
نقش بحران مشروعیت در پیدایش نهضت مشروطه و انقالب 
 اسالمى ایران

 (*) عباس زارع
در صــدد بررســى دو مقطــع تــاریخى یعــنى دوره قاجــار تــا نهضــت مشــروطیت و دوره پهلــوى تــا انقــالب , نوشــتار حاضــر

اســالمى از منظــر چگونگــى پیــدایش مشـــروعیت سیاســـى در ایــن دوره هــا و نحـــوه زوال ایــن مشــروعیت در دو انقــالب 
اجتمــاعى و فرهنگــى در بــروز و ظهــور دو پدیــده مهـــم نهضــت , بــدون انكــار تــإثیر عوامــل اقتصــادى, در واقــع. اســت

بر آن است تا روشن كند كه همان گونه كه حاكمیت سیاسى در دوره هاى , تحقیق حاضر, مشروطه و انقالب اسالمى
اجتمــاعى و فرهنگــى در صــدد ایجــاد مشــروعیت سیاســى و اعمــال , مزبــور بــا فــایق آمــدن برپــاره اى مشــكالت اقتصــادى

بروز چالش هاى بى پاسخ در عرصه هاى یاد شده و عدم توان حاكمیت ها در اداره و , اقتدار مطلوب خود بوده است
حاكمیت سیاسى را با مشـكلى جـدى در حفـظ مشروعیت خـود روبـه رو , كنترل مسأل ناشـى از آنهـا نـیز از ســوى دیگــر

بـه عنـوان ,  دولـت و نظـام سیاسـى حـاكم بـر جامعـه, در ایـن جـا. سـاخته و نظـام سیاسـى را دچـار بحـران مشـروعیت كـرد
اجتماعى و , چالش هاى اقتصـادى, از سوى دیگر. اصلى ترین عامل مسلط و صاحب نقش در جامعه تلقى شده است

بـه چـالش سیاسى انجامیـده و , همـواره در مراحــل حاد و بحرانـى خود, فرهنگى به دلیل قاهریـت دولـت در ایـران معاصـر
از ایـن رو مـى تـوان گفـت مشـروعیت سیاسـى دولت و به عبـارت ; حكومت را با بحران هاى سیاسى مواجه ساخته است

از مسـإله انگیزتـرین و در عیـن حــال آسـیب پـذیرترین عناصـر ســاختارى در ایران , دولـت در وجــه سیاسى آن, دقیـق تــر
 .معاصر بوده و در سده هاى اخیر همواره بحران در عرصه نظام سیاسى ایران وجود داشته است

سوال اساسى این مقاله آن است كه چه نسبتى میان ظهور بحران مشروعیت از یك سو و فروپاشى نظـام سیاسى حاكم 
در دو مقطع نهضت مشروطه و انقالب اسالمى از سوى دیگر وجود دارد؟ این پرسش خود به پرسش هاى دیگرى باز 

مشروعیت سیاسى در دوره قاجار و پهلوى از چه منابعى تغذیه مـى كـرد؟ تزلـزل و فروپاشى مشـروعیت : گشت مى كند
سیاسى در نهضت مشروطه و انقالب اسالمى در سایه رخـداد كـدام زمینه هـا و عوامل صورت گرفت؟ ظهور نهضت 

تكــوین یافــت؟ در ایــن راســتا ایــن , همــراه بــا طــرح كــدام عناصــر مشــروعیت ســاز جــایگزین, مشــروطه و انقــالب اســالمى
نتیجه فروپاشى عناصر مشروعیت بخـش نظـام , ظهور نهضت مشروطه و انقالب اسالمى((فرضیه مطرح مى شود كه 

 )).سیاسى حاكم و تكوین عناصر جایگزین مشروعیت بخش بوده است
است كه بـا  Legitimacyبر گردان واژه)) مشروعیت. ((در آغاز الزم است درباره مفهوم مشروعیت توضیحى ارأه شود

هــم ریشــه ) قــانون گــذار(,  (legacyقــانون گــذارى ( Legislation,Legalو ) مــیراث قــانونى (Legislatorواژگــانى چــون
البتــه از آن . را بــراى آن بــه كــار بــرد)) حقانیــت((و )) قانونیــت((, ))مقبولیــت((بــوده و مــى تــوان معــادل هــایى همچــون 

در غرب از توسعى خاص برخـوردار بـوده و قوانین نانوشـته اعـم از سنت هـا و عـرف ها را )) قانون((جایى كه مفهوم 
ضــمن ایــن كــه ) 1.(مشــروعیت ناشــى از ســنت هــا و عــرف هــا نــیز مســتفاد از ایــن واژه مــى باشــد, نــیز شــامل مــى شــود

; معتبر یا موجه تلقى مى شود, اقتدارى است كه از جانب كسانى كه تحت كار بـرد آن قرار مـى گیرند, اقتدار مشروع
یعنى ایـن كه آن نظـام مبین اراده عمومـى اســت و توانـایى ایجـاد و حفـظ ایـن , از این رو مشروع بودن یك نظام سیاسى

Page 1 of 15علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\58.htm



هـر , بدین سان اقتدار و مشـروعیت. مناسب ترین نهادها براى جامعه هستند, اعتقاد را دارد كه نهادهاى سیاسى موجود
) 2.(متضـمن فـرض مشـروعیت مى گـردد, ارتباطى نزدیك بـا مفهوم تعهد و الـزام به فرمانبردارى مى یابند و اقتـدار, دو

بـاور بدین امـر است كه اقتـدار حـاكم بـر هـر كشور , مشـروعیت: ماتیـه دوگان در توضـیح معنـاى مشروعیت مـى گوید
مفهـوم مشروعیت را مى توان از طریـق . محق است فرمان صادر كند و شهروندان موظفند به آن گردن نهنـد, مفروض
مورد سنجش , ایمان بـه رهبران و میزان حمایت از رژیم ها, یعنى اندازه گیرى اعتماد مردم به نهادهاى موجود, پیمایش
آن , مناسب و از نظـر اخالقـى موجـه است, چنانچه مردم باور داشـته باشـند كه نهادهـاى جامعه اى مفـروض, قرار داد

بدین سـان مــى تـوان گفـت اصوال مشـروعیت به رابطه ) 3.(مشروع است, گاه مى توان نتیجه گرفت كه نهادهاى یاد شده
در ابعـاد و , به عـالوه امـرى ذهنى اسـت و بنـابر این در جوامـع مختلف; دو سویه میان مردم و حاكمیت باز مـى گردد

 .سطوح متفاوتى معنا پیدا مى كند و نمى توان قالب هاى عینى مشخصى براى آن در نظر گرفت
چنان كه ; برخى نیز مشروعیت را به منطق نظام سیاسى حاكم در اعمال حاكمیت خود بـاز مـى گردانند, در عین حال

 : محمد جواد الریجانى مى گوید
این غیـر . یعنى این كه گروه حـاكم چه توجیهـى براى انفاذ قـدرت خـود دارد, یعنى توجیه عقالنى انفاذ حاكم, مشروعیت

ند به دالیـل مختلـف, از توجیـه محكوم علیه در قبـول حكـم است سـیطره اى را , از جمله ترس از جان, زیـرا آدم مــى توا
 ) 4.(قواره حكومت به اندازه برهان مشروعیت است... چه توجیهى دارد؟, اما كسى كه مسیطر است; بپذیرد

از مشروعیت صرفا بحث از پدیده اى منطقى و ذهنى از منظر حاكمـان خواهــد بحث , اوال, ولى باپذیرش چنین معنایى
اساسا هر , با قبـول چنین معنـایى, ثانیا;  در حالى كه مشروعیت اصوال پدیده روانى در سطح كالن اجتماعى است, شد

مشروعیت خواهد داشت هر چند كه به هیچ وجه مورد قبول اكثریـت مردم جامعـه خود , رژیمى در حد مطلوب و مقبول
مدعى , انفاذ حكم خـود را توجیـه عقالنـى كـرده و براى حاكمیت خود, زیرا حتى رژیم هاى در تبعید نیز به نحوى, نباشد

حكـم آنهــا را فرمان , چرا پـیروان, مستبدان تاریخ در مرحله سقوط و اضمحالل از خود مى پرسـند. توجیه عقالنى هستند
نمى تـوان مشـروعیت را در وجـه ذهن و ضـمیر , نمى برند؟ و چرا تسلیم منطـق واقعى و درست نمى شـوند؟ بـدین روى

در همــان جانــب محكــوم علیــه , معــادل مشــروعیت باشــد)) توجیــه عقالنــى حكــم((حكــام مــورد كــاوش قــرار داد و چنانچــه 
 . نسبت به قبول حكم صحیح تر خواهد بود تا جانب حاكم و مسیطر

ضــمن توجــه بــه , نكتــه آخــر ایــن كــه در بررســى زمینــه هــا و اشــكال مشــروعیت بخــش نظــام سیاســى در نوشــتار حاضــر
مشـروعیت سنتى و مشـروعیت , سنخ شناسى مشروعیت ماكس وبر ـ مشروعیت عقالنى, عناصر كاركردى نظام سیاسى
بروزشـكاف هـاى ((از چارچوب نظـرى , و در تحلیل چگونگى ظهور بحـران مشروعیت, كاریزماتیك ـ مد نظر بوده است

 .بهره گیرى شده است)) مدرنیزاسیون((به همراه نظریه )) اجتماعى
 مشروعیت سیاسى در دوره قاجار و پهلوى

حكومت قاجار بر شالوده قبیله استوار بود و قبایل در این دوران به دلیل ایـن كه بهترین نیروهـاى جنگى را تشـكیل مـى 
بــر , در واقـع تمـام سلســله هـاى مهـم ایرانـى از زمـان آل بویـه تــا زمـان قاجـار. بـر اهـالى شــهرى برتــرى مـى یافتنــد, دادنـد

بلكـه در , نه تنها در ریشه هاى شكل گیرى حكومت, و ساختار قدرت قبیله و عشیره) 5(قدرت هاى قبیلگى تكیه داشتند
بـــدین ترتیـــب مشـــروعیت ســـنتى پدرســـاالرى; عنصـــرى اصـــلى محســـوب مـــى شـــد, تكـــوین و اســـتقرار بلنـــد مـــدت حكومـــت

Patrimonial ( (قوىتریــن . از درون قبیلــه بــه عرصــه حاكمیــت بســط یافــت و شــالوده اصــلى اقتــدار حـاكم را ســامان داد
س آن قرار داشت)) شاه((شخص , بود كه در عین حال)) دربار((, گروه منفرد در حاكمیت ٕ دربـار از گـروه هاى . در را

همسـران و ســوگلى شــاه بــا نفــوذ فراوان حضــور , ملكــه مــادر, بزرگـى از اقــوام سـلطنتى تشـكیل مـى شــد كـه در میـان آنهــا
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و همیــن افــراد معمــوال فرمانروایــان ایــاالت را از میــان اعضــاى خانــدان قاجــار برمــى گزیدنــد و در قالــب سیســتم , داشــتند
پسـت هـا را در خــانواده قاجــار دســت بــه دســت مـى كردنــد كـه البتــه داشــتن زمیـن در كســب چنیــن منزلتــى , خــراج ســالیانه

یعــنى زمیــن داران بـا رهـبران قبایــل و وابســتگان , ایــن امــر گــواه پیونـد میــان دو عنصــر ثــروت و قـدرت. بســیار موثــر بـود
 )6.(خاندان قاجار اعم از صاحب منصبان و علما در این دوره است

لكـن كاركرد آن نه ; نوعى فعالیت دیوان ساالرى وجـود داشت, در ضمن چنین شالوده اى از نظام سنتى, در عین حال
بلكـــه جمــع آورى مالیـــات هــا و تـــإمین بنیـــه مـــالى دربارىهـــاى ایـــالتى و , تقویــت وجـــه عقالنـــى مشــروعیت و اقتـــدار حـــاكم

چنان كه شـاهزادگان جـوان مایل بودنـد تـا از منـابع ایالتى بـراى سركشـى و طغیـان ) 7(;به ویژه شخص شاه بـود, مركزى
 )8.(استفاده كنند

گـر چــه . كـاركرد تقویـت و بــاز تولیـد مشـروعیت سـنتى نظــام سیاسـى را ارأه مـى كردنــد, برخــى از علمــا نــیز در ایــن دوره
قاجاریه نمى توانست خود را از نوادگان أمه بشمارد و یا مدعى تبار و شرافتى خاص به لحاظ مذهبـى , برخالف صفویه

از ایـن رو بـا نصب امامـان جمعه والیـات و نیـز ; خود را ظل اهللا مى دانست, ولى بر مبناى سنت رایج سلطنتى, گردد
بـه بیان , سعى در جلب مشاركت علمـا و همگـون سـازى آنهـا در جهت مشــروعیت حكومـت مى كـرد, بخشى از قضات

ولـى حاكمان بعـدى در صدد محـدود كـردن , فتحعلى شاه براى جلب مساعدت علمـا زحمـت زیـادى كشـید: ((خانم لمبتون
امـا سعى مـى كـرد كه آنان , محمد شاه با این كه به طبقات روحانى جیره و مستمرى مى پرداخت. قدرت آنان بر آمدند

علما وظایف مـذهبى معیـنى براى حكومت انجـام مـى دادنـد و بخـش عمده اى از آنـان ... را بیشتر تحت كنترل در آورد
 )9)).(مقررى و مواجب دریافت مى كردند, كه تا حدى با حكومت مصالحه كرده بودند

وجـه كــاركردى و كارآمـدى نظـام سیاسـى در , عنصـر دیگـرى كــه در تقویــت و تحكیـم مبـانى مشــروعیت قاجار موثـر بـود
نظم و امنیت در كشور پهناورى مانند ایران با فقدان راه هاى مواصالتى و با وجود فرمانداران . تإمین امنیت و نظم بود

, ضــمن ایــن كــه نیروهــاى نظــامى محلــى قبایــل; معنــاى ویــژه اى مــى یافــت, محلــى كــه پســت هــا را بــه مزایــده بــرده بودنــد
دولـت مركزى در راسـتاى كنترل نظم و امنیـت ایاالت به وسایلى , در عین حـال. پشتوانه چنین نظمى شمرده مى شـدند

اعطاى , تشویق منازعات گروهـى, تقسـیم نیروهـاى مخالف دولـت: عبارت بودنـد از((غیر مستقیم تمسك مـى جســت كـه 
 )10.(و باالخره گروگان نگه داشتن سران قبایل و خانواده هاى سرشناس در تهران, ...رشوه و

نبایـد از تإثیر گـذارى و دخالـت نماینـدگان دولـت هــاى خـارجى و كمپــانى هـاى اقتصادى بیگانه در , بـا همـه ایــن احــوال
چه آن كه رقابت انگلیس و روسیه و تضعیف استقالل سیاسـى ; تصمیمات و سمت گیرى نظام سیاسى ایران غفلت كرد

امكان تحلیل مبانى مشروعیت نظـام سیاســى بر پایه هاى صرفا داخلى را منتفـى ساخته و سهم موثـر , حاكمیت داخلى
همچنان كه ; عنصر خارجى را در ساخت اقتـدار و در نتیجه بنیان مشروعیت حاكمیت داخلـى قابـل تحلیـل مى شـمارد

 : خانم لمبتون مى گوید
وى با دریافتن ایـن مطلـب كــه از . از اجـدادش درك روشـن تـرى داشـت, ناصر الدین شاه احتماال نسبت به ضعف ایـران

سیاست تشویق و تقویت قدرت هاى بیگانه براى سرمایه گذارى در ایران را پیشه , مداخله بیگانه نمى توان جلوگیرى كرد
 ) 11.(كرد

 : خانم نیكى كدى نیز مى گوید
كوشـش دولـت در جلـب نظر و موافقـت غربى هـا و , ضـعف سیاسى و نظـامى, تكیه ایران بر نیروهـاى اقتصـادى غـرب

ایران را تبدیل به كشورى نمود كه استقالل , حفاظت قاجاریه توسط دولت هاى انگلیس و روس در مقابل قیام هاى مردم
 )12.(بسیار محدودى داشت

Page 3 of 15علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\58.htm



همـــه عناصـــر نــام بـــرده را مـــى تـــوان در ذیـــل همـــان مشـــروعیت پدرســـاالرى تفســیر كـــرد و ایـــن وجـــه از , در عیـــن حــال
 .مشروعیت را وجه غالب نظام سیاسى دوره قاجار برشمرد

بــا خــروج از مشــروعیت ســنتى پــدر ســاالرى همــراه بــود و شــكل گــیرى عناصــر نویــن , بــرخالف دوره قاجــار, دوره پهلــوى
در عین حال شاید بتوان گفت كه هیچ شـالوده منسـجمى از عناصر مشـروعیت در این دوره . مشروعیت را نوید مى داد

در وضـعیتى بـه , پهلوى اول. تحقق خارجى نیافت و حاكمیت در تحقق بخشـیدن بـدین مقولـه همواره ســردرگم بـاقى مانـد
, مشكالت اقتصـادى دوران پس از جنگ جهـانى اول و از هم گسسـتگى هـاى اجتماعى, قدرت رسید كه ناامنى گسترده

دست كم امنیـت و نظم را , از این رو با اعمال زور و دیكتاتورى; مردم را در زیر فشارهاى مضاعف ناتوان ساخته بود
لكـن در كوتـاه , اعمال زور و شیوه هاى قهرآمـیز اگـر چه در بلنـد مدت خـود مشـروعیت زداسـت. به جامعه باز گردانید

; عامل مثبت و مشـروعیت زا تلقى مـى شـود, مدت به ویژه پس از دوره اى از ناامنى ها و هرج و مرج هاى اجتماعى
به طور نسبى یك برنامه نوسـازى و اصـالحات , 1320تا  1304ضمن آن كه در دوره رضاخان در فاصله سال هاى 
ایجــاد كارخانــه هــاى بــرق و , بهبــود سیســتم حمــل و نقــل جــاده اى, از بــاال بــه مرحلــه اجــرا در آمــد كــه احــداث خــط آهــن

توجـه بـه , رشد دیوان ساالرى ادارى,  وضع قانون جدیـد خـدمت سربازى و پایـه ریزى ارتـش مدرن, تقویت بخش صنعت
بـدین سـان بــه كـارگیرى زور و اعمــال قـوه قهریـه . نهادهـاى تمدنى جدید نظیر تإســیس دانشــگاه تهــران از جملــه آنهــا بـود

كه به وجوه كار آمدى نظام سیاسى باز مى گشت و مى توانست (همراه با تإمین نظم و امنیت و اجراى برنامه نوسازى 
عناصـــر اصـــلى شـــكل گـــیرى مشـــروعیت ) رژیـــم در دوره بقـــا و اســـتقرار گـــردد)) Legitimationعامـــل مشـــروعیت یـــابى

همیـن عنصـر زور و قـوه قهریـه , در عین حال. نخستین و مشروعیت بدوى در نظام سیاسى دوره پهلوى را تحقق بخشید
اصــوال , بــدین جهــت; عامــل فروپاشــى مشــروعیت نظــام سیاســى و زوال ســاخت اقتــدار پهلــوى اول گردیــد, در بلنــد مــدت

دشوار است كه در این مقطع بتوان مشروعیت پایدارى را مـورد شناســایى قرار داد و تمسـك شاه بـه پاره اى از باورهاى 
مغشوش تر وضعیف تـر از آن , سنتى مردم در برخى مواقع و تإكید او بر یكپارچگى ملى با اتكا برناسیونالیسم دولتى

 .است كه بتوان آنها را مبناى شكل گیرى مشروعیتى فراگیر و ریشه دار تلقى كرد
با رویكرد شاه جوان بـه عنصـر زور , 1332دوره اقتدار پهلوى دوم نیز پس از سقوط دولت ملى دكتر مصدق در سال 

شـاه نیز از پـدرش رضاشـاه ((به گفته خانم كدى . و استبداد به مثابه نخستین عامل ایجاد اقتدار و مشروعیت آغاز شد
را كـه مقرر مـى داشـت حكومت از هیإت دولتـى  1286تـا  1285تقلیـد نمود و بخـش اصلى قانون اساسـى سـال هـاى 

مسوول بوده و قـدرت شـاه نـیز به چنـد , تشكیل مى شود كه در مقابل مجلس كه به وسیله آراى آزاد ملت انتخاب گردیده
شــاه در ســایه كودتــاى زاهــدى و ســركوب گســترده مخالفــان و ) 13)).(بــه فراموشــى ســپرد, مــورد معــدود محــدود مــى باشــد

در , اقتـدار خـود را بـا حمایت دولت هـاى خارجى به ویژه امریكا تحكیم بخشید, 1336تشكیل سـازمان امنیـتى در سـال 
گره از كار مشروعیت رژیم نمى گشـاید و او نیازمنـد به كـارگیرى , این فرآیند, عین حال او مى دانست كه در بلند مدت

عناصرى دیگر براى تحكیم مبانى مشروعیت رژیم و تفوق یابى پایدار بر گروه هاى قدرتمند و متنفذ از جمله روحانیت 
 .و مذهبى هاست

این نـوع مشـروعیت خود وجهى دو گانـه . باز گشت رژیم به نوعى مشـروعیت و اقتـدار سنتى بود, یكى از این عناصر
همانند ایـن ادعا كه شـاه تحـت (در تمسك شاه به پاره اى عقاید مذهبى و باورهاى سنتى دینى مردم , یافت كه از سویى

در توجـه او به دوران قبل از اسـالم و , جلوه گر شد و از سـویى دیگـر) عنایت و حمایت امام هشتم شـیعیان قـرار دارد
تبلیـغ چگونگـى جـان به در بـردن . افتخارات باستانى ملى و شكوه و عظمت پادشاهى هخامنشى و ساسـانى تجلى یافـت

 2500و برپــایى جشــن هــاى تخیلــى و پرهزینــه , از قســم نخســت, بــه جـان او شـده بــود 30از ســوء قصــدى كــه در دهـه 
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ولـى گویا ; متعـارض مــى نمــود, شاید این باز گشت دوگانه بـه مشـروعیت سـنتى. ساله در دهه پنجاه از مقوله اخیر بود
گاهى استفاده بى مهابا از چنیـن . رژیم مایل بود از هـر دو زمینـه در جهت تحكیـم مبانى مشـروعیت خـویش بهره گـیرد

منـابعى تـا حـدى پیش مــى رفـت كـه گویـا شـاه مایــل اســت چهـره اى اسـطوره اى از یـك رهـبر فرهمند را بـراى خود ترســیم 
 .كرده و خود را مفتخر به حمایت مستقیم الهى و سایه خدا بر زمین تلقى كند

ایــن توجـه از سـویى در تقویــت دیــوان . توجــه شــاه بــه تقویــت وجــه قــانونى ـــ عقالنــى مشــروعیت رژیــم بــود, عنصــر دیگــر
حــزب ایـران , حــزب مــردم, ســاالرى دولــتى ظــاهر گشـت و از سـویى دیگـر در تشــكیل احــزاب سیاسـى ماننــد حــزب ملیــون

متمركـز سـاختن , ولى مآال آنچـه از سوى شخص شاه مـورد تإكیـد و تعقیب قـرار گرفـت, نوین و سرانجام حزب رستاخیز
و ایـــن البتـــه بـــا راه انـــدازى نمایشـــى نمـــادین در جهـــت تبلیـــغ جنبـــه هـــاى , قـــدرت تحـــت اختیـــار حكومـــت در تهـــران بـــود

در واقــع وجــه قــانونى ـ . ســازگار مــى نمــود, دموكراتیــك حكومــت و تظــاهر بــه وجــود اقتــدار و مشــروعیتى قانونىـــ عقالنــى
هیچ گاه بنیان استوارى نیافت و همواره در سطح اشكال نمادین ایـن نـوع مشروعیت و تظاهـر , ت رژیمeعقالنى مشروع

 .به وجود مشروعیتى قانونى ـ عقالنى باقى ماند
گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غرب و عالقـه بـه اصـالحات و نوسـازى جامعـه در بعـد فرهنگــى ــ عـالوه , در عین حال

شاه را در تعـارض ویرانگــر بـا گـرایش هـاى پیشـین خـود قـرار مـى , بر بعد اقتصادى ـ با گرته بردارى از مدل هاى غربى
آیا او مى خواست رهبرى بر طبق سنت ها و آیین دیر پاى تاریخى تلقى شود یا رهبرى كـه با انگـیزه هـاى اصـالح . داد

رهنمون شـود و عاجل تـرین مظـاهر غرب را در )) دروازه هاى تمدن((طلبى و سنت شــكنى در صـدد اسـت ملتـش رابـه 
حاكمیت را در اتخاذ مســیرى واحــد در , كشور به منصه ظهور رساند؟ مجموعه گرایش ها و تمایالت متعارض یـاد شده

در نتیجه رژیم سعى كرد از امتیاز همه انواع مشروعیت سیاسى بهره ; جهت كسب مشروعیتى پایدار سر در گم ساخت
رژیـم دیگـر بـه . را بـراى رژیـم به ارمغان مىـآورد)) منشـورى((مشروعیتى تركیبى و , گیرد و این امر اگر قابل تحقق بود

دل , مشــروعیت و اقتــدار پدرســـاالرانه اى كــه در دوره قاجــار جریــان داشــت و در پهلــوى اول بقایــاى آن دیــده مــى شــود
اگــر , بــدین ترتیــب. خــوش نداشــت و مشــروعیت سیاســى را در بنیادهـایى دیگــر و عناصــر متنــوع جســت و جــو مــى كــرد

بتــوان مشــروعیت اولیــه و نســبى در دوره پهلــوى نخسـت را ناشــى از اســتخدام عنصــر زور و اجبــار همــراه بــا كــار آمــدى 
مشروعیت مورد توجه نظام سیاسى در سه دهه اخیر , نظام در تإمین نظم و امنیت و اجراى برنامه نوسازى تفسیر كرد

پهلوى دوم را باید در منشورى از عناصر و مفـاهیم متفـاوت و گـاه متعارض صـورت بنـدى كـرد كه شـاه سعى داشت بـا 
استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتى به تلفیق و تحكیم آنها همت گمارد و شاید در یك جمله بتوان گفت كـه رژیـم 

میــان عــدم مشــروعیت و وجــود مشــروعیت چندگانــه و متعــارض همچنــان , سیاســى در دوره پهلــوى دوم تــا آخــرین روزهــا
 .سرگردان و متحیر باقى ماند

 تزلزل مشروعیت سیاسى در دوره قاجار
, حكومت قاجار كه خود برپایه نزاع و جنگ با قبایل رقیب و حاكمان وقت شكل گرفته و اقتدار خود را تثبیت كرده بـود

جنگ هاى . گرفتار تجزیه طلبى در مناطق شمال ایران و هجوم روسیه به آن مناطق گردید, در سال هاى آغازین خود
عــالوه بــر هزینــه هــاى ســنگین , میــالدى در ایــن منــاطق در گرفــت 1828تــا  1804ســختى كــه در فاصــله ســال هــاى 

ضــعف جــدى در برابــر ارتــش مــدرن دشــمن و وجــود , نظــامى و مشــكالت فــراوان اقتصــادى كــه بــراى دولــت بــه بــار آورد
نظام سیاسى حاكم خـود را بـا دو گونـه چالـش , در این مرحله. فاصله اى عمیق با كشورهاى غربى را نیز نمایان ساخت

 :مواجه دید
, عوایـد دولـت. مسـإله اى درون زا بـود و بـه خرابـى هــاى داخلـى و تبعــات ناشــى از جنـگ بـر مـى گشـت, چالش نخست
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در واقــع اقتصــاد روســتایى ایــران بــا دو مشخصـه صحرانشــینى و لـم یــزرع . كفــاف هزینــه هــاى بــه وجــود آمــده را نمــى داد
بودن ـ كه تنها خوراك پنج تا ده میلیون نفر را پاسخ گو بود ـ نمى توانست پشتوانه هاى مالى هزینه هاى مزبور را فراهم 

امتیــاز زمیـن هـا و یـا دارایــى هاى دیگـر بـه عنوان معافیــت از مالیـات بـه صورت تیول , در نتیجـه مطــابق معمول; كنـد
بـه , از سـوى دیگـر. فشار هزینـه هـا را بـر سـطح بـاقى مانـده اراضـى بیشــتر مى سـاخت, واگذار مـى گردیـد كه ایـن خود

نفوذ خارجى ها به ویژه انگلستان در سطوح اقتصادى و , دنبال همین دست رخنه ها و ضعف ها در بنیان هاى داخلى
چنـان كـه اولین , اجتمــاعى افـزایش یافـت و محصـوالت غربــى بــه عنـوان رقبـاى جدى كـاالى ایرانـى بـه مملكــت سرازیرشـد

عریضــه هــاى بازارىهــا علیــه محصــوالت غربــى بــه شــاه و اولیـن حركــت هــا و قیــام هــاى مهــم مــذهبى در دوره محمـد شــاه 
موازنـه منفى تجـارى ((, از مسأل مهم این دوره كه خود عامل وخیم تـر شـدن اوضـاع اقتصادى ایـران بـود. پدیدار گردید
در بازارهــاى جهانــى ) جنــس پــول رایــج ایــران(خــراب تــر شــدن شــرایط تجــارت و ســقوط وحشــتناك ارزش نقــره , رو بـه رشـد

, فواصل در آمدهاى طبقاتى رو بـه افزایش گذاشت و جامعـه بـه سـمت طبقـاتى شـدن پیش رفـت, در این دوره) 14.(بود
وابستگى خطرناكى ایجاد شد و دولت نیز قدم هاى موثرى در جهت تقویت اقتصـادى ایران , به چند كشور معدود غربى

در واقــع قاجاریــه فاقــد اراده و تــوان الزم جهــت پیشــبرد تمركــز قــدرت در ) 15.(در مقابــل اقتصــاد غــرب بــر نمــى داشــت
اقتصــاد سـنتى ایــران در عرصـه منسـوجات و دیگــر . انجــام اصــالحات مـالى و رفــع خرابـى هــا بــود, دســت دولــت مركـزى

بیـش از پیـش رو بـه افول گذاشت و یـا در رقابـت بـا كـاالى غربى نابود , حرفه هـا كـه زمانى مایه مباهـات ایرانیـان بـود
واـگذارى پسـت هـا و فرمانـدارى هـاى ایـالتى و از جملـه مــدیر كلى گمركات بــه صــورت مزایــده در حـراج , از سـویى. شـد

فشــارهاى مـالى مضــاعفى را بــراى تــإمین هزینــه هــاى وارده در خریـد پسـت , موجـب مـى شــد كــه خریــد هــر پسـت, ســالیانه
, در ســطوح نظــامى, بــر همیــن ســیاق. بــر گــرده مــردم منطقــه تحمیــل كنــد, قبلــى و هزینــه الزم جهــت خریــد پســت بعــدى

 .حقوق و مواجب سربازان تحت فرمان خود را به خود اختصاص مى داند, افسران و فرماندهان
میالدى نیز مرحلـه جدیدى از روابـط ایـران با قدرت هـاى غربـى یعـنى واگـذارى پاره اى  1850در اوایل سال هاى دهه 

 1880در ادامـه این رونـد در ســال هـاى دهه . امتیازات اقتصادى آغاز گردید كه منشإ بروز قیـام ها و تنـش هایى شـد
 : میالدى تب این امتیازات به شدت باال گرفت

اگر چه رشوه به شاه و مقامات باالى دولتى , این سرى امتیازات كه تنها مبلغ ناچیزى را به خزانه دولت سرازیر مى كرد
امـا هر چه بیشـتر ایـران را به كام كنـترل و نظـارت دولـت هـاى روس و انگلیس , سیار چشـمگیر بـود eبراى كسب آنها

 )16.(فرو مى برد
بــه اعطــاى انحصــارات و , ناصــرالدین شــاه و مظفرالــدین شــاه بــا اتخــاذ تــدابیر مختلــف و بــه منظــور فــراهم كــردن ســرمایه

مظفرالدین شاه همچنیـن در صدد اخـذ قـروض خـارجى بـراى پرداخت ولخرجـى . امتیازات به بنگاه هاى خارجى پرداختند
هـر دو سیاست مایـه . مقررى شاهزادگان قاجار و افراد دیگر و هزینـه هـاى عمومـى برآمد, هزینه هاى سفر, هاى دربار

 ) 17.(نارضایتى وسیعى شد
به چنـان منافع اقتصـادى و سیاسى عظیمـى , انگلیسى ها و روس ها, با نزدیك شدن به اواخر قرن نوزدهم, بدین ترتیب

این رونـد در عیـن ایـن كه حاكمان را . حقیقتا صورت استعمار به خود گرفت, در ایران دست یافتند كه در برخى موارد
تضـعیف , بـه وابستگى بیشـتر بـه قدرت هاى خـارجى و ایجاد پیوندى مسـتحكم تـر بـا آنان معطـوف كرد ـ كـه نتیجـه آن

ــ ارتبــاط میــان دولــت و جامعــه و  اســتقالل سیاســى و تــإثیر گـذارى بیشــتر دولــت هــاى خــارجى بـر سرنوشــت مملكــت بــود ـ
. جایگاه حكام در میان مردم را سست تر ساخت و روز به روز حاكمیت را در چشم مردم وابسته تر و منفورتر گردانیـد

اجتمــاعى و سیاســى را نشــان مــى داد كــه مــآال بــه بحــران , مجموعــه بحــران هــاى اقتصــادى, چــالش نخســت, بــدین ســان
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 .سیاسى ختم شد و مشروعیت دولت حاكم را از بن متزلزل نمود
مسإله اى برون زا بود كه از مسأل و رخدادهاى ناشى از تحوالت جهانى متإثر بـود كـه به احسـاس ضعف , چالش دوم

حكام وقت ایـران به رغـم پـاره اى كوشش هـاى . عمیق ایرانیان در برابر قدرت قاهر نیروهاى مدرن غرب منجر شده بود
چندان , كه آن نیز با مخالفت مراكز متعدد قدرت داخلى رو به رو گشت, عباس میرزا و برخى دیگر از اصالح طلبان

تمـایلى بـه ابتكـار عمـل و خالقیـت در امـر نوسـازى و حركـت بـه سـمت پركـردن فاصـله پدیـد آمده بـا كشـورهاى غربـى را 
در مقایسـه اى تحقیرآمــیز بــا حكومــت هــاى , نظـام سیاســى را در چشــم رعایـا, همیـن ضــعف و كـاهلى از سـویى.  نداشــتند

منشإ الگو بردارىهاى سطحى و نیز پاره اى شیفتگى ها و خود باختگى , قدرتمند خارجى قرار مى داد و از سویى دیگر
اقـداماتى را نــیز كــه برخــى صـدر اعظــم هـا نظــیر امـیر كبـیر در جهــت . هـا در برابـر تمـدن جدیــد و نوظهــور مــى گشـت

با سقوط آنها و , تقویت انسجام داخلى و تمركز مملكت انجام دادند و مى توانست زمینه ساز تحوالت مثبت بعدى گردد
مالكین از تبارهاى مختلـف , یعنى قبایـل گوناگون و رهبرانشان(ظهور نیروهایى كه سعى در محدود كردنشان شده بود 

چنان ; غرب براى مـا به مثابـه یـك مسإله اساسـى بـاقى مانـد, در نتیجه با تداوم این روند; به سرانجام نرسید) و دربارىها
 : كه خانم لمبتون مى گوید

مـذهبى و , تهدیـد معنـوى, و در درجـه دوم... بــه عنوان یك موضوع قابـل رقابـت نگریسته مــى شــد, غـرب در درجــه اول
 )18. (سیاسى نسبت به شیوه زندگى مسلمانان به شمار مى رفت

تحقـیر نظـام حاكــم . بــدیهى اســت نمــى تــوان چــالش تمایــل ایــران بــه غــرب جدیــد را در تــإثیراتى از ایــن دســت محــدود كـرد
تنهــا , و اقــدام بــه كــپى بــردارى از الگوهــاى غربــى در شــیوه هــاى زنــدگى, داخلــى در مقایســه بــا رقیــب نوظهــور خــارجى

چنان كه در الیـه هـاى درونـى جامعه نـیز سـنتى تـر شدن برخـى اقشـار و گــروه ; بخشى از آثار سوء برشمرده مى باشد
, ها و گرایش به روى گردانى از مظـاهر جدیـد در ضـمن تقابـل بـا حكومـت و در بازگشـت بـه دوران خاطره انگـیز سلف

 : همچنان كه خانم كدى مى گوید. دیگر آثار شكننده این وضعیت بود
منفـى بـوده و , بیشـتر از آن كه مثبـت باشـد, چنین به نظر مى رسد كه نتایج تماس هاى ایران با غـرب در قـرن نوزدهم

 )19.(تقویت شده باشند, خیلى از مسأل ناخوشایند سنتى به عوض این كه مرتفع گردند
این گونه گرایش ها نیز در جاى خود واكنشى منفى در برابر نظام حاكم محسوب مى شد و به گونه اى ــ البتـه متفـاوت 

ــ نظــام حــاكم را متهــم مــى ســاخت كاركردهــایى منفــى بــه مســإله تمــاس بــا غــرب مــى , و در عیــن حــال, بــا اشــكال پیشــین ـ
 : چنان كه لمبتون مى گوید; بخشید

بعد تـازه اى بـه آشـوب هـاى داخلى , با تحویـل قرن, ویژگى بارز قرن كـه سـلطه فزاینـده ملل غـیر مسلمان بـر ایران بود
 ) 20.(دشمنى با حكومت به شكل یك نهضت ملى گرا كه هم اسالم و هم ضد بیگانه بود بروز كرد. بخشید

مجموعـه بحـران هـاى موجـود در عرصـه فرهنـگ را مـى نمایانـد كه به بحـران سیاســى منجــر , چـالش دوم, بـر این اساس
 .شده بود

یانى قـرن نوزدهم  در واقع دو دسته چالش یاد شده زاینده بحران هاى چندگانه اى بـود كـه بـا نزدیـك شـدن بـه دهـه هـاى پا
بحــران هــاى چندگانــه یــاد شــده را چنیــن , خــانم كــدى در یــك جمــع بنــدى. نضــج یافــت, در قالــب بحــران سیاســى فراگــیر

 : توضیح مى دهد
از جملـه زوال اكـثر صـنایع ; جا به جایى هاى اقتصادى و سیاسى اى كه در اثر تماس با غرب در ایران به وجـود آمد

تـنزل بهــاى صـادرات ایران در , تبدیل بافندگان فرش بـه كارگرانى كـه بـراى دسـتمزدى نـاچیز كـار مـى كردند, دستى ایران
بـه همراه مشكل ایجاد یـك بازرگانى ... مقابل بهاى واردات از اروپا و افت وحشتناك قیمت نقـره كه پـول رایـج ایـران بـود
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... موجــب نارضـایتى روز افـزون اقتصــادى مـردم گردیــد, مســتقل از اروپـا و عــدم ایجـاد كارخانجــات تحـت حمایـت دولـت
كنترل روز افزون سیاسى ایران توسط غرب مورد تنفر مردم بود و تعداد بسیار زیادى از تجار و كارگران ایرانى اى كـه 

اصالحات به عمل آمده در , مى توانستند به چشم خود, ماوراى قفقاز شوروى و تركیه مسافرت مى كردند, به هندوستان
آن كشــورها را مالحظــه كــرده و بــا افكــار آزادى خواهانــه و مبــانى جدیــد آشــنا شــوند كــه متضــمن راه هــایى بــود كــه بــدان 
وسیله دولت ها و از جمله ایران مى توانستند تغییر كرده و به روش هایى روى آورند كه به تقویت بنیه داخلـى و بهبـود 

 )21.(شرایط آنها منجر شود
اجتماعى و فرهنگـى ایـران در قـرن نوزدهم را بـه عوامـل , اگر چه شاید بتوان نابسـا مـانى ها و فروپاشى هاى اقتصـادى

لكـن آنچــه مسـلم اسـت بـه دلیـل قاهریت دولـت و نظـام سیاسى در سده هاى ; گوناگون داخلـى یا خـارجى مربـوط دانسـت
اخیر و صاحب نقش عمده بـودن حكومت ها در برابـر اقشار اجتمــاعى و شـكل گیرى مشـروعیتى از نـوع پـدر سـاالرانه 

حكومت هاى وقت نـیز در برابـر تنش . بیشتر خرابى ها و ناهنجارىها به خرابى حكومـت بـاز مى گشـت, در نظام وقت
از آن جــا كــه فاقــد تــوان الزم جهــت اتخــاذ راهــى بــراى اصــالح خرابــى هــا و انجــام نوســازى در , هــا و قیــام هــاى موجــود

ارتباطى با حكومت هـا و دولـت هـاى غربـى پیدا كـرده و احیانـا مستحضـر بـه پشتیبانى , و از سوى دیگر, جامعه بودند
حـال آن كــه ; راه استبداد و برخورد خشونتآمیز در برابـر اعتراضات مردمى را پیش روى خـود مى دیدنـد, آنها شده بودند

گر چـه حكومت قاجار و حكومـت هـاى پیش از آن عموما بـا توســل به خشـونت و بهـره گــیرى از زور بـه قـدرت دسـت 
ولى بقا و دوام یك نظام سیاسى نیازمند ایجاد مشروعیت در سـایه عوامـل دیگـرى اســت كــه این حكومت ها , یافته بودند

 .به نحوى آشكار از استعداد بهره گیرى از این عوامل بى بهره بودند
و عــدم توانـــایى حاكمـــان وقــت در , بـــدین ســان توالـــى بحـــران هــا و مســألى ذو وجـــوه در آخـــرین دهـــه هـــاى قــرن نـــوزدهم

در نگـرش . منجر به رویارویى مردم با حاكمان و بروز خشونت و استبداد آشكار از سوى آنهـا گردید, ساماندهى امور
در مقایســه بــا مظــاهر و جلـوه هــاى پیشـرفت و اصـالح گــرى دولــت هـاى رقیــب و نظــام هــاى اجتمــاعى ــ سیاســى , مــردم

تإمـل در واكنش هاى . جایگزینى شرایط رقت بار موجود با وضعیتى مطلوب كـامال ضرورى و الزم مـى نمـود, همسایه
نـاظر به , مقابله جویانه و بحران هاى سیاسـى داخلى از تنبـاكو تـا انقـالب مشروطه چنیـن مى نمایـد كــه گویـا از سویى

در ترسـى از تسـلط بیـش از , خرابى هاى داخلى و استبداد حكام در مواجه بـا اعتراضـات مردم اسـت و از سـویى دیگـر
در ســوداى ابــراز حقــارت هــا و عقــب , پیــش غربــى هــا بــر منــافع و ســرمایه هــاى مملكــت مــى باشــد و از حیثیــتى دیگــر

بحران هاى سیاسى حادث در اواخــر قرن نوزدهـم , در واقع, ماندگى ها و كسب برترىها و امتیـازات جوامــع رقیـب است
ولى نقش محورى نظام سیاسى حاكم , ابتدا در زمینه ها و عوامل غیر سیاسى و البته چندگانه آن قابل ریشه یابى است

و مستولى بودن روح استبداد بر حاكمیت سیاسـى و نبـود ساز و كارهایى كه مســأل غیرسیاسـى را از مقولـه سیاسـت بـر 
اجتماعى و فرهنگى به حوزه سیاست منتهى شده و بحران هـاى , موجب گشت تا عناصر و عوامل اقتصادى, كنار دارد
آنچــه بــه صـورت طغیــان و انفجـار در سـطح , اجتمــاعى و فرهنگــى بــه بحــران سیاسـى تـنزل یابـد و در نتیجــه, اقتصــادى

تالشى مشــروعیت نظـام سیاسى را فرا روى خود , مهدوف به نظام سیاسى گردید و در درجه نخست, جامعه بروز نمود
 .یافت

بــه همــراه ظهـــور عناصـــر جدیــد مشــروعیت بخــش و قالـــب هــاى , قهــرا فروپاشــى مشــروعیت سیاســى نظــام در ایــن دوره
اصوال زمانى تمایل به گذار از وضعیت موجود به شرایط جدید در ذهن و ضمیر یك قوم تجلى . جایگزین ممكن گردید

این مقایسه . مى كند كه مقایسه اى میان عناصـر شـكل دهنـده وضـع موجـود بـا عناصر سازنده وضع مطلـوب رخ دهد
عناصر و شرایط جایگزین در این دوره نیز همــان . تنها در سایه توجه به شرایط جایگزین و مطلوب تحقق خواهد یافت
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گــرایش بــه اقتــدار قانونمنــد و مشــروعیتى ; مســألى بــود كــه اندیشــه گــران ایرانــى از الگوهــاى بــرون زا دریافــت مــى كردنــد
ــ سیاســى و عناصــر بــر , تمركــز زدایــى و توجــه بـه مشــروطیت, قانونمدارانــه آزادى و عــدالت در اشــكال جدیــد اجتمــاعى ـ

دیگر استبداد و جلوه هـاى ویـژه آن و اتكـا بـه دولت , بر ایـن پایه. آمده از حكومت هاى دموكراتیك از جمله آنها بودند
مرحــوم حــأرى ورود عناصــر جدیــد بــه اندیشــه اندیشــه گــران ایرانــى و اضــمحالل مشــروعیت . هــاى خــارجى پذیرفتــه نبــود

 : استبداد حاكم را چنین توضیح مى دهد
بــه ســـبب آشــنایى و توجـهـى كــه اندیشــه گــران ایرانــى باســیر و گســترش جنبــش هــاى مشـــروطه خواهــى بــورژوازى غــرب 

آنان هر انگـیزه خصوصى و فـردى . احساس كردند كه نظام حاكم آن زمــان در ایـران دیگـر تحمل ناپـذیر اسـت, داشتند
اهمیت و ثبات برخوردار خواهد شد , آبروى بین المللى, آسایش, بدان باور بودند كه ایران هنگامى از امنیت, كه داشتند

كه حكومت استبدادى آن زمان در سرزمین ایران ریشــه كـن شـود و یـك نظام مشـروطه دموكراسـى گونه غربـى جایگزیـن 
آنـان بـا وضـع جهـانى و اوضــاع . ایـن مــردان بــاور داشــتند كــه بسـیارى از ارزش هــاى نــو بـا واقـع همبســتگى دارد. گـردد

در حـال , آنـان به دسـت آورده بودند كـه رژیم ایــران بـه علــت فسـاد حكومـت از درون. فاسـد داخــل ایـران آشـنایى داشـتند
بــه فرسـودگى و زیــان , و بــه ســبب دخالــت و كارهــاى رقابتـآمیز و تجــاوز كارانــه امپریالیسـت هــا از بــرون, واژگونـى اسـت

 )22.(هاى جان فرسا دچار شده است
 تزلزل مشروعیت سیاسى در دوره پهلوى

مشـروعیت سیاسـى در دوره پهلوى گر چه با عناصـرى كـاركردى از قبیـل حفـظ امنیـت و نظـم و , همان طور كه گذشت
اقتــدارى , ولــى از آغــاز بــا عنصــر اســتبداد تحكیــم یافــت و در ادامــه, انجــام دادن شــمارى از اصــالحات گــره خــورده بــود

 : مخبر السلطنه هدایت مى نویسد, نخست وزیر رضا شاه, در این باره. متكى بر خشونت را به نمایش گذاشت
شاه به احدى به جز چاپلوسان و چاكران رحم نمى كرد و مخالفـان سیاسى خود را با حربـه . براى هیچ كس امنیت نبود

تیمـور . هاى مختلف از میان بر داشت و یـا به خانـه نشینى و تبعیـد ناچـار شــان ساخت و حـتى بـه دوستان رحم نكـرد
تــدین و تمــام ســینه زن هــاى پــاى علــم جمهــورى و تفســیر ســلطنت یكــى یكــى پــاداش , ســردار اســعد, نصــرت الدولــه, تــاش

 )23.(خدمت یافتند
قهرا در مقاطعى خـاص و بحرانى بـه چـالش كشـیده مى شد و همان گونه كه در مرحلـه تإسیس , این نوع اعمال اقتدار

این امر خاصـیت متنـاقض نماى استبداد را . امـا در مقـاطع دیگـر بـى اثـر مى گشـت, رژیم و تحكیم اولیه آن موثر بود
صـاحبان قـدرت سیاسـى را , هویدا مى كند كه به همان میزان كه جامعه ونیروهاى اجتماعى را در كام خود فرو مـى بـرد

, در واقع اگر در این دوره استبداد در ابتدا عامل انسجام ملى و تحكیم حاكمیت شد. در واپسین لحظات ناكام مى سازد
خود زمینه داشت تـا بـا بروز بحـران , چنین اقتدارى. در ادامه به عامل پیدایش نارضایتى ها و تراكم عقده ها بدل گشت

چنان كه در پایان دوره پهلوى ; هایى در داخل و یا اعمال فشار نیروهاى خارجى از هم بگسلد و از درون بـاز شـكافد
 .اول چنین وضعیتى پدیدار شد

اصالحات اقتصـادى رضاخان اگـر چـه جنبه . عناصر دیگرى نیز بودند كه این فرو پاشى را دامن زدند, در عین حال
بیكارى و فاصله طبقاتى را نسبت به , لكن فقر, هاى مثبتى داشت و گام هاى موثرى را در راه نوسازى پشت سرگذاشت

سیاست شاه با اقشـار مختلـف نـیز همان سركوب و اعمال . قبل فزون تر ساخت و دامنه نارضایتى مردم را تشدید كرد
 :خشونت بود

اعتصـابات درهـم شكسته شـده و ایجاد , سیاست وى نسبت به كارگران شهرى مشابه سیاسـت او نسـبت بـه كشاورزان بـود
مردم نیز به خاطر فقر كشاورزان یا بیكارىهاى مزمن به حقوق هاى كم براى . اتحادیه هاى كارگرى نیز غیر قانونى بود
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 ) 24.(همیشه قانع شده بودند
 :كشاورزان مورد بى مهرى بیشترى قرار گرفتند و مالكان بزرگ تقویت شدند, در عمل

 ) 25.(ضعیف ترین نقاط برنامه نوسازى رضاشاه بودند, حمایت از مالكین بزرگ و سقوط سطح زندگى روستایى
گســترش هــر چــه وســیع تــر نیروهــاى پلیســى و ارتشــى كــه امكــان مــى داد هــر گونــه حركــت كشــاورزان در جهــت بهبــود 

نـیز از عواملـى بـود كــه بـه پـایین نگاه داشـتن منزلت سیاسى و اقتصـادى كشـاورزان , وضعشان به سرعت سـركوب شـود
 )26.(كمك مى كرد

 :در برخورد با قومیت ها و قبایل نیز همین گونه رفتارها در شكلى دیگر تكرار شد
خـط مشى . ادامه كنترل نظامى آنها بدون ارأه هیـچ گونه راه حـل هاى اقتصادى بود, سیاست رضا شاه نسبت به قبایل

رهبران آنها را دسـتگیر و زندانى , او در مورد كردهـا و سـایر قبایـل عمده این بـود كــه آنهـا را بـا زور خلـع سـالح نمـوده
بعضـى از قبایـل نظـیر لرهـا بـا ایـن سیاسـت تــار و مــار ... . كـرده و از طریـق نیروهـاى نظـامى بـه كنــترل قبایـل بــپردازد

 )27.(شدند
در واقع بیشـتر سیاست هاى اقتصـادى و اجتمـاعى در جهت نوسـازى نـیز تحت تإثیر سیاست تمركـز گرایى اقتدارآمیـز 

 : قدرت به مثابه اهرم نخست حاكمیت به كار رفت, قرار داشت و در همه جا
كلیـه . منـاطق و یا استان هــاى كشور وجود نداشـت, شـهرها, در امر اداره دهـات... هیـچ گونـه اختیـارات مــردم سـاالرانه

كنترل نـیز بـه طـور مسـتبدانه . مسـوول بودند, در مقابل مركز, مقامات دولتى در سرتاسر كشور از تهران نصب گردیده
 )28.(و از راه دور صورت مى گرفت

اجتماعى رضا شاه به ایجـاد فاصله بیشـتر بیـن طبقـات مرفـه و متوسط جامعـه و محـروم , مجموعا اصالحات اقتصادى
 :تر شدن اكثریت جامعه منجر شد

امــا هنــوز , رژیــم رضــا شــاه فاصـله بیــن طبقــات بــاال و متوســط اجتمــاع را كــه بــا وجـودى كــه درصدشــان رو بــه رشــد بـود
... به هزینـه اكثریت عظیم مردم محروم و فقیر جامعه زیادتر نمود, مقدار كمى از كل افراد جامعه را تشكیل مى دانـد

و بیشـتر به نفـع ... اكثرا از جیـب اكثریت مـردم پرداخت مى شد, هزینه برنامه نوسازى رضا شاه و ریشه طبقات ممتاز
 )29.(یك گروه محدود از طبقات برجسته و مرفه اجتماع بود

منشـإ پیدایش , اما نوسازى رضا شاه با عطف توجه به مظـاهر فرهنگى غرب به ویـژه تمركـز بر الیـه هـاى سـطحى آن
نوعــى دو گــانگى فرهنگــى در فرهنــگ بومــى و ســنتى ایرانیــان گردیــد و جامعــه را بــدین ســو ســوق داد كــه همــان شــكاف 

به طورى كـه طبقـات باال طبقه جدیـد متوسـط هـر ; به نوعى شكاف فرهنگى منتهى شود, اقتصادى میان دو قشر جامعه
در نتیجـه از درك فرهنگ ; روزه بیش از پیش آداب و سنن غربـى را پـذیرا شده و بـه مظـاهر فرهنـگ غربى روى آوردنـد

هنــوز از علمــا , در حــالى كــه كشــاورزان و طبقــات بــازارى شــهرى; مــذهبى و ســنتى اكثریــت هموطنــان خــود عــاجز شــدند
بروز این دوگانگى كه در دهـه هـاى پایـانى پهلوى دوم بـه . تبعیت مى كردند و فرهنگ سنتى در میانشان ریشه دار بود

 .مجددا مورد اشاره قرار خواهد گرفت, نحو حادترى خود را نمایان ساخت
, فرهنگــى همــراه بـا كاركردهــاى منفــى عنصــر خشــونت و اســتبداد, اجتمــاعى, تشــدید بحــران هــاى اقتصــادى, بــدین ترتیــب

زمینــه هــاى اصــلى ایجـاد تزلــزل در اركـان مشـروعیت سیاســى نیــم بنــد دوره رضــاخان را بـه ظهـور رســانید و ایـن امـر بــه 
 .صورت بحران سیاسى فراگیر و فرو پاشى كامل در آستانه جنگ جهانى دوم آشكار گشت

دهــه (در دوره اســتقرار حاكمیــت خــود ) 1332ـــ  1320ســال هـاى (پهلــوى دوم بــا گــذر از یــك دهــه فضــاى بــاز سیاســى 
تـورم و تشـدید . كما بیش دچار همان ضعف ها و خلل هاى مشابه در تحكیم مشروعیت خـود مى گـردد) به بعد 1330
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پیــدایش شــكاف هــاى , فســاد دســتگاه در بلعیــدن ثــروت هــاى مملكــت در برابــر چشــم تــوده هــاى محــروم, فاصــله طبقــاتى
متإثر بودن از , جریحه دار شدن احساسات ملـى و مـذهبى, فرهنگى و تشـدید تعارضـات آشكار در درون فرهنگ ملـى

در كنار استبداد شخصى شاه كه با گرایش به نظامى , قدرت هاى خارجى و در نتیجه بى اهمیت شدن استقالل سیاسى
همـه بخشى از عناصـرى را شـكل داد كه پایـه هـاى اقتدار مطلـوب , گرى و انجام هزینه هاى سرسام آور همراه شده بود

 : چنان كه خانم كدى مى گوید; رژیم را سست كرده و از شكل گیرى نوعى مشروعیت سیاسى پایه دار جلوگیرى كرد
فساد روبه رشـد و نشـانه , مسألى نظـیر تـورم جـدى, با نزدیـك شـدن انتخابات, میالدى 1960در سال هاى نخست دهه 

باعث گردید كه در خـارج , میالدى رو به انفجار بود  1950هایى دال بر این كه رونق اقتصادى اواخر سال هاى دهه 
 ) 30.(مخالفت هایى به منصه ظهور برسد, از قلمرو دو حزب رسمى دولتى

 : وى ادامه مى دهد
برنامه اى كه . شریف امامى مجبور شد بپذیرد كه شرایط مالى ایران بد بوده و ذخایر ارزى مملكت نیز پایین مـى باشد

اما آنها كه مهارت طبقه سر آمد و ممتاز ایران را در بـازى ; برقرارى ثبات اقتصادى بود, بسیار جدى به نظر مى رسید
 ) 31.(به این برنامه نیز با چشم شك و تردید نگاه مى كردند, گرفتن و گریز از قوانین مى دانستند

نوید آن را مى داد و با تعبـیر انقـالب ســفید و اصالحات ارضى از آن , روند اصالحاتى كه شاه پس از بركنارى امینى
و بـه دلیل وجود فســاد گسـترده در سیسـتم , عمـال مقهـور سیاست هــاى بعـدى نظـامى گــرى شـاه قــرار گرفــت, یـاد مـى شـد

این طبقات . در ابعاد محدود خـود نـیز كمتر توانست تإثیر گذار شود, ادارى مملكت و در میان نخبگان ابزارى جامعه
این ((البتـه ; اگر چه ممكـن بـود طبقـات فقیر نـیز بـى بهره نماننـد; ثروتمند و باالى جامعه بودند كه ثروتمندتر مى شدند

طبقـات , با توجه به افزایش چشمگیر در آمد سـرانه مملكت. امر بدان معنا نیست كه اكثر افراد فقیر ظاهرا فقیرتر شدند
امـا طبقـات فقیرتر از چنـان سـطح در آمد ; ثروتمند بسیار ثروتمندتر شدند و طبقات فقیر هم اندكى وضعشان بهـتر شـد

پایینى شروع كرده بودند كه حتى دو برابر و یا سه برابر نمودن میزان در آمد ایشـان نـیز هرگز نمـى توانست آنهـا را به 
 )32.(سطحى شبیه به وضع طبقات كارگرى اروپا برساند

و توزیـع بخشـى , 1350على رغم افزایش اولیه در آمـد مملكــت در سال هاى نخسـت دهـه , در اواخر دوره حكومت شاه
تـورم اقتصـادى و كــاهش در آمـد ) كـه افـزایش توقعـات و انتظـارات مردم را نـیز در پىـآورد(از درآمـد میـان اقشار جامعه 

بـه عامــل بروز تنــش ها و انفجـارات داخلـى تبدیـل , مجـال ادامـه رونــد پیشین را از دولت گرفــت و ایــن امـر خـود, بعـدى
 . شد

شمسى جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر  1356تورم و سایر مشكالت اقتصادى موجب گردید كه در اواسط سال 
بـه , او بالفاصـله بـه اجـراى یك برنامه ضـد تورمـى دســت زد كـه ایـن امر باعــث ازدیــاد ناگهـانى بیكارى. منصـوب گـردد

یـك حالـت كالسـیك قبل از انقالبات ... این مطلب. خصوص در میان طبقات غیر متخصص و نیمه متخصص گردید
 )33.(را به وجود آورد
فساد مالى و اخالقى در میان وابستگان به دربار و گرایش شاه به انجام هزینـه هـاى گزاف و اسـرافآمیز , از سوى دیگر

كه جلوه هاى آن از راه هـاى گوناگون در , و ظهور مصرف زدگى و تجمل گرایى هاى رویایى در میان طبقات حاكمه
فاصله و شكاف میان توده هاى مردم و طبقات حاكمـه را عمیق تـر ساخت و , سطوح عمومى جامعه آشكار مى گشت

 .دولت و دولتمردان را بیش از پیش در چشم مردم منفور گردانید
نمایشاتى نظیر تاج گـذارى شاه و به خصـوص جشـن هاى پر خـرج دو هـزار و پانصـدمین سـال سلطنت شــاهى كه در 

نمایــانگر مغــایرت و اختــالف عظیمــى بــود كــه در ثــروت ظــاهرا نامحــدودى كــه شــاه , شمســى برگــزار گردیــد 1350ســال 
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بـه چشم , براى خرج كردن در اختیار داشت و فقـر اكثریـت عظیم توده هاى مردمـى كـه زیر سـلطه و حكومـت او بودنـد
 )34.(مى خورد

زمینه اى اساسى بود تا مردم را رو در روى دولت قرار دهد و چالش هاى عمیقى را در عرصـه , این فاصله و اختالف
 .مشروعیت سیاسى حاكمیت مطرح سازد

واكنش هاى اعتراضآمیز مردم و ظهور گروه هاى مخـالف در جامعـه نـیز نـه تنهـا حاكمیـت را بـه اصـالح روند سیاست 
ــ البتــه بــا در اختیــار داشــتن نــیروى امنیتــى , هــا و تعــدیل عوامــل بحــران ســاز معطــوف نســاخت بلكــه هماننــد پهلــوى اول ـ

 1355صـرف نظـر از سـال . ساواك و ارتش مدرن ترـ گرایش به خشونت و سركوب به مثابه سیاستى اصلى باقى ماند
در سراسر دوره حكومت , كه با روى كار آمدن كارتر و فشار روى شاه جهت اعطاى آزادىهاى بیشتر به مردم زیـاد شـد

شاه خـود در خصوص ضـرورت . عنصرى اصلى در سیاست هاى شاه بود, تكیه بر استبداد و نظامى گرى, پهلوى دوم
 : به كارگیرى زور مى گوید

هیچ كـس حق ندارد در تصمیمات ما دخالت نماید و در . براى انجام كار در ایران نیـاز بـه مشـورت با دیگران نیست
واقعیــتى كــه فكــر مــى كنــم بیشــتر مــردم بــا . در ایــن كشــور ایــن منــم كــه حــرف آخــر را مــى زنــم. مقابــل مــا قــد علــم كنــد
تنهـــا راه انجـــام , بـــاور كنیـــد در جـــایى كـــه ســـه چهـــارم ملـــتى خوانـــدن و نوشـــتن نمـــى داننـــد... . خوشـــحالى مـــى پذیرنـــد

 ) 35.(شدیدترین دیكتاتورىهاست, اصالحات
بیـش از پیـش سسـت , مجموعه این شرایط جامعـه را به سمت و سـویى سـوق داد كه بنیان هـاى اقتـدار و حاكمیـت رژیـم

دیگر ادعاهاى بـزرگ پیشـین كــه در , بـدین سان. شد و مشروعیت سیاسـى دولـت را در برابـر پرسشى ویرانگـر قـرار داد
خــانم كـدى دریـك . گزافـه اى بیــش نمـى نمـود, راسـتاى توسـعه مشــروعیت و اسـتحكام پایـه هـاى حاكمیــت عرضـه مـى شـد

 :جمع بندى چنین مى گوید
, حــد جمعیــت شــهرى] بیــش از[ افــزایش, تــورم, مجموعــه اى از عوامــل نظــیر ركــورد اقتصــادى, شمســى 1356در ســال 

اختـالف چشـمگیر سطح در آمـدها و مصرف زدگـى , سیاست هاى دولت كه به طبقات بازارى شدیدا لطمه وارد سـاخت
توسط اكثریت افـراد و در , آن طبقه ممتاز جامعه به سـبك غربـى و باالخره فقدان آزادى و مشـاركت سیاسى بـراى مردم

نداز و به سهولت  سطح گسترده اى احساس گردید و سپس پیش بینى هاى متعدد دولتیان را كه تمدن بـزرگ در چشـم ا
 )36.(به یك دروغ مبدل ساخت, قابل حصول است

, چنـان كــه اشـاره شـد, عامـل دیگـر نــیز كــه سـهم مهمـى را در تزلـزل بنیـان هــاى مشروعیت رژیــم بـه خـود اختصــاص داد
پیدایش شكاف هاى فرهنگى و تشدید تعارضات در درون فرهنگ ملـى بـود كـه ایـن بـه ویژه در دهـه چهل و پنجاه خود 

متحــیر و , جامعــه را میــان دســت كــم ســـه الیــه فرهنگــى, حاكمیــت در مســیر اتخـــاذ سیاســت هــاى فرهنگـــى. نمــایى كــرد
بـاز گشـت بـه گذشته پر , تكیه بر فرهنگ ملى باستانى و پادشاهى و سنت هـاى دیـرین, از سویى: سرگردان ساخته بود

تمســك بـه مظــاهر جدیــد تمــدن , از ســوى دیگــر; افتخــار را نویــد مــى داد و ایــران باســتان را الگـوى اساســى بـر مــى شــمرد
غربى و آراستن به ظواهر و نهادهاى نمادین فرهنگى غرب در میان نخبگان حاكم امرى رایج گشته و گرایشى وسیع به 
فرهنگ جدید غربى را ترویج مى نمود كه ظهور مبارزه با غرب زدگى در میان بخشى از جریانات فكرى ـ فرهنگى این 

وجـود فرهنگ مذهبى و دینى ریشه دار در میان تـوده هـاى مـردم , و از جهـت سوم, واكنشى به همیـن مسإله بـود, دوره
ایــن . قابــل انكــار نبــود و گــاه و بــى گــاه حكــام را نــیز وادار بــه اعــتراف بــدان و همراهــى و همســویى بــا آن مــى ســاخت

بد, تعارض درونى در فرهنگ ملى بـه نوعى بحران هویـت در میان الیه , پیش از آن كه وجـه مشـترك و راه عالجـى بیا
تزلزل مشروعیت سیاسى , ها و اقشار عمومى جامعه منتهى گشت كه ثمره نخست آن در حوزه سـاختار سیاسـى جامعه
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در این مرحلـه بـه بحـران مشـروعیت در قلمـرو سیاسى تـنزل , در واقع بحران هویت كـه معضلى فرهنگـى بـود. رژیم بود
 .مى یافت و شكاف هاى فرهنگى جامعه به تقابل عمیق جامعه با دولت در حوزه سیاسى بدل مى گشت

اجتماعى و فرهنگـى همـراه بـا فقـدان توســعه نهادهـاى سیاسـى جامعه در اثر , گسست هاى یاد شده در سطوح اقتصادى
پى ریزى اقتـدارى مستحكم و مشـروعیتى پایدار را بـا چالش هایى جـدى مواجه ساخت و نظـام , رویه استبدادى حكومت

 .حاكم را از كسب مستمر پایگاه فراگیر و وفادار در میان توده هاى مردم محروم ساخت
بــا ظهــور , طبعــا ظهــور بحــران مشــروعیت در ســال هــاى پایــانى عمــر پهلــوى دوم و فروپاشــى مشــروعیت نســبى پیشــین

پیدایش عناصـر جایگزین و بـه زیـر سوال رفتـن وضعیت رایـج در سایه . عناصر جدید مشروعیت بخشى نیز همراه بود
توجـه بـه لـزوم تغییر ساختار سیاسـى از پادشـاهى بـه . خود عاملى اساسى در تزلزل بیشتر بنیان هاى پیشین گردید, آن

جمهوریت ـ به جاى تغییر پادشـاه ــ و گـرایش به جمهـورى خواهــى از جمله این عناصـرى بـود كه در پایان عمـر پادشــاه 
عالقه به استقالل سیاسى و احیاى عزت ملـى در برابـر سیاست هاى تحكمآمیز دولـت هاى . مستبد پهلوى جلوه گر شد

مردم احیـاى روحیه و فرهنـگ ملـى خـود . عنصر اساسى دیگـرى بـود كه مــورد توجـه قـرار گرفـت, قدرتمند به ویژه امریكا
در برابر جریانات متإثر از فرهنگ غرب و نیز عدم تإثیر پذیرى دولت در مقابـل سیاست هاى اعمـال شـونده از ناحیه 

گرایش به مـذهب و اسـالم خواهـى نیـز . دول قدرتمند غربى را در باز گشت به استقالل سیاسى جست و جـو مـى كردنـد
كـه بـه گونـه اى واكنـش بـه جریحــه دار شدن احساسـات مـذهبى در اثــر برخـى سیاسـت هـا و برخوردهاى رژیــم تلقـى مــى 

گرچه باید تإكید كرد كه سركوب مخالفان كمونیست در دهه هاى آخر ; عنصر مطلوب دیگرى در این مقطع گشت, شد
, حاكمیـت سیاســى رژیـم از سـویى و ظهـور ایــدئولوگ هـاى اسـالمى نیرومنـدى چـون دكـتر علـى شـریعتى از ســوى دیگــر

, از سـوى مخالفان و توده هـاى مردم را تشـدید سـاخت و سـرانجام)) راه نجـات((زمینـه گــرایش بـه سـمت مــذهب بـه مثابه 
ضـلع دیگـر مدل هندسى جایگزین نظـام , بـروز تمایـل بـه پاره اى دیگــر از عناصـر ملى و دموكراتیـك و مـردم سـاالرانه

 .وقت را شكل داد
م بــا اعــتراض بــه همــه ضــعف هــا و مشــكالت موجــود در ســاختار پیشــین ٕ در كــالم و , توجــه بــه بیـشـتر ایــن عناصــر تــوا

فروپاشــى , جامعــه ایــران, و بــدین ســان, نمــودار گشــت, رهــبر روحــانى نهضــت, شخصــیت پــر جاذبـه آیــه اهللا امــام خمیــنى
مشـروعیت و اقتدار پـر مسإله نظام حـاكم را همراه با رویكرد به آرمــان هـا و آمـال ملـى و مـذهبى خود یـك جـا در مــى 

 .یافت
 نتیجه

از مسألى بوده كه رژیم هاى حـاكم همــراه بـا آن بـه مثابـه یـك معضـل , تكوین مشروعیت پایدار سیاسى در سده معاصر
بـا گذر ایـام , ایـن امـر به صورت نسبى تحقـق مى یافـت, اساسى دست به گریبان بوده اند و اگر در سال هایى محـدود

تحقق مشروعیت , در دوره قاجـار و پهلوى, بدین سـان. دوباره به مثابه امرى پر مسإله و گــاه بحرانـى پدیدار مى گردیـد
نسبى و سـپس زوال مشـروعیت سیاسى و فروپاشـى ساختار سیاسى را در دو مقطع زمانى بـه طور مشـخص مى توان 

 :مشاهده و ارزیابى كرد
رژیـــم سیاســـى از مشـــروعیتى ســـنتى در شـــكل پدرســـاالرى , پیـــش از ایـــن. دوره نهضـــت مشـــروطه اســـت, مقطـــع نخســـت

ضــمن ایــن كــه بــا . برخــوردار بــود و پــیر ســاالرى قبیلــه را بــه پدرســاالرى و پــدر شــاهى در نظــام سیاســى بســط داده بــود
تقویت كـار آمدى نظـام سیاسى در تـإمین امنیـت و نظم به توسـعه مشـروعیت خـود در تـداوم عمر سیاســى رژیم اهتمام 

در عین حال كه نباید از سهم موثر عنصر خارجى در حاكمیت و اقتدار داخلى به ویژه در دهه هاى پایـانى این . كرد
بـاال گــرفتن تب , از یـك سـو بـروز چالش هاى جدى در عرصـه اقتصـاد جنـگ زده داخلـى, با این همه. دوره غفلت كرد
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و اعمال خشـونت و استبداد , اعطاى امتیازات به دولت هاى خارجى مسلط و بروز بحـران هـاى اجتمـاعى به دنبال آن
احساس سـرخوردگى و ناكامى از , و از سوى دیگر) به عنوان عوامل درون زا(در مواجهه با نارضایتى اجتماعى مردم 

عقــب مانــدگى از تحــوالت و پیشــرفت هــاى پدیــد آمــده در غــرب و ظهــور بحــران هــاى فرهنگــى ناشــى از آن در ســطح 
شمسى منتهى  1280به ظهور بحران مشروعیت سیاسى فراگیر در سال هاى دهـه , )به عنوان عامل برون زا(گسترده 

آزاد شــدن از اســتبداد داخلــى و , گردیــد و رژیــم وقــت را در معـــرض ســقوط و اضــمحالل كامــل قــرار داد و بــدین ترتیــب
دسـت مایـه اقدام براى تغیـیر سـاختار سیاسى حاكم , اجتماعى فرهنگ و تمدن غربـى, وصول به دست آوردهاى سیاسى

 .از سوى مردم قرار گرفت
را در برهـه )) مشـروعیت نسبى((تحقـق , رژیم سیاسـى, پیش از ایـن دوره. دوره ظهـور انقـالب اسالمى است, مقطع دوم

چنان كـه تكیه بر عامــل زور و استبداد در آغـاز حاكمیـت پهلـوى اول و آغـاز دوره دوم ; هایى از عمر خود تجربه كرد
بــه عــالوه اتكــا بــر عنصــر كــار . تحقــق نســبى و ناپایــدار مشــروعیت سیاســى را بــه ارمغــان آورد, از حاكمیــت پهلــوى دوم

و نیز در انجام اصالحات و نوسازى اقتصادى ـ اجتماعى در سراسر ) در پهلوى نخست(آمدى در ایجاد نظم و امنیت 
عاملى قابل توجه در تولید مشروعیت در مرحله استقرار و بقاى نظام سیاسى گردید و سرانجام توجه پهلوى , دوره پهلوى

از جملـه بـاز گشت به مشـروعیت و اقتـدار سنتى در دو وجـه , دوم به همه عوامل مشـروعیت زا به صـورت هم عـرض
تقویت وجه قانونى ـ عقالنى رژیم با تإكید بر دیوان سـاالرى , سنن تاریخى پادشاهى ایرانى و سنن مذهبى اسالمى شیعى

و گــرایش بــه مظـــاهر جدیــد فرهنـــگ غربـــى بــا تــالش در جهــت غربــى ســـازى , دولــتى و تإســیس احــزاب سیاســى وابســته
 .از مشروعیت هاى چندگانه رهنمون ساخت)) منشورى((رژیم را به بهره گیرى از , فرهنگى جامعه
از یك سو تكیه بر عنصر خشونت و استبداد سیاسى در سراسر عمر پهلوى به مثابـه عاملى مشروعیت , در عین حال

شـاه در دهـه ) اقتصـادى(بروز شكاف هاى اقتصادى و اجتماعى ناشى از مدرنیزاسیون , زدا عمل كرد و از سوى دیگر
پیـدایش بحـران هویـت و معنا در , كه از جملـه نتایج آن(همراه با ظهور گسست هاى دامنه دار فرهنگى , چهل و پنجاه
به نحوى كه رژیم سیاسى را تا مرحله اى پیـش بـرد كه در مـرز (به دلیل توجه شاه به مشروعیت چندگانه ) این دوره بود

ظهور بحران مشروعیت ) سردرگم و متحیر ماند,  و متعارض)) وجود مشروعیت چندگانه((و )) فقدان مشروعیت((میان 
همــراه بــا ظهــور ایــدئولوگ هــاى نیرومنــد , ضــمن ایــن كــه ســركوب ناراضـیان اجتمــاعى ـــ سیاســى. سیاســى را نویــد بخشــید

اسالمى نظیر دكتر شریعتى كه وجه بدیل و جایگزین نظام سیاسى را به تصـویر كشـیدند و سرانجام بـروز بحـران هـاى 
رونــد تحــوالت را بــه ســمتى ســوق داد كــه همــه شــكاف هــا و , 1356ـــ  1355غیرمنتظــره اقتصــادى ـــ سیاســى ســال هــاى 

فرهنگى پیش گفته به بحران مشروعیت سیاسى رژیـم تقلیل یابد و اقشار و الیه هاى , اجتماعى, گسست هاى اقتصادى
آیــه اهللا امــام , آمــال و آرزوهــاى ســركوب شــده خــود را در طنیــن مقتدرانــه ســخنان رهــبر فرهمنــد, مختلــف اجتمــاعى ایــران

 .بازیابند و در راه انحالل رژیم سیاسى حاكم و استقرار نظام سیاسى جدید مصمم تر به حركت در آیند, خمینى
 

 پى نوشت ها
 .دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوى دكترى علوم سیاسى دانشگاه تھران* . 

 .79ص ) 1373سال (, 3ش , راھبرد, ))نگاھى به مسإله مشروعیت((, ـ سعید حجاريان1
 .68ـ  67ص ) 1376, نشر نى: تھران(ترجمه حسین بشیريه , نظريه ھاى دولت, ـ اندرو وينسنت2
 .4ص , 98ـ  97ش , اطالعات سیاسى اقتصادى, ))سنجش مفھوم مشروعیت و اعتماد((, ـ ماتیه دوگان3
 .16ص , 30ش , كیان, ))گفت و گو در باب مشروعیت و كارآمدى((, ـ محمد جواد الريجانى4
سالمى: تھران(ترجمه عبدالرحیم گواھى , ريشه ھاى انقالب ايران, ـ نیكى كدى5 ) 1375, دفتر نشـر فرھنـگ ا

 .53ص 
مت ايــاالت و چـه , مناصب عالى رتبه حكومت. راھى به سوى ثروت تلقى مى شد, ـ مناصب حكومت6 چه حكو
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خانواده قاجار در درجه اول و ... معموال در انحصار خانوادھاى بزرگ بود, مناصب كشورى و لشكرى در مركز اياالت
 .143ص , ايران عصر قاجار, لمبتون. ((بعد از آن عشاير ديگر و زمین داران بزرگ قرار داشتند

 .58ص , پیشین, ـ نیكى كدى7
 .37ص ) 1375, جاودان خرد: مشھد(ترجمه سیمین فصیحى , ايران عصر قاجار, لمبتون, اس, ـ آن8
 .56ص , ـ ھمان9

 .60ص , پیشین, ـ نیكى كدى10
 .49ص , ـ ھمان11
 .71ص , ـ ھمان12
 .223ص , ـ ھمان13
 .98ص , ـ ھمان14
 .94ص , ـ ھمان15
 .103ص , ـ ھمان16
 .51ص , ـ لمبتون17
 .14ص , ـ ھمان18
 .93ص , پیشین, ـ نیكى كدى19
 .105ص , پیشین, ـ لمبتون20
 .105ص , پیشین, ـ نیكى كدى21
 .25ص ) 1363, امیر كبیر: تھران(تشیع و مشروطیت در ايران , ـ عبد الھادى حأرى22
 .فصلنامه خاورمیانه , ))بازيگران رسمى قدرت سیاسى در ايران((, ـ علیرضا ازغندى23
 .158ص , پیشین, ـ نیكى كدى24
 .ـ ھمان25
 .ـ ھمان26
 .165ص , ـ ھمان27
 .168ص , ـ ھمان28
 .174ـ  173ص , ـ ھمان29
 .230ص , ـ ھمان30
 .231ص , ـ ھمان31
 .263ص , ـ ھمان32
 .ـ ھمان33
 .272ص , ـ ھمان34
 .پیشین, ـ علیرضا ازغندى35
 .274ص , پیشین, ـ نیكى كدى36
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