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 چکیده

 های¬نظریه چارچوب در و مختلف زوایای از دوم پهلوی حکومت سققققو 

سی گوناگون ست شده برر  میان رابطه زمینه، این در رویکردها جمله از.  ا

 و نوسقققازی.  اسقققت حکومت این سققققو  و دوره این در توسقققعه فرایند

 آمرانه های¬سقققیاسقققت به متکی و غربی الگوهای از متاثر مدرنیزاسقققیون

 و ها¬گروه فزاینده نگرانی بعد، به شمسی 40 دهه از پهلوی شاه محمدرضا

 کشوری عنوان به ایران.  برانگیخت را اسالمی سنت و فرهنگ مدافع اقشار

 کودتای از پس خصوص بقققه محصقققولی، تک اقتصادی با و توسعه حال در

 شده باعث امر این.  شد دانسته رانتی دولتی بعد، به 1332 سال مرداد 28

قا تحصیلدار دولت که قه ب قه توج  به توجه بدون و غیرواقعی سازوکارهای ب

 و نفقققققت ورود با باشققد داشققته قرار ها¬آن مافوق در طبقات سققایر منافع
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8         27، ش 97زمستان ، 7فصلنامه علمی ق پژوهشی انقالب اسالمی، س 

صیلدار دولت نفتی، مقققققدیریت شتیبانی برای ایران در تح شروعیت و پ  م

قط طبقه بویژه سازی طبقه به دست کارکردی قه متوس قاظ از ک قالی لح  م

ستقل ست زده نبوده، م سه این .ا  دولت برابر در طبقات که شده باعث پرو

قذا. بکشند چالش به را دولت نتوانند و باشند نداشته حقی  نوشتار پرسش ل

 ساخت و گسترش پیدایش، در نقشی چه رانتیر دولت: که است این حاضر

 ای¬گونه به تحصیلدار دولت ماهیت اسقت؟ داشقته جدیقد متوسقط طبقه

 کقه چقرا رود¬نمقی شمار¬به اعتنایی قابل ی¬وزنه جامعه آن در که است

 داخلی منابع به دیگر خارج از ها¬رانت دریافقققت ی¬سقققایه در دولقققت

 باعث این.  کند¬نمی نیاز احسقققاس(  .… و عوارض ها،¬مالیات) درآمد

 دادن دخالت به نیازی و کند کسب انحصققققاری قققققدرت دولت شود¬می

 .نبیند قدرت در مختلف طبقات و ها¬گروه

 کلیدی گانواژ

 . طبقه متوسط جدید، پهلوی دوم، توسعه سیاسی نوسازی، ،رانتیردولت 

 مقدمه

ی متوســف دوباره ســربرآوردس نفســی تازه کرد و ، طبقه1320با اشــلال ایران توســف متفقی  در ســال 

ای   . شهروندی را مطالبه نمودی سیاسی، دموکراسی و حق های همیشگی خود مانند توسعهخواست

در ایــــ  دوران، اقتصاد نفتی کنار گذاشته  . وزیری مصدق به اوج قدرت رسید طبقه در زمان نخست

 225). ، 1372شدس حتی ملی کردن نفت نیز حرکتی صـرفاً سیاسـی و نـه اقتصـادی بـود )کاتوزیـان، 

ـــی از مرج ش و ها، به دلیل ضعف دولت مرکزی، هرجدر ای  سال ـــات ناشـ دید سیاسی و آثار و تبعـ

ـور از فضای باز سیاسی برخوردار بود و احزاب و طبقات اجتماعی گوناگون  ـانی دوم، کش ـگ جه جن

صحنه شتنددر  ضور فعال دا سی جامعه ح سیا شدن . ی  ضت ملی  عالوه بر ایــــ ، جریان ع یم نه

بود و همـی  قضـیه، اهمیـت جهـانی صنعت نفت نیز در راستای تقویت استقالل کشور به راه افتاده 

در اواخر ای  دوره،  . های بزرگ جهان بیش از پیش روش  ساخته بودنفت را برای ملت ایران و قدرت

بنابرای ، ضم  اینکه  106). ، 1380شد )امجد،  "اقتصاد بدون نفت" دولت ناچار به اتخـــاس سیاســـت

ـه ـدات نفت چشم دوخته بود و سهم درآمد نفت  دولت در ای  برهه برای تأمی  درآمدهای خود ب عای

سال نیز از کل درآمدهای دولت )به سبتاً قابل مالح ه بود، لیک  بــــه علت  های تحریم نفت(جز  ن

ــاد و  ــت برای دولت به بار آورد، در ای  نکته که اقتص ــت ملی و بحران مالی که ای  نهض وقوع نهض
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، 1368رانتی نبوده، جای هیچ تردیدی نیست )رزاقی،  1320-1332های ی سـالدولت ایران در فاصـله

ـت مرکزی و بحران مالی دولت، گرایش به  485).  ـعف حکوم ـل ض ـه دلی ـه ب درنتیجه، در ای  بره

صورت گرفت سی و اجتماعی  سیا ضای  سازی ف ساخت قدرت و آزاد سم در  لذا،  . سمت نوعی پلورالی

سا ست و حکومت در جهت تکوی   سیا سی  سا ست تمایل ا س خت دولت مطلقه در ای  دوره دچار گ

به ویژه  –ی زیادی پراکنده شدند و میزانی از مشارکت و رقابت سیاسی گردید و منابع قدرت تا انـدازه

مرداد  28اما وقوع کودتای  77). ، 1380ی ظهور رسید )بشــیریه، به منصه - در میان نخبگان شهری

ـود، خاتمه داد و ای که حرکت دموکراتیک با دولبه معارضه ـد آورده ب ـدرت پدی ت در جهت کسب ق

ای از توســعه وابســته و فشــردگی طبقات اجتماعی توســف دولت ســرکوبگر کشــور بار دیگر به چرخه

ـار شـد )کمـالی،  ی متوسف دوباره سرکوب شد و ای  بار پهلوی دوم بود که طبقه 183). ، 1381گرفت

بـه عهـده گرفت و شعار نوگرایی و رشد اقتصادی را سر داد و به  هـا رای باال و دولتینمایندگی طبقه

محمدرضاشـاه انقـالب سفید )اقتصادی( را به  . اعتنـا مانـدی متوسف بـیهای سیاسی طبقهخواست

ها و اصالحات ارضی را ی زحمتکش، سهیم شدن در سود کارخانهراه انداخت و از طریق آن به طبقه

ی زحمتکش های سیاسی خود برداشت و نه طبقهی متوسف دست از خواستبقهولی نه ط . هدیـه داد

در ای  دوره، پهلوی دوم شدیداً به ارتش  31). ، 1381به عدالت اجتمـاعی دسـت یافـت )امیراحمدی، 

در  . و درآمدهای نفتی متکـی شـد و حتـی در رابطـه وابسـتگی بیشتری با ایاالت متحده قرار گرفت

صورت عواید نفتی روبهی تازه، دولت با وظیفهای  مرحله صادی به  صیص مازاد اقت رو  ی توزیع و تخ

سی دولت را دگرگون کرد و موجب تلییرات  . بود سیا صادی و  سبات اقت ای  عواید به نحو بنیادی، منا

 تنها ی اقتصاد سیاسی مستقل گردید و ای  استقالل، نهنفت عمالً از بقیه بخش . نهادی سریعی شد

ــتگی بسیار ناچیزی به ابزارهای داخلی تولید  ــت وابسـ استقالل فنی بود، بلکه مهمتر از آن، بازده نفـ

ـدات نفت  . ویژه، سهم بخش نفت از کل نیروی کار بسیار ناچیز بود داشت و به ـاس، عای ـ  اس بر ای

ـــوعی عایی داخلی تعلق نمیبه عنوان درآمد به نیروی کار و سرمایه ـــت گرفت، بلکه نـ ـــدی دولـ ـ

ـی ـان، محسـوب م ـد )کاتوزی  . کرددرآمدهای نفتی را دولت دریافت و خرج می 133-132). ، 1377ش

اقتصادی دولت تبدیل  _اقتصادی بخش نفـــت را بـــه استقالل اجتماعی  _همی  امر، استقالل فنی 

شده بودس ای ، بخش . کرد صادی ددرواقع، جایگاه تاریخی دولت، واژگونه  ــــی از جمله های اقت اخلـ

ــدن بخش خصوصی بود که از لحاظ دریافتی ــه شـ های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی از طریق هزینـ

سته به دولت بود ســــف دولت، واب سازوکار، دولت به تنها  . درآمــــدهای نفتــــی تو از راه همی  

 رتی که بهتبع آن، قدرت اجتماعی و سیاسـی بالمنازع مبدل شدس قد ی قدرت اقتصادی و بهسرچشمه
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ــــان،یکاتوزهای تولیدی جامعه نیز مســتقل گردید )عالوه، از تالش درحقیقت  . (133-132 ،1377 ـ

صر پهلوی دوم بود و بهنفت، متلیر تعیی  کننده سی ایران ع سیا صادی، اجتماعی و   ی کل بافت اقت

های عمومی یک دولت گفت دولــــت محمدرضــــا پهلــــوی واجــــد ویژگی توان¬میطور قطعی 

 . عیار بود تحصیلدار تمام

 چهارچوب نظری

 نوسازی

 همه و توسعه نوسازی سوی به را غربی جوامع مسیر غرب در فرهنگی و اقتصادی سیاسی، تحوالت

سته غرب در نوسازی به مربوط تئوریهای. نمود هدایت جانبه  صنعتی، چون انقالب تحوالتی از برخا

سی هایانقالب صالحات و اجتماعی - سیا صادی، پیاپی ا سی و فرهنگی اقت  زمان در بود که سیا

سعه جوامع دیگر به کوتاهی سری نیافته تو شد هایتئوری. یافت ت صادی ر  از بعد اولی  دهه در اقت

سعه یهاتئوری غالب ی الگو دوم جهانی جنگ صادی دیدگاه.  رفتمی شمار به تو شد اقت  از پس ر

ــت دوم جهانی جنگ ــرایطی در درس ــال کمک طرح چارچوب در متتحده ایالت که ش  هایمارش

ــماری اقتصــادی  تئوری با ای .  یافت گســترش کرد، جنگ از دیده خســارت کشــورهای به پرش

 مالتوس بر و ریکاردو اسمیت، آدام ویژه به داری¬سرمایه اقتصاد کالسیک رویکردهای از تأثیرپذیری

 . شد خواهد فقر نابودی به منجر خود خودی به اقتصادی رشد که بود استوار باور ای 

 کامال متفاوتی کیفیت از تئوری ای .  گردید رشد تئوری جایگزی  نوسازی تئوری 60 دهه از پس

 را رشد اقتصادی بتواند که بود ایتئوری تدوی  درصدد غرب در نوسازی فرآیند که چرا بود برخوردار

شه شد مطالعه به فرهنگی و اجتماعی ابعاد سایر با همی سب دو را ویژه رویکرد ای .  بک  عامل برح

 . (1:1366 )تودارو،.  داد توضیح توانمی

روبه  کشورهای به سرمایه تزریق جهانی دوم جنگ از بعد هایسال در رشد پردازان ن ریه (الف

 سایر مشکالت و کند حرکت مطلوب سرعت با کشورها ای  اقتصاد موتور تا دانستندمی کافی ار رشد

 اواخر و در شد روبرو ناکامی با تئوری ای  عمل در اما.  کند حل را جوامع ای  فرهنگی و اجتماعی

 جهان ها انسانمیلیون زندگی شرایف تواندنمی تنهایی به اقتصادی رشد که گشت آشکار 1960 دهه

 . ببخشد بهبود را سومی

 رقیب اصلی مقام در شوروی اتحاد که ابزاری کارآمدتری  جنگ از بعد نخست هایسال در دوم،

سم پدیده ظهور شوروی.  بود ایدئولوژیک سالح گرفت،می کار به امریکا شی  را محصول اروپا در فا
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 را جهان سوم جهان ماندگی عقب علت و کردمی معرفی رکود دوران در داری¬سرمایه ایدئولوژی

 اعالم داری¬سرمایه از رهایی و سوسیالیسم شعار تحقق را نجات راه تنها و دانستمی داری¬سرمایه

 ای  در .کرد برقرار پیوند چپ روشنفکران با جهان کشورهای سراسر در شوروی سو ای  در .کردمی

سومی برای مقبول ایدئولوژی یک طرح به نگرش ای  با مقابله جهت نیز غرب میان  تحت هاجهان 

سیون عنوان صادی جنبه تنها نوگرایی .زد دست مدرنیزا شت بلکه اقت  را اجتماعی و فرهنگی ابعاد ندا

صلی محور. گرفتدربرمی نیز سعه به رویکرد ای  ا  می شماربه چپ هایتئوری بدیل واقعی که تو

 . بود المللیبی  بنیادهای از گیریبهره و ماندگی عقب نفی رفت

 رانتیردولت 

ست توان¬میرانت را  سود غیرتولیدی دان ست که برای به  .نوعی مازاد یا  سود بیش از مقداری ا ای  

ای که اگر ای  مقدار مازاد نیز از عوامل گرفته شود کارگیری یک عامل تولیـــدی الزم است، به گونه

شد شته با ست هنوز هم انگیزه فعالیت و تولید وجود دا سود غیرتولیدی خارج از فرآیند  .ممک  ا ای  

س آیـد¬مـیشت  سرمایه و کوشش فردی است، بـه دسـت تولید اقتصادی، که مستلزم به مخاطره گذا

صل یعنی در نتیجه بهبود فرآیند مدیریت، خالقیت و نوآوری، افزایش بهره سازمان حا وری و کارایی 

رانت اصطالحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و  70) ،1384نشـــده اســـت )خضـــری، 

طور  به .گرددبها اطالق می زمی  و اجاره رانت در علم اقتصـاد، بـه اجـاره .اقتصاد سیاسی شده است

ــام ــت نـ ــوان رانـ ــت عنـ ــذاری کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تالش تولیدی نباشد، تحـ گـ

ــود )طبیبیان، می ــی دربارهی رانت بحث می 3)، 1371ش ــیاس ــود، من ور اما زمانیکه در اقتصــاد س ش

رای یـــک دولت از منابع خارجی )از طریق فروش مواد خام و منابع زیرزمینی با درآمدهایی است که ب

ای  درآمدها ارتباطی به  .آیدها و یـــا برخـــی مـــوارد دیگـــر( بـــه دســـت میهای سایر دولتکمک

ـیفعالیت ـت نم ـه دس ـدهای تولیدی اقتصاد داخلی ندارند و از یک فعالیت مولد اقتصاد داخلی ب  .آین

ی نمونه .آیدها را درآمدی دانست که غالباً از استخراج مواهب الهی بهدست میآن توان¬میی  بنابرا

ـدهای نفتی است که به ـی درآم ـدهای رانت دست  ی نفت بهی کشورهای صادرکنندهوسیله بارز درآم

ر برابر آید و دبنابرای  رانت درآمـدی اسـت کـه بدون تالش به دست می 32)، 1379آید )شکاری، می

 .شودهـای اقتصـادی حاصـل میرود که در نتیجه فعالیتبه کار می "سود"و  "مزد"مفاهیمی چون 

 کند: دیوید پیرس در فرهنگ للت اقتصاد مدرن نیز رانت را ای  چنی  تعریف می

ید که از میزان  زم برای حف  " نت پرداختی اسقققت در ازای یک عامل تول را
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  (Pearce, 1989, p. 37). "شتر استوضعیت کاربرد فعلی آن بی

 جدید و توسعه سیاسی تأثیر رانتیریسم بر ماهیت طبقه متوسط

ی خاص سیاست ای  شیوه .گرددی رفتار و حکومت دولت رانتیر اطالق میرانتیریسم اصوالً به شیوه

نخست اینکه رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم  .ی عمده استو حکومت دارای دو مشخصـه

ستفاده می ـــرل جامعه ا کنند تا در نتیجه اینکه نخبگان حاکم از ای  رانت برای جلب همکاری و کنتـ

ـم 153)، 1376یوسفی،  ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند )حاجی ـیوهمه ـری  ش ـورد استفادهت ی ی م

ـارات و وامهای حکومت برای جذب طبقات و گروه ـه مختلف عبارتند از: اعطای اعتب ـای خـاص ب ه

ـروه ـه، افزایش هزینهگ ـایی از جامع  ... ها وهای دولتی در اقتصاد داخلی، تشکیل احزاب و جمعیته

شیوه توان¬میبنابرای ، رفتار دولت رانتیر را  سی و مطالعه در چارچوب همی   سم مورد برر ی رانتیری

ی ای اسـت کـه در آن جامعه وزنهگونـه ماهیت دولـت تحصـیلدار بـه 39)، 1379قرار داد )شکاری، 

ی خام ها از خارج )نفت یا هر مادهی دریافت رانترود چرا که دولت در سایهشمار نمیقابل اعتنایی به

ـه منابع داخلی درآمد )مالیات ـ... ها، عوارض و صدور کاالهای صنعتی ودیگر( دیگـر ب از ( احساس نی

ی یکـی از پیامدهای مهم افزایش استقالل دولت از جامعه به نوبه 117) ،1384کنـد )میرترابـی، نمـی

ـت دادن گروهخود باعث می ـه دخال ـازی ب ـد و نی ها و طبقات شود دولت قدرت انحصاری کسب کن

ـــدن  32)، 1379مختلف در قدرت نبیند )شکاری،  شـ سته  ستگی زیاد یک دولت به رانت باعث کا واب

ـــار مالی دولت بر جامعه می کند، و یا اگر شود زیرا دولت هیچگونه مالیاتی از جامعه دریافت نمیفشـ

ـی ـاچیز استمالیات اخذ م ـدار آن ن ـد مق علت عدم دریافت مالیات از  در چنی  شرایطی دولت به .کن

ی سیاسی با تمرکز قدرت در دسـت دولت، امکان توسعه .بیندسی نمیجامعه، نیازی به اعطای دموکرا

ی سیاسـی و باز شدن فضای رقابت میان طبقات اجتمـاعی بـر سـر کسـب قـدرت و نهایتـاً توسـعه

سلب می سی از جامعه  ستقرار دموکرا شرایطی که منابع  .(117 ،1384 ،شود )میرترابیو ا همچنی  در 

ست دعمده اجتماعی عمالً از توان الزم برای ایجاد  شود و طبقاتولت متمرکـــــز میی قدرت در د

جانب جامعه و پاسخگویی ز چالش در مقابل دولت برخوردار نیسـتند، سـاز و کـار ن ـارت اجتمـاعی ا

ستقرار نهادها و رویه . شوداز جانب دولت مختل می ضایی امکان ا ـــک در در چنی  ف های دموکراتیـ

شد )ی ادارهزمینـــــه سی به . (117 ،1384 ،یرترابیمی امور فراهم نخواهد  سیا ویژه در  در ادبیات 

های اجتماعی عنوان یکی از خرده ن ام چارچوب ن ریات مبتنی بر کارکردگرایی، ن ام ســـیاســـی به

ی اسـتخراج منـابع از داخـل جامعـه و ها، کارویژههای خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنکارویژه

ستوزیع مجدد آنت سانی همچون . ها ستخراج، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع ان بحث ا
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ـاییبه کارگیری مهـارت بر اساس ای  تحلیل،  .دهدهای طبقات اجتماعی را مدن ر قرار میهـا و توان

ی سـنجش میـزان کـارآیی یـک ن ـام سیاسی، بررسی توان استخراجی و یکی از معیارهـای عمـده

های تحصــــیلدار نــــه تنها در دولت 169)، 1382توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است )توحیدفام، 

ی توان پاسخگویی به جامعه ضعیف هســـتند بلکـــه در خصـــوص اســـتخراج و بـــاز توزیـــع زمینه

ــ ــل نیـ ــابع در داخـ ــحیح منـ های دموکراتیک ی سیاسی، رویهای  ضعف در عرصه .ز ناکارآمدندصـ

ــه. کندی امور را مختل میاداره زند و در هـــــای اجتماعی دام  میی اجتماعی به نابرابریدر عرص

هـای اقتصـادی غیـر کارآمـد توسـف دولـت خواهـد ی اقتصادی نیز سبب پیگیری سیاسـتعرصه

تری  شود و اساسیی رانت تبدیل میدر ای  حالت دولت به توزیع کننده 118)، 1384شـــد )میرترابی، 

ـــروت در میان مردم ایفا می ـــع ثـ ای  دولت همان دولت تخصیصی است که  . کندنقش را در توزیـ

صی ها دولتهــــا بــــه آنپردازان به علت اهمیت ویژگی توزیعی اینگونه دولت ن ریه صی های تخ

در چنی  حالتی کـل  33)، 1379دهند )شکاری، های تولیدی قرار میدولت را در مقابل گویند و آنمی

ــی و اجتماعی به میزان و چگونگی تخصــیص هزینه ــیاس ــتگی پیدا مین ام س کنند های دولت وابس

ـان،  ـب ن ریه 147)، 1372)کاتوزی پردازان اعتقاد دارند که در شرایف وجود امکان کسب درآمد از  غال

ـــت و فعالیت مولد به سوی کسب طریق رانت،  ـــوآوری و خالقیـ ـــای نـ استعدادهای جامعه به جـ

هـای مفیـد درآمدهای آسان جذب شده و ای  امر سـبب تخصـیص اسـتعدادهای کشـور از فعالیـت

ــه فعالیت در ای  شرایف، به علت صرف استعدادهای . شودهای مربوط به جستجو و کسب رانت میبـ

ویژگی  147)، 1371ـــر تولیـــدی از رشد واقعی محروم خواهد شد )طبیبیان، کشـــور در کارهـــای غی

ی رانتیری ای  است که در ای  حال، دیگر کـــار و کوشش علت ثروتمند شدن نیست ی روحیهعمده

ست که ثروت می صادف ا شانس و ت ـــراد  .افزایدبلکه  به بیان دیگر، در چنی  وضعیتی درآمدهای افـ

ـی ت تولیدی ندارد، بلکه بیشتر به شانس و موقعیت آنبستگی به کار و فعالی ـاختار بوروکراس ها در س

ـکاری،  ـی بسـتگی دارد )ش شود، اقدام دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخوردار می 34)، 1379دولت

ــی مـــی ــرفی و تجملـ ــای مصـ ــدبه واردات ع یم کاالهـ ویژگی بارز اقتصاد ای  نوع جوامع، . نمایـ

ـرم .اد کاالها در قبال تولید کم در جامعه استمصرف زی ـری  اه ـمت ـی از مه ـظ چون یک ـای حف ه

ــروعیت دولت تأمی  نیازهای مادی جامعه می ــرفی تأکید فراوانی مش ــد، بر واردات کاالهای مص باش

ــون از طرف دولت، تأکیدی برای گسترش صنایع و توسعه. کندمی ــرایطی چـ ی صنعتی در چنی  شـ

ـدار ـه صـورت مصـرفوجود ن ـه ب ـده د، جامع ـا و خـدمات درمیکنن ها اساسًا آید و فعالیتی کااله

های جامعه نیز در مسیرهای غلف به هـــدر خواهـــد اند و بخشی از سرمایهغیر مولد و غیر اقتصادی
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ـت ـیدولت رانت 13)، 1381)خضری،  رف ـت م ـه دریاف ـه هایی را ک ـی هزین ـد، در اقتصـاد داخل کن

ی خدمات های کالن در اقتصاد داخلی، با ارائهگذاریعنـــوان سرمایه کنـــد و در حقیقـــت بـــهـــیم

ـــرددهای دولتی میرایگان یا ارزان قیمت باعث افزایش هزینه ـــ  حالت دولت در اقتصاد . گـ در ایـ

سی در حرکت چرخ سا صادی میدارای یک نقش ا ـــکاری، های اقت شـ شد ) ـــت . (34 ،1379با دولـ

ـه شود دولت همی  امر سبب می. کندطـور انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می تحصـیلدار ب

شورت با گروه سائلی همچون کارایی و بدون م ها و طبقات اجتمــــاعی و بــــدون در ن ر گرفت  م

ر اساس هـای تحصـیلدار بدر چنی  فضایی دولت .های خود را به اجرا درآوردبازدهی اقتصادی، برنامه

ستتجربه سیا ســـــترش . آورندهای مبتنی بر جایگزینی واردات روی میی تاریخی، به  در نتیجه گ

اما مشکل  . گیردصــــنایع بــــا هــــدف افــــزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات مدن ر قرار می

الزم  پذیری آینـــد، از کارایی و انعطافاینجاست که معموال صنایعی که در چنی  شرایطی پدید مـــی

ــا تنهـــا در برخوردار نیستند و به سبب پایی  بودن کیفیت محصوالت ای  صـــنایع، تولیـــدات آن هـ

 هـــای تحصـــیلدار بـــههمچنی  دولت 53)، 1380بـــازار داخلی قابل فروش است )کردزاده کرمانی، 

ـه توسـعه ـدات کشاورزی بیطـور عمـده ب ـد نیاتوجهی و در عـوض سـعی مـیی تولی زهـای کنن

هایی تضعیف بخش نتیجـهی نهـایی چنـی  سیاست .ایـ  بخـش را از طریـق واردات تـأمی  کننـد

ر یـــک دولـــت  د 121)، ص 1384گذاری صنایع ناکارآمـــد اســـت )میرترابـــی، کشاورزی و پایه

قات طب (از هم تشخیص داد: الف توان¬میتحصـــیلدار برخوردار از رانت، سه طبقه اجتماعی عمده را 

ی جمعیت توده (ب .کنندالحمایگان دولت که بزرگتری  منـــــافع و مزایا را از رانت دریافت می تحت

ـی نفع بسیار میشهری که ای  طبقه هم از آثار افزایش هزینه ـاد داخل ـر اقتص  (ج .برندهای دولتی ب

ــتایی که ای  طبقه کمتری  میزان دریافت را از رانت ، 1374باشــند )کاتوزیان، ها دارا میجمعیت روس

ها و طبقات اجتماعی در یک دولت تحصــیلدار بســتگی زیادی به اســتقالل بحث وضــعیت گروه 95)

سف دولت دارد سب درآمدهای کالن رانتی تو ستقالل دولت از جامعه، آن را در  .دولت از جامعه و ک ا

ش خصوصی اقتصاد داخلی از در ایـ  حالـت، بخـ. دهـدخارج از نفـوس طبقـات اجتمـاعی قـرار مـی

ـه . شودطریق هزینه کردن درآمدهای رانتی توسف دولت به آن وابسته می ـه ایـ  ترتیـب دولـت ب ب

شمه سرچ صادی و اجتماعی تبدیل میتنهـــــا  صیلدار، . شودی قدرت اقت بنابرای  در یک دولت تح

ـدان یا ضعف منابع مستقل از دگروه گردند ولت، به دولت وابسته میها و طبقات اجتماعی به دلیل فق

ـکاری، توان¬میو در چنی  شرایطی ن ـد )ش ـالش بپردازن ـه چ ـت ب ـا دول تری  عمده 35)، 1379ند ب

ـروهوظیفه ـات و گ ـان طبق ـت در می ـت ی یک دولت تحصیلدار، توزیع ران ـاعی در جه ـای اجتم ه
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ــب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است ای ناچار انجام چنی  وظیفه یک دولت تحصیلدار برای. کسـ

ــی است ای عنوان وسیله ی بوروکراسی بهاز طرف دیگر، توسعه. از گسترش سیستم بوروکراسی دولتـ

ـه .برای اشتلال مطرح است ـه نوب ـزایش مشروعیت دولت میای  کار هـم ب گردد ی خـود باعـث اف

 . (35 ،1379 ،یشـکار)

 بر طبقه متوسط رانتیرنقش دولت 

ـم دولت تحصیلدار در شکلنقش  ـث مه ـ  حی ـوی دوم از ای گیری طبقه متوسف جدید در عصر پهل

 - های ن ام بوده و همواره در تحوالت سیاسیاسـت کـه طبقـه متوسـف قشـر تأثیرگذار بر سیاست

ــی،  ــت )عیوضـ ــته اسـ با در اختیارگرفت  ابزار مستقل  320)، 1388اجتماعی ایران نقش اساسی داشـ

پـردازد و معمواًل سـازی روی سیاسـت مـی خارج از ظرفیت و سیستم جامعه، دولت به فرهنـگمالی 

ای  . شــودتأثیرهای منفی دارد، دلیل آن هم ای  اســت که از فرهنگ یک نوع ایدئولوژی ســاخته می

ــت و فرهنگ را در ترکیب متضاد قرار می ــدئولوژی سیاسـ دهد و جامعه را در نوسان سیاست نوع ایـ

ــترهنگی میف ــه را تحـ ــرار می گذارد و تمامی اقشار جامعـ ــأثیر قـ در عصر پهلوی ای  نوع  .دهدتـ

سازی در طبقات گوناگون تأثیر گذاشته و باعث نوعی رقابت در ائتالف با دولـت شـده اسـت فرهنگ

شد سهیم با سعهطبقه متوسف نیز با اهداف آرمان. تا بتواند در قدرت و ثروت  ایی تالش گر خواهانه تو

ای   .های سهنی خود دست یابدکند که از ای  نوع ایـدئولوژی، دفاع صوری کند تا حداقل به آرمانمی

ــت تع یم می نوع رفتار باعث دو وجهی ــر دولـ ــه در برابـ کنند، اما در مقابل، با بودن طبقات شده کـ

فاقـد عقالنیـت ابـزاری و  در دوران پهلـوی دوم طبقـه متوسـف. کنندهای آن نیز مقابله میسیاست

های و عشیرهای ما وجود دارد و با وجود استفاده فرهنگی است و ریشه آن در فرهنگ سیاسی، قبیل

سازی دولت است که در خاطر طبقه از آموزش مـدرن هنـوز فرهنـگ سنتی در ما ریشه دارد و ای  به

ـــه ای  فرهنگ دست نخورده باقی های جامعه توجه نکـــرده و باعـــث شـــده کای  راستا به ظرفیت

بندی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشـــتر از آنکـــه بُعد اقتصادی طبقه در دولت تحصیلدار .ماند

بندی باعث شـــده که طبقات ای  نوع طبقه .ثروت به قدرت بینجامد قدرت به ثروت انجامیده اســـت

شده و سهیم  ـــروت در قدرت  ـــه ثـ ـــتیابی بـ سـ در ایران  .حتی آن را توجیه کنند گوناگون برای د

بندی اجتماعی، حاصل از تأثیرگذاری دولت است و ایـ  تأثیرگـذاری بستگی به ائتالف شکننده طبقه

ـــده که در جامعه و طبقات ای  نوع طبقه .با قدرت و توجیه وضـــع موجود دارد بندی نفتی باعث ش

شود که در آن کار و شتکار فرد  گونــــاگون، نوعی سهنیت رانتی ایجاد  صل خالقیت و پ شش حا کو
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ستگی به دولت ناشی می طبقه متوسف با چنی  سهنیتی فاقد خالقیت و ابتکار  .شودنیست بلکه از واب

ـد، بلکـه به صورت شعاری و برای توسعه نهادهای دموکراتیک است و برای تحقق آن تالش نمی کن

گیـرد کـه موجود، حالت فعاالنه و انفعالی میگرا درصدد رسیدن به آن است، اما بسته به شرایف آرمان

ـود باعث افول ای  طبقه است ـ  خ سازی، طبقه متوسف در عصر پهلوی دوم با ورود نفت و دولت. ای

ــدنی و نهادهای دموکراتیک است، به دام  دولت افتاد و در  که موتور توسعه ــه مـ ــه جامعـ بخشی بـ

سرمایه. دامان دولت پرورش یافت شی میگذدولت با  ستاری در بخش آموز مدرن بودن خود را  خوا

ــان داد و ماهیت طبقات و کارکرد آن ــنتی خود را نش ها را از اثبات کند، ولی در عی  حال محتوای س

ســازی را در ی تأثیرگذار بر فرایند طبقهدو عامل عمده توان¬میبنابرای  . محتوای اصــلی تهی کرد

ـ ـنشدوران پهلوی مدن ر قرار داد که موج طور عام  به –سازی  های حکومت در فرایند طبقهب واک

سف جدید ست. گردید - طبقات اجتماعی و بهطور خاص طبقه متو سیا ست  ستی  شبه هاینخ مدرنی

ـــر رژیم شاه و ملزومات ساخت قدرت سیاسی ای  رژیم، و دوم شرایف خاص بی  المللی و ورود اکثـ

ـان در عرصه توسعه و نوسازی که ـورهای جه موجب برانگیخت  احساس مشارکت جمعی طبقه  کش

ــد ) ــران شـ ــد در ایـ ــیعمتوسف جدیـ  1332همچنی  دولت پهلوی دوم پس از کودتای  322)، یوضـ

ـــه عمل آوردس زیرا از  درصدد برآمد تا از رشد طبقه متوسف جدید جلوگیری و کنترل سیاسی شدید بـ

شنفکران ممنوع  سی اکثر رو سیا حمایت خود به خودی ای  طبقه برخوردار نبود در ای  جهت فعالیت 

شکل ـــت از ترس  شاعه آگاهیشد و دولـ سی و اجتماعی و گیری نیروهای مخالف جلوی ا سیا های 

ای  اقدام شاه شکاف بی   40)تقای سطح فرهنگی مشــــارکتی مــــردم را گرفــــت )آشوری، بیتا، ار

ـادی از نویسـندگان و شاعران، استادان،  ـد را تشـدید کـرد و شـمار زی حکومت و طبقه متوسف جدی

ند و ...وکال، پزشـــکان  با رژیم پرداخت فت  یکی دیگر از عوامل جدایی بی  دولت و طبقه . به مخال

صادی جامعه وجود  سی و اقت سیا شد  سبی بی  ر سازی ایران تنا سف جدید ای  بود که در روند نو متو

ها در شخص شاه متمرکز بـود و ابزار حکومت او گروه کوچکی از درباریان بودند و نداشت تمام قدرت

شاه و پیـــــروی از افکارابقای آن سبت به  سی و دولتی به وفاداری مطلق ن سیا سمتهای  و  ها در 

ــر و کالً نوسازی فاقد پایه .او بستگی داشت هایخواسته ــرد تفکـ ــی فـ ــه یعنـ ــلی مدرنیتـ های اصـ

 40-30)، 1358انتقـادی، آزادی و مشـارکت مردمی بود )ادیبی، 

ضای آن دارای پایگاه ست و اع ـــه های اجتماعی مختلفمعی  ا شده کـ اند و ای  امر مانع از آن 

از ای  رو دولت  .های سیاسی ـ اجتماعی تشکیل دهندـدی بـرای کنشبتوانـد طبقـه مسـتقل و واح

ـــات، به نوعی طبقه سازی از باال تحصیلدار با توجه به درآمدهای نفتی و عدم وابستگی مالی به طبقـ
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ــت می ــبات طوریکه رانت نفت، پیدایش و ماهیت طبقات اجتماعی، تحوالت آن زند، بهدس ها و مناس

ـــوی . ها با دولت را تعیی  کرده استاط همه آنبی  ای  طبقات و ارتب دولت تحصیلدار در دوران پهلـ

ـد نهادینه ـات از رون ـاهی طبق ـدم آگ ها را کُند گیری آنسازی شده است و روند شکل دوم باعـث ع

ــق روندهای دموکراتیک  گیری هر طبقه، نشانشکل .کرده است دهنده ظرفیت آن جامعه برای تحقـ

ست ک ساس خواستسوی شکل ه جامعه را بهو قانونی ا ـــ ملت برا های گوناگون گیری یک دولت ـ

ــد، اما در عصر پهلوی دوم شکلسوق می ــدی و گیری گروهدهـ ها براساس روندهای مشخص تولیـ

صورت امتیاز  قشـربندی اقتصـادی نبـوده اسـت، بلکـه براسـاس خواست دولت فراطبقاتی آن هم به

شـدن دولـت بـه خصـوص بخـش بوروکراسی آن  درآمدهای نفتی باعث حجـیمافزایش . بوده است

ستقل از طبقات عمل کند و اگر هم عمالً طبقه ست دولت، م شده ا ای در ای  شد و ای  عامل باعث 

گیری طبقه در زمان پهلوی های مادی شکلدر واقع زمینه. وضـعیت تشـکیل شود دولت ساخته است

ــت، چ ــدار اسـ ــأمی  اقتصادی، نفت استدوم ناپایـ ــلی تـ ــع اصـ ــون منبـ دولت تحصیلدار اجازه  .ـ

ــکیالت و وحدت  .دهدگیری طبقات به معنای مدرن را نمیشکل ــجام، تشـ ــوی دوم از انسـ در پهلـ

ـــــازه ـــاختار نفتی چنی  اجـ ای را ن ری و عملی در درون طبقات خبری نیســـت به خاطر اینکه س

ـی ـکلنم ـون ش ـد، چ ـری طبقاتده شدن زمان  دست ، گرایش و هنجارها برای یکیشدن و یکگی

ـی ـداری عمومی بویژهزیادی م ـت ناپای ـه عل ـاه ب ـان محمدرضاش ـی در زم ـد، ول سیاسی، اصاًل  برن

ای گیری طبقهای به شــکلگیرد، ضــم  ای  که ســاختار نفتی هم عالقهچنی  چیزی شــکل نمی

درآمدهای نفتی به نوعی باعث وابستگی طبقات به دولت  از ای  رو افزایش .مسـتقل از قدرت را ندارد

ـی خود را در جامعه ایفا کنند، لذا در عصر پهلوی دوم طبقه گونه شده به ـش اساس ـد نق ای که نتوانن

ـی  دلیل طبقه متوسف به  ـه هم ـت، ب ـی اس ـاه عین متوسف فاقد خودآگاهی الزم، استحکام و پایگ

ـل کشـورهای پیشـرفته و توان¬میمعنای واقعی آن متشکل نیست و ن د ایفاگر نقش تاریخی خود مث

اقتصـادی مدرن باشد، درحالیکه در کشورهای صنعتی طبقه متوسف موتور توسعه سیاسی، اجتماعی و 

ــگامی در تحوالت آن جوامع ایفا کرده است ــش پیشـ ــوده و نقـ ــادی بـ خالصه آنکه، دولت . اقتصـ

سب افزایش درآمدها صیلدار به تنا سته میتح  .سازدی رانتی، نیروها و طبقات اجتماعی را به خود واب

ــرمایهای  وابستگی با ایجاد اشتلال، اعطای کمک ــرای سـ ــذاری های مستقیم، اعطای وام بـ  و ...گـ

سف جدید را در بر می شرایطی . گیردعمـــــالً همـــــه طبقات اجتماعی از جمله طبقه متو در چنی  

 . موجودیـت و سرنوشت مختلف طبقات اجتماعی است های دولت تعیی  کننـدهسیاست
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 طبقه متوسط جدید و توسعه سیاسی در دوران پهلوی دوم

های برگزیده های حزبی بعد از انقالب مشــروطیت، ضــعف نســبی گروهتجربه اندک ایران در فعالیت

مطلقه سوق  سوی ساخت قدرت  به که سیر تاریخ سیاسی ایران را سیاسی و وجود عوامل نیرومندی

ـــعه ایران را تلییر دادند ،دادمی ـــاخت قدرت مطلقه. راه توس عنوان مانع تکوی  احزاب به، تحکیم س

 ساخت قدرت مطلقه نه تنها مبتنی بر روابف قدرت شخصی. مجاری مشارکت و رقابت سیاسی گردید

صی و شخ سترش روابف  ست و گ سیا ست بلکه موجب نهادزدایی از  شدن فر ا سمی  ای یندهآغیرر

حکومت بیشـتر معطوف به جذب و حل نیروهای سـیاسـی بود و نه  سـیاسـت. گرددسـیاسـی نیز می

شده که موانع. هاپرورش آن پذیرش و سی قرار  تمامی ای  موارد باعث  سیا سعه  زیادی در مقابل تو

ست حکومت .بگیرد سی در ایران و تمرکز منابع اجبار در د سیا شت قدرت  سبی بر ،انبا  یازمینه منا

 :به گفته شاه. وجود آوردغیرپنهان به های پنهان وو گروه« هادوره»اده سیاست غیررسمی مبتنی بر اع

ضی، آزادی» صالحات ار سود کارخانه ا شدن کارگران در  سهیم  هدف ما  ،ها تنها مقدمه بودندزنان و 

 ن ری و دیگران، )نقل از:. «دموکراسی قانونی بود دستیابی به مردم و هوسیلبرقراری حکومت مردم به

1392 :139) 

 آن ساختاری تحوالت در دولت سیاسی - اجتماعی شرایف دوم، پهلوی عصر درای  چنی  بود که 

سزایی تأثیر شت ب ستی ساختاری شرایف . دا ضا رژیم( نوی  شاهی پدر) نئوپاتریمونیالی  شاه محمدر

 به جلوگیری سیاسی هایفعالیت در اجتماعی طبقات و هاگروه مشارکت و دهیسازمان از تا شد باعث

ید عمل قات و آ ماعی طب نه به اجت ـــرایف تأثیر تحت و خودجوش ایگو ماعی ش مل اجت کا ند ت  .یاب

 همه و بود ناممک  عمالً ،پذیرد انجام مدنی نهادهای طریق از بایســـتمی که اعضـــایی مشـــارکت

 دو محمدرضـاشـاه، دوران در .داشـتند قرار حکومت ن ارت اعمال و کنترل تحت اجتماعی، هایگروه

 حفظ برای رژیم تالش اول،: داشت خود تأثیر تحت را اجتماعی طبقات گیریشکل روند عمده، عامل

سی ن ام شارکت با عمالً که سیا شت تنافی اجتماعی طبقات م  و المللیبی  خاص شرایف دوم، و دا

 طبقه جمعی مشارکت احساس برانگیختگی موجب که نوسازی عرصه در جهان کشورهای اکثر ورود

سف سی دوگانه شرایف. گردید جدید متو ضالت با را رژیم سازی،طبقه یندآفر در اجتماعی - سیا  مع

 ایدوگانه سیاست اجتماعی، طبقات با برخورد در تا نمود وادار را حکومت عمالً و ساخت مواجه خاصی

ـــلطنتی ن ام حفظ مبنای بر و کند اتخاس  همی  به .نماید اقدام اجتماعی طبقات کنترل و مهار به س

شاه، دوره در دلیل ضا ست محمدر سف طبقه از دولت هایسیا سف طبقه از و سنتی متو  جدید، متو

ـــد تبدیل رژیم برای مطمئنی اجتماعی پایگاه یک به گاههیچ  یندآفر در اجتماعی طبقات بحران. نش
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صات از سازیطبقه شخ سی جامعه م شاه دوران سیا ضا ساببه محمدر  حتی که طوری به آیدسمی ح

 نتوانسته جدی طوربه شاه رژیم و بودند برخوردار سیاسی قدرت حداقل از نیز دولت به وابسته طبقات

 درباری وابسته طبقات اعضای شاه، . کند پا و دست خود برای مطمئنی پایگاه هاگروه ای  بی  در بود

 و ضعیف شاه، توجه مورد متخصصی  و طراحان باال، رده مدیران. بود داده قرار دیگر یک مقابل در را

سف طبقات .بودند قدرت فاقد ستگی علیرغم جدید متو سی ن ر از دولت، به هاآن مالی واب  رانده سیا

 . بودند شده

ــف طبقه امیدهای آخری  که مرداد 28 کودتای از پس ــتبداد تقلیل جهت متوس  و رفت بی  از اس

 شــاعران، نویســندگان، از زیادی شــمار بازگشــت، قدرت به مجدداً تریگرانهســرکوب چهره با دولت

ستادان، شکان، وکال، ا سان پز شجویان و مهند شت دوره ای  از .پرداختند رژیم با مخالفت به دان  سر

سف طبقه .شد دگرگون اجتماعی طبقات با دولت روابف سی علت به متو ستر  غربی، هایآموزش به د

شور، از خارج در چه و ایران در چه سی مفاهیم جذب قویاً ک سی،: قبیل از غرب سیا  و آزادی دموکرا

سم، سیونالی صالحات هواخواه و نا شه ا سی، ایری صادی سیا ضاً و اقت سلحانه جنگ دارطرف بع  و م

سف طبقه و شد براندازانه اقدامات  هاسال از پس نیز( قدیمی تجار و بازاریان و روحانیون) سنتی متو

سه تدریج،به خمینی امام رهبری به انزوا و سکوت صالحات پرو  یاری به و کرد سپری را انقالب تا ا

 حقوق انبوه توده دست به 1979 انقالب سانبدی . نمود سرنگون را پهلوی رژیم جدید، متوسف طبقه

 مسجد اسالمی، انقالب قلب که نیست تصادفی . گرفت صورت فکرانروش  و هاتکنوکرات بگیران،

شگاه بلکه نبودس تهران بازار جوار در شاه شاه نام که بود شده واقع خیابانی در که بود تهران دان ضا  ر

 (442: 1377 )دیگار و دیگران،. داشت را متجدد و ضدمذهبی بسیار

 ،ویژه روشنفکرانطبقه متوسف جدید به ،با شروع اندیشه مدرنیسم در ایرانای  در حالی بود که، 

صت سبیفر س های منا شارکت به د شاه، اتحادیه کارگران ایران . ت آوردندبرای م ضا سقوط ر پس از 

وجود آمد و مجلس که در گذشــته حامی حکومت محســوب ســیاســی جدید به شــکل گرفت، احزاب

ها به شکل مناسبی در عرصه مؤثری صاحب نفوس گشت و روشنفکران و تحصیل کرده طورشد، بهمی

عدد  527عدد بود به  98ز که در گذشــته تنها های منتشــره نیتعداد روزنامه. حاضــر شــدند اجتماعی

 . افزایش یافت

دولت پهلوی از حمایت طبقه متوسـف جدید منصـرف شـدس اکثر  1332بعد از کودتای حال، با ای 

ضای ستادان موانعی  اع شاعران و ا سندگان،  شدند و رژیم برای نوی سی منع  سیا ای  طبقه از فعالیت 

سته بهگرا و چپهای ملیپس از کودتا رژیم تمام احزاب و گروه .کرد ایجاد شکیالت واب  گرا، چپ و ت
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احزاب  از قدرت اجتماعات بازرگانی و تشـــکیالت دانش آموزشـــی. از بی  برد محدود کرد یا ها راآن

شان حکومتی عمل می شد و مجلس تنها همچون یک ن سته  سی مجاز کا مخالفت  کرد و هیچسیا

جدید افزود و  ای  اقدام شاه بر شکاف بی  حکومت و طبقه متوسف .دادبرابر شاه انجام نمی قانونی در

 . قشر وسیعی از طبقه متوسف جدید را در برابر سیاست نوسازی آمرانه شاه قرار داد

توان به دو گروه تقســیم کردس را می دوم نخبگان برجســته طبقه متوســف جدید در دوران پهلوی

 کردند اما بای بودند که در درون سازمان سیاسی نقش داشته و با دولت همکاری میاول نخبگان گروه

شاه منجر می شخص  شتند و گاهی ای  مقابله به تعارض با  سر مخالفت دا  .شدنخبگان دیگر ن ام 

 اســاس ســلطنت شــاه مخالفت نه تنها با گروه دوم در ن ام ســیاســی هیچ نقشــی نداشــته و معموالً

ا نخبگان ســیاســی نیز تعارض داشــتند و دلیل مخالفت ای  گروه روند غیردمکراتیک کردند بلکه بمی

سازی در ایران بود سیم .نو سف جدید را به دو بخش متفاوت با ماهیتبندی دیگر، یک تق ها طبقه متو

را کارکنان دولت و یا  بخش اع م آن. نمایدســـیاســـی اجتماعی تقســـیم می های مختلفو گرایش

شکیلبگیران حقوق سف می ت سی طبقه متو سا صی، محور ا صو دادند که همراه با کارکنان بخش خ

ستار دگرگونی هاآن. رفتندشمار میجدید به سی خوا سیا بخش دیگر  .اجتماعی بودند -های بنیادی 

های مهمی در که منابع مختلفی از درآمد را دراختیار داشــتند و موقعیت شــدشــامل اقلیتی از افراد می

کردند و با شبکه نخبگان سیاسی مناسبات چندجانبه کشور اشلال می های اداریا و دستگاههسازمان

ها آن. های سلطنتی درآیداعمال زور و فرمان هصورت وسیل توانست بهمی ای  بخش .کردندبرقرار می

 (116: 1358 )ادیبی،. مخالف بودند با هرگونه بنیادی در جامعه

فشـارها و تضـییقات  هرغم هم، علی1320 - 1342اه از سـال محمدرضـاشـ هدر مجموع، در دور

ها در مبارزه علیه حکومت و رسمی علیه دو رک  طبقه متوسف سنتی یعنی روحانیت و بازار، حضور آن

رهبری مبارزات  طور فعّال وجود داشت و روحانیت در جایگاهمدرنیزاسیون و سکوالریزه کردن شاه به

 (25: 1383 )مهاجرنیا،. آفری  بودیگاه مردمی و اقتصادی نقشعنوان پاسیاسی و بازار به 

، بازار که جایگاه اصلی طبقه متوسف سنتی بود به انحطاط گرایید و 1357 تا1342از  در نیمه دوم

ستگاه شهدر مقابل، خدمت در د سبه و پی سعه پیدا کرد و تجار و ک صادی تو صنعتی و اقت وران های 

دادند با همه نقش و تاکیدی که در حیات اقتصــادی زار را تشــکیل میقدیم و مجموعه کســانی که با

میانگی  نسبت حضور  .مملکت داشتند، نفوس دیرینه خود را در اجتماع و سیاست تاحدی از دست دادند

درصــد کل نمایندگان  11( در مجلس شــورای ملی 1302تا  1285تجار و اصــناف در پنج دوره اول )

درصــد بود که ای  نســبت در دوره بیســت و یکم  4. 11( 1304تا1320) مجلس و در پنج دوره بعدی
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. درصــد تقلیل یافت 8. 6( به 57تا1354درصــد و در دوره بیســت و چهارم ) 7. 7( به 1346تا 1341)

 ( 49: 1349 )بهنام و راسخ،

 به ،رژیم با انجام نوسازی اقتصادی و اجتماعی و قصور در انجام نوسازی سیاسی ،هاعالوه بر ای 

ـــاختار اجتماعی تیره کرد و خطیرتر از همه پل های معدودی را که در طور کلی روابف خود را با س

شته ت سنتی بهأگذ سی را با نیروهای اجتماعی  سیا سات  صل ؤویژه با بازارها و ر سی سای مذهبی مت

شکاری به بازار نمودمی ستاخیز توهی  آ شکیل حزب ر سرانجام با ت ستاخیز  حزب .کرد، قطع نمود و  ر

شار قرار دادن بازارهایی که قبالً صره دولت قرار گرفته بودند،  در حمله به بازار و تحت ف در حلقه محا

ــنتی در وحشــت فز ــف س ــد و بدی  ترتیب بازاریان و طبقه متوس ای از مبارزه یندهآبه دولت ملحق ش

ایران روحانیون با بردند و اما روحانیت، در تاریخ ســـیاســـی و مذهبی ســـر می ضـــدبازاری دولت به

ای های ضــدحکومتی و ضــدخارجی نقش تعیی  کنندهبرخورداری از چند ویژگی توانســتند در حرکت

شند شته با شار و نیروهای اجتما .دا سایر اق سه با  شکلعروحانیون در مقای سازمانی و ت سی  سیا  های 

قدرت روحانیون نفوس آنان  منبع .دهندتری  نیروهای اجتماعی ایران را تشکیل میتری  و منسجمیافته

زیرا از آنجا که مسلمانان در بیشتر اعمال فردی و اجتماعی خود را  ،در مسائل اجتماعی و فردی است

برای داشــت  مالک و عیار در مشــروع بودن کارهایشــان به . دانندمقید به رعایت اصــول شــرعی می

ی از مســـائل اجتماعی و فردی مردم کنند و ای  امر، نفوس مراجع را در حیطه وســـیعمراجع رجوع می

ــترش می ــلف نفوس دینی آنان میگس ــدهد و موجب تس ــود، قدرت بیان و دارا بودن منش مردمی  أش

حوزه  .روحانیون را نباید در ایفای نقش آنان در پویش تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران نادیده گرفت

های ســیاســی بر فکار و اندیشــهســال اول ســلطنت محمدرضــا شــاه از لحاظ رشــد ا12علمیه قم در 

های نهضت ملی کردن صنعت نفت که موج ویژه در سالهای علمی دیگر برتری پیدا کرده و بهحوزه

روحانیون همراه با ســایر اقشــار و طبقات جامعه تالش  ،خواهی ســراســر ایران را فرا گرفته بودآزادی

طور علنی به نفع دکتر ری از روحانیون بهتعداد بســیا .ای برای تحقق اهداف ملی انجام دادندگســترده

ــدند ــال  .مصــدق وارد عمل ش ــتگیری و تبعید امام به ترکیه تا س العمل روحانیون عکس 1356با دس

ــیاســی حاکم انجام دادند های علیمه که حال روحانیون مبارز حوزهدر عی . مهمی در مقابله با ن ام س

ــیاســت روی آوردند ــار مختلف تحصــیل رهبری امام را پذیرفتند به س ــعی کردند با اقش ، هاهکردو س

 (www.  pajoohe. com). ای مردم رابطه برقرار کنندروشنفکران و توده
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 نتیجه گیری

 کردن محدود ،بر اساس درآمدهای نفتی اجتماعی دگرگونی و نوسازی برنامة چارچوب در شاه تالش

 شد، تلییر دچار در ایران سازی هویت سیاست پهلوی، دوران در بود آن کردن فردی و دینی هاندیش

 به را شــیعی و اعتقادات افکار تا نمودمی تالش داشــت، تکیه آن بر دوم پهلوی که ملی هویت اما

ــل. دهد تلییر بودن، عربی و وارداتی بهانة ــلی عامل متعدد، مواردی در فوکو میش  در را قیام اص

 اسالمی انقالب پیروزی در را اصلی عامل سه وی، .است جستجو کرده ایران مردم مذهبی باورهای

 . خمینی امام رهبری و مردم جمعی همذهب، اراد: است دانسته مؤثر ایران

سکوالریسم،  گسترش و بسف راستای در مذهبی تسامح رواج و شیعی اسالم تضعیف برای شاه

دو  پهلویس هکتابخان و ایران فرهنگ بنیاد: داد قرار خود کار دســتور در را فرهنگی نهاد دو تأســیس

 هویت ایران، که نمایند وانمود میکردند سعی ادیان، مشترک تبلیغ با که فرهنگی سیاستگذاری رک 

سالم از قبل فرهنگی ماهیت همان ست، ا ستا، همی  در و ا صلی ارکان جزئی را سطنت نهاد را  ا

 . کنند قلمداد ایرانی هویت

 ناسیونالیسم افراطی نوعی تبلیغ جهت در تماماً .ش 1355 تا 1345 هایسال هایجش  برگزاری

 شــأن علمای کردن اعتباربی  و اســالمی اندیشــة کردن پی بیرنگ در حکومت، ایدئولوژی و بود،

سلمان شتبرمی گام م صول انقالب کردن پیاده هادام در شاه دا  . ش 50 هده آغاز در خود سفید، ا

 اوقاف سازمان ن ر زیر و طلبه هوظیف مشموالن خدمت از که کرد، صادر را دی  سپاه تشکیل فرمان

 جدید ساماندهی با شاه. آغازکرد 1351 بهم  28 را از خود رسمی فعالیت سپاه، ای . شدمی  تشیکل

 را حوزه مادی استقالل هم تا بود تالش در بود، سازمان تابع ای  که دی  سپاه ایجاد و اوقاف سازمان

 نماید.  قطع روحانیون با را مردم ارتباط معنوی هم و کند مواجه مشکل با

ــازی روند که بعد به 40 هده از مجموع، در ــد،می پیاده مختلف اهداف با نوس ــاه ش ــف  ش توس

شار تحت همواره مذهبی منتقد هایجناح شیده چالش به و بود ف  حکومت به نتیجه، در .شدمی ک

 .شد انقالبی تبدیل جنبش به اسالمی گفتمان فرایند در اجتماعی هاینارضایتی و شد کشیده بحران

. انقالبی شد گیریبه جهت تبدیل رضایت، عدم وکنش کرد نفی را سلطنت  ایدئولوژی انقالبی، اسالم

 کفر، و اســالم بی  نام تضــاد به اصــلی مشــکل کردن مطرح طریق از اســالمی - انقالبی گفتمان

 و بیحد استبداد، با جنگ در مسلمان هجامع و یدبخش تعالی را اجتماعی شکافهای و طبقاتی اختالفات

 . شد متصور حصر

سازی هایبرنامه که دوم پهلوی  تنها نه دلیل آنکه به کرد،می پیگیری تمام جدیتّ با را خود نو
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سا بلکه نداشت، مدن ر را دینی نوسازی سا شت  سیاست کنار برای هاییبرنامه دارای ا  و مذهبی گذا

 ناکامی علت .کرد مخالف برخورد نیروهای نفوسناپذیر و سراسری سدّ به بود، سکوالر هایجامع ایجاد

سع هایبرنامه شه حکومت، هتو ستائیان مذهبی و قومی هایری  روحانیت از فرهنگی پذیری و اثر رو

 . بیابد ها طرفدارانیآن بی  در نتوانست هم شاهنشاهی سکوالر ایدئولوژی که بود،

 منابع و مآخذ

صلنامه علوم اجتماعی ""، (1376)ابراهیمی، پریچهر  .1 ، ف

 9دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمـه طباطبایی، شماره. 

سین،  .2 شارات جامعه.  ، (1358)ادیبی، ح ضا 3-، تهران: انت ازغندی، علیر

 ، تهران: نشر قومس. ، (1385)

شرف، احمد  .3 شارات ، (1359)ا ، تهران: انت

 زمینه. 

ی حســـین مرت،ری، ، ترجمه، ایران؛ (1380)امجد، محمد  .4

شارات باز.   شنگ 6-تهران: انت سی، جامعه، جامعه(1381)امیراحمدی، هو سیا سعهی  ی ی مدنی و تو

 ملی، تهران: نقش و نگار. 

شوری، داریوش )بیتا(،  .5 شارات گاه.  آ آل احمد، 8-، چاپ دوم، تهران: انت

 ، تهران: انتشارات فردوس. ، (1375)جالل 

 : گام نو. ، تهران، (1380)بشیریه، حسین  .6

، ، (1385)بشیریه، حسین  .7

ــر.   ــر نگاه معا.  ،»«، (1388)تری،کارل 11-تهران: نش

، چاپ ، (1382)توحیدفام، محمد 12-ی جعرر خیرخواهان، تهران: نشر نی.  ترجمه

 اول، تهران: روزنه. 

، اطالعات سیاسی اقتصادی، ، (1376)یوسری، امیرمحمد  حاجی .8

، تهران: انتشــارات ســازمان ، (1384)خضــری، محمد 14- 126و . 125شــماره 

 مدیریت و برنامه ریزی کشور. 
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ی ، گزارش تحقیقاتی پژوهشــکده(1381)خضــری، محمد  .9

مارهی.  ـــ عات راهبردی، ش طال مدتقی 16- 81م «، (1381)دلرروز، مح

 در دموکراسـی و جامعـه مـدنی در خاورمیانـه، تهـران: انتشارات سالم.  »

، ا.ــرهان: ، (1385)اری ربانی، رســول و ابراهیا انصــ .10

 ، چاپ دوم، تهران: نشر نی. ، (1368)رزاقی، ابراهیا 18-انتشارات دانشگاه ا.رهان.  

 ، تهران: نشر مرکز اسناد انقالب اسالمی. ، (1383)رهبری، مهدی  .11

ـــکاری، عبدالقیوم  .12 ، چاپ اول، تهران: ، (1379)ش

، (1371)طبیبیان، محمد 21-انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی.  

 4، برنامه و توسعه، شماره . 

 69، ماهنامه زمانه، شماه . ، (1378)عمویی، ابوالرضل، مذهبی، مهدی  .13

، تهران: انتشارات مرکز ، (1382)عیوضی، محمد رحیا  .14

 اسناد انقالب اسالمی. 

، به اهتمام مجتبی ، (1388)عیوضـــی، محمد رحیا  .15

 ت روزنه. مقصودی، چـاپ سـوم، تهـران: انتشـارا

ــمی، محمد علی  .16 ، (1386)قاس

 ، با اهتمام رسول افضلی، قا: انتشارات دانشگاه مرید. 

، چاپ اول، تهران: دفتر ، ا(1380)کردزاده کرمانی، محمد  .17

سی و بینمطالعات  سعود 27-المللی.  سیا ، (1381)کمالی، م

، (1372)کاتوزیان، همایون 28-ی کمال پوالدی، تهران: انتشارات باز.  ، ترجمه

 ی محمدرضا نریسی و کامبیز عزیزی، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز. ، ترجمه

ضا طیب، ، ترجمه، (1374)یون کاتوزیان، هما .18 ی علیر

 96و .  95اطالعات سیاسی اقتصادی، شماره 
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