رانتی معموالا سه اثر عمده بر روي دولت دارند

منـابع  بـه هـا، دیگـررانت دسترسـی بـهدولت در سایة کهبدین معنی دولت از جامعه:   الف  استق ل  

 . صدورکاالي تولیدي داولی  نیاز نداردداولی درآمد )مثل مالیات، عواره و تولید و 

نیازي دولت از ایجاد دموکراسی و نهادهاي دموکراتیک: این ویژگی پیامد ویژگی قبـل اسـت.    بی

آورد؛ وقتی دولت از منابع داولی، استق ل مالی داشته باشد، نوعی قـدرت انحصـاري بـه دسـت مـی

گونـه کشـورها، در این . بینـدتلف در قـدرت نمیها و طبقات مخبنابراین نیازي بـه دوالت دادن گروه

هـا بـه دنبـال حمایـت از ممکن است که مبارزه براي کسب قدرت صورت بگیرد ولـی معمـوالا جناح

 . دموکراسی و یا کمک گرفتن از مردم براي رسیدن به قدرت نیستند

تر بـه شکل مونتاژ کنندة رانت: توزیع ثروت، شغل، و تولیدات که بیش   ج  تبدیل شدن دولت به توزیع 

گونه   پردازان بر اساس همین ویژگی توزیعی دولت، به اینافتد. نظریهاست، عمدتاا به دست دولت می

.)امام گیرنـدهـاي تولیـدي قـرار میمقابل دولتنقطه  گویند که در  هاي تخصیصی میها، دولتدولت

،دولت پهلوي دوم به  1350و  1340هاي سابقه قیمت نفت در دههبا افزایش بی  36:1389زاده،جمعه

درآمدهاي نفتی ییـزي  1340عیار تبدیل گشت. باتوجه به اینکه در اوایل دهه   یک دولت رانتیر تمام

بعد دولت محمدرضاشاه   داد، از این دوره به  درصد از کل درآمد کل دولت را تشکیل می  42در حدود  

  Mahdavi,1970را باید یک دولت رانتیر نامید.)
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دانـد کـه بـا رونـد اقتصـاد پول نیز این دولت را یک دولت رانتیر غر  در دالرهاي نفتـی میاسکای 

 1334هاي  کشور ایران در فاصله سال  .  1382داري جهانی سخت پیوند وورده بود)اسکایپول،سرمایه

شدن درآمدهاي نفتی به بزرگترین بخش درآمدهاي حکومتی، به یک دولـت   دلیل تبدیل  به  1339تا  

 بـه 1340بشیریه، دولت مذکور را از اوایل دهه    136-137:  1388یوسفی، )حاجی. یر مبدل گشترانت

ــی می ــی معرف ــی رانت ــد، دولت ــد نداشــته بع ــی تولی ــدهاي داول ــا فراین ــدانی ب ــاط ین ــه ارتب ــد ک کن

نامـد کـه در آن، رشـد کاتوزیان نیز این دولت را »استبداد نفتـی« می     92-91:   1384)بشیریه،. است

   291-289:   1382)کاتوزیان،. درآمدهاي نفتی تقریباا هیچ ارتباطی با ابزار تولید بومی نداشته است

 و از جامعه دولت استق ل  یکی بود:  انجامیده مهم نتیجه دو به محمدرضاشاه رژیم اقتصادي عملکرد

 آن هايدرآمـدو  دولـت به جامعه رفاه نمودن وابسته دیگري و یکدیگر، از دو آن بیشتر هریه فاصله

 نیروهاي و مساعدت جامعه و مشارکت به نیازي نفتی، ک ن درآمدهاي کسب با کلی به طور بود. شاه

 الفـت نوع هر جامعه، از انفصال وود ایجاد با این رو از و کردنمی احساس هایشبرنامه پیشبرد در آن

 مسلطی نیروي به نفتی، منابع بر با تکیه محمدرضاشاه واقع در برد.  بین از را جامعه و وود دولت میان

 تحمـل را دولـت از مسـتقل اجتمـاعی سیاسی و عرصه هیچ مایشاء فعال  به عنوان که گشت تبدیل

  Mahdavi,1970.)ساوتمی را مسدود سیاست عرصه در مشارکت هرگونه امکان کرد ونمی

 نقدنمات ضد مذهبی رژیم پهلوی  -5-4

 مراحـل گذاشـتن سـر پشـت و بـه تـاریخیغربی، فرایند نوسازي، محصول یند قـرن تجردر جوامع  

 مقبولیـت  بـا  و  مردمـی  مشـارکت  بـا  و  م یـم  آهنگـی  بـا  جوامع،  این  در.  است  ه مزبورتکاملی برنام

 فراینـد و اجتمـاعی و اقتصـادي صـهاجتماعی، فرایند نوسازي پیاده گردید. عصـر پهلـوي دوم در عر

ماهیـت  به توجه با وزه سیاسیها فراهم نبود، و در حنوسازي در شرایطی آغاز شد، که هنوز زیرساوت

 و  میغیررسـ  نخبگان  مشارکت  عدم  به  منجر  وود  امر،  این.  نیامد  عمل  به  وار  ت شی  نظام،  قهمطل

 سیاسـت،  ه ایـننتیجـ  نبودنـد.   سیاسی  هايمحدویت  پذیرش  به  حاضر  که  گردید  جدید  طبقه متوسط

هـاي آنهـا بـه سـوي گروه  گـرایش  و  دموکراتیـک  پارلمانی  نظام  طرفدار  سیاسی  تشک ت   نارضایتی

ضمن آنکه در فرایند نوسازي، نقش کلیدي مـذهب نادیـده انگاشـته شـد. بـا   ؛اپوزیسیون مذهبی بود

هاي اجتمـاعی جامعـه، ها و رسوخ عمیق دین در باورتوجه به نفوذ سنتی رهبران مذهبی در بین توده

شکافی آشکار بین الگوي نوسازي مد نظر حکومت با عرف مذهبی رایج جامعه، پدیـدار گردیـد، و در 

 عیت وود را از دست داد. حکومت پس از سرکو  نیروهاي ملی در جریان کودتاي مشرورژیم  نهایت،  

را در    شووینیسـتی)که نماد ناسیونالیسم ضدامپریالیستی بود، نوعی ناسیونالیسـیم افراطـی    ،مرداد  28

 در واورمیانـه دیگر ورتااد با فرهنس دینی رایج در پیش گرفت. از نظر آمریکا، ایران بیش از هر کش 

داد، اجتمـاعی کشـور تغییـري رخ نمـی  -اگر در ساوتار سیاسی    و  داشت  قرار  کمونیسم  وطر  همعر

نوسازي به واسطة    1383:139آبادیان،  .)نمود  ت به نفع اردوگاه شر ، بعید نمیالاحتمال گرایش تحو

 هاییتاـاد بـه  منجر  نتی،مظاهر عینی و ارزشی که با وود به همراه داشت، در یک بستر اجتماعی س

ها با عینیات و واقعیـات و فرهنگی بین تعاریف و برداشت هماهنگی و ارتباط  نوسازي،  روند.  شد  جدي

هایی گر نمود. ارزشهاي گذشته را براي واقعیات جدید، ناکافی جلوهرا بر هم زد، و تعاریف و برداشت

 و  فکـري  نظام  و  گرفت  قرار  دهشهاي جا افتاده و نهادینهارزش  با  تااد  در  آورد،  همراه  به  ازيکه نوس
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. تصوري که هر فـرد نامیده شده استن وضعیت بحران نظام معنایی  وواند. ای  فرا  یالش  به  را  معنایی

بینـی وي را تشـکیل   هـا دارد، جهـاناز طبیعت، جامعه، شخصیت، جسم و رابطة میان هریک از این

اش تغییر نموده و بحـران نظـام نبینیدهد، که بر اثر تغییراتی مانند نوسازي، و... یک فرهنس، جهامی

آبـادي، عظیمی دولت.)ها مربوط استآید. بحران نظام معنایی در ایران به تااد ارزشمعنایی پدید می

ترین رقیب وود و فرهنس مذهبی موجود را به عنوان مهم  اس م  م،پهلویس   در این میان،  1379:107

سـتیز بـا به همین لحـاظ،  نده یا تحت کنترل درآورد و  وشید آن را به حاشیه راکمی  کرد ومیقلمداد  

مبـارزه بـا باورهـاي . 2تـرین نهـاد دینـی مبارزه با روحانیت به عنوان مهم.  1مذهب را در سه شکل  

  1389:117زاده،  حسینی.)در پیش گرفت، مبارزه با نهادها و شعایر مذهبی. 3مذهبی 

اي نتیجـه  ـ  هاي دوران رضاشـاههمانند سیاستـ    پهلويگونه اقدامات محمدرضا شاه  در نتیجه، این 

ها در ایران در بر نداشت و روز به روز یـرا  آشـتی کردن مخالفتپر رنستقلیل مشروعیت آن و  جز  

اقدامات حکومـت پهلـوي دوم،   ،کرد. در واقعتر و کم سوتر از گذشته میمردم و حکومت را کم فرو 

 و  هاي قبل از مشروطه توسط حاکمان شروع شده بود، کامـل کـردپازل افراط و تفریط را که از سال 

 مبـارزه  پـریم دار  روحانیون  ترتیب،  بدین.  داد  قرار  حکومت  مقابل  در  را  مذهبی  هايگروه  و  روحانیون

در پـی اقـدام  رژیـم شـاه در تغییـر   91-92:  1393شدند.)امیرزاده،  شاه  ضداس می  اقدامات   علیه  بر

از گلپایگـانی و امـام ومینـی)ره  روی از علمـاء و روحـانیون از قبیـل آیـتبتاریخ هجري اس می،  

در پیـامی  )ره العمل نشان دادند و به اعتراه به این مسئله پرداوتند. حتی حارت امام ومینیعکس

»بـراي تاـعیف   به کارگیري تاریخ شاهنشاهی را حرام اع م کـرد:   1355به مناسبت عید فطر سال  

اس م و محو اسم آن نغمه شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند؛ این تغییر از جنایات بزرگی اسـت کـه 

ال ایـن تـاریخ در این عصر به دست این دودمان کثیف واقع شد. بر عموم ملت اسـت کـه بـا اسـتعم

کارانه مخالفت کنند و یون این تغییـر، هتـک اسـ م و مقدمـه محـو اسـ م اسـت، وـداي   جنایت

وـواه  نخواسته، استعمال آن بر عموم، حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم مخـالف بـا اسـ م عـدالت

  171:1369«.)آیت از ومینی،است

شـاه معتقـد بـود کـه بـود.  گیر  ام ارکان دولت یشمدر دوران محمدرضا شاه، رشد نفوذ بهائیان در تم

 . بنابراین وجودشان در مناصب دولتی براي او مفید واقـع وواهـد شـد؛  کنندنمی توطئه بهائیان ضد او

آنـان بـا  . جستندشدن و در دست گرفتن اقتصاد کشور سود می  ي ثروتمندآنان هم از این موقعیت برا

فشار بر مردم در غصب اموال دیگران کوشا بودند. دستگاه دولت  اعمال  استفاده از نفوذ سیاسی وود و

کردند می عمل بهائیان قرار داشت و آنان کام ا مانند یک حز   اوتیار رمحمدرضا شاه تا حد زیادي د

مرکز آنـان  . کشور اعمال نمودند فرهنس و اقتصاد ی ودستگاه دولت برسیطره عظیمی    ،طریقاین  و از  

و عکا بود و با یک تشکی ت بسیار منظم و گسترده با این مرکز در ارتباط بودنـد.  فلسطین اشغالی در

یل آنان با داشتن ارتباط با کشورهاي وارجی به وصـور اسـرائ ،به همین مناسبت غیر از نفوذ دولتی

  1380:246.)زاهد زاهدانی،کارگزاران آن کشورها در ایران بودند حقیقت در ،انگلستان و

هـاي  جناح توسط شاه می شد، پیاده مختلف اهداف با ازيبه بعد که روند نوس  40در مجموع، از دهة  

بحـران   اشـد. در نتیجـه، حکومـت بـمنتقد مذهبی همواره تحت فشار بود و بـه یـالش کشـیده می

ی تبـدیل  بـمی به جنـبش انق هاي اجتماعی در فرایند گفتمان اسشد و نارضایتی  مشروعیت مواجه
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بی  گیري انقجهت  به  تبدیل  رضایت،  عدم  وکنش  کرد  نفی  را  سلطنت  ایدئولوژي  انق بی،  اس م.  دش

م و کفـر،  تاـاد بـین اسـ نام به  اصلی  مشکل  کردن  مطرح  طریق  از  اس می  -  انق بی  گفتمان. دش

 و جامعة مسلمان در جنس با اسـتبداد بـی برجسته ساوتهاي اجتماعی را ات طبقاتی و شکاف فاوت

  1382:179معدل،حکومت قرار گرفت.)حد و حصر 

 رشد طباه متوسط و عدم مشارکت سیاسی آنان در ساختار حکومت  -6-4

در ایران، رضـاوان از ایـران اوـراج و فرزنـدش،   1320با حاور نیروهاي نظامی اشغالگر در شهریور  

تر در عنوان نهادي قدرتمنـد  لطنت رسیدن شاه جوان، مجلس بهرضا به سلطنت رسید. با به س  محمد

و این دوران فرصتی بـود کـه نخبگـان سیاسـی تـوان تحـرک   پیدا کردسازي کشور حاور    تصمیم

سیاسی براي ایجاد احزا  و مشارکت سیاسی داشته باشند. اگریـه رونـد ایجـاد و حاـور احـزا  در 

بار  یک ، 1332ولی با کودتاي  ،اي گرفتقوام ویژهسرعت و  1320صحنه سیاسی ایران پس از سال 

با انجام دور جدیـد نوسـازک کـه بـا   278)فاضلی: . دیگر به ناگاه زندگی حزبی از کشور روت بربست

گذارک وارجى صورت گرفـت، شـاه ضـمن ادامـه سـرکو  تکیه بر درآمدهاک سرشار نفتى و سرمایه

مخالفان سنتى وود در میان روشنفکران، مانند جبهه ملى، نهات آزادک و حز  توده، در صدد برآمد 

در جامعه ایجاد کند. عواید سرشار نفتـى بـه پهلـوک دوم را تا یک طبقه متوسط جدید وابسته به وود 

هاک ایـن افـراد، انـدک انـدک وواسـته تعـداددهد. بـا گسـترش داد تا به این اقشار امتیاز بمجال مى

طبقه متوسط جدید با مقایسه وضعیت وود در ایـران به تدریج،  جدیدک در سطح جامعه مطرح شدند.  

ها، وواستار مطالبات نویى شد که متناسـب با وضعیت همسانان وویش در غر  و درک سطح تفاوت 

هاک ادبى، طلبانه به امور بود. با برپایى کانون  رویکرد اص ح  ویژه  هاک فرهنگى این طبقه بهبا داشته

هاک روشنفکرک، هاک دانشجویى، و ایجاد حلقهشکیل کنفدراسیونت ترجمه آثار ادبى و انتقادک غر ،  

طلبانه بار دیگر مجال بروز و گسترش در سطح عموم را یافتند. با طـرح نیازهـاک جدیـد، افکار اص ح

در زمان محمدرضـا   1390.)رحمت الهی،در میان طبقه متوسط جدید پدیدار گردید  هاک نو نیز  انگیزه

شاه، کارمندان دولت، دانشجویان، هنرمندان و نویسندگان و سایر روشنفکران، اعااي طبقـه متوسـط 

تـرین مطالبـه وواهى مهمدموکراسـى  ،در این میـان   149:1382.)عیوضی،  دادندجدید را تشکیل می

تـوان زیرا از آنجا که دموکراسى نظامى است که در آن بهتر مى  ؛شدید محسو  مىطبقه متوسط جد

هاک مردم )به دلیل به مواردک یون برابرک در حقو  شهروندک ) به دلیل رأک مساوک ؛ برآوردن نیاز

ها و وجود مجارک کارآمد و منسجم براک ت ثیرگذارک بـر اعمـال گذارکاوتیار بیشتر مردم در سیاست

گرایى و مصالحه ) به عنوان روشى براک حـل اوت فـات ؛ تاـمین از سوک شهروندان ؛ کثرت   دولت

هاک اولیه ) به عنوان پیشفره موارد قبلى و م ک تعیین ارزشمندک تصمیمات حکومت  و در آزادک

) بیتهـام و . نهایت نوسازک اجتماعى یا همان گردش قدرت بدون اغتشاش یا فروپاشـى دسـت یافـت

این طبقه   ه است. ایفا کرد  همواره در فرایند نوسازي نقش مهمیمتوسط  طبقه     19-21:  1388بویل،  

هـاي سیاسـی ینـین در رهبـري جنبش  هم  ه ووواهان مشارکت در اص حات سیاسی اقتصادي بود

 ،به ویژه روشـنفکران  ،طبقه متوسط جدید  . ستااجتماعی و هدایت نیروهاي ضد حکومت نقش داشته

.)مجموعـه هاي مناسبی بـراي مشـارکت بـه دسـت آوردندفرصت ایران در مدرنیسم شهاندی  با شروع

  92:1367جاسوسی،  اسناد النه  
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و   کـرده  درصدد برآمد تا از رشد طبقه متوسـط جدیـد جلـوگیري  1332دولت پهلوي پس از کودتاي  

در  . عمل آورد؛ زیرا از حمایت وود به وودي این طبقه برووردار نبـود  هار آنب  يکنترل سیاسی شدید

 ،گیري نیروهاي مخـالفشکل ترس فعالیت سیاسی اکثر روشنفکران ممنوع شد و دولت از  ،این جهت

ــاعه آگاهی ــوي اش ــردم را جل ــی مشــارکتی م ــاي ســطح فرهنگ ــاعی و ارتق ــی و اجتم ــاي سیاس ه

و طبقه متوسط جدید را تشـدید کـرد و  حکومت شکاف بین  ،این اقدام شاه  1355:40.)آشوري،گرفت

یکـی . شمار زیادي از نویسندگان و شاعران، استادان، وک ، پزشکان به مخالفـت بـا رژیـم پرداوتنـد

تناسبی بین  ایران دیگر از عوامل جدایی بین دولت و طبقه متوسط جدید این بود که در روند نوسازي

ها در شـخ  شـاه متمرکـز بـود و ابـزار تمـام قـدرت   ؛وجود نداشت جامعه رشد سیاسی و اقتصادي

هاي سیاسـی و دولتـی بـه وفـاداري ابقاي آنها در سمتحکومت او گروه کویکی از درباریان بودند و 

هاي هاي او بستگی داشت و ک  نوسـازي فاقـد پایـهمطلق نسبت به شاه و پیروي از افکار و وواسته

 و مشـارکت مردمـی آزادي تفکر انتقـادي،  رشد طبقه متوسط قدرتمند، گسترش  یعنی  ،اصلی مدرنیته

هاي وسیعی از نیروهاي   بدین ترتیب، مشروعیت رژیم شاه در بین گروه  30-  40:  1358.)ادیبی،  بود

 هایی اساسی مواجه گردید. طبقه متوسط نیز با یالش

 . نتیجه5

یابی به مشروعیت سیاسی وتثبیت و ارتقاي آن، در قرن معاصـر، همـواره از مسـائل حسـاس و دست

ها تلقی شده و همواره با آن به عنـوان یـک معاـل اساسـی رو بـه رو بسیار با اهمیت براي حکومت

ها را با تهدیداتی جدي مواجه سـاوته اند. فقدان یا کاهش مشروعیت، همواره موجودیت حکومتبوده

سـاوت  بـر مبنـاي محمدرضاشـاه هایی اساسی را براي آنها مطرح سـاوته اسـت. حکومـتو بحران

 انحصار در تنهایی به را قدرت  تمامی رأس هرم، در شاه شخ  که قرار داشت ايآمرانه استبدادي و 

هاي وارجی وابسـتگی داشـت. ودر تحکیم وتثبیت قدرت وود به نحو بارزي به قدرت  گرفته بود وود

 نیروهاي و ارتش هچون مهمی ابزارهاي از وود تحکیم قدرت  و اهداف اجراي منظور به حکومت  این

 نیـز و شاهنشـاهی ایـدئولوژي نفتـی، درآمـدهاي فرمایشـی، گسـترده، احـزا   بوروکراسـی امنیتی،

هاي فرهنگی و اجتماعی وود را بر سـتیز بـا دیـن و برد و بویژه سیاستمی بهره وارجی هايحمایت

اي با بافت سنتی ومذهبی نیرومنـد، بشـدت بـه رهبران مذهبی جامعه مبتنی ساوته بود که در جامعه

پـیش از ظهـور انقـ   اسـ می، رژیـم سیاسـی تحقـق کاهش مشـروعیت آن انجامیـد. البتـه تـا  

هایی از عمر وود تجربه کرد؛ ینان که تکیه بـر عامـل زور و اسـتبداد »مشروعیت نسبی« را در برهه

در آغاز حاکمیت پهلـوي اول و آغـاز دوره دوم از حاکمیـت پهلـوي دوم، براي برقراري نظم و امنیت  

بر عنصـر کـار آمـدي در   ءاتکا  ،به ع وه  تحقق نسبی و ناپایدار مشروعیت سیاسی را به ارمغان آورد. 

اجتمـاعی در  -)در پهلوي نخست  و نیز در انجام اص حات و نوسازي اقتصـادي   ایجاد نظم و امنیت

در مرحلـه اسـتقرار و بقـاي نظـام  ی نسـبیسراسر دوره پهلوي، عاملی قابل توجه در تولید مشـروعیت

توجه پهلوي دوم به همه عوامل مشروعیت زا به صـورت هـم عـره، از   ،و سرانجام  ؛سیاسی گردید

روعیت و اقتدار سنتی در دو وجه سنن تاریخی پادشاهی ایرانی و سنن مـذهبی جمله باز گشت به مش 

ساالري دولتی و تاسیس احـزا  عق نی رژیم با تاکید بر دیوان  -اس می شیعی، تقویت وجه قانونی  

سیاسی وابسته، و گرایش به مظاهر جدید فرهنس غربی با ت ش در جهـت غربـی سـازي فرهنگـی 

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
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در عین حال، .  هاي یندگانه رهنمون ساوتگیري از »منشوري« از مشروعیترهجامعه، رژیم را به به

بـه مثابـه عـاملی   ،از یک سو تکیه بر عنصـر وشـونت و اسـتبداد سیاسـی در سراسـر عمـر پهلـوي

زدا عمل کرد و از سوي دیگر، بروز شکاف هاي اقتصادي و اجتماعی ناشی از مدرنیزاسیون مشروعیت

دار فرهنگـی )کـه از جملـه هاي دامنـههل و پنجاه، همراه با ظهور گسست)اقتصادي  شاه در دهه ی

نتایج آن، پیدایش بحران هویت و معنا در این دوره بود  به دلیل توجه شاه به مشروعیت یندگانه )بـه 

اي پیش برد کـه در مـرز میـان »فقـدان مشـروعیت « و »وجـود نحوي که رژیم سیاسی را تا مرحله

ظهور بحـران مشـروعیت سیاسـی را نویـد   ،متعاره، سردرگم و متحیر ماند   مشروعیت یندگانه« و

هاي نیرومنـد سیاسی، همراه با ظهـور ایـدئولوگ -ضمن این که سرکو  ناراضیان اجتماعی   بخشید. 

که وجه بدیل و جایگزین نظام سیاسی   و شهید مطهري،  دکتر شریعتیامام ومینی)ره ،  اس می نظیر  

 -1355سیاسی سـال هـاي    ـهاي غیرمنتظره اقتصادي  و سرانجام بروز بحران  ؛را به تصویر کشیدند

و عدم امکان مشارکت سیاسی فعاالنه و آگاهانـه طبقـات متوسـط جدیـد ذر سـاوتار قـدرت ،  1356

هاي اقتصـادي، ها و گسستروند تحوالت را به سمتی سو  داد که همه شکافوفرایندهاي سیاسی،  

هاي اجتماعی، فرهنگی پیش گفته به بحران مشروعیت سیاسـی رژیـم تقلیـل یابـد و اقشـار و الیـه

ایران، آمال و آرزوهـاي سـرکو  شـده وـود را در طنـین مقتدرانـه سـخنان رهبـر مختلف اجتماعی  

، بازیابند و در راه انح ل رژیم سیاسی حاکم و استقرار نظام سیاسـی )ره فرهمند، آیة از امام ومینی

. در کنار عوامل فو ، رانتیر بودن حکومـت پهلـوي و اتکـاء آن بـر جدید مصمم تر به حرکت در آیند

ي نفتی، وابستگی آن را به جامعه کاهش داد و باعر شد که بی توجه بـه مطالبـات مـردم و هاثروت 

ها و اعتقادات آنان، روند استغناء و استق ل از جامعه را در پیش بگیرد که در نهایت به از دست ارزش

 رفتن مشروعیت این حکومت و فروپاشی و سقوط آن منجر گردید. 

 

 .منابع9

 جامعه. تهران: انتشارات .نیرنن در جدید متوسط طباه .1358حسین. ادیبی،  1

 . ترجمه منویهر شجاعی. تهران: رسا.درون نناالب نیرنن. 1395استمپل، جان دي.   2

ترجمه محمـد .«نیرنن نناالب در شیهی نسالم و رننتیر  دولت».  1382.  تدا  اسکایپول،  3

 .141-119ص  : 19)6 راهبردي  مطالعات فصلنامه تقی دلفروز

دو نظام سیاسی ا جغرنفیایی در نیاارنن )دولاات ماادرن ا .  1388افالی، رسـول.    4

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.دولت نسالمی(

 رنبطاا   باار  آن  تأثیر  و  رننتیریسم»  .1389.  داود معصومیسید  جواد وسید  زاده،جمعهامام  5

 :صـ  1)1  معاصـر  سیاسـی  جستارهاي.  «(1357-1330)  نیرنن  در  نحزنب  و  دولت

33-49. 

 مهاصاار دوره در هویت سیاست بررسی».  1393.مجید بهستانی  محمدرضا و  امیرزاده،  6

 .106-71ص  : 77)21راهبرد و مجلس. «نیرنن

تهـران: موسسـه مطالعـات و   .دو دهه ونپسین حکومت پهلااوی.  1383.آبادیان، حسین    7



        87... دوم  یپهلو  م در سقوط رژ  تینقش بحران مشروع

 

 .پژوهشهاي سیاسی

. ترجمـه احمـد گـل محمـدي و ابـراهیم نناااالبنیرنن بین دو  .  1982آبراهامیان، یرواند.  8

 .تهران:نشر نی.1377فتاحی.

 مکتااب هااای  و  نصااطالحات  )فرهناا   سیاسی  دننشنامه  .1344.  داریوش  آشوري،  9

 مروارید.: تهران سیاسی(،

. ترجمه چارچوبی نظری برنی بررسی سیاست تطبیای. 1376آلموند، گابریل ابراهام.    10

 آموزش و مدیریت دولتی.علیرضا طیب. تهران: مرکز 

 . موانع توسعه سیاسی در ایران. تهران: گام نو.1384بشیریه، حسین.   11

 تبریـزک.  نقـش  شـهرام  ترجمـه  چیست؟.  دموکرنسى.  1388بویل کـوین.  و  دیوید  بیتهام،  12

 .ققنوس تهران:

. ترجمـه بحرنن هااا و تااونلی هااا در توسااهه سیاساای. 1380پاي، لوسین و دیگران.  13

 ي. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.غ مرضا وواجه سرو

: دولت، نفت و توسهه نقتصادی در نیرنن. تهاارنن.  1388حاجی یوسفی، امیر محمد.    14

 مرکز اسناد انق   اس می.

 فصـلنامه.  «نیاارنن  در  نقتصااادی  توسااهه  و  دولت»  .1377.  امیرمحمـد  یوسفی،  حاجی  15

 .206-179:ص  1)1 راهبردي  مطالعات

. قـم: انتشـارات دانشـگاه نسالم سیاسی در نیرنن.  1389حسینی زاده، سید محمد علـی.    16

 مفید.

 ساااختار بر مروری) ها تانک بر تکیه: مهاصر نیرنن. »1387حسینی، مریم السادات.   17

«. ماهنامـه زمانـه  نسالمی  نناالب  ماابل  در  آن  ناتوننی  علل  و  شاهنشاهی  نرتش

 .68-62:ص 77

-1343چهارده سال رقابت نیدئولوژیک شیهه در نیرنن . 1383حسینیان، روح اله.   18

 .تهران:مرکز اسناد انق   اس می.1356

 تهران: سازمان مدارک فرهنگی انق   اس می.(.3صحیفه نور)ج.1369ومینی، روح اله.   19

: مرکـز اسـناد دربار به رونیت دربار: فساد سیاساای. تهاارنن.  1394درودي، ریحانه.    20

 اس می.انق   

 گلفام. نشر: تهران .هویدن نمیرعباس خاطرنت و یندگی. 1372اسکندر. دلدم،  21

تااا  1342تحوالت سیاسی و نجتماعی نیرنن سااال هااای .  1386دهشیار، حسین.    22

تـالیف مجتبـی   (1357-1320. در تحوالت سیاسی و نجتماااعی نیاارنن)1357

 مقصودي. تهران: روزنه.

 جدید متوسط طباه ناش». 1390 زاده. الدین موسوک شها   سید  حسین و  الهى،  رحمت  23

-3 :صـ  4)12 ایران شناسی جامعه مجله. «پهلوى دوره مردم ساالرننه  مطالبات  در

36. 



88             36، ش  1400بهدار  ،  10فصلنام  علمی د پژوهشی انقالب اسالمی، س 

 

نسالمی توسهه و تضاد، کوششی در جهت تحلیل نناالب  .  1377رفیع پور، فرامرز.    24

 . تهران:شرکت سهامی انتشارات.و مسائل نجتماعی نیرنن

 نناااالب  و  مشااروطه  نهضت  پیدنیش  در  مشروعیت  بحرنن».  1379.  عباس  زارع،  25

 .188-161  :ص 12)3سیاسی  علوم .نیرنن« نسالمى

 .  تهران: مرکز اسناد انق   اس می.بهاییت در نیرنن. 1380زاهد زاهدانی، سید سعید.   26

 بحاارنن در آن ناش و شخصی  حکومت  ساختار. »1394مجید.    مرزبالی،  زاده  عباس  27

-79:صـ  48و  47فصلنامه مطالعات تـاریخی شـماره دوم«.    پهلوی  رژیم  مشروعیت

108. 

 رونج  در  آن  ناااش  و  نستبدندی  حکومت  ساختار. »1397عباس زاده مرزبالی، مجید.    28

 .90-71 :ص 18)5سیاستفصلنامه دوم«.  پهلوی عصر در توطئه توهم

 . تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.نناالبی پر جاذبه. 1379عظیمی دولت آبادي، امید.   29

 . تهـران:دوم پهلوی رژیم و قدرت ساخت تئوری های.  1382رحـیم.  محمد  عیوضی،  30

 اس می. انق   اسناد مرکز

پیشااینه در مشارکت سیاسی در نیرنن؛ جنبه هااای نظااری و  . »1378فاضلی، ع.    31

 « از کتا  تحز  در ایران. تهران: انتشارات همشهري.نیرنن

 بااا  رنبطه  در  سیاسی  توسهه  گانه  پنج  های  بحرنن  بررسی. »1389ف حی، مجید.    32

«. استاد راهنما: مسعود اوـوان کـاظمی. پایـان نامـه کارشناسـی نیرنن  نسالمی  جمهوری

 ارشد. تهران: دانشگاه رازي.

 در شاهنشاااهی نرتااش ناکارآماادی ساااختاری ونماالع.» 1387قاســمی، حــاکم.   33

 .288-239 :ص 4)3سیاسی  علوم «.پژوهشنامهسلطنتی نظام ساوط نی جلوگیری

 . توسعه سیاسی و تحول اداري. تهران:نشر قومس.1371قوام، عبدالعلی.   34

«. موسسه مطالعات و خارجی  قدرتهای  به  پهلوی  ونبستگی. »1398گواهی، عبدالرحیم.  35

 .https://psri.ir/?id=f2sddjhk .2/11/1398معاصر. دسترسی در پژوهش هاي 

. تهـران: مرکـز اسـناد انقـ   نرتش و نناالب نسالمی نیاارنن.  1380لطفیان، سـعیده.    36

 اس می.

 بررسی مسئله مشروعیت در حکوماات پهلااوی دوم. »1375محمد صالحی، علـی.    37

«. استاد راهنما: کاووس سید امـامی. پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد. تهـران: (1320-57)

 دانشگاه امام صاد .

 از نیاارنن، در جاسوساای النااه نسناد مجموعه .1367جاسوسـی.  النه  اسناد  نشر  مرکز  38

 جاسوسی. النه اسناد نشر تهران: مرکز سقوط. تا ظهور

. ترجمـه محمـد سـاالر نیدئولوژی در نناااالبطباه، سیاست و  .  1382معدل، منصـور.  39

 کسرائی. تهران: مرکز باز شناسی اس م و ایران.

( پلورنلیساام)  گرنیی  کثرت  و  حاکم  نخبگان  سیاسی  فرهن .  1376ملکان، مجید.    40

https://psri.ir/?id=f2sddjhk


        89... دوم  یپهلو  م در سقوط رژ  تینقش بحران مشروع

 

 . اسـتاد راهنمـا: کـاووس سـید امـامی. پایـان نامـه 1357-1332درنیاارنن )  سیاسی

 اد )ع .کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه امام ص

. تهـران: مرجهیت در عرصه نجتماااو و سیاساات.1379منظوراالجداد، محمد حسـین.    41

 شیرازه.

. نشـریه صـداي بحرنن نقتصااادی و مشااروعیت سیاساای.  1381وکیلی، محمد علی.  42

 .20/9/1381عدالت،

. ترجمـه فاـل الـه دیکتاتوری و توسهه سرمایه دنری در نیرنن.  1358هلیدي، فرد.    43

 شارات امیر کبیر.نیک آیین. تهران:انت

. ترجمه محمد رضا نفیسـی و نقتصاد سیاسی نیرنن. 1382همایون کاتوزیان، محمد علی.   44

 کامبیز عزیزي. تهران:نشر مرکز.

45( Mahdavy, Hussein (1970), “The Pattern and Problems of Economic 

Development in Rentier State: The Case of Iran”, in M.A Cook, Studies in 

Economic History of  The Middle East, London: Oxford University Prees. 



 

 

 


