
  احمدرضا صدري
اگرچه در واژه نامه سياسي رايج، براي مشروعيت 
و چالش ها و بحران هاي آن معاني متنوعي مي توان 
يافت، ام�ا جمله تاريخ پژوه�ان و نظريه پردازان 
سياس�ي معاصر بر اين نكته اتفاق دارند كه رژيم 
پهلوي نه تنها فاقد مشروعيت سياسي بود، بلكه 
در اين فقره چالش ها و بحران هاي فراواني را نيز 
تجربه كرده اس�ت. مقالي كه در پ�ي مي آيد، از 
منظر مشروعيت شناسانه به ادوار سلطنت پهلوي 
اول و دوم پرداخته است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

   
  نظري به تعريف هاي راي�ج در باب »بحران 

مشروعيت«
بحران ازجمله مفاهيمي اس��ت ك��ه نمي توان براي 
آن تعريف مقبول عامه و منس��جمي ارائه داد، بلكه 
بحران را بايد در ش��رايط خاص و از ديد كساني كه 
با آن مواجه هس��تند، بررس��ي كرد. بح��ران زماني 
روي مي دهد كه اهداف، ارزش ها و منافع يك جمع 
تهديد مي شود. در سطح يك نظام بحران زماني رخ 
مي دهد كه معترضين از طرق غيرقانوني به اعتراض 
مي پردازند و اقتدار قانوني مسئوالن و تصميم گيران 
را در معرض خطر قرار مي دهند تا جايي كه بر س��ر 
قدرت ماندن يا نماندن آنان به شدت تهديد مي شود. 
درواقع بحران وضعيتي اس��ت كه در آن س��رپيچي 
از قوانين يا دس��ت كم زمينه آن فراهم ش��ده است. 
در مي��ان بحران هاي گوناگوني ك��ه گريبان جامعه 
را مي گيرد، بح��ران مش��روعيت از اهميت ويژه اي 
برخوردار اس��ت و بحران هاي ديگر درواقع ذيل آن 
قرار مي گيرند. بحران هاي سياس��ي عمدتاً ناشي از 
بحران اقتصادي و گسيختگي اجتماعي و فرهنگي 
جامعه هس��تند. مهم ترين مش��كالتي ك��ه بحران 
هويت و مش��روعيت را سبب مي ش��وند، به نوعي با 
عاليق، احساس��ات و ارزش هاي فرهنگي مردم در 
ارتباط هستند. جوامعي بيش��تر در معرض بحران 
قرار مي گيرند كه فرهنگ سياس��ي يكپارچه ندارند 
و سمت گيري افراد جامعه و صاحبان قدرت همسو 
و همخوان نيس��تند. هرگاه بين رهبران سياس��ي و 
شهروندان عادي كه از طيف هاي مختلف اجتماعي 
تش��كيل مي ش��وند، تفاهم و عالقه معن��وي وجود 
داشته باشد، بحران ها زمينه مساعدي براي بروز پيدا 
نمي كنند. بنابراين نگاه و احساسات مردم نسبت به 
اقتدار حكومت در بروز يا جلوگيري بحران مشروعيت 

نقش تعيين كننده دارد. 
يكي از نشانه هاي موفقيت جوامع استمرار فرهنگ 
سياس��ي در طول زمان اس��ت كه مي توان��د نظام 
ارزش��ي، اعتقادي و انگيزش��ي جامعه را حفظ كند 
و نسل اندرنس��ل منتقل شود. شكس��ت اين فرآيند 

به داليل دروني يا بيروني موجب آسيب ديدن نسل 
جديد و نهايتاً گسستگي بين نسلي و انزواي فردي 
و اختالل در روند جامعه پذيري مي ش��ود. نسلي كه 
به اين ترتيب دچار بحران هويت مي شود، از گذشته 
تاريخي و فرهنگ��ي خود تصوير و تص��وري ندارد و 
حاكميت نيز نمي توان��د در احياي فرهنگ تاريخي 
ملت به توفيق دس��ت پيدا كند. در چنين ظلماتي 
جامعه حيران و س��رگردان و حكومت دچار بحران 
مشروعيت مي شود، زيرا عناصر مشروعيت موجود 
در فرهنگ سياس��ي كه بايد از طريق جامعه پذيري 
سياسي به جامعه انتقال پيدا كند، براي افراد جامعه 
مشخص و روشن نيست. در چنين وضعيتي احتمال 

بروز اعتراضات اجتماعي و انقالب بيشتر مي شود. 
  اوج گيري بحران در دوران پهلوي ها

فقدان فرآيند جامعه پذيري سياسي و بحران هويت 
و مش��روعيت را در تم��ام ادوار تاريخ تحت س��لطه 
حكومت هاي س��لطنتي در ايران مي ت��وان رديابي 
كرد، اما در دوره محمدرض��ا پهلوي بحران هويت و 
مشروعيت به اوج خود رس��يد و نهايتاً هم به سقوط 
سياسي شاه منجر شد. پژوهش هاي تاريخي نشان 
مي دهند تناقض بين هويت و مش��روعيت كه تحت 
تأثير تح��والت سياس��ي داخلي و خارج��ي بودند، 
موجبات فروپاش��ي رژيم پهل��وي را فراهم آوردند. 
پيش از آن و در دوره قاجار شكس��ت هاي مس��تمر 
نظام��ي و عهدنامه ه��اي ننگيني چون گلس��تان و 
تركمانچاي مش��روعيت حاكميت را ن��زد مردم به 
نابودي كشاند. اين روند استمرار پيدا كرد و به تدريج 
اساس مش��روعيت نظام سياس��ي و هويت ملي را با 
مش��كل روبه رو كرد، چون يكي از مهم ترين وظايف 
هر حكومتي حفظ امنيت كش��ور در قبال تجاوزات 
خارجي اس��ت و اگر حكومت��ي از عه��ده اين مهم 
برنيايد، مشروعيت خود را نزد شهروندانش از دست 
خواهد داد. در پي امض��اي قراردادهاي ننگيني كه 
به برخي از آنها اش��اره ش��د، بيگانگان توانستند در 
اين كش��ور به امتيازات بسياري دس��ت پيدا كنند. 
اين خس��ارت ها تنها جنب��ه مادي نداش��تند، بلكه 
فرهنگ، هويت و وحدت ملي نيز آسيب هاي جدي 
ديدند و استعمار و اس��تبداد دست دردست يكديگر 
به تحقير ملت ايران پرداختند. ازجمله موضوعاتي 
كه غرور ملي را به ش��دت لكه دار ك��رد و عقده هايي 
ناگش��ودني را در حافظه تاريخي مل��ت ايران به جا 
گذاش��ت دادن حق كاپيتوالس��يون ب��ه بيگانگان 
بود. حقارت ناش��ي از قراردادهاي متع��دد و نهايتاً 
واگذاري حق كاپيتوالسيون به خارجي ها به تدريج 
متراكم و تبديل به خش��مي طوفاني ش��د و كليت 
نظام حاكميتي را از هم پاش��يد. حكومت ها به جاي 
جديت در انجام وظايف ذاتي خ��ود درواقع تبديل 
به نهادهايي ش��ده بودند ك��ه ج��ز دادن امتيازات 

بنيان كن ب��ه خارجي ها براي خ��ود وظيفه اي قائل 
نبودند و درنتيجه زمينه هاي بدبيني و عدم اعتماد 
را در توده هاي مردمي فراهم كردند و هويت ملي و 
مشروعيت نظام را با بحران  جدي مواجه ساختند كه 
الجرم به جدايي دولت از ملت انجاميد. اين فرآيند 
در دوره پهلوي ادام��ه پيدا كرد، با اي��ن تفاوت كه 
جنبش هاي ضداستبدادي و ضداستعماري در قالب 
اعتراض��ات و مبارزات جدي گروه هاي اس��الم گرا و 
ملي گرا پديد آمدند و حاكميت با چالش هاي جدي 
مواجه ش��د. در اثر تقويت و تحريك احساسات ملي 
و باال رفتن رش��د و خودآگاه��ي اجتماعي به تدريج 
هويت ملي ارتقا پيدا كرد و مشروعيت سلطنت كه 
ركن اصلي بقاي سلطنت بود اعتبار خود را بين ملت 

از دست داد. 
  علل بحران مشروعيت در دوران حاكميت 

رضاخان 
از دوره رضاخان با ورود انديش��ه هاي نوين سياسي 
كه سلطنت در بين آنها جايي نداشت، تهاجم جدي 
ديگري بر نظام س��لطنتي در اي��ران صورت گرفت. 
اين انديشه ها جز تشديد بحران هويت و مشروعيت 
نظام براي سلطنت رضاخان هيچ فايده اي نداشتند. 
در عين حال رضاخان با ترويج تج��دد و اعمال زور 
به نابودي س��لطنت خود كمك مي ك��رد. در دوره 
محمدرضاش��اه تالش براي احياي عظمت گذشته 
ايران و اصرار بر باس��تان گرايي و معرفي اس��الم به 
عنوان عام��ل عقب افتادگي كش��ور هوي��ت ملي و 
فرهنگي ملت مورد تهديدات جدي تري قرار گرفت. 
شاهان سلسله پهلوي س��عي كردند با احياي ايران 
باس��تان به جاي ارزش هاي ديني و فرهنگي مردم 
ارزش هاي جديدي را براي انسجام ملي فراهم كنند. 
هدف اين نوع ملي گرايي احياي ايران پيش از اسالم 
بود كه ديگر ن��ه زباني، نه ديني و ن��ه تركيب قومي 
خاصي از آن باقي مانده بود. اين جريان مي كوشيد با 
تمسك به بقاياي ايران باستان چارچوب نظري يك 
نظام حكومتي را پي ريزي كند. اين رويكرد در دوره 
پهلوي دوم توسط تحصيلكرده هاي رژيم با رويشي 
آرام تر و در ابعاد گس��ترده تري اجرا شد، اما واقعيت 
اين است كه گفتمان هويتي در دوره پهلوي ها اساساً 
بحران زا بود، زي��را در قالب احياي دوران باس��تان 
درواقع به دنبال غربي سازي جامعه بود. وصل كردن 
نظام شاهنشاهي پهلوي به دوره ساساني از يك سو 
و تالش براي پيوند فرهنگ ملي و س��نتي با مباني 
مدرنيسم، مشكالت هويتي خاصي را در پي داشت 
و نوعي افسارگسيختگي و تنازع را در درون جامعه 
ايران به وجود آورد. اوج تالش ش��اه در اين فرآيند، 
برگزاري جش��ن هاي 2500 ساله به شمار مي رفت. 
شاه با برپايي اين جشن، س��عي داشت كه بر وجود 
نهاد سلطنت در ايران به مدت 2500 سال و تداوم آن 

ايدئولوژي محمدرضاش�اهي مبتني بر 
ناسيوناليسم باستان گرايي بود و بخش 
بس�يار مهمي از تاريخ اي�ران را ناديده 
مي گرفت و به خاستگاه ديني و اسالمي 
م�ردم بي توجه ب�ود. حكوم�ت پهلوي 
حت�ي روي تاريخ قبل از هخامنش�يان 
هم خ�ط بطالن كش�يد و تم�دن چهار 
هزار س�اله پي�ش از آن را ناديده گرفت

چالش هاي هويت و مشروعيت در عصر حاكميت پهلوي ها

بحراني كه خدايگان را به صفر رساند! 
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  شاهد توحيدي
پي��ش  س��ال  چن��د 
درباره ش��هيد س��پهبد 
محمدول��ي قرني اثري 
منتشر ش��د كه حاوي 
دستنوشته هايي منتشر 
نش��ده و ناگفته هايي از 
زندگي وي ب��ود. از قرار 
معل��وم فرزن��د ش��هيد 
اين اس��ناد را در اختيار 
عقيدتي- سياس��ي ارتش جمهوري اس��المي قرار 
مي دهد و بدين ترتيب راه براي انتشار آن باز مي شود. 
حجت االسالم والمسلمين غالمرضا صفايي، رئيس 
وقت عقيدتي- سياسي ارتش جمهوري اسالمي در 

ديباچه اين اثر آورده است:
»افس��ري در زمان ش��اه و نظام طاغ��وت تا درجه 
سرلشكري ارتقا يافته و همين كه متوجه اسالم زدايي 
و ستمكاري شاه و جنايات و خيانات امريكا در ايران 
ش��ده اس��ت، به تمام مزاياي مادي مقام و منزلت، 
حقوق سرلش��كري و ارتقا به درجات باالتر پشت پا 
زده و اين تحول دروني دفعت��اً نبوده بلكه با تعقل و 
انديشه و مطالعات تاريخي، ديني و آشنايي با قرآن و 

اهل بيت)ع( همراه بوده است. 
آيا مي توان بين ش��هادت وي با ش��هادت ش��هيد 
گرانقدر آيت اهلل مرتضي مطه��ري ارتباطي برقرار 
كرد؟ هرچند كه آيت اهلل شهيد مطهري به عنوان 
بزرگ ترين ايده پرداز)ايدئولوگ( و معمار فرهنگي 
انقالب اس��المي بع��د از امام راحل)ره( به ش��مار 
مي آيد و در جاي��گاه رفيع آن بزرگ��وار در عرصه 
فرهنگي ك��ه بارزترين بعد انقالب مي باش��د هيچ 
ترديدي وجود ن��دارد اما به اعتب��ار فاصله اندك 
شهادت اين دو شهيد)10 روز( آن هم در روزهاي 
بحراني و آغازين انقالب و نيز به اعتبار اينكه عامل 
شهادت و ترور هر دو ش��هيد، گروهك فرقان بوده 
است؛ به نظر مي رسد كه با توجه به چند نكته بتوان 
رابطه بين اين دو شهادت را كشف كرد. در روزهاي 
پاياني دوران ستمشاهي محمدرضاشاه مي گويد: 
اگر سلطنت نباش��د، اگر من بروم ايران ايرانستان 

مي ش��ود، يعني بعد از من و بعد از فروپاشي رژيم 
سلطنت، اتحاد مردم ايران از هم پاشيده مي شود 
و مناطقي چون كردستان، آذربايجان، بلوچستان 
از ايران جدا خواهد ش��د و در مركز ايران كش��ور 
كوچكي به نام ايرانس��تان پديد مي آيد بدون نفت 
و پش��توانه و آس��يب پذير، و ش��اهد بوديم كه در 
روزهاي آغازين پي��روزي انق��الب در مناطق نام 
برده شده توسط ايادي دشمنان اسالم زمزمه هاي 
شوم جدايي طلبي ش��روع ش��د كه بحراني ترين 
اين مناطق كردس��تان ب��ود. به طوري كه پادگان 
مهاباد را در روزهاي پايان��ي بهمن 1357 تصرف 
كردن��د و فرمانده��ان ارتش را كه ب��ه فرمان امام 
راح��ل)ره( از پادگان محافظت مي كردند ش��هيد 
كردند و سالح هاي سبك و س��نگين آن به غارت 
رفت. چند روز بعد پادگان سنندج مورد تعرض و 
حمله قرار گرفت. شهيد قرني با موضع قاطع خود 
توس��ط جان بركفان ارتش، اين پادگان را از خطر 
س��قوط نجات و خطر تجزيه كش��ور را در منطقه 

خنثي كرد.« 
مقدمه اي��ن اثر در ادام��ه و در مقام مقايس��ه تأثير 
ترور سپهبد قرني با اس��تاد شهيد آيت اهلل مطهري 

مي نويسد:
»نكته درخور توجه اينكه سرلشكر قرني روزگاري 
سرلشكر همان ش��اهي بود كه دلش مي خواست 
بعد از او ايران ايرانس��تان بش��ود كه پافشاري و 
قاطعيت وي براي س��ركوبي ضدانق��الب با نثار 
جان خ��ود ضمن اثب��ات اطالعات خ��ود از امام 
راحل)ره( و حفظ اسالم و ميهن اسالمي بار ديگر 
شاه ستيزي خود را ثابت كرد. دشمنان اسالم كه 
در بعد نظامي او را مان��ع بزرگي در تحقق اهداف 
خود ديدند ترور وي را در دس��تور كار خود قرار 
دادند و سوم ارديبهش��ت ماه 1358 وي را شهيد 
كردند و در گام بعدي به س��راغ معمار س��اختار 
فرهنگي انقالب آي��ت اهلل مرتضي مطهري رفتند 
و ش��خصيتي را هدف قرار دادند كه بع��د از امام 
راحل)ره( بزرگ ترين پاسدار و مرزبان و حفاظت 
تماميت ايدئولوژي اسالم بود. مي توان گفت خون 
اين دو شهيد تماميت ارضي و تماميت فرهنگي 
اس��الم ناب محمدي را در انقالب بيمه كرد و اگر 
بگوييم كه ش��هيد قرني به عنوان س��رباز اسالم 
پيشقراول شهيد مطهري و تمامي شهداي گرانقدر 
انقالب شد، سخن گزاف نگفته ايم و متوجه قدر و 

منزلت شهيد سپهد قرني خواهيم شد...«

نظري بر اثر تاريخي- پژوهشي 
»ناگفته هايي از زندگي سپهبد قرني«

2شهادتتاريخساز

تا فرمانروايي خود، تأكيد كند. او همچنين قصد 
داشت به جهانيان بفهماند كه ايران كشور بزرگي 
شده است و او به عنوان پادشاه اين كشور، خود 
را وارث و نگهبان يك تاج و تخت 2500 س��اله 
مي داند. در اولين جلسه كميسيون نظام جشن 
شاهنشاهي، هدف از اين جشن، چنين بيان شده 
اس��ت: »منظور از برگزاري جشن مزبور، قاعدتاً 
بايستي شناس��اندن قدمت شاهنش��اهي ايران 
باشد كه مدت 25 قرن تمام، عليرغم تمام سوانح 
و حوادث تاريخ، دوام يافته و پيوسته بر اميال و 
آرزوهاي ملت، منطبق بوده اس��ت. پس مفهوم 
واقعي اين جشن، آن اس��ت كه شاهنشاه ايران 
كه به حقيقت، مظهر كمال آمال و آرزوهاي ملت 
ايران بوده، بايس��تي به همين نحو از طرف تمام 

ملل عالم شناخته شود.« 
  درگيري با هويت اس�المي ايراني، عامًا 

بحران مشروعيت پهلوي ها
واقعيت اين است كه هويت ايراني حاصل تركيب 
ارزش هاي ملي و اسالمي بود كه مهم ترين عامل 
حفظ انسجام به ش��مار مي آمد. ايرانيان ضمن 
پذيرش آيين اسالم، اس��تقالل فرهنگي خود را 
نيز حفظ كردند و حكومت هايي كه از قرن پنجم 
به بعد در ايران بر سر قدرت بودند، با شعارهاي 
الهام گرفته از اسالم، براي رسيدن به استقالل و 
هويت جديد، جنبش هاي سياسي زيادي را به راه 
انداختند و بستر مناسبي براي ايجاد نهضت هاي 
ادبي و علمي در سراسر فالت ايران فراهم آوردند. 
حاصل اين پيون��د مبارك پديد آم��دن مردان 
بزرگي چون ابوعلي س��ينا، فردوسي، ابوريحان 
بيروني و اعتالي هنر، ادب، فلسفه و علوم و فنون 
مختلف بود و وضعيت بسيار مطلوبي را براي ايران 
رقم زد و در قرن هاي سوم تا هفتم ايران را تبديل 
به يكي از محورهاي مه��م علمي، ادبي و هنري 
كرد. با حمله مغول به ايران متأسفانه اين هويت 
قدرتمن��د ايراني- اس��المي در معرض خطرات 
جدي قرار گرفت و ديگر هرگز به صورت گذشته 
بازسازي نشد. پس از مشروطه هم تعارض ميان 
هويت ديني جامعه با مفاهيم غيرمذهبي وارداتي 

غربي جامعه را دچار بحران شديدي كرد. 
در دوره محمدرض��ا پهلوي نهادهاي آموزش��ي 
و قضاي��ي ت��الش كردن��د آموزش ه��ا و قوانين 
غيرمذهبي را جايگزين نهادهاي مذهبي كنند و 
دوره جديدي از تعارضات ميان تشكيالت مذهبي 
و تجددطلبي رژيم كه تالش مي كرد مشروعيت 
خود را با تعاريف غيرديني و ناسيوناليستي ثابت 
كند، به وجود آمدند و ورود انديشه ها و باورهاي 
غربي هويت ايراني را دچار نابساماني و آشفتگي 
كرد. در اثر تحوالت تاريخي و اجتماعي چند قرن 
اخير در س��طح جامعه جهاني و انتقال تحميلي 
آثار آن به جامعه ايراني مش��روعيت رژيم شاه از 
حالتي س��اده به صورتي پيچيده در آمد و در اثر 
ورود انديش��ه هاي سياس��ي جديد از غرب رژيم 
شاه ناچار شد، عناصر مشروعيت خود را از ميان 
عوامل گوناگون انتخاب كند. اين رژيم تالش كرد 
در عين حال كه به ايران قبل از اس��الم تمس��ك 
مي جويد و با برپايي مراس��مي چون جشن هاي 
2500 س��اله به گمان خود عظم��ت امپراتوري 
هخامنشي را احيا مي كند، همزمان با سوءاستفاده 
از باورهاي ديني مردم خود را تحت عنايت و لطف 
ائمه اطهار)ع(، به ويژه امام رض��ا)ع( جا بزند و با 
داستان س��رايي هايي درباره نجات جان خويش 
توس��ط آن بزرگواران نوعي تقدس را براي نظام 
سلطنتي و شخص شاه در اذهان توده هاي مردم 
رقم بزند كه البته در اين امر كوچك ترين توفيقي 
را هم به دست نياورد. تركيب ايران باستان با سراپا 
غربي ش��دن و توهم حركت به سمت دروازه هاي 
تمدن بزرگ و فرهنگ ديني اسالمي مردم ملغمه 
عجيب وغريب و به شدت نامتجانسي بود كه فقط 
مي توانس��ت زاييده اذهان خ��ام و بيمار متوليان 
سياسي و فرهنگي مشاوران ش��اه باشد كه قطعاً 
خود به اين پازل مضحك اعتقاد نداشتند، اما سعي 
مي كردند آن را براي شاه قابل قبول جلوه دهند. 
رژيم شاه به جاي كسب مشروعيت واقعي تالش 
مي كرد با كنار هم قرار دادن عناصري ناهمگون، 
ناسازگار و توهمي مشروعيت سازي كند. رؤياي 
خامي كه وقوع انقالب اس��المي آن را به كابوس 
هولناكي براي رژيم تبديل كرد. مشروعيت امري 
نيست كه بتوان با زور، توهم و خيال پردازي ايجاد 
كرد، بلكه برآين��د پايبندي به ارزش هاي متعالي 
فرهنگي و ديني يك جامعه است كه رژيم شاه به 

هيچ وجه مقيد به آنها نبود. 
هويت س��ازي جامعه ايران معلول عوامل فراوان 
ازجمله فضاي زيست جغرافيايي ايرانيان است 
كه در نوع سنت هاي آنان تأثيرات فراواني داشته 
است. از ديگر عوامل بسيار مهم در حفظ وحدت 
ملي در طي قرون و اعصار پايداري زبان فارسي 

در كشاكش حوادث تاريخي است. زبان فارسي 
نه تنها عامل ارتباط ايرانيان با يكديگر كه نشانه 

نوعي تفكر ارزشمند در جامعه ايراني است. 
دين اس��الم نيز از زمان ورود به اي��ران به دليل 
زمينه ه��اي اجتماعي و فكري آماده و مناس��ب 
چنان در تار و پود زندگي ايراني ها و س��نت ها و 
تفكرات آنان تنيده ش��ده اس��ت كه تفكيك آن 
از فرهنگ ايراني ممكن نيس��ت. انتقال عناصر 
هويت بخش��ي در گس��تره تاريخي اي��ران غالباً 
توسط اقشار مختلف جامعه تقويت و به نسل هاي 
بعدي منتقل شده اند و نخبگان سياسي به دليل 
س��اختار اس��تبدادي حكومت ها در اين انتقال 
فرهنگي نقش��ي نداش��ته اند يا تأثير آنان بسيار 
اندك بوده است. ش��ايان ذكر است كه هويت ما 
درواقع حلقه اتصال ما به تاريخ و فرهنگ گذشته 
و ضامن تسلس��ل تاريخ��ي و آگاه��ي ايراني به 
حافظه تاريخي خود و دلي��ل محكمي در اثبات 
اين واقعيت اس��ت كه اين هويت ج��ز با تعامل 
ارزش هاي ملي و اس��المي ميس��ر نبوده است. 
هويت ايراني با اتكا به باورهاي ديني و فرهنگ و 
ادب فارسي همواره در معرض هويت سازي هاي 
آگاهانه و ناآگاهانه بود و همواره از اين معركه به 

سالمت بيرون آمده است. 
  ناتواني ناسيوناليسم باستان گرايي به عنوان 

يك ايدئولوژي فراگير در عصر پهلوي ها
در نظام هاي س��لطنتي همواره شاهد كشاكش 
بين هويت و مشروعيت در ابعاد مختلف بوده ايم. 
شواهد تاريخي نشان مي دهند حكومت هايي كه 
نتوانسته اند تعارض بين اين دو مؤلفه را برطرف 
كنند، همواره بحران آفرين بوده اند، زيرا اين دو 
مؤلفه در ساخت و قوام قدرت سياسي موقعيت 
ويژه و برجسته اي دارند. بديهي است هر رژيمي 
براي ادامه حيات سياسي خود نيازمند مشروعيت 
سياس��ي اس��ت و لذا فرهنگ و ايدئولوژي اي را 
ترويج مي كند كه به تقويت مشروعيت او منجر 
شود و گاه براي تحميق مردم دست به اقدامات 
نمايش��ي مي زند تا با سوءاس��تفاده از باورهاي 
اصيل توده هاي مردمي و تحريك احساسات آنها 
كسب اعتماد و مش��روعيت كند. نظريه ساخت 
قدرت سياسي رژيم ش��اه مبتني بر مشروعيت 
س��لطنت و هويت ايدئولوژيك ب��ود و به محض 
رويارويي اين دو مؤلفه با بحران رژيم هم با بحران 
مواجه ش��د. محمدرضا پهلوي توان به كارگيري 
يك ايدئولوژي كارآمد، هنج��ار و اخالقي را در 
جامعه ايران نداش��ت، زيرا ايدئولوژي او مبتني 
ب��ر ارزش هاي اصي��ل اجتماع��ي و ديني مردم 
ايران نبود و در ذات خ��ود مخالفت هاي زيادي 
را در س��طح گس��ترده اي برانگيخت و كار را به 
جايي رساند كه ديگر ش��اه توان مقابله با طيف 
گسترده مخالفان خود را نداشت و تن به تسليم 
داد. ايدئولوژي محمدرضاشاهي كه مي توانست 
با توجه به ارزش ه��اي حقيقي و اصيل فرهنگي 
و ديني برنامه هاي اصالح��ي كارآمدي را براي 
جامعه ايراني تدارك ببيند تبديل به عامل بحران 
مش��روعيت سياس��ي و هويتي و زوال حكومت 
پهلوي شد. ايدئولوژي محمدرضاشاهي مبتني 
بر باستان گرايي بود و بخش بسيار مهمي از تاريخ 
اي��ران را ناديده مي گرفت و به خاس��تگاه ديني 
و اس��المي مردم بي توجه بود. حكومت پهلوي 
حتي روي تاريخ قبل از هخامنش��يان هم خط 
بطالن كش��يد و تمدن چهار هزار ساله پيش از 
آن را ناديده گرفت و تالش كرد بر پايه موهوماتي 
نژادپرس��تانه بين ايراني ه��ا و اروپايي ها نوعي 

خويشاوندي تاريخي ايجاد كند. 
  و كالم آخر

جامعه پذيري فرآيندي است كه مردم از طريق 
آن با هنجارهاي اجتماعي خو مي گيرند و انتقال 
فرهنگ از نسلي به نسل هاي ديگر ميسر مي شود. 
جامعه پذيري سياسي نيز در همين راستا موجب 
انسجام جامعه و همنوايي انس��ان ها با يكديگر 
مي ش��ود. بنابراين مي ت��وان كاركردهاي اصلي 
جامعه پذيري سياس��ي را تأمين ثبات جامعه و 
ايجاد زمينه هاي مساعد براي تغييرات اجتماعي 
ضروري دانس��ت. رژيم هاي سياس��ي از طريق 
جامعه پذيري مي توانن��د ارزش هاي غالب رايج 
نظام سياس��ي را به تدري��ج به اف��راد جامعه القا 
و آن را آم��اده پذيرش مش��روعيت دولتمردان 
خود كنند. رژيم پهلوي در زمينه ايجاد و حفظ 
مشروعيت و هويت براي خود از ابزارهاي مناسب 
جامعه پذيري سياسي بي بهره بود و لذا نتوانست 
در ميان توده هاي مردمي كس��ب مش��روعيت 
كند. اين رژيم به وي��ژه در دهه 40 تالش زيادي 
كرد تا پشتوانه نظري و فكري مشروعيت را براي 
سلطنت فراهم كند و سلطنت را نخستين مرحله 
در احياي ناسيوناليس��م فرهنگي و دس��تيابي 
ايران به عظمت ديرينه جل��وه دهد، اما در عمل 
نتوانست در زمينه جامعه پذيري و فرهنگ پذيري 
مردم موفق شود و به دليل ناكارآمدي ايدئولوژي 
و فق��دان كارگ��زاران صال��ح و كارآم��د با عدم 
استقبال مردم روبه رو شد و نش��ان داد اگر يك 
رژيم سياسي ساختار قدرت خود را بر مؤلفه هاي 
مشروعيت خواهي و هويت يابي قرار دهد، اما براي 
معرفي قدرت سياس��ي خود انس��جام و وحدت 
كافي نداشته باشد، در اثر گسترش شكاف هاي 
فرهنگي اجتماعي خود با مردم در معرض نابودي 
قرار مي گيرد و تم��ام اقدامات نظامي، اقتصادي 
و... او با شكس��ت مواجه مي شوند. همان طور كه 
س��اواك و ارتش تا بن دندان مسلح شاه و جلب 
حمايت بيگانگان و تالش براي كس��ب رضايت 
آنان در مواجهه با عدم مشروعيت و بحران هويت 
در جامعه نتوانست رژيم ش��اه را نجات بدهد و 
انقالب اس��المي در اندك مدتي طومار آن را در 

هم پيچيد.
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    شهيد سپهبد محمدولی قرنی

محمدرضا پهلوي ت�وان به كارگيري 
ي�ك ايدئول�وژي كارآم�د، هنجار و 
اخالقي را در جامعه ايران نداش�ت، 
زيرا ايدئولوژي او مبتني بر ارزش هاي 
اصيل اجتماعي و دين�ي مردم ايران 
نبود و در ذات خود مخالفت هاي زيادي 
را در سطح گس�ترده اي برانگيخت و 
كار را به جايي رس�اند كه ديگر ش�اه 
توان مقابله با طيف گسترده مخالفان 
خود را نداش�ت و تن به تس�ليم داد


