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فیق راهم ساخت تا این توفیق را رهای زندگی، همچون تمامی عرصهشکر شایان نثار ایزد منان که 

 نامه را به پایان برسانم .پایان

از عشق  پر سارانم که هر لحظه وجودم را از چشمهمهربو  عزیز مادرو پدر و با سپاس بیکران از 

 سیراب میکنندوجودشان 

قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سالمت و آرامش و  همسرم؛ از به پاس قدردانی ازو 

 ش برای من فراهم آورده استآسای

استاد گرانمایه جناب آقای دکتر موسی نجفی که شاگردی در  ارجمند: اتیداز اسو با سپاس فراوان  

که بدون راهنماییهای چرا استاد اندیشمند جناب آقای دکتر موسی حقانیدانم و حضور ایشان را افتخار می

به عنوان  دکتر فرهاد زیویارجناب آقای ، وشکل مینموداین پایان نامه بسیار م به سرانجام رساندنایشان 

به دلیل یاریها و راهنماییهای بی چشمداشت ایشان که بسیاری از سختیها را برایم آسان ، استاد راهنما

را مورد لطف و  منبا هدایت و حمایت خود، همواره که  مهدی اسماعیلیو جناب آقای دکتر محمدنمودند،

  دادند.محبت قرار 
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سیاست های  وتشکیل می داد  باستانگرا و ناسیونالیسمِ ستیزیدین، سلطنت پهلوی را غربگراییو تصمیم سازی   مبانی فکری

 .است سیاسی و اجتماعی مقدم بر هرگونه نوسازی اقتصادی،بود که نوسازی فرهنگی  این نظریهثر از متأسلطنت این نوسازی 
 در دستور کاراه، بازتعریف مفهوم هویت ملی ایرانی به عنوان شرط الزم برای تحصیل نوسازی فرهنگی براساس همین دیدگ

 قرارگرفت.
ملت جدید، بین عناصر هویت ملی یعنی دولت باید توجه داشت که طی پنج قرن گذشته تاریخ ایران، در قالب شکل گیری یک 

صی برقرار و در واقع هسته مرکزی هویت ملی ایرانی را تشکیل می عنصر شیعه، زبان فارسی و منطقه جغرافیایی، نسبت خا
بازتعریف مفهوم هویت در عصر پهلوی که خود شرط الزم برای نوسازی فرهنگی بود منوط به اتخاذ سیاست های  لذادهند 

  گشت. فکری جامعه ایرانهویتی و ایجاد بستر الزم برای تحول  انهدام هسته مرکزی و مذهبی جدیدی در راستای
های هویت ملی ایران دارد؟ های مذهبی عصر پهلوی چه نسبتی با مؤلفهدر پاسخ به این سؤال اصلی که سیاستپژوهش حاضر 

با با استفاده از روش کیفی از نوع تاریخی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی نظری هویت ملی و ذکر مؤلفه های هویتی جامعه ایران، 
هنگی عصر پهلوی اول و دوم، مدعی است که جهت گیری اصلی سیاستگزاران این عصر در استخراج سیاست های مذهبی و فر

آنکه هسته مرکزی هویت ملی متشکل از عناصر تلفیقی شیعی و  جامعه ایرانی بوده ولی با توجه بهمسیر غربی سازی کامل 
ا این مانع راهکاری در قالب پروژه ایرانی است، مانع بزرگی در مسیر این غربی سازی وجود داشته است. برای مقابله ب

فراموشی به منظور غربی سازی، سیاست  مورد نیازناسیونالیسم منهای اسالم، طراحی می شود. همزمان با ایجاد ساختارهای 
به دنبال قطع ریشه های هویتی، تالش دارد تا دین را به ، جهت با تجدد غربو خلق ایران باستانی هم گزینشی تاریخ ایران

 فراهم آورد. غربی سازی جامعه ایرانیه برده و زمینه الزم را برای اجرای سیاست حاش
الزم به ذکر است مخاطب اصلی سیاست ها در عرصه غربگرایی و دین ستیزی، نخبگان، زنان و جوانان هستند و براساس نوع 

 مخاطب، زیرساخت های الزم طراحی و راه اندازی می شود. 
. هویت ملی 2 .بود. سیاست های مذهبی پهلوی تابع پروژه هویت سازی غربی 1 از آنست که حاکیجمعبندی این پژوهش 

. عدم تحقق 3و این تعارض منجر به تخریب هویتی در جامعه ایران در عصر پهلوی شد.  داشتهایرانی با اندیشه وابستگی تعارض 
ی با هویت ملی منجر به شکست سیاست ها در عصر بسیج مردمی در مواجهه با این سیاست ها بواسطه تعارض اندیشه وابستگ

 پهلوی شد. 

 هویت ملی، نظریه تکوین و تکون، سیاست های مذهبی، پهلوی، هویت سازی غربی واژگان کليدی:
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 پیش گفتار
 

 

 یدئولوژیکو ا ینظر هاییانبن یدارا یگریهمانند هر حکومت د یرانمعاصر ا یخدر تار یحکومت پهلو
ایدئولوژی سیاسی این کرد. یدنبال مرا خود  یاسیس یتمشروع یتها تثب یانبن ینبر ا یبود و با اتکا

سلطنت مبتنی بر ویژگی هایی همچون باستان گرایی، ناسیونالیسم اقتدارطلب، سلطنت طلبی و 
 است های همه جانبه غربگرای خوددفع ممانعت عنصر دین در مسیر سیتجددگرایی بود. پهلوی برای 

باستان گرایی در واقع ایدئولوژی جایگزین در ذیل این طرح،  طرح ناسیونالیسم منهای اسالم را بنا نهاد.
. دوران طالیی ایران در عصر صفویه نقش اساسی داشت استقرارمذهب شیعه بود، مذهبی که در برای 

لت ایران بر اساس تصویر بازسازی شده ای از گذشته بدین سان بود که ایجاد تحول در هویت تاریخی م
دور و معاصر، بخشی از روند ملت سازی و ایدئولوژی پردازی حکومت پهلوی شد. در این تصویر بازسازی 

سلطنت پهلوی بود. بدین مفهوم که « صورت تاریخی»شده تاریخی، اولویت نخست با توجیه ایدئولوژیک 
یا احیاناً آلوده  ، عادیطبیعیحاکمیت ایران، نباید  عرصهرا در  ظهور شخص رضاخان و سلطنت پهلوی

یک حرکت درون زای ملی بود! نماد های مداخله جوی بیگانگان دانست! بر این اساس، رضاخان به دست
اراده ماوراءالطبیعی که هر از چند گاهی در سخت ترین شرایط تاریخ پر فراز و نشیب ایران  نمادهمچنین 

یأس و انحطاط و فروپاشیدگی به نقطه اوج امید و اقتدار و ، آن را از شکننده ترین لحظاتتجلی کرده
یا اردشیر همبستگی رسانیده است! اگر در گذشته دور، پیل تنان و سلحشورانی چون کوروش، داریوش

فداکار  بابکان برای نجات ملی ایران نقش داشتند امروز این قرعه نیک اقبالی و صدارت به نام سربازی
 !خورده است

در دوره پهلوی دوم ایدئولوژی پهلوی اول شکل می گیرد.  ادامهایدئولوژی حکومت پهلوی دوم در 
لیبرال دمکراسی به تدریج در جامعه نفوذ می کند و بر این اساس شاه تالش می  و مبانی فکری هاارزش

های ساوی حقوق زن و مرد و... ایدهکند با بهره برداری شکلی از مفاهیمی چون آزادی، حکومت مردم، ت
خود را مشروعیت بخشد. شاه و برخی اطرافیان او بر خالف پدر در تثبیت اصل محافظه کاری،  غربگرایانه

سنتی پسند یا عامهمحدودیتی برای اقتباس شکلی از مفاهیم و اصطالحات قایل نبودند و از هر مرام نو 
در میان طبقات اجتماعی درست می کند، استقبال می کردند. از  که احتمال می دادند جای پایی برایشان

های دینی و سوسیالیستی در متون ایدئولوژیک همین رو بر خالف دوره پهلوی اول، استفاده از گزاره
یک تابوی مقدس و پهلوی دوم چشمگیر است و شاه حتی تالش می کند در امور خلقی و دیانتی،

ایران در این مسیر بازسازی هویت ایرانی نقش یک مجری اصالحات و در  شاهفراانسانی از خود بسازد. 
 نهایت یک منجی را بازی می کرد. 

یا جریان مخالف، در مواجهه با دستگاه سیاسی مدرنیزاسیون رژیم پهلوی، هر ایده  مسیراز سوی دیگر در 
های مثبت اندیشی راساسو بقرار می گرفت. در این زمینه، شاه نظریه ناسیونالیسم مثبت را مطرح 
یک تمدن بزرگ و شبه مدرن منفعالنه خود، چشم اندازی از آینده ترسیم می کرد که مبتنی بر ایجاد

آریایی بود. تمدن آریایی پهلوی در واقع اقتباس ناقص و ناگفته از تمدن آمریکایی بود که همزمان، سلطه 
 .مرکزیت تمدن غرب را دنبال می کرد بالمنازع دربار و تبدیل ایران به واحدی پیرامونی به

ایدئولوژی به اصطالح تمدن ساز پهلوی را در نظام آموزشی این دوره نیز می توان مشاهده کرد. از 
یک زیرنظام حکومتی که به طور گسترده ای موجب مشروعیت بخشیدن به نظام می آموزش به عنوان

ن حکومت از نظام آموزشی به عنوان عاملی های پهلوی نشان می دهد که اییاد می شود.سیاست شود
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مهم برای مشروعیت بخشی به حاکمیت خود و در جهت ایدئولوژی پردازی بهره برده است. آنان نظام 
آموزشی جدید را پایه ریزی کردند و نظام آموزشی سنتی که در آن فرهنگ سیاسی پس از اسالم به 

لوی دوم بر آن بود تا با توسعه آموزش به حکومت یک سو نهادند پهنحوی در آن لحاظ شده بود را به
مدرسه  2022ساله پادشاهی ایران، ساخت  2022های خود هویت و اعتبار بخشد، کما اینکه هنگام جشن

 .را وعده داد
ایران، دین اسالم و غرب از مسائل مهم و محوری جامعه روشنفکری  بنایبطورکلی در دوره پهلوی سه 

خود را در سه مؤلفه نیاکان پرستی، دین ستیزی و فرنگی مآبی نشان می دهد. لذا  یایران است که آیینه
در بررسی ناسیونالیسم گذشته گرا )نیاکان پرستی افراطی (، بررسی تعامل هر سه مقوله الزم است. 
ناسیونالیسم در ابتدای قرن بیستم خود را در هر دو حیطه سیاست و فرهنگ به نمایش می گذارد. آنگاه 

ین ناسیونالیسم در پیوند با مدرنیسم و دین زدایی عصر قرار می گیرد. و شاکله فرهنگ سیاسی این دوره ا
 .را پی می ریزد

عناصر سازنده ملت را در جامعه کنونی نیز جست و جو  این سؤال قابل طرح است که آیا این ناسیونالیسم
اوید و فاقد کارایی و انطباق با جامعه کنونی کیا آن را تنها در تاریخ دو هزار سال قبل میمی کرد، و
  ایرانی بود؟

با توجه به تاریخ چند صد ساله ایران و با دقت نظر در عناصر هویتی، سه عنصر بیشتر از عناصر تاریخی 
 «.ی جغرافیایی ایراندین اسالم، زبان فارسی، منطقه»اند از:  گر است که به تربیت اهمیت عبارت جلوه
بین سه عنصر مذهب شیعه، زبان  ،یک ملت و دولتدر قالبو طی پنج قرن از تاریخ ایران  ی خاصتناسب

در این راستا هر چند عناصر بسیاری دیگری هم  ایجاد می شود.ی جغرافیایی ایران، فارسی و منطقه
را کل واحد الیه اصلی هویت ملی در بستر یک نقش داشتند، مهم این است که تمامی این عناصر و اجزا 

سطح »های جدید فرهنگ غرب، در  در این نگاه بسیاری از عناصر از جمله الیه شکل می دهند.
  باقی مانده است؛« خرده فرهنگها»و در حد « پیرامون

ایران » الیهبا هدف دستیابی بی قید و شرط به توسعه و تمدن غرب مدرن، در دوران پهلوی تالش شد 
... راه، فرهنگسازیها، واژهسازیها و یابد و در این، به درون هسته راهملی و بیرون از اراده« منهای اسالم

 موقعیت و جایگاه در نتوانست مسأله این اما شد انجام بسیاری فرهنگی سیاستهای و پذیرفته صورت
 پهلوی سالطین که تمدنی به بتواند تا شود ظاهر بومی قومی حقیقت و ملی اراده شکل به مرکزیهسته 
تعارض فکر غربگرا مهم تاریخی وقوع انقالب اسالمی،  سألهم شاید و شود؛ منجر دادند می را اش وعده

  .و اسالم ستیز با عنصر اصلی هویت ملی ایران یعنی سه گانه تشیع، زبان فارسی و جغرافیا بود
شناخت هویت ملی و دیگری شناخت این پژوهش در بر گیرنده دو شاخه اصلی است. یکی مبحث 

ی سلطنت پهلوی. در شاخه اول مبانی نظری هویت ملی، تحوالت تاریخی هویت سیاست ها رویکردها و
هویت ملی ایرانیان در عصر حاضر،و به صورت مجزا نظریه تکوین و تکون هویت  عناصرایرانیان، ابعاد و 

 ملی ایرانیان به عنوان نظریه ای که به رویکرد پژوهش نزدیک است بیان می شود.
اختار سیاسی و تفکر حاکم بر سلطنت پهلوی اول و دوم، ویژگی های فکری و شخصیتی در شاخه دوم، س

سعی نیز در پایان  وی اول و دوم بیان می شود.رضاخان و محمدرضا پهلوی، سیاست های مذهبی پهل
نسبت سیاست ها با هویت ملی ایران ذیل می شود براساس سنجه نظریه تکوین و تکون هویت ملی، 

 بررسی شود. «ع هدف، راهکارهدف،مان»مدل 
تالش می شود که با تبیین کامل دو شاخه مذکور، ترسیم کاملی از جهت گیری سیاست های مذهبی 
عصر پهلوی به سوی تفکر و تمدن غرب مدرن صورت پذیرد و در نهایت با تمرکز بر بررسی نسبت 
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اسالمی و -اصیل ایرانی سیاست ها با مؤلفه های هویت ملی ایران، شکاف حاصل بین فکر و فرهنگ
 فکر و فرهنگ حاکمان پهلوی بیان گردد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیات طرح تحقیق: فصل اول
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 بيان مسئله -1-1

های فراوان در بطورکلی می توان چنین گفت که عدم شکل گیری بسترهای تمدنی و وقوع نابسامانی

ات و تناقضات بسیاری در فرهنگ صدر و ذیل حکومت و سلطنت پهلوی نشانگر وجود تعارض

در این دوره به عنوان دوره ای خاص در تاریخ هویت ایران  سیاسی حاکم بر این سلطنت است.

سیاست های اعمال شده در جامعه ایران بیشتر متکی بر دو عنصر غربگرایی و باستانگرایی بود. آنچه 

شه بیگانه به نوعی در تعارض با اندیشه قابل توجه است اینکه تفکر غرب به عنوان اندیشه غیر و اندی

خودی است و این تعارض منجر به ابهاماتی اساسی در بحث ملت دولت سازی و و در واقع هویت 

ملی است. چطور می شود همه تالش ها در جهت غربی شدن کامل جامعه ایران باشد و از سوی 

ری درگیر و دار اتکا به دو مفهوم هنوز اذهان بسیا ؟ی گرایی و وطن پرستی داده شوددیگر شعار مل

باستان ستایی و غربی مآبی است به نحوی که این درگیری ذهنی در دنیای جدید بعد از پیروزی 

یک موضوع برجسته در اذهان انقالب اسالمی و شکل گیری نظام جمهوری اسالمی به عنوان

ان نظام اسالمی نیز با روشنفکران و حتی جوانان نسل سوم و چهارم انقالب، مطرح است و دشمن

تکیه بر آن، به دنبال شبهه افکنی و در نهایت دین گریزی نسل آینده ساز انقالب اند. لذا بررسی 

های مذهبی میان سیاستنسبت تاریخی و تحلیلی حکومت پهلوی اول و دوم و تبیین و توصیف 

ق بین سیاست ها و مؤلفه های و اثبات این ادعا که شکافی عمیاتخاذ شده آنان با هویت ملی ایرانیان 

و پوچ بودن رؤیای تحقق  ملی گرایی می تواند پرده از خیالی بودن وعدههویت ملی وجود دارد 

 تمدن بزرگ پهلوی بردارد.
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 ضرورت انجام تحقيق -1-2
ک تمدن اصیل و بومی بوده یفرهنگ ایرانی همواره در مسیر تکامل خود در تمنای تبدیل شدن به

ی مختلف تاریخی در معرض هانای شدن که مبتنی بر هویت ملی ایرانیان است در برههاست. این تم

ست و اکنون بعد هااین برهه یاز جمله هایی قرارگرفته است. دوره پهلویهاتعرضات و دست اندازی

نی وجود دارد که اایر یسال از سلطنت پهلوی سواالت بسیاری در اذهان بویژه در اذهان جامعه 36از 

ساله این سلطنت  53 آیا ایده تمدن بزرگ مدنظر در عصر پهلوی قابلیت تحقق داشته است؟ عملکرد

 چه تاثیری در راستای اعتالی هویت و تمدن ایرانی داشته است؟

ی هویت هابا تکیه بر نظریه های مذهبی و فرهنگی اتخاذ شده توسط پهلویهاارزیابی سیاست

را به و تمدنی ه ایست که ذهن بسیاری از متفکران اندیشه سیاسی ی مفقودهاملی ایرانیان از حلقه

بویژه در عرصه سیاست   خود مشغول نموده و کشف فاصله و تعارض بین وعده تحقق تمدن بزرگ

راهگشای بسیاری مسائل و ابهامات  هابا واقعیت حاکم بر سلطنت پهلویهای فرهنگی و مذهبی 

 پیش روی انقالب اسالمی خواهد بود. 

 

 اهداف تحقيق -1-3

و نظریات  هابراساس شاخصه ی مذهبی عصر پهلویهاارزیابی سیاستهدف اصلی این پایان نامه 

 هویت ملی ایران است که در سه گام سعی می شود به آن پرداخته شود. 

اول و دوم( در قالب ) ی مذهبی حاکم بر سلطنت پهلویهادر گام اول با بررسی سیاست

 محورهای زیر:

 پهلوی اول و دوم حکومتو تفکر حاکم بر  سیاسی ساختار رسیبر -1

 رئوس عنوان رضاخان و محمدرضا به شخصیتی و فکری یهاویژگی بررسی  -2

 پهلوی اول و دوم  یهاحکومت

ی مذهبی اعمال شده توسط دو پادشاه و نزدیکان و نخبگان هابررسی سیاست -3

 سیاسی آنها

نظریه تکوین و تکون نظری هویت ملی ایران و نیز تبیین مبانی و در گام دوم با بررسی و تبیین 

ی هویت ملی هاشاخصه ذکر؛ و به عنوان نظریه نزدیک به رویکرد این پژوهش هویت ملی ایرانیان

 یمل یتهو یاعمال شده با مؤلفه ها هاییاستنسبت س یدر گام سوم و به عنوان جمعبند، ایران

 گردد. یم یبررس یرانا
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 پژوهش کاربردهای -1-1

 هاک کتاب علمی برای استفاده دانشگاهیمحتوای حاصل از این پایان نامه منبعی قابل اتکا به عنوان

-ی مختلف تحلیلیهاو سیار نهادهای علمی کشور و نیز جهت ساخت مستندهای تلویزیونی و برنامه

ر می باشند و نهادهای دولتی و حاکمیتی که متصدی امر فرهنگی در کشو هاخبری برای سازمان

 خواهد بود.

 

 نوع پژوهش -1-2

نامه مقطع دکتری رشته انقالب و این پژوهش از نوع بنیادی است و در گام اول به عنوان پایان

خواهد  قابل چاپ و ارائه ی بعدی به عنوان کتاب و مقاالتهاتمدن اسالمی تدوین می شود و در گام

 بود.

 

 االت تحقيقؤس -1-6

 سؤال اصلی: -1-6-1

 ی هویت ملی ایران چه نسبتی دارد؟های مذهبی عصر پهلوی با مؤلفههایاستس

 

 سؤاالت فرعی: -1-6-2

 یا باستانگرایی؟ ها بر غربگرایی بودهجهت گیری اصلی سلطنت پهلوی .1

 ای بین شعار غربگرایی و شعار ناسیونالیسم در این عصر وجود داشته است؟چه نوع رابطه .2

جامعه ایرانی داشته هویت ملی بر  بازتابیچه  هاسلطنت پهلویی مذهبی حاکم بر هاسیاست .3

 است؟
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 ی پژوهشهافرضيه -1-7
 اصلی: یفرضیه -1-7-1

در کنار ) ا توجه به اینکه عنصر دین در هویت ملی ایرانی مذهبی عصر پهلوی بهاسیاست

دن مبتنی بر ، راهی به سوی ایجاد تمعناصری چون زبان فارسی و جغرافیا( عنصری اساسی است

بواسطه وجود  پهلوی ساله 53 تاریخ یهافعالیت و هاسیاست عملی هویت ایرانی نداشته و نتیجه

متعارض با هویت ملی و به عبارتی تجدد منجر به تخریب هویت ملی ی بسیار هانواقص و ضعف

 ایرانی شده است.

 

 

 ادبيات پژوهش -1-2

های فرهنگی و مذهبی سلطنت پهلوی رزیابی سیاستبا توجه به آنکه تمرکز این پایان نامه بر ا

براساس نظریات هویت ملی)هویت به عنوان بستر تحقق تمدن( است، در زیر به اهم مطالعاتی که در 

این دودمان انجام شده پرداخته ها و نوع نگاه و تفکر حاکم بر ها و سیاستزمینه سلطنت پهلوی

های هویتی ایران انجام لفهر زمینه هویت ملی ایرانیان و مؤد شود و در ادامه مهمترین نظریاتی کهمی

 شده، مورد اشاره قرار می گیرد:

کوشیده برای فروپاشی قدرت خود  (1375پاسخ به تاریخ )پهلوی، محمدرضا پهلوی در کتاب 

یا تعلیلی از زبان فرد اول سلطنت پهلوی است دارای  دالیلی را ذکر نماید که از آن جهت که تحلیل

 اهمیت است. وی به صورت ضمنی به دنبال پاسخ به این سؤاالت است:

 های غربی انگیزه زیادی برای پوشش اخبار و مسائل علیه حکومت وی داشتند؟چرا رسانه

 های وی به نوعی قدرنشناسی کرده و مخالف او شدند؟چرا مردم ایران به رغم تالش

 او توطئه کردند؟چرا کشورهای غربی بویژه آمریکا و انگلیس علیه 

قابل توجه است. این کتاب در  (1376فراز و فرود دودمان پهلوی )آموزگار، از سوی دیگر کتاب  

های کارگزاران و نزدیکان رژیم شاه از امتیازاتی برخوردار است. نخست آنکه ده سال بعد میان نوشته

ون موضوعات مطروحه از منابع از وقوع انقالب اسالمی نوشته شده و نویسنده ضمن تأمل بیشتر پیرام

های متعددی که در خالل این ده سال نوشته شده استفاده نموده است. دوم آنکه این نوشته از مایه

 محققانه و علمی باالیی برخوردار است.
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ها پاسخ دهد. از جمله این سؤاالت بدین کتاب سؤاالتی را مورد توجه قرارداده و سعی کرده به آن

 شرح است: 

ژیم پهلوی علی رغم تالش زیاد برای نوسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران مورد چرا ر

 اعتراض عمومی قرار گرفت؟ 

 یک پایگاه اجتماعی پرتوان را برای خود ایجاد کند؟چرا رژیم شاه نتوانست

 های اجتماعی که از دستاوردهای نوسازی و توسعه برخوردار شدند از رژیمچرا آن دسته از گروه

 حمایت نکردند و حتی مقابل آن قرار گرفتند؟

پاسخ به سؤاالت مطروحه باشد،  فرضیه ای که از سوی نویسنده مطرح می شود بیش از آنکه مشخصاً

یک عامل پیرامون چرایی وقوع انقالب اسالمی است. نویسنده می گوید: سقوط رژیم شاه محصول

یکدیگر مجزا عمل کردند و بطور تصادفی به قدرتمند نبود بلکه برآیند چندعامل بود که بصورت

 پیوستند و عامل سقوط شاه شدند.

های بسیاری برای پاسخ به در پاسخ به سؤاالت مطرح شده و بسیاری سؤاالت مشابه دیگر، تالش 

که  (1375)پارسونز،  غرور و سقوطها صورت گرفته از جمله چنین سؤاالتی در زمینه سلطنت پهلوی

های برخی طرات آخرین سفیر انگلستان در ایران است، نویسنده سعی کرده ریشهدر برگیرنده خا

مسائلی را که مرتبط با انقالب ایران است بررسی نماید و در مجموع با تشریح تحوالت سلطنت 

پهلوی دوم اساس بحران و نقطه ضعف را اقدامات سیاسی شاه )و از جمله ایجاد فضای باز سیاسی( 

 بیان نماید. 

به نحوی در پاسخ به سؤال دوم  (1376)رفیع پور،  توسعه و تضادیز فرامرز رفیع پور در و ن

که  41محمدرضا پهلوی بدون آنکه رویکردی کامال تاریخی داشته باشد به اقدامات رژیم شاه در دهه 

های تاریخی انقالب اسالمی می پردازد و با تحت عنوان انقالب سفید انجام گرفت به بیان زمینه

اجتماعی ایران را بررسی می  -جامعه شناختی تحوالت ساختارهای اقتصادی-رویکردی ساختاری

ارزشی پرداخته و به نوعی روان شناسی اجتماعی در  -کند و نیز با رویکرد تفهمی به تحوالت ادراکی

یک نویسنده عمدتا بر (1371شکست شاهانه )زونیس، تحلیل شکل گیری نارضایتی متوسل می شود. 

یابی حلیل روانشناختی از شخصیت شاه تأکید دارد و تحلیل خود را با نوعی بسترتاریخی در زمینهت

 نحوه شکل گیری شخصیت شاه در دوران کودکی و مراحل مختلف رهبری او همراه می کند.

سعی کرده که با استفاده از ( 1386دکتر کاتوزیان نیز در اقتصاد سیاسی ایران )همایون کاتوزیان، 

ها و و به طور خاص تاکید بر نقش گروه (political economy) ش تحلیلی اقتصاد سیاسیرو
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طبقات اجتماعی مختلف واحزاب نماینده این طبقات اجتماعی نیروهای اثرگذار بر وقایع و ساختار 

 .اقتصاد سیاسی ایران را بررسی می کند

ران از اوان مشروطه تا انقالب ررسی مستند و مستدل و کارشناسانه ای از تحوالت اقتصاد ایب

های سیاسی و اجتماعی ایران در این دوران به موازات گزارشی تاریخی از فراز و نشیباسالمی

 .کند. نویسنده این دوران را به چهار مرحله تقسیم میصورت گرفته است

 شود . سپس دوره ی سلطنتنخست دوره ی مشروطه که تحت عنوان دولت و انقالب بررسی می

پردازد . پس از آن ، بخش فترت ، دموکراسی و رضاشاه که زیر عنوان دولت و ضدانقالب بدان می

و اوضاع زمان اشغال ایران در جنگ دوم و دمکراسی متعافب آن  دیکتاتوری است درباره ی رویدادها

های سال آخرین مرحله دوره ی استبداد نفتی و توسعه ی اقتصادی است که. که به دیکتاتوری انجامید

. و معتقد شماردگیرد و نویسنده استبداد و تظاهر به مدرنیسم را ویژگی آن میرا در برمی 57تا  32

 . بردعلم اقتصاد به خاطر وارداتی بودن نظریه پردازی در ایران از بحران بی هویتی رنج میاست 

ها، نویسنده ویها از سقوط پهل( بعد از گذشت سال1393در کتاب حکمت و سیاست )دهباشی، 

 1389تا اوایل سال  1388وگو از اواخر سال وگو با دکتر نصر در خالل چندین جلسه گفتگفتدر 

روایت دست اولی از مشاهدات وی در مباحثی چون ضمن در محل کار او در واشنگتن آمریکا، 

سیاسی  های شاخص فرهنگ وای عالم و اهل ادب و فرهنگ، آشنایی با چهرهپرورش در خانواده

دوران پادشاهی اول و دوم، حضور متفقین در ایران، دالیل مهاجرت به آمریکا، تحصیل در 

مدیریت دانشگاه آریامهر )صنعتی  و هاروارد، تدریس در دانشگاه تهرانهای ام آی تی ودانشگاه

تاسیس انجمن سلطنتی فلسفه، روابط او با جالل آل احمد، مرتضی مطهری، عالمه  ،(شریف

به بایی، احمد فردید، رضا قطبی، علی شریعتی، حسینیه ارشاد، ریاست دفتر فرح پهلوی و... طباط

های های دانشگاهی، سیاستسیاست حکومت پهلوی در برخورد با دانشجویان و انجمنمباحثی چون 

پرداخته و نکات قابل تأملی را در زمینه انحراف و کج علمی، فرهنگی و مذهبی حکومت پهلوی، 

 ها بیان می کند.هلویروی پ

کوشیده است تا تاریخ ایران را از منظر ( نویسنده 1378)میالنی،  تجدد و تجددستیزی در کتاب

میالنی  .تجدد و خودشناسی نیز مالزم یکدیگرندو معتقد است  مورد بازشناسی قرار دهد« مدرنیت»

دهد. او می نویسد که می در واقع اصلی ترین انگیزه کتاب را توضیح می کتابش در میانه مقدمه 

خواهد نشان بدهد که رگه هایی از تجدد و عناصر پراکنده مدرنیت در تاریخ این سرزمین وجود 

تاکنون بخش اعظم آنچه را که از خویشتن خویش »گوید: وی در بخشی از کتاب میداشته است. 

اگر  ب به وام گرفته ایم.شناخته ایم، اغلب از منظر و به مدد تالش ها و نظریه هایی بود که از غر




