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از ،شته به فرهنگ سیاسی محدود و غیردموکراتیک نخبگان سیاسـی اسـت  آغ
ــود. مؤلفــهعوامــل مــؤثر در برآمــدن و فروپاشــی نظــام پهلــوي  هــاي اول ب

جـاي نهادهـاي   پرستی، وفاداري بـه فـرد بـه   غیردموکراتیک عبارتند از قهرمان
و اعتمادي سیاسـی سیاسی، اولویت منافع فردي در مقابل منافع ساختاري، بی

روش حذف و تخریـب در حـل اختالفـات سیاسـی. نگارنـدگان در نوشـتار       
اي دیگـر از فرهنـگ سیاسـی    ِرو با توجه به الگوي نظري آلموند، چهـره پیش

دنـد. رویکـرد پـژوهش،    کرِ روزگارِ رضاخانی/ رضاشـاهی را ترسـیم   نخبگان
ا، از هـ اي است. براي دستیابی بـه داده تبیینی و روش بررسی، اسنادي/ مقایسه

اي بهره گرفته شد.روش کتابخانه
اول، فرهنــگ سیاســی، نخبگــان، رضاشــاه، برآمــدنِ پهلــوي:کلیــديگــانواژ

اولبرافتادنِ پهلوي
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اهللا میرزاحبیـب مـتهم بـه اخـذ رشـوه از حـاج     ،العمـوم مدعیتیمورتاش براساس ادعانامه
تماشـایی هنگـامی بـود کـه     اصـفهان در مجلـس گردیـد. صـحنه    نماینـده ،التجارامین

تیمورتاش با آن قدرت و عظمت دومین شخصیت مملکت، اینک در برابر میـز محاکمـه   
کـریم دادخـان، نـام فـامیلیم     گفت اسمم عبدالحسین، پـدرم حـاجی  قرار گرفته بود و می

ن، محـل اقـامتم محـبس   سال دارم، شـغلی نـدارم، محـل تولـدم خراسـا     50تیمورتاش،
).113: 1345(مسعودي،

مقدمه
براي گذر از ،لویاتانیِ رضاخان پهلويسپردن به قدرت مطلقهو تنچرخش استبداد

آشوبِ برآمده از زوال قاجاریه اتفاق افتاد. نخبگـان قـدرت در شـرایطی کـه کشـور      
ها استقبال ثباتیبیبرندهاز ظهور منجیِ ازبین،شده بوديشدیددچار آشفتگیِ بسیار

ل ئآن، مساکه مطالعهکردند. این خواست، برآمده از فرهنگ سیاسی خاصی استمی
آمیـز و  ومـرج خـواهیِ هـرج  سـمت آزادي هاي ناگهانی نخبگی بـه مرتبط با چرخش

ـ نمایدیکتاتورپرستی مقطعـی را بـازمی   وب د. پـژوهش در تـاریخ ایـران در چـارچ    ان
قدرت از دودمانی به دودمـانِ دیگـر بـا رویکـرد     زدهتغییرات نخبگی و انتقال شتاب

تـر  تواند تصویري واضحمی،گیرپردازانه و الگوسازي رفتارهاي نخبگان تصمیمنظریه
سـاختارهاي تـا حـدودي   مشـروطه،  دورانایـرانِ از تاریخ سیاسی را بازنمایاند. در

درتغییـر وجـود بـا امـا احـزاب. انتخابـات، رلمان،شد؛ پاایجاددموکراتیکسیاسی
نظامازنکرد، بلکهپیداسوقشدندموکراتیکسمتبهتنهانهایرانساختارها،بعضی
ازگرفتـه تئنشـ سیاسی نیـز،  ساختارهر.شدپهلويمتمرکزنظامواردقاجارایالتی

حسـاس  اپـردازد؛  یمـ فرهنگآنبازتولیدبهمدتیازپسواستجامعهآنفرهنگ
اسـتفاده از دیگـران،   طلبی و میل بهاعتمادي به دیگران، فرصتترس، عدم امنیت، بی

ازجمله ،کردن از بار مسئولیت و میل به سپردن مسئولیت به مسئوالن باالترخالیشانه
مـردان حـاکم در ایـران   تاصلی فرهنگ دولهايویژگیکه هاي حاکم استیشگرا

فرهنگ سیاسی، نشـان  دهنده. بررسی منابع تشکیلروندمیشمار به) 67: 1381(دال،
ي استبدادي، بـراي  هاحکومتافتادن ودهد که تحول در ساختارهاي سیاسی و فرمی
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ــین ــاتوري و ایجــاد دموکراســی کــافی نیســت؛  ازب ــردن دیکت ــراب ــادن زی ــا فروافت ب
خـود  ینپیشـ ي استبدادي، پـس از مـدت کوتـاهی اسـتبداد بـه جایگـاه       هاحکومت

بـر  رسیدن رضاشاه پس از انقالب مشروطه گـواهی صـادق   قدرتبازگشته است. به
است.این ادعا 

اولپهلـوي سـقوط وظهـور عوامـل ینترمهماز یکی سیاسی نخبگانفرهنگ
سیاسی نخبگـان  فرهنگمتغیر«پرسشِ پاسخِ نخستینِ از منظر فرهنگ سیاسی، .است
، »شـد چگونـه اثرگـذار بـوده    اولپهلويسقوطوظهوربهمنجرکهیندهاییادر فر
فـرد بـه فـاداري وپرسـتی، (قهرمـان نخبگـان اقتدارطلبسیاسی: فرهنگاستچنین

روش حـذف  ساختاري،منافعدرمقابلفرديمنافعاولویتنهادهاي سیاسی،جايبه
مهم در ظهـور و  ملیسیاسی) عانخبگانبینو تخریب در حل اختالفات سیاسی در

ساز ظهور و سـقوط در کنـار یکـدیگر قـرار     بوده است. عوامل سببرضاشاه سقوط
عنوان عوامل ظهور سلطنت رضاشـاه نقـش   هاي فرهنگ سیاسی که بهدارند. شاخص
ولدر ترکیب با سایر عوامـل و بـا اثرگـذاري مسـتقیم در طـ     ،انددهکرمؤثري را ایفا 

قـدرت رضاشـاه ظـاهر    ةصـورت عوامـل کاهنـد   گذاري رضاشاه بههاي پساتاجسال
پهلـوي ایجـابی در ظهـور   هدهنـد عنوان عوامل شکلتوانند بهشدند؛ درنتیجه، هم می

صـورت عوامـل   ، به، در ترکیب با شرایط محیطی متفاوتاول نقش بازي کنند و هم
پرستی در آغـاز، سـبب شـد    قهرماننمونه،عنوان ند. بهکنسلبی عمل دهندهفرسایش

همـین  اما؛هاي مزمن کشور جلب شوداخان براي فرار از بحرانسمت رضها بهنگاه
و حـذف نخبگـان و   ماننـد بـدبینی مفـرط    در طول زمان در کنار سایر عوامل ،عامل

شـدن  بـه خـالی  ،پرستی استمحدودنگرِ فردي که از آثار منفی قهرماناقتدارساالريِ
ن شایسـته و نخبگـان   دستگاه سلطنت از مشاوران الیق و جلوگیري از ظهور مشاورا

دیــدگاهیمجـرب سیاســی منجـر شــد کـه در ســقوط رضاشـاه تأثیرگــذار بـود. از      
تـوان  می» یابی معکوسعلت«سنجی را در قالب مفهومِ شناسانه، این نوع ارتباطروش
توانند از لحاظ علـی  در طول زمان میهاي مفهومید؛ یعنی شاخصکرپردازي مفهوم

یشـدن سـایر عوامـل انسـانی، نقشـ     اضـافه و کـم  با توجـه بـه شـرایط مختلـف و     
هـاي سـلطنت حاکمـان داشـته باشـند.      بازدارنـده در دوره برعکسدهنده و یا شتاب

ــان ــاظمی1381(کاتوزی ــریع1374()، ک ــم)، س ــلی1390(القل ــژاد)، مص )، 1389(ن
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مـورد  )، در زمینـه 1377() و ذاکرحسـین 1381()، مالیـی تـوانی  1387(میرزاصالح
دو مـورد  ،وجه تمایز پژوهش حاضرامااي دارند؛ له، نوشتارهاي موشکافانهبحث مقا

هـاي  گیري نوشـتارهاي مورداشـاره از تمرکـز نسـبت بـه جریـان      است: یک) فاصله
یعنی تعامالت میان نخبگان قدرت ،سیاسی حاکم بر سطوح باالدستی قدرت سیاسی

رضاشـاه  بـر دوره در دولت و مجلس. دو) تمرکز زمانی نویسـندگان ایـن پـژوهش   
ــالش شــد  ــم ه اســتاســت و ت ــانی و قل ــدگی زم ــاییاز پراکن ــر از فرس ــاي فرات ه

هاي تاریخی پرهیـز شـود. چـارچوب مفهـومیِ مقالـه برگرفتـه از مقولـه       چارچوب
(از منظر آلموند) است.فرهنگ سیاسی

نوع نگاه فرد یا گروه به سیاست، سـاختار سیاسـی و میـزان و    ،فرهنگ سیاسی
در هـر  ).36: 1370پـاي، (کنـد یسیاسی را تعیین مهايینداآفرینی در فرقشننحوه

ةوردااست وجـود دارد کـه فـر   یسموردافتگی ذهنی در ینوعی سازمان،یاسینظام س
دهـد و  یرا ساخت و معنـا مـ  آنیاسیملت است، نظام سیکجمعیِ یخ زندگیتار

ـ آن را ج یتدرافراد جامعه به سیاسـی  توسـعه بـود آلمونـد معتقـد   ننـد.  کیمـ یدرون
ینـدهاي) سیاسـی   ا(فرمـردم نسـبت بـه موضـوعات    هايیريگدموکراتیک به جهت

,Almond& pyi)بستگی دارد 1968: از باورهـا،  ياعنوان مجموعهفرهنگ سیاسی به.(8
که نوع و جهت رفتار سیاسـی  چارچوبی است،ها، احساسات و دانش سیاسیارزش

. فهم رفتار سیاسی با شـناخت فرهنـگ سیاسـی تـوده و     دگیریمدر درون آن شکل 
و تحول در عناصر فرهنگ سیاسـی، منجـر بـه تغییـر در     شودیپذیر منخبگان امکان

تعبیرِ آلموند، فرهنگ سیاسی ). به55: 1381کاتوزیان،(رفتارهاي سیاسی خواهد شد
تـوان  هاي شهروندان در سه سـطح از نظـام سیاسـی مـی    گرایشرا با مطالعههاملت

هـاي سـطحِ نظـام،    یشگراین جنبهترمهمگذاري. تیند و سیاساد: نظام، فرکرمطالعه 
مـردم از  ،مشروعیت حکومت است. اگر حکـومتی از مشـروعیت برخـوردار باشـد    

قهریه نخواهـد  توسل به قوهکنند و دیگر نیازي به یمقوانین موجود بارغبت اطاعت 
چـه  یند، مشارکت افراد در کردارهاي سیاسی مطرح اسـت؛ یعنـی،   ابود. در سطح فر

باورهـاي مـردم   همچنـین سیاسـی مشـارکت دارنـد.    در فرایندهاي از مردم تعدادي
کـه آیـا   عنوان اعضاي یک گروه مهم استخودشان بهو دربارههاگروهدیگر درباره

ي محلـی و یــا  هـا گـروه بـه طبقـات اجتمــاعی،   شـده تقســیمه را آنـان افـراد جامعـ   
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هاي خاص یا احزاب ویـژه  يبنددانند و یا خودشان را با دستهیمهاي قوي یتجمع
گـذاري، اگـر بخـواهیم سیاسـت یـک کشـور را       کنند. در سطح سیاستیمشناسایی 

و بـدانیم کـه   ند توجـه کنـیم   قائلاهمیت آنهاباید به چیزهایی که مردم براي ،بفهمیم
(دال،ن دست یافـت ه آتوان بیمخوب چیست و چگونه تصور مردم از یک جامعه

نگارندگان در برداشتی آزاد از چارچوب نظري آلموند و بـا تمرکـز بـر    ).29: 1381
موجود در فرهنگ سیاسی نخبگان قدرت، که داراي پیوندهاي ارگانیـک  هايویژگی

تلقـی  «طح مورد بررسی آلموند را در دو سطحِ ها است، سه سبا فرهنگ سیاسی توده
برداشت نخبگان از مشارکت «و »هاي مشروعیت نظام سیاسینخبگان سیاسی از پایه

هـاي  انـد. سـپس بـا اسـتفاده از گـزاره     دهکـر خالصه »گذاريیندهاي سیاستادر فر
دهـی بـه   (سطح مشـروعیت جاي نهادهاي سیاسیپرستی و وفاداري به فرد بهقهرمان

اعتمـادي سیاسـی و حـذف و    نظام) و اولویت منافع فردي بر منـافع سـاختاري، بـی   
ینـدهاي مشـارکت   ا(سـطح فر وفصلِ اختالفـات روشِ معهود در حلمثابهتخریب به

محور است.یندگرایی نخبهااند که نامِ آن، فرسیاسی) به یک بدیلِ نظري دست یافته

محوریندگرایی نخبهاالگوي فر.)1شماره (نمودار

رسیدن رضاشاهقدرتاز انقالب مشروطه تا بهیاسیساختار قدرت س. 1
سیاسـی،  کـه از فلسـفه  بندي حقوقی استمانند استخواننظام سیاسی اساسیِقانون

دارد. ساختار قدرت بندي مشروعیت قدرت و توزیع قدرت سیاسی پرده برمیفرمول
رقابـت و  کـه در چـارچوب  اسـت یهـاي هدفمنـد متقـابل   کـنش مجموعـه سیاسی 

،گیـري تصـمیم منظور رسیدن به سهم بیشتري از قـدرت همکاري نخبگان سیاسی به
ـ ایلپادشـاهیِ ،سـاختار قـدرت سیاسـی   ،مشروطهپیشادر دورهشود. تعریف می اتیِی

برداشت نخبگان از 
مشارکت در فرایندهاي 

سیاسی

برداشت نخبگان از 
هاي مشروعیت نظام پایه

سیاسی

طبقه مورد بررسی

اولویت منافع فردي در 
مقابل منافع ساختاري

بی اعتمادي سیاسی

روش حذف و تخریب در 
حل اختالفات سیاسی

پرستیقهرمان

جايوفاداري به فرد به
نهادهاي سیاسی

فرهنگ سیاسی نخبگان
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فضـاي  ،و مجلـس از انقالب و تقسیم قدرت میان دربـار  پستمرکز در تهران بود. م
و وشـش ستیطبق اصول بجویانه بود. پرخاش،تعامل میان شاه و نمایندگان مجلس

چهـار مـتمم   وت از آن مردم بود و طبـق اصـل چهـل   یمکحا،یاساسقانونپنجویس
جـاد  یبـر ا مبرا بود. عالوهیتیو از هرگونه مسئولیفاتیتشری، شاه مقامیاساسقانون

ه کـ یملـ يز به شاه داده شده بود. مجلس شـورا ینیتقدس،مجلسيت برایمحدود
و یل در امـور معاشـ  ت و فعـا کـ مملیاهالقاطبهندهی، نمایاساسطبق اصول قانون

تا قوانین آن مغایر با شـرع نباشـد  د شینترل مکاصل دوم متمملهیوسبود، بهیاسیس
شـدن  بستهتوپا بهکار مجلس تغاز بههاي آنچه از سال. آ)44: 1362کاشانی،(شریف

خـواه و  درگیـري میـان نماینـدگان مشـروطه    اسـت،  در وقایع تاریخی ثبت شده ،نآ
، امـا  هایی میان نمایندگان وجـود داشـت  درباریان اقتدارطلب است. البته چنددستگی

به اجماع نسـبی دسـت   ،نها در برابر استبداد شاهی و استقالل عمل مجلس از دربارآ
أس، شـاه و  شکل بـود. در ر هرمی،هایافته بودند. ساختار قدرت سیاسی در این سال

نخبگان دولتی و مجلس شوراي ،ن قرار داشت و در میانه هرمهاي نزدیک به آحلقه
نهـا  آکـنش سیاسـی   طلبان به دامنهمشروطهدستملی بودند که پس از فتح تهران به

1299کـه در سـال  اي گونـه بـه ؛شـد شاه قاجار هر روز کمتر مید. قدرت شفزودها
قدرت شاه را محدودتر از پیش سازد.،رضاخان توانست با فتح تهران

آغاز عصر پهلوي و پایـانِ روزگـار قاجـار، سـاختار قـدرت سیاسـی       ۀدر آستان
س أو در راجتمـاعی بـانفوذ طبقـات  دستخوش تغییر شد. با کودتاي رضاخان همـه 

مثابـه ند و قدرت او را بـه مد گفتآآغوش باز به او خوشروشنفکران اقتدارگرا با نها آ
ــت   ــت تثبی ــروي ناسیونالیس ــک نی ــدکری ,Ghods)دن ــورن.(94 :1989 ــی ل ،سرپرس

گیـري  ثباتی ساختارهاي سیاسی را یکـی از عوامـل مهـم قـدرت    ختگی و بیریدرهم
توانسـت  دیگر مجلس که میسوياز : «داندرضاخان و اقبال دیگر نیروها به وي می

جـا و  جـا تصـمیمات بـی   هـاي بـی  ن دهـد بـا جـدال   امااندکی سروسـ ،به این وضع
سان است کـه  یناهداده است. بجا فرصت و کارایی خود را از دست هاي بیدرگیري

برجسـته اش قدرت راسـتین و چهـره  یگانه و رفتار یگانهخاطر اندیشهسردارسپه به
طبقـه . )1923(سرپرسی لـورن بـه مـارکویس کـرزون کدلسـتون،     »ایران شده است

در نـوکردن  وهاي جدید و الگوهاي غربی بودندحامل اصلی اندیشه،متوسط جدید
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متوسط جدیـد در سـازش بـا    اساسی بازي کردند. طبقهینقش،گرایی جامعهو غرب
بـا  د و جـوهر مناسـبات سـنتی را    دید به نهادهاي پدرشاهی کمک رسـان وضعیت ج

,Ashraf)جدید حفظ کردچهره ـ  ،پهلويدولت مطلقه. (295 :1971 ت در نخسـتین دول
اي را در تمرکـز و انحصـار   جانبـه وقفه و همهسابقه، بیتاریخ ایران بود که تالش بی

ساالري از خود نشـان داد و  قدرت با گسترش ارتش مدرن و دیوانمنابع و ابزارهاي 
بردارد. بـرخالف  ساخت قدرت در دوران قاجار را ازمیانکوشش کرد پراکندگی در

طبقاتی کـه بتواننـد بـا نوسـازي     یا ضعف فقدان، در ایران در یافتهکشورهاي توسعه
پـیش  سنتی ایـران را بـه  جامعه،اجتماعی و سیاسیجانبه و اصالحات اقتصادي،همه
تر در دربار و با ایجاد چه بیشاول بود که توانست با تمرکزدهی هرپهلوياین ،ببرند

: 1370(بشیریه،ثر باشدؤارتش مدرن و بوروکراسی جدید در تکوین دولت مطلقه م
بـا تقویـت سـه رکـن سـازنده و      برآمددرصدد ،وي پس از رسیدن به سلطنت.)72

خود گـام  ساالري براي تثبیت قدرت مطلقهو دیواندربار،اش یعنی ارتشنگهدارنده
).169: 1384،(آبراهامیانبردارد

هـایی کـه   دولـت لقـه، هـاي مط گیـري دولـت  ، در زمان شـکل پوجینظرِبنا به 
و قدرتمنـد و در  مـی ئارتشی داشکوفایی بودند ناچار به داشتنِپایداري و خواستار 

. در الگـوي نظـري   )112: 1380(پـوجی، مواقع ضروري ناوگان مجهز جنگی بودند
در انحصار شخص شـاه و اقلیتـی از   اساساًهاي مطلقه، در دولتقدرت سیاسی،يو

قـدرت  ،داري سـاختار نیـز  گیرد. ابزار نگهنخبگان و درباریان وفادار به شاه قرار می
نیازمنـد ارتشـی   آن،هـاي نـوین   ت. پاسـداري از دولـت جدیـد بـا ارزش    نظامی اس

هـاي  شد و نظامیان از سـتون ا نهادهبن1300سالرتش نوینِ ایران درقدرتمند بود. ا
تمرکـز منـابع قـدرت،    . نقش ارتـش، شدندایرانمدرنِشبهدولت مطلقهمهم برپاییِ

هاي محلـی و  اي قدرت و سرکوب مقاومت و شورشهاي ذرهبرداشتن کانونازمیان
مرکزگریز و درنهایت پاسداري از وضع موجود و حمایت کامل از دولت مطلقه بـود 

ي قـدرت ارتبـاط   هاجناحبا 1304تا1299سال رضاخان از. )259: 1384(سینایی،
از رهبران و سردمداران جنـبش  یبه برخاتکابا 1312تا1304سال رد و ازکبرقرار 

، 1313سـال  از.دکـر ت یومت خود را تثبک، حياز اشراف قاجاريمشروطه و تعداد
ز وفـادار  یـ نهخود نداشت و به رهبـران مشـروط  تابعِيبه اشراف قاجاريازیگر نید
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هـدایت رد. کـ ا کـ ات،بـود هـا آنه خـود موجـد   کیمتوسطان و طبقهیماند و به نظامن
،عراقـی ،امـامی سـلب مصـونیت شـد.    ،نویسـد: در ایـن دوره از وکالیـی چنـد    می

که همگی از طرفداران سابق رضاخان بودند که حـال بـه زنـدان    رفیعو زادهاعتصام
حکومت اسـتبدادي جدیـد از   :نویسدمینیزکاتوزیان.)402: 1363(هدایت،افتادند

وري ااینکه فنـ نخستهاي استبدادي پیشین تفاوت داشت. مهم با حکومتۀسه جنب
و فراگیرتـر از گذشـته سـاخت.    تر آنوین اعمال حکومـت اسـتبدادي را بسـیار کـار    

ن آاز تـر پذیر نبود. نیروي پلیس مدرنی وجود داشت و مهـم دیگر امکان،شدنپنهان
فرمـان شـاه. حتـی عشـایر در     بـه گـوش هـم و همه،مدرن و ژاندارمريارتش ثابت

کردنــد. دوم، اجــراي هــاي همیشــگی خــود دیگــر احســاس امنیــت نمــیزیســتگاه
ن بـا  آبود. سومین تفاوت مهـم  مصوبهاي سیاسی قوانینِآبانه و دورزدنمدیکتاتور
هاي اسـتبدادي سـنتی ایـن بـود کـه دیگـر هـیچ امکـان مشخصـی بـراي           حکومت
در دوره. )420: 1379(کاتوزیـان، ري یا کاهش خشم شاهی وجود نداشتگمیانجی

ايگونـه بـه منظومـه   هرمـی یسـاختار قـدرت سیاسـی از نظـام    ،حکمرانی رضاشاه
تبـدیل و سـاالري در مناسـبات نخبگـی)   شدن شخصـیت تربا برجسته(متحدالمرکز

.دموکراتیک شدورزي در کنشفرهنگ سیاسی نخبگان دچار انجماد

ظهور و سقوط رضاشاهوفرهنگ سیاسی نخبگان . 2
خوانین محلـی  کرده،از افراد تحصیلايمجموعهپیشاپادشاهی رضاشاهنخبگان دوره

نزدیکـی بـه   آنـان، و صاحبان ثروت و قدرت سیاسی بودند. مخرج مشترك ویژگی 
الن و خـرد  هـاي کـ  گیـري و تصـمیم سیاسـت مرکز قدرت و اعمال نفوذ بر جریان

منظـور رفـع   ر براي برخاستن یک منجی سیاسی بهپرستی و انتظا. قهرمانسیاسی بود
چشـم تر بـه هاي با فرهنگ سیاسـی بسـته و محـدود بیشـ    معضالت در نظامةباریک
شود و عالقهیت میبه قدرت تقویفتگیو شییاقتدارگرایهروحن فضا یید. در اآمی

ترسـو،  ،ردستانیز، امهکخودۀدر جامع.ابدییتوسعه م،گاههکیتیکمفرط به داشتن 
از ییحفظ خود و رهاي) و برا26: 1368(فروم،شوندیپناه میو بباوریببدگمان، 

ـ نیز،یرانیبرند. در فرهنگ ایبه قدرت پناه مییتنها ز یـ ش از هـر چ یزور و قدرت ب
شتر یب،دشوتر حمریتر و بزور، خشنشود و هرچه صاحبیارزش ميدارايگرید
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هـاي سیاسـی و   با افزایش سـطح خشـونت  ند. وشیم میند و زودتر تسلترسیو ماز ا
طلبی دوباره در قالب طلوع سرداري عبـوس و اقتـدارگرا در خـاطر    اجتماعی، ناجی

شـاه نظیـر قدرتمنـد رهبريظهورآرزويآنها کهياگونهبه؛اغلب ایرانیان حک شد
آشـفتگی، وامنیتیبیومرج،هرجۀورطازراایرانتاپروراندندیمذهندرراعباس

شاه قاجار امري عـادي  ۀهتخریب وج. عبور دهدآبادانیوپیشرفتسويبهقاطعانه
دانیـد کـه   یـا مـی  آ:داشتکفایتی شاه پرده برمیبود که از سرخوردگی نخبگان از بی

ور اسـت؟  آنویسند که براي ایرانی ننـگ شاه چیزهایی میدربارهجراید خارجه اخیراً
کرد به درباریانش گفته بـود  روزي که در طهران سلطنت میشاهاحمددانید کهیا میآ

4، 32شـماره ،روزنامـه تبریز(تر استپناه خود داند از من احمقوهرکس مرا پشت
قـزوین ازپنجرمیـ رضـاخان سـرکردگی بـه قزاقبریگادکههنگامی.)3: 1304بانآ

تـاریخ درکـه عمـل ایـن درآورد،تصـرف بهراتهرانوکردپیشرويتهرانسويبه
بـه خرابکـاري چشـم بهمردماکثریتسويازتنهانهگرفت،نام1299کودتايایران

نـام  مـرج وهرجبرغلبهبرايامیديۀنقطعنوانبهآنحتی ازبلکه،نشدنگریستهآن
دشـمنی واعتنـایی بـی ازايیـزه آمباتنهاکودتاکهکنیمفکراگرخطاست: برده شد

. شـتافتند آناستقبالبهفراوانشعفبافعاالنازبسیاري،برعکسبلکهشد،روهروب
برخاسـتند آنرهبـر وکودتـا ازحمایـت بـه مقالهوشعرنوشتنباعارفوعشقی

را از نزدیـک  ن دوران که اوضـاع ایـران  آاز ناظران میلسپو.)123: 1386کاتوزیان،(
، با اشاره به خرسندي مردم در سراسـر کشـور نسـبت بـه رضـاخان     ،زیر نظر داشت

وجه مایل به تفسیر و تعبیر حوادث، احساسـات، شـایعات،   هیچمن به«: چنین نوشت
اي بـراي  ن زمان باعث برانگیختن مـردم یـا بهانـه   آدسایس و بیم و امیدهایی که در 

بر داشـتن تمـام   وهنیستم. شکی نیست که رضاخان پهلوي عال،شدتحریک اذهان می
اعتماد و اطمینـان مـردم   بلکه از،تنها از پشتیبانی کامل قواي نظامینهها،ویژگیاین 

طبیعـی بـراي ایجـاد وحـدت ملـی و      عنـوان سـمبل   تواند بهمند است و مینیز بهره
رهبـري  ۀکه جامـ ه کسی استبلک،یدشمار آسوي ناسیونالیسم بهمردم بهدهندهسوق

یـد همگـان بـه او دوختـه شـده      باشد و چشـم ام او میبرازندهو منطقاًمملکت حقاً
.)174: 1385(میلسپو،» است

نیـز بودبرجستهخواهانمشروطهازخودکهبهارالشعرايملک،در بین نخبگان
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کـه دریـافتیم روزآنده بـود: کـر درك راقدرتمندمرکزيحکومتایجادضرورت
برپـا اصـالحات بـراي ایـاالت درکـه جنبشـی وقیامهرازمرکزيمقتدرحکومت

وگـري هـوچی وکـرد کمکيمرکزدولتبههموارهبایدواستتر صالحشودیم
مـردم تحریـک ودولـت بـه ویگردیکـ بـه جرایدفحاشیودولتساختنضعیف
کشندهزهريکشوراستقاللحتیومشروطهةآیندبرايسرکشیوطغیانبهایاالت
او انهحاوي نکاتی از همکاري صـمیم ،سردار بهادرخاطرات .)5: 1383(بهار،است

هایش نسبت ان و خشونتجاي خاطراتش از رضاخدر جاياوبا رژیم پهلوي است. 
کبیر و امپراتور ژاپن برابر دانسته است. خواهان تعریف کرده و وي را با پترزاديآبه 

را مشـتی بلشـویک و اوبـاش    فرخـی نگـاران مخـالف رضـاخان نظیـر     وزنامهوي ر
و با افتخـار  ییدأکردن ایالت و عشایر تقاپوخواند و سیاست رضاشاه را در تختهمی

ت هسـتند. کـاري اسـت    قاپوي ایالهشاه) مشغول تخت(مدتی استکند که بازگو می
هـاي روشـنفکري   از نشریه،»المتینحبل«. )256: 1378(سردار بهادر،الزم و مشکل

و مسئول نظم »دولت مربی«یک دولت بزرگ در معناي نیز از اندیشه1308در سال
طور کامـل  که عشایر را بهنآخاطر ید دولت را بهکرد و معتقد بود باو امنیت دفاع می

کـه  »ناهیـد نشریه«.)13: 1308المتین،(حبلسرزنش کردشهرنشین و تربیت نکرده 
ـ ،افقان سیاست عشایري بوداز مو حضـور و  رضاشـاه در امـور عشـایري را    ۀمداخل

بودن ایـالت و عشـایر   و مسلحتعبیر ،مراقبت شاهانه در امور جزئی و کلی مملکت
سـبب اه ایران شده و فرصت اصالح را بهد که سبب گرفتاري پادشکرآفتی فرض را 

اغلــبِ گیــرد. ) از او مــی2: 1307(ناهیــد،هــاي ایــالت و عشــایرتراشــیفتنــهرفــعِ
تـوان خـود تـدارکات ایـدئولوژیک و سیاسـی صـعود       سیاسی بـا همـه  هايجریان

ندوردآهاي گوناگون فراهم میس حاکمیت سیاسی ایران را در عرصهأرضاخان به ر
در ایـن  باجدیت ،حزبیـو محافل سیاسیمطبوعات رسمی،و با بلندگوهاي مجلس

ایجادشـده هـاي  رئیس مجلس با اشاره به دلتنگی،الملکمؤتمن. ندداشتراه گام برمی
گاه به وزیر جنگ نظـر منفـی نداشـته و نـدارد و     مجلس هیچ،نزد وزیر جنگ گفت

(مـذاکرات  و قشون رشید ایـران را سـتوده اسـت   همواره خدمات و مجاهدات وي
ندیشـه در طرح اهاي سیاسی، . اکثر جریان)1182چهارم: دوره،ملیمجلس شوراي 

هـاي  اعـم از کرسـی  ،ندخواهی با تمام توان و امکاناتی که دراختیـار داشـت  جمهوري
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و سردارسـپه را  هآفرینـی کـرد  محافل سیاسی و فکري نقـش و ها،روزنامهپارلمانی،
سیاسـی  ـهـاي اجتمـاعی  و سـخنگوي منـافع و خواسـت   ملـی عنوان یک قهرمـان  به

وقفـه تـا صـعود رضـاخان بـه تخـت       ي بیها. این فعالیتکردندتجددگرایان معرفی 
ماندهی سلب اختیارات قانونی احمدشاه و اعطاي فر،نآسلطنت ادامه یافت که اوج 

از رسـیدن رضـاخان صـرفاً   سـلطنت بـه ،آبراهامیـان تعبیر کل قوا به رضاخان بود. به
بلکـه  ،انجـام نگرفـت  هـاي نظـامی  طریق خشونت، نیروي نظامی، تـرور و دسیسـه  

م هاي مختلف درون و بیرون مجلـس چهـارم و پـنج   شکار با گروهآائتالف ۀواسطبه
ــذیرفت ــان،(آصــورت پ ــوده.)150: 1384براهامی ــات ت ــز در  خلقی ــردم نی ــاي م ه

. سفیر بریتانیـا  تأثیر نبودپرستی در بین نخبگان سیاسی بیعد قهرمانشدن بتربرجسته
ارضاي کنجکاوي بـه پرسـش   از این جریان من برايپسنویسد:چنین میدر ایران 
ن که پیوسـته  ایرانیاال خود بیابم که چرا ؤن پرداختم تا پاسخی براي این سآاز این و 

وجـه بـا ملـل   هـیچ اینک بـه ،فریادشان از فشارهاي روس و انگلیس بلند بوده است
جـه معلـوم   در نتی.کننداحساس همدردي نمی،انددرآمدههیتلرکوچکی که به اشغال 

نها از مرد قدرتمندي چون هیتلر اسـت  آدلیل ستایش ها بهاحساس ایرانیشد که این
پندارنـد کـه قـادر بـود در     اي شـاهنامه مـی  مانند قهرمان افسانهتلر را و این ملت، هی

ی له نـوعی تجلـ  ئزدنی یک فوج را از دم تیغ بگذراند. شاید هم ایـن مسـ  برهمچشم
از ضعف و نـاتوانی  مادي پیوستهشده ملتی باشد که طی قرون متاحساسات سرکوب

آفـت  ،پرسـتی شخصـیت . )37: 1362مونـت اسـکراین،  (بـوالرد، زجر کشیده است
گرایـی دموکراتیـک را در   بر کثـرت جمعی و اجماع مبتنیشدن از تفکر دستهمحروم

ل و ئتـرین مسـا  پرسـت در مهـم  دهـد. نخبگـان شخصـیت   درون خود پـرورش مـی  
فصـل  وبرند و حـل ترسیده به دامن دیکتاتور پناه میمانند کودکانهاي کشور بحران

کـردن و تقویـت   خواهند و البته دیکتـاتور نیـز بـا فـراهم    معضالت را تنها از او می
کنـد.  بسترهاي چنین نگرشی به این نـوع برداشـت از مـدیریت بحـران کمـک مـی      

شـوند و ایـن   ساز محـروم مـی  هاي سرنوشتسازيتصمیمیندانخبگان سیاسی از فر
انجامد. در روزهـاي  محور میهاي دیکتاتوري شخصتر نظامخود به فروپاشی سریع

بـه  صـرفاً ،در مجلـس سوم شـهریور ۀوزیر در جلس، نخستخر پادشاهی رضاشاهآ
ةتوضیح روند حوادث پرداخـت و از مجلسـیان درخواسـت کـرد کـه فقـط شـنوند       
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(فردوسـت، کننـد آن را به جلسـات بعـد موکـول   گزارش باشند و مذاکرات درباره
1370 :95.(

آنجاکـه ازاسـت. هـا ویژگـی ، از دیگر جاي نهادهاي سیاسیوفاداري به فرد به
وجـود مشـروطه دورانایـران درسیاسـی واجتمـاعی نهادهايورسمیيهاگروه

شـیوه وبـود غیررسمیاساساً،هاسازمانوها گروهاشخاص،میانمناسبات،نداشت
روحیـه ایراندر. داشتقرارفرديمنافعالشعاع ها تحتخواستهواهدافبردنپیش

وحکمفرمـا اجتمـاعی روابطسازوکاربرشدیديشدگیغیررسمیوگراییشخص
نفـوذ عمـومی واجتمـاعی حیاتيهاجنبههمهدرغیررسمیوشخصیمالحظات

گـرفتن نادیـده درمعـرض همـواره شخصـیت عنصررسمی،ساختارهايدر.داشت
درحـالِ پیوسـته ،شخصیعنصر،برعکس، غیررسمیيهار گروهدکهحالیرد،است
همـواره رسـمی سـاختارهاي وجـود شـرایط درجامعـه حرکت. استگرفتنقوت

ـ نهادسـوي به سـاختارهاي بـودن حـاکم صـورت درکـه حـالی رد،اسـت شـدن هین
پـیش )فراقـانونی وفرانهادي(بهیموتینظامیاستقرارراستايدر،جامعه، غیررسمی

وجامعـه منـافع تفسـیر شدنخالصهواقتدارگراییبودنمحوريفردرفت.خواهد
بـراي جامعهسرکوبوقدرتۀدامنبودننامحدودوشاهشخصدرکشوروملت

تشـکل عـدم وشـدن ذرهذرهسـوي بهرااجتماعینظامتنهانهتعارض،ازجلوگیري
ـ بـه ایران راعاقبتخدا«: دشویمتوسعهمانعملیسطحدربلکه،دهدیمسوق ر خی
دسـته یـک بهمملکتاموروکارولی،شدهمشروطهمملکتمااعتقادبهزیرا،کند؛

فکـر بهفقطکهاستافتادهخواهانمشروطهچهووزراچهوکال،چهنادان،مردمان
بـاالتر استبدادزمانازدرجهصدنظمی،بیقانونی،بیحسابی،بی. هستندخودمنافع
هـاي یلبدبتوانندکهاجتماعیيهاتشکلفقدان.)27: 1362(شریف کاشانی،»است

.دکرکمکاقتدارگراییتداوم بهکنندایجاداقتدارگراییفرهنگمقابلدرفرهنگی
بـر غریـزه و   هاي مبتنیساختارهاي عقالنی و نهادي براي مهار سیاستکه زمانی

بـر  زده قدرت وجود نداشته باشـد و غلظـت تعـامالت مبتنـی    هاي هیجانجاییجابه
صـورت کودتـا و   چـرخش قـدرت بـه   ،به حـداقل برسـد  روابط دموکراتیک نهادي

شـدن قـدرت   د. بـا مسـتقر  شـو امري طبیعی قلمداد مـی ، میز نظامیآقهردخالت قوه
شـده کـه میـراث    و شخصـی فراتر از نهادهاي عقالنیروابط،بر چماق نظامیانمبتنی
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در 1922بـر  اکت8شـود. کرنفلـد در تلگـرام    دنبـال مـی  ،فاتحان قدرت بـوده اسـت  
گشـت  بـراي اعمـال فشـار بـر مجلـس مـی      دنبـال حـامی  روزهایی که رضاخان بـه 

مـالی  هاي غیرقانونی وزیر جنگ در امور قضایی،انتقاد مجلس به دخالتنویسد: می
د. لذا روز گذشته وزیر جنگ استعفاي خود را و داخلی مملکت وي را خشمگین کر

در تهران در حمایـت از او دسـت بـه تظـاهرات زدنـد.      تقدیم کرد. نیروهاي نظامی
در خـاطرات خـود ایـن    اردالن.)1922(تلگـرام کرنفلـد،   رودتنش مـی اوضاع روبه

هی رضاخانی با قیام ملت ایـران  خواجمهورينقشه: کندروزها را چنین توصیف می
رهبري مدرس درهـم شکسـت و رضـاخان در بـدترین اوضـاع و شـرایط عمـر        به

اه نیـز  ن وضعیت حساس که احمدشآنگاه در به رودهن گریخت و آسیاسی خویش
بـه حمایـت از   امیراحمديکسانی چون ،وزیري بوددر پی عزل رضاخان از نخست

. در )207: 1372(اردالن،او را از مرگ سیاسـی نجـات دادنـد   رضاخان برخاستند و
هـاي پیشـنهادي   لـوایح و طـرح  ،شـاه دلیل حضور نمایندگان وفادار به مجلس نیز به

عنـوان بـه رفـت.  پیش میقدرت پیرامون وي بهنفع شاه و حلقهصورت نامتوازن بهبه
کـه  دفتـري متـین دار بود. وزارت جنگ را وزیر دادگستري عهدهامور پارلمانی ،مثال

کـه لـوایح وزارت   هنگـامی «: نویسدعهده داشت میرا برمدیدي این مسئولیتمدت 
کاسـت تصـویب   وآنها را بدون کـم مجلس موظف بود ،شدجنگ به مجلس ارائه می

مشـاور حقـوقی شـاه ایفـاي نقـش      مثابهاز آنجا که وزیر دادگستري در عمل بهکند. 
تمـام  ن دربه مونوپول لوایح من تبدیل شـد و مـ  تقریباًملیمجلس شوراي ،کردمی

ت درنتیجه صورت مـذاکرا .)99: 1370دفتري،(متین» جلسات مجلس شرکت داشتم
تعبیـر یکـی از محققـان در هـر     د و بهشخالصه مجلس برخالف دوره پیشین بسیار

همـراه  چشم خواننده به چندین اسم نماینده به،ستون از مکتوب مذاکرات نمایندگان
ن بود که نمایندگان تا چه حـد در گفتـار و   گر آو این خود بیانافتادمیکلمه موافقم 

وابسـتگی  ،مسـتوفی . )11: 1377(ذاکرحسـین، انـد رفتار خود در تنگنا قـرار داشـته  
دانـیم غیـر از   مـی «کند: توصیف میچنینمجلس به تصمیمات رضاشاه و نظامیان را 

لـک الممامسـتوفی و مشیرالدولهوکالي تهران و بعضی از والیات که در زمان کابینه
انجـام  نظامیـان  وسـیله بهغیرمستقیم باقی انتخابات مجلس پنجم ،ودندانتخاب شده ب

دولتی که اکثریتـی در حـدود   ان جدي سردارسپه بودند...و اکثریت وکال طرفدارشد
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هر کـاري موفـق شـود. زیـرا ایـن      درتواند می،وکال طرفدار داشته باشدةنصف عد
رفتـه جـز   کند و رفتهسمت خود متمایل میم بهن را هاکم بعضی از منفرداکثریت کم

بـاقی همـه   ،هسـتند طـرف آنطـرف و گـاهی   اقلیت ثابت و مذبذبین که گاهی ایـن 
مجلس پـنجم  همین وضع در اواخر دورهۀکه در نتیجشوند. چنانطرفدار دولت می

ي بدهـد  أهمین اکثریت توانست به فسخ سلطنت قاجاریه ر،1304بانآ9در جلسه
: 1386(مسـتوفی، تـدارك سـلطنت پهلـوي را ببینـد    ،سـان سؤا انعقاد مجلـس م و ب

2352(.
طرز انتخابات به ایـن ،سیزدهمهفتم و هشتم تا دورههاي بعد، از دورهدر سال

وزارت کشور به استانداران و فرمانـداران دسـتور محرمانـه    سويصورت بود که از 
یس شـهربانی  ئیس دارایی، رئدادگستري، ریس ئشد تا کمیسیونی با حضور رداده می

یس قشون تشکیل دهند و دو سه نفر اشخاص مالك یا تاجر و خوشنام با توجه ئو ر
تهـران بفرسـتند تـا از بـین     نـان را بـه   آفهرسـت هـا درنظـر بگیرنـد و    آنبه سـوابق  

تعیین و در ،انتخابیه نماینده شوندةدر حوزباید نفري که پیشنهادشدگان یک یا چند
ــه آنأادن رد ــود ي ب ــدام ش ــا اق ــاییان،ه ــز دوران  .)422: 1377(گلش ــت نی در دول

بود و او تیمورتاشتازي در زمان رضاخان مقارن با یکهمخبرالسلطنهوزیري نخست
گـر  لبه قـول تحلی چه اصوالً؛کردعبد مطیع تیمورتاش عمل میمثابهدر این تاریخ به
ـ رزمان رضاخان در مقـام  در ،سفارت انگلیس جـز اجـراي   الـوزرایی کـاري بـه   یسئ

: 1378بـوالرد، (آمـد  برنمـی کـرد از دسـتش   سیاستی که تیمورتاش به او دیکته مـی 
مـده  آ،هاي تمرکز قـدرت سیاسـی در نهـاد دربـار    شده از سال. در اسناد منتشر)524
از اینکـه اعتمادالتجـار   پسکه تجار(اصفهان) مذاکره بوده استدر اتحادیه«که است

خواهد و اشرف وقت میچندین مرتبه براي مالقات از حضرت،شودوارد طهران می
کنـد کـه اگـر    دهنـد و اخیـراً بـراي اعتمادالتجـار پیغـام مـی      ایشان وقت به او نمـی 

از این پیغـام ایشـان   پسبراي زیارت عتبات حرکت کنید. ،خواهید آسوده باشیدمی
در سـندي  ).1301اسفند23اصفهان، (رضاخان به حاکم نظامی دکننحرکت میفوراً
. او برادر رضاخان قرار داشـت ،خانعلیچراغتخابات شمال کشور در دست ان: دیگر

ه انتخاب کرد و به تهران فرستادنمایندعنوانبهاي را از سوي مردم مازندران هم عده
.)1304ماه ذرآ15یس ارکان حرب کل قشون،ئعلی پهلوي به ر(چراغ
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دلیـل افـزایش تـوان و    لب نهادهاي مورد اجماع نخبگان بهمدیریت بحران در قا
کـه  هاي حاکم بر منطـق قـدرت  هاي عقالنی در آنها به واقعیتسازيظرفیت تصمیم

گذاشـتن و  تـر اسـت. بـا زیرپا   نزدیـک ،هاي آن استاستمرار قدرت یکی از استوانه
احساسـات شـخص شـاه،    سـازي در  تصـمیم گیر و تمرکـز زدن نهادهاي تصمیمدور

د. انگلستان و شوتر میقدرت سیاسی فراهمساختارِ تر فرصت براي اضمحالل سریع
از پیشبر حمله از جنوب و غرب و شمال به ایران شوروي که تصمیم خود را مبنی

نیروهـاي خـود را   ،1320در سـوم شـهریور  ،ارسال یادداشت به دولت گرفته بودند
وع در همـان روز بـه   شـدن شـاه از ایـن موضـ    ایران کردند. پس از مطلعارد خاك و

نمایندگان از کردنبراي باخبرمنصوراي در مجلس تشکیل شد و دستور وي جلسه
کشور بـود.  ۀحاکمتئخبري هی، بیحائز اهمیتمتفقین به مجلس رفت. نکتهحمله

هـاي ارسـالی آنـان    از نامـه ان ورود متفقین بـه ایـران  وزرا تا زمهمنمایندگان و هم
تـرس نخبگـان از   سفیر بریتانیا در گـزارش خـود  .)85: 1381(جامی،خبر بودندبی

، 1320وي در روزهـاي بحرانـی شـهریور   دلیل سرسـپردگی بـه  خشم رضاشاه را به
شـدت از  وزیـر ایـران بـه   که نخستبه من اطالع داداسمیرنف:کندگونه بیان میاین

کـه  کرده است. لیکن پـس از آن یادداشت براي شاه خودداري میاي از پذیرش نسخه
پـیش شـاه خواهـد رفـت و یادداشـت را      کند که شخصاًاسمیرنف وي را تهدید می

یر ایـن نسـخه را نیـز پذیرفتـه اسـت     نـاگز ،به خود او تسلیم خواهـد کـرد  مستقیماً
.(گزارش بوالرد به وزارت خارجه)

فرهنـگ  هـاي ویژگـی ، از دیگـر  سـاختاري ي در مقابل منافع فردولویت منافع ا
فردیـت و اصـالت فـردي    اول اسـت. در اقتـدارگرایی،   سیاسی در روزگـار پهلـوي  

چـرا و  وچونها، وفاداري تمام، نامحدود، بیشود و از انسانها از آنها گرفته میانسان
براي آنکـه وفـاداري تـام تحقـق     .)64: 1366رنت،آ(رودناپذیر انتظار میدگرگونی

فـرد در فضـایی از توهمـات    شـود تـا وفـاداري بـه    یابد، هرگونه اندیشه ممنوع می
گرا، سعی بـر آن اسـت تـا از    هاي اقتدارگرا و تمامیتد. در چارچوبشوپذیرامکان

د شـو اي تنظـیم  محض اینکه برنامـه زیرا به،دشومشخص پرهیز ۀطرح هرگونه برنام
دموکراتیک کـه قـرار اسـت آن برنامـه را     متکثرِساختارِهش و جایگاهنقش افراد کا

غالـب  يو خودمحـور یـی فردگرا.)65: 1366آرنت،(یابدافزایش می،اتی کندملیع
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دهـه از اسـتقرار   یـک متـر از  که پـس از  کـ باعـث شـد   ،رانیـ ایاسـ یبر فرهنـگ س 
د در جامعـه  یـ جدل کابد و اسـتبداد در شـ  یون تحقق نیانقالبيهاآرمان،تیمشروط

و یت گروهـ کسنت سالم مشـار فقدانِ،ن انحرافیین علت اترمهمند. کدا یطره پیس
در »طوفـان روزنامـه «ومـت بـود.   کجامعـه و ح در عرصـه يفرديتضادهاپذیرشِ 

طلبـی  رایـی و دوري از منفعـت  گگونه وي را متوجه قـانون اي به رضاخان اینخطابه
شـدن و  براي وزیر جنگ و براي یک فرمانده مقتدر، تسـلیم قـانون  «: دکنشخصی می

منـد  عظمت و اقتدار قانون ننگ نیست. ما به شوکت نظـام عالقـه  زانوزدن در آستانه
تواند این آب رفته شناس میوظیفهاماباشیم... ما معتقدیم که وزیر جنگ مقتدر و می

د. ولی وزیر جنگی کنراز و آبرومند را به جوي بازآورد و ما را در برابر همگان سراف
که قانون مملکتی را مقدس و قابل ستایش بداند، وزیر جنگی که از حـدود تکلیـف   

» نبایـد وزیـر جنـگ را عصـبانی کنـد     لئخود پاي تعدي را دراز نکنـد... ایـن مسـا   
قـدرت  قبضـه راستايرضاخان وي را در نیروهاي حامیاما.)1301میزانطوفان،(

نمونـه  عنوانبهتافتند. کردند و هر نوع مسامحه در این راه را برنمیق میمطلقه تشوی
فقـط یـک رکـن    .هایی برداشته شددر راه هر مقصودي قدم، »قشوننشریه«ةعقیدبه

ن را آمهم زندگانی خود را فراموش کرده... و توجهی به او نداشت. قشون و اهمیت 
هـایی شـد و مملکـت    دچار هرگونـه مصـائب و بـدبختی   دلیلین ه اب.فراموش کرد

اسـفند (قشـون، دگی حقیقی و استقالل واقعـی نرفـت  بادي و زنطرف عمران و آبه
وصـف  گونـه  مدهاي نامتعادل وزارت جنـگ را ایـن  ها و درآ. مستوفی، هزینه)1300

چهـار میلیـون تومـان شـرکت نفـت      هـایی کـه از بابـت سـه    در تقسیم پـول کند: می
سهم شیر بـراي وزارت جنـگ و سـهم روبـاه بـراي تمـام ادارات مقـرر        ،تندگرفمی
چیـز را بـراي قشـون اعـالم کـرده بـود و       خـود همـه  شد. سید هم که در بیانیـه می
جرئـت ژکیـدن نداشـت.    ،دانست که باید قشون قوت یافته و متحدالشکل شـود می

سـپه بـا   اروهن و شکست حریف کـرد. ولـی سرد  هم برايرا ت اماشاید بعضی اقد
پاي او را چنان درهم کـرد کـه بیچـاره   وشناسی خود دستیرت و بینایی و موقعبص

، شیر بـود و  در نزد همه حتی شاه هم.اي نداشتسید اوالد پیغمبر جز اطاعت چاره
رضـاخان  کـه  نویسد میهمکرنفلد. )1829: 1386(مستوفی،روباه،مقابل سردارسپه
اي باعـث  داند و برخورداري از چنـین پشـتوانه  د میی از دارایی خوئاین نیرو را جز
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یـک از مـردم ایـران    ، هـیچ زیـرا ؛ که از هیچ عمل غیرقانونی کوتاهی نکندشده است
هـاي او  ننـد. خواسـته  ل کؤابـودن اعمـال او سـ   ت این را ندارند که از غیرقانونیئجر

ایـاالت در  با وقاحت کامـل همـراه حکـام والیـات و     قانون است. فرماندهان نظامی
ت مخالفـت نـدارد. در   ئکس جرکنند و هیچدخالت میمدنی و غیرنظامیامور کامالً

کـه  ن استها حاکی از آست. گزارشاهویداانتخابات نیز دخالت وزیر جنگ کامالً
(گـزارش فصـلی   انـد ندیـداهاي وي بـه مجلـس راه یافتـه    کا،در تمام والیاتتقریباً

.)1923اکتبر20، 1923تامبرسپ30جوالي تا 1کرنفلد از 
هاي نخبگان براي مـدیریت  فردي و عدم انباشت تجربه و مهارتپیگیري منافع 

؛سـازد فریبان و شعارگرایی پوپولیسـتی فـراهم مـی   مفرصت را براي عواملیل ئمسا
هاي عمیـق سیاسـی و معیشـتی منتظـر اجمـاع نخبگـان       مردم در جریان بحرانزیرا
طـور  قدرت را بـه شخصی که،اختارهاي قانونی و دموکراتیکمانند. در فقدان سنمی

گیرد و ضمن پیشـبرد منـافع   میدستبهسازي را هاي تصمیمیندافر،کامل قبضه کند
ند. رسابه حداقل میجمعیِ نخبگیسازي دستهصی خود، فرصت را براي اجماعشخ

و رج حاکم بر پایتختمودر ایرانِ عصرِ پایانیِ قاجار، نخبگانی که تنها تماشاگر هرج
دسـت، بـه سـرنیزه سـاز رسـیدن نـاجی امنیـت   قـدرت از به،سایر نقاط کشور بودند

یکـی از  ،سـازي شـدن تصـمیم  خصـلت فـردي  توانستند خشمگین باشند. ادامـه نمی
راسـتاي در راي نخبگان سیاسـی  آبردن از دالیلی بود که رضاشاه را از بهرهترین مهم
بـاري  شکست خفت،بازداشت. ارتش،خطاهاي سیاسیساختن وي از ارتکابآگاه

؛ زیـرا: بخورنـد که نخبگان اطراف شاه، افسـوس نآخورد و رضاشاه تبعید شد بدون 
ـ کـه وزیـر جنـگ و ر   هنگامی1320در مرداد  یس سـتاد ارتـش گـزارش پیشـروي     ئ

مرتبـه شـاه   یـک ،دادجنگی رضاشاه مینیروهاي شوروي در شمال ایران را به کابینه
: 1377(گلشـاییان، شود؛ این نقاط که تمام امالك ماستپس امالك ما چه می،گفت
نشـدن منـافع فـردي در سـاختارهاي کـالن      ي فراساختاري و هضـم هاشکاف. )562

ـ یاز نمایکی.سیاسی در روزهاي پس از رضاشاه نیز ادامه یافت س پـس  یندگان انگل
ي پـس از  هـا سـال در مجلس ثر ؤمآوردن یک بلوك ضدشورويِدر فراهماز ناکامی
يمـار ین بیها در چنیرانیاچنین نوشت: این خصلت ایرانیان ، درباره1320شهریور

ــياشــرفتهیپ ــیه بحــران سک ــهکودکيداســت، شــایاس ــياان ــد. کیاحســاس م نن
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نار بگذارند کستند اختالفات را یه حاضر نکشود و افرادي ی که انجام مییهايروکت
انضـباط را انتخـاب   یمشـ ن خطیاياجرايرند و برایگشیواحد پیمشخطیکو 
شدن منافع فردي نسبت به منـافع سـاختاري   . برجسته)154: 1384براهامیان،(آنندک

توانـد  کرد که میتصور می،رضاشاه در اوایلشنید: صدراالشرافتوان از زبان را می
اعتنـایی متفقـین   بـی ، ولـی از د و خود در ایـران بمانـد  کنقراردادي با متفقین منعقد 

ترسید و یقین کـرد  ها میاحساس کرد که با او سازش نخواهند کرد و چون از روس
از ورود قشون به مرکز در فکر استعفا از سـلطنت و  پیش،او را دستگیر خواهند کرد

مد و در این امـر بـا فروغـی و بعضـی نزدیکـان خـود       آعهد خود برتفویض به ولی
چون فروغی به او اطمینان داد که قشـون روس از قـزوین بـه تهـران     .مشورت کرد

هـا  ولی موقعی که به او خبر رسید روس.دشاز خیال استعفا منصرف ،مدآد ننخواه
اموال خود را از امالك و مصمم به استعفا شد و کلیه،اندطرف تهران حرکت کردهبه

عهـد  همه را بـه ولـی  ،اشتمیلیون تومان که در بانک دوهشتصتکارخانجات و ش
طـرف اصـفهان و   ملکه و چند نفر از اوالد خود بهبخشید و خود بار سفر بست و با

: 1364،االشـراف (صدردرعباس روانه شد و به کشتی نشسـت جا به کرمان و بناز آن
378(.

منظـور از  نیز خصلتی منفی در فرهنگ سیاسی ایرانی است. یاسیسياعتمادیب
ش، یخـو یات مـدن یـ ن فـرد در ح آيه برمبنـا کـ اسـت یذهنیالتح،یاسیاعتماد س

عمـق  بیـانگر یاسـ یند. اعتمـاد س کیگران را احساس میبا ديارکتعاون، مدارا و هم
یاسـ یسیدر زندگیي اجتماعهاگروهر افراد و یه ساکن امر استیباور شخص به ا

در یسـع ،خـاطر شـود  یه دچار نـاامن کيفرد،فرومار او خواهند بود. از نظر کمدد
در آن گران و یردن خود در دکلیت مزبور دارد با مستحیفرار از وضعسازوکارافتن ی

داده شـده  نشـان  یپژوهشـ . در )147: 1360(فـروم، نـد کیت میط احساس امنیشرا
ـ آدم،ان معتقدندیرانیاه کاست ز درحـال  یـ چنـد، همـه  طلبان طبعـاً شـرور و قـدرت   ی

ـ یانش بـدب یـ فد نسبت به اطرایآدم با.اعتماد استرقابلیو غیدگرگون اعتمـاد  ین و ب
ــد ــیریه،باش ــا .)159: 1370(بش ــاز آنج ــداريِروشه ک ــان اکحزمام ــیمران یران

ت خود بوده یبقاء و امنیهمواره در پ،ن استبدادیدر برابر ا،یرانیابوده،یامگکخود
دائـم نسـبت بـه    ینیه ضـمن بـدب  کـ ساخته استیتین عامل از او شخصیاست. هم



26

ی 
اس

سی
م 

علو
مه 

شنا
وه

پژ


ل 
سا

هم
د


اره

شم
ول

ا


ن 
ستا

زم
13

93

،ن اطاعت نـه از سـر اعتمـاد   یند. اکمیرنش کدر ظاهر در مقابل آن ،یاسیقدرت س
نخبگان از امنیت شغلی برخـوردار  اولپهلويدر دوران . بر وحشت استیه مبتنکبل

خودسـرانه،  کس از برکناري بـدون تشـریفات، دسـتگیري   هیچ،نبودند. در این دوره
حکومـت، از  یـافتن شـیوه  شدن مصـون نبـود. همـراه بـا تغییر    زندانی، تبعید و کشته

یـژه در مـورد   و(بـه سلطانیسم، تجاوز به مالکیت خصوصیدیکتاتوري به استبداد یا 
آمیـز رضاشـاه بـا    برخـورد خشـونت  .)250: 1381(کاتوزیـان، زمین) نیز باال گرفت

ـ نصرت، داورهمچوني افراد ي بـاالي هـا ردهدر کـه  اسـعد سـردار و ه فیـروز الدول
پنـاهی نخبگـان در برابـر قـدرت اسـتبدادي شـاه و       گر بیمدیریتی قرار داشتند، نشان

شامل شغل نخبگان، بلکه شـامل  تنهابود. فقدان امنیت نهی نخبگان شغلفقدان امنیت 
ري نخبگان و دستگیوبدبینی مفرط رضاشاه دربارهد. کرنفلد شیمنیز آنهامال وجان

گرفتن مراحـل  نظرنویسد: وزیر جنگ بدون درچنین مینها از مناصب سیاسی آخلع 
الوزراي پیشین را دستگیر کرده و به زندان انداخته اسـت.  یسئالسلطنه رقانونی، قوام

کـه  رود. وزیر جنـگ مـدعی اسـت   دستگیري شماري از افراد برجسته نیز انتظار می
حـال  بـااین کند قوام درصـدد توطئـه بـوده اسـت.    ابت میمدارکی علیه او دارد که ث

کـردن دولـت و   اي اسـت بـراي سـرنگون   اند که این تنها بهانـه بسیاري بر این عقیده
اکتبر9، 891، 42،1248/00شماره(تلگرام کرنفلد،کردن دیکتاتوري بر کشورحاکم
از پـس هـا  تنها دلیلی که تا امروز براي دستگیري و کشتن فیـروز، سـال  نیز: .)1923
که دیداري بـا وزیرمختـار فرانسـه در تهـران     شدنش اظهار شده این استنشینخانه

دلیل اینکه تیمسار جهانبانی تنها به1310داشته است. در موردي دیگر در اواخر دهه
تور شاه دستگیر شد و همـه خانـدان   به دس،ناهاري را در سفارت فرانسه خورده بود

در مثالی دیگـر سـر رابـرت    .)205: 1372(افشار،جهانبانی مورد غضب واقع شدند
ورده آدر گزارشی به دولـت متبـوع خـود    ،کالیو که از وابستگان سفارت بریتانیا بود

(تـاریخ وقـوع اغتشاشـات در    تیمورتاش به من گفت که مقارن با همین زمان،است
حضـرت رسـیده بـود کـه خـوانین ارشـد ایـل        اي به اعلـی ارش محرمانهفارس) گز

الوزراي سابق ایران نیـز در  یسئر،الممالکاي که مستوفیمحرمانهبختیاري در جلسه
بـاره یـک اند که اگـر شـاه   کردهله بحث میئراجع به این مساست، ن حضور داشته آ

تکلیف مملکت چـه  ،دید شودهاي ایران ناپسیاستنحوي دیگر از صحنهبمیرد یا به
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نکـه بـا کسـی    آحضرت بی، اعلیپردهاین دالیل و وقایع پشتۀشود؟ برمبناي هممی
به ابتکار خود تصمیم گرفتند این دو شاهزاده،مشورت کنند یا از کسی نظر بخواهند

(اسـناد وزارت خارجـه   الدولـه) را توقیـف کننـد   لدوله و صارما(نصرتفذ قاجارنتم
.)1935نوزدهم مارسرتور هندوسن،آاز سر رابرت کالیو به مستر بریتانیا،

نخبگان مجلس و سایر رجال سیاسـی و نظـامی  ،طلبی رضاخانتغاز قدرآدر 
اي به گزینـه پیشینمیز آومرججدلیل بدبینی نسبت به بازگشت شرایط هربودند که به

بایـد  :نوشـت »ایـران ستاره«کردند. روزنامهجز قدرت سرکوبگر رضاخان فکر نمی
فـذین  نتزیـرا حکومـت م  ،قتدار دولت کمک کـرد ن به نفوذ ایفذنتجاي حکومت مبه

نچه بـراي حتـی فرزنـدان همـین افـراد      آتیه آدیر یا زود رخت برخواهد بست و در 
عادل براي همین دسته افراد تواند پشتیبانی که مینفوذ دولت است،مفید خواهد بود

ــد ــتاره(باش ــران،س ــای ــفر9، 73مارهش ــوامبر24، 1336ص ــدگان 1917ن ). نماین
کار مجلس با حفظ رضاخان در مقام وزارت جنـگ و نیـز دفـاع از افـزایش     محافظه
آوري درآمدهاي حاصل به او اجازه دادند با گرد،براي سرکوب عشایرنظامیبودجه

قرار گیـرد و  هم مورد قدردانی ،هاي غیرمستقیمهاي دولتی و مالیاتاز فروشِ زمین
د. با توافق مجلس در بیشتر نـواحی عشایرنشـین   شورشدش تثبیت هم موقعیت روبه

ن نـواحی را  آحکومت عمالًت نظامیامابرقرار شد و مقحکومت نظامی،رامآو یا نا
پـنجم مجلـس فـراهم    زمینه را براي مداخله در انتخابـات دوره کهدر دست گرفتند 

دادن قدرت، دیکتـاتور را  ک شخص و ترس ازدستکز قدرت در وجود یورد. تمرآ
خواهـد و  قدرت را بـراي خـود مـی   ۀد. دیکتاتور همکننسبت به اطرافیان بدبین می

هـاي  دارد. قتـل میاز سر راه خود بر،کسانی را که به قلمرو قدرت خود نزدیک ببیند
عرصـه میـز در آهـاي خشـونت  آنها، از کـنش پنهان نخبگان، تهدید و تطمیع و تبعید

هـاي ویژگـی بـاره درمحمدرضاشاهدومهمسر،باشد. ثریاها میدر این نظامسیاست 
مسـائل تماموکردیمقلمدادخویشطلقملکراایرانرضاشاه:نویسدیمرضاشاه

بـه حتـی دیگـران، بـه قدرتواگذاريازوي. شدیمختماوبهمملکتاموراتو
اوبرجستههايویژگیازسوءظنباخودبینیآمیختن. بودبیمناكنزدیکشدوستان

کـه بـود سوءظنجنونبهمبتالخودآزاري،بیماريبهمبتالمستبدیکرضاشاه. بود
ودوجانبـه جاسوسـان وخائنـان وبـدخواهان تهدیـد معـرض درراخـود پیوسته
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(اسفندیاري اندآمدهدنیابهويبهخیانتبرايفقطکهدیدمیجانبهرچهایاجانبهسه
.)149: 1371بختیاري،

توانـد  هـا مـی  ی ازجمله عوامل بقا و استمرار آنهاي سیاسبیان نقاط ضعف نظام
اعتمـادي نسـبت بـه ثبـات روحـی و روانـی       دلیل بیهاي خودکامه بهباشد. در نظام

سرانجام کهزنند اغلب نخبگان از بیان انتقادهاي سازنده سرباز می،شخص دیکتاتور
مدي کـه درنهایـت   آهاي مدیریتی و کارو بحرانهاشکافهاي دیکتاتوري را با نظام

ان نخبگـان  یـ سـازد. رقابـت م  دچار میشود،تبدیل میبه بحران مشروعیت و سلطه 
ي نظام هانقصق و یردن حقاکاز بازگوآنهاشاه سبب شد تا رضات یجلب رضايبرا
ـ آنهـا يبـرا يه خطـر کـ یی را بزننـد  هاحرفرده و صرفاً کيخودداریاسیس یدرپ

ـ از قبهـایی ویژگیاز ابهام، یین فضاینداشته باشد. در چن ، يارکـ ، پنهـان کـی ریل زی
فنـون  عنـوان بـه انت، یرنگ و خی، نییگوقربانگران، بلهیداتیتمني، ارضایچاپلوس
شـفتگی ناشـی از   آشود. سـفیر بریتانیـا در ایـران    یل میران تبدیبقا در دربار اهمدمِ

گونـه  گیري سیاسی اینهاي مردم و نخبگان را در ساختار تصمیماعتمادي به تودهبی
ایـن  هـا بـه  لمانآزدن به اقدام شدیدي علیه ستاز دشاه احتماالً:کشدبه تصویر می

شـکارا وي را مـورد   آلمـان  آن ممکن است حکومـت  آکه در اثر بیمناك استعلت
کـه او  آن استي تحریک کند. این امر نشانه حمله قرار دهد و مردم ایران را علیه و

است. با وجـود غـرور وي و   فاقد محبوبیت داند تا چه اندازه در میان مردم ایران می
د شـو ن مـی آمانع ،روي هم،کنندترس و هراسی که وزیرانش از دید او احساس می

(گزارش بـوالرد بـه وزارت خارجـه انگلـیس،    این مطلب را درك کندکه وي کامالً
بـوالرد دوبـاره در گزارشـی    ،شـدن روزهـاي بحرانـی   . پس از سـپري )18/4/1320
اي هیچ چارهالبته رضاشاه دیگر تقریباً،نویسد موقعی که متفقین وارد ایران شدندمی

سـودگی و  بـاره جـاي خـود را بـه آ    جز استعفا نداشت. ترس شدید مردم از او یـک 
خواسـتند  دیگر اگر متفقـین هـم مـی   جویی داد. حاال تمسخر و توهین و حس انتقام
پادشاهی نگه دارنـد. فریـاد اعتـراض مـردم را دیگـر      بعید بود بتوانند او را بر اریکه

شـوراي  و نه نماینـدگان مجلـس  رضاشاهشد خاموش کرد. نه فروغی وفادار به نمی
هـا  عات مشـروطیت بمانـد و بسـیاري از آن   سر قول مراشاه، کردند که باور نمیملی
را بشـکند و تالفـی مطالبـات    عهـدش ،که خطر رفع شدمحض آنیدند که بهترسمی
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,Reader Bullard to Anthony Eden(آنها را سرشـان دربیـاورد  طلبانهاصالح 1942/5/26(.
که از تحـت یـک   با تبریک اینسیدیعقوب انوارروزهاي پایانی حکومت رضاشاه در

ـ      ،ممتد نجات پیدا کردیمفشار خیلی بعـد عمـوم   نبـه ایـن موضـوع پرداخـت کـه م
نمایندگان مجلس یک روح اتحاد و یگانگی و پشتیبانی از کابینـه و دولـت دارنـد و    

تا کی ملت ایران صـدا نداشـته باشـد   ال و استیضاح کرد و ؤتوان از وزرا سدیگر می
.)2758: 1320شهریور25مذاکرات مجلس دوازدهم،(

فرهنـگ  هـاي مؤلفـه از دیگر فات سیاسیاختالحلدربیتخروحذفروش
کـه در  هاي فرهنگ سیاسـی ایرانیـان ایـن اسـت    یژگیویکی از سیاسی ایران است. 

بـه روش تخریـب یـا    ،آمیـز آن جاي حـل مسـالمت  دیگر بهنظر با یکمواقع اختالف
مبـارزه يجـا مختلف بـه یو اجتماعیاسینخبگان سپردازند. یمحذف طرف مقابل 

بـه تخریـب و حـذف رقیـب روي     ،رش و رقابـت یبر اصل پذیمبتنح یصحیاسیس
از یکـی عنـوان بـه زمان سبب شد تا خشـونت  ولن روند در طیوردند و استمرار اآ

مورد يمعنایکخشونت رهچه درباد. اگریان درآیرانیایاسیفرهنگ سیان اساسکار
ست از: اعبارتخشونتكمشترنسبتاًیتلقیکبه ا بناما،توافق و عام وجود ندارد

،بیردن آسـ کـ واردزهیـ ه با انگکانسان یه هستیو روحی علیکیزیهرگونه تهاجم ف
راخودنامخالفتنهانهخودسلطنتدوران درزدن همراه باشد. رضاشاها لطمهیرنج 
ازداشـتند، اساسـی رسـیدنش نقـش  قـدرت بـه درکههمراکسانیراند، بلکهعقب

وکـرد خـارج سیاسـی صـحنه از) کردننشینخانهیاتبعید،اعدام،(مختلفيهاراه
ازگـرفتن کمـک بـا رضاشاه. نمودمتمرکزخوددستدرراحکومتاختیاراتتمام
راسـتاي ر دکـه  راکسـانی تمامعمالً،خودخاصهايیوهشوسازوکارهارشتهیک

اگـر  کرد. طردسیاستصحنهاز،کوشیدندیمشاهبارازيتمهنوعییاقدرتکسب
اي نوعی رقابت میان کاندیداي موردنظر دولـت و کاندیـداي رقیـب    در شرایط ویژه

؛شـدند هاي گونـاگون متوسـل مـی   کنندگان انتخابات به دسیسهبرگزار،شدایجاد می
ص هاي انتخابـاتی میـان خردسـاالن و اشـخا    توزیع تعرفهتوان از می،نمونهعنوانبه

هــا در میــان اشــخاص واجــد صــالحیت و تعرفــهاز توزیــعپیشــگیريمتکــدي و 
هـا و اسـناد،  نامـه (مدرس و مجلس:رقیب اشاره کردکردن هواداران نمایندهپراکنده
تخت در خاندان پهلـوي، درصـدد برآمـد تـا     ورضاشاه براي حفظ تاج. )159: 1373
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هـد اطاعـت نکننـد، از سـر راه     عرجال قدرتمندي را که ممکن بود پس از او از ولی
ي گوناگون و بدون تشریفات قانونی بسیاري از نخبگـان حـاکم را   هابهانه. به ردبردا

همـراه شـاه بـه    ختیاري، وزیر جنگ در اوج قـدرت بـه  به قتل رساند؛ سردار اسعد ب
سـواران  اه، مشغول توزیع جـوایز اسـب  شسويگرگان رفته بود و در شرایطی که از 

غ کـرد، سـپس وي بازداشـت و راهـی     حکم احضار او را ابـال ،سهیلیسرهنگبود، 
اکبـر داور،  د و پس از مدتی در یک سلول تاریک زنـدان، کشـته شـد. علـی    شتهران 

وزیر عدلیه نیز در حکومت رضاشاه به نوسازي تشکیالت دادگستري پرداختـه بـود،   
او بـا  در پی فحاشی رضاشاه دست به خودکشـی زد و حتـی مراسـم تشـییع جنـازه     

الدولـه خاك سپرده شـد. نصـرت  بهو بدون تشریفات رسمید شدستور شاه متوقف 
تشریفاتی به فرمان شاه به زندان رفـت و در سـال  یچهی نیز بدون وزیر دارای،فیروز
.)107: 1380(بهنود،رضاشاه به قتل رسیدۀدست نظمیبه1316

عنـوان بـه .مشابه تکـرار شـد  یاي وضعدر برخورد با منتقدان فرهنگی و رسانه
حسـین صـبا  را با مشت خود تنبیه کـرد.  »حیات جاوید«مثال رضاشاه مدیر روزنامه

مـدیر  خانمیرزاهاشمربه شالق مجروح ساخت و را با سیصد ض»ایرانستاره»مدیر 
حریـق  هـاي وي را طعمـه  امـه را تا سـرحد مـرگ کتـک زد و روزن   »روزنامه وطن«

: 1371بـادي، آ(دولـت ود نشـاند جراید را برجـاي خـ  ارباب،ساخت و با این رویه
هـرکس ازبـیش وبـود رضاشـاه وزیرنخستسال6کههدایتمخبرالسلطنه.)282

امنیـت کسهیچبراي:نویسدیمبود،آشنااووخويخلقباوشناختیمرارضاشاه
سیاسـی مخالفـان وکـرد ینمـ رحمچاکرانوچاپلوسانجزهباحديبهشاه. نیست
ناچارشـان تبعیـد ونشـینی خانهبهیاوبرداشتمیانازمختلفيهاحربهباراخود

اسـعد، سـردار الدوله،نصرتتیمورتاش،. نکردرحمخوددوستانبهحتیوساخت
پـاداش یکـی یکـی ،سـلطنت تغییـر ويجمهـور علمِپايِيهازنسینهتماموتدین

مورتـاش،  یاز متجـددان ماننـد ت  یگروهـ . )403: 1363،(مخبرالسلطنهیافتندخدمت
یردند، ولکرضاخان عمل یومتکالت حکیدر تشیمدتيهرچند برایفروغوداور

ي هـا نظامنند. اصوالً در کهاي خود را مطرح یدگاهدعموماً نتوانستند روش و مرام و 
، به افراد متوسط هاحکومتن نوع یرو است. اهل روبک، بروز استعداد با مشخودکامه

اطاعـت  آنهـا ياسـت بـرا  یسحـوزه یفرهنگـ يرا مبنای؛ زندمندمتوسط عالقهریو ز
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و یسـندگ یه در دولت، مجلس و در عـالم نو کاز افراد متجدد ياریمحض است. بس
فراینـد ه درکـ بودنـد  یسـان کردنـد،  کیعمـل مـ  یمطبوعات در چارچوب رضاخان

ـ ند دیومت رضـاخان بـه قتـل رسـ    کحيهاهیم پاکیرساندن و تحقدرتبه ا حـذف  ی
وي در برابـر اعمـال   طلبی شاه و ضعف نخبگان حامیخشونتبارهشدند. بوالرد در

کنـد و  اي دخالت مـی شاه باز مانند گذشته در هر اداره:نویسدمنطقی رضاشاه میغیر
،اندیشـند او مـی گونه که مردم ایـران دربـاره  طورکلی همانزند و بهوزرا را کتک می

طور ، شخصی را بهتازگی وزیرانکند. بهطماع و وحشی رفتار میابله،دمیآهمچون 
ناپـذیر شـده   ستادند تا به من بگویند شـاه تحمـل  پنهانی به نمایندگی خود نزد من فر

هـا جلـو   مخالفـت آن مردم هماهنگی نشان دهـیم واال است. ما باید در ایران با عقیده
-371وزارت خارجه، وخـا گزارش بوالرد به(مان را خواهد گرفتهایتمام کوشش

سـواد بـا   یک دهاتی نادان و بـی :خوانیمدر گزارشی دیگر می.)12/6/1320، 27235
تواند خشم و غضـب خـود را کنتـرل کنـد.     وجه نمیهیچحیوانی است... او بهغریزه

وشتم قرار داده اسـت... وي بارهـا در   الوزراي پیشین را مورد ضربیسئوي اخیراً ر
وجرح قرار داده اسـت... بـه   تزمین و همراهان خود را مورد ضربمواضع مختلف مل

دانـد  الوزرا طغیان خواهد کرد و دیگـر کسـی نمـی   یسئاحتمال قوي خوي حیوانی ر
حــذف .)1923دســامبر A51 ،891 ،2/137گــزارش گوتیلــب،(چــه خواهــد شــد

د کرتر معرصه را براي تمرکز قدرت در دستان رضاشاه فراه،فیزیکی رقبا و منتقدان
نـوگرایی و  احتـرام در رونـد  قابـلِ مندعنوان تنها ناجی و تنها شخص قدرتبهو وي 

م متفقـین بـه رضاشـاه    لتیمـاتو وبـا ا .داري شناخته شـد سرمایهپیشاپیشرفت در ایران
بایسـتی تصـمیم   این تنها رضاشاه بود کـه مـی  ،طرفیشدن از حالت بیبر خارجمبنی
این تنها رضاشاه بـود  و روسی،توسط نیروهاي انگلیسیگرفت و با اشغال ایران می

رسیدنش به قدرتیک از نخبگانی که در بهکه هیچیدرحال،که به تبعید اجباري رفت
او کمک کرده بودند در هنگام مرگ در ژوهانسبورگ در کنار وي حاضر نبودند.

گیرينتیجه
نشــانگر،رســاندایــراندرمســلطقــدرتبــهرارضــاخانکــهتحــوالتیســرعت
جریـان درطبعـاً . بـود خـواهی مشـروطه عصـر باورهـاي وهـا  گفتمانبودنسطحی
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اقتـدارگرایی مخـالف ،عمـل واندیشـه درکهکردندظهورافراديخواهی،مشروطه
اسـتبداد واقتـدارگرایی بـا ضـدیت وخـواهی مشـروطه يهـا گفتمـان ولـی ،بودند

ایرانـی شخصیتواندیشهدرمحکمیهايیهپانتوانست،ایرانیتاریخیشدهانباشته
يادهـا یبر ضعف بنعالوهد.کنایجادمردمعامهسطحدرچهونخبگانسطحدرچه

ت ید بر نقش شخصـ ی، باباطل نقش داشتن چرخهیآوردن اوجودبهه در کیکتئور
بـا دو  ت اقتـدارگرا  یم. شخصینکد کیأن چرخه تیایساز اصلنهیعنوان زماقتدارگرا به

منقاد ،خودکامهان یدر دوران اقتدار فرمانروایطلبو سلطهییجومتضاد سلطهیژگیو
پیـروي فرد اقتدارگرا حاضر به ،دییمان به ضعف گراکه اقتدار حاکیهنگامامااست. 

ان یثر افرادش از اقتـدارگرا که اکياجامعه،جهیست. درنتینياچ هنجار و قاعدهیاز ه
شود یرو مهروبیبحران اجتماعمرج و وبا هرجین مواقعیچندر ،ل شده استکیتش

فرهنـگ سیاسـی   شـود. یا مـ یـ گـر مه یدۀامـ کخودیـک ظهور ينه برایواقع زمو در
ترین متغیرهاي اثرگذار در ظهـور و سـقوط   یکی از مهم،اقتدارطلب نخبگان سیاسی

سیاسـی و  رزوي ایرانیـان بـراي دسـتیابی بـه امنیـت و ثبـات       آ. لوي بودرضاشاه په
هـا و  نهادي عقالنی که بتواند تواناییساختارهاي فرهنگی وفقدانِۀاقتصادي در سای

آونـگ  تـاریخ سیاسـی کشـور را در    ،سـازد شـکوفا هاي نخبگی و فکري را ظرفیت
دچـار نوسـان سـاخته    ،ستم شاهان خودکامهوجو و بیزاري از ظلماقتدارطلبی امنیت

ي خود را در ظهور ناجی بزرگ و استبداد منـور  یاهاؤرزوها و رآاست. نخبگانی که 
کشیدند و با پذیرش سلطنت پسر شـاه  یراحتپس از تبعید رضاشاه نفسِ،دیدندمی

.*دل به فردایی بهتر سپردند،سابق
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کتـاب نهـم   ،کتـاب تـاریخ معاصـر ایـران    برگرفته از ،1300اول اسفنداول،شماره،قشون
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محمـدقلی برگرفتـه از کتـابِ  ،1923دسـامبر  2، مـورخ A51 ،891/137گزارش گوتیلب،
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مطالعـات و  سسـه ؤمتهـران: چـاپ دوم، رضا مرزانی و مصـطفی امیـري،  ترجمه،شمسی
.هاي سیاسیپژوهش

برگرفتـه از  ،25/5/1320، 4712اي-27251-371خارجـه، وخـا  گزارش بوالرد به وزارت
هاي پرآشوب: پژوهش در تـاریخ معاصـر ایـران بـر بنیـاد      سال)، 1378(ايکتاب انور خامه

.روزتهران: فرزانبخش دوم،،انگلستان، آمریکا و ایرانشدهخارجبندياسناد ازطبقه
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از قاجار به پهلوي براساس اسـناد وزارت )، 1390(مجدمحمدقلیبرگرفته از کتابِ،1923
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پـژوهش و  سسـه ؤتهـران: م ،86سـند شـماره  )، 1373(هـا و اسـناد  مدرس و مجلس: نامه
مطالعات فرهنگی.

موزه و مرکز اسـناد مجلـس شـوراي    ، کتابخانه،چهارممذاکرات مجلس شوراي ملی، دوره
، نگـاه کنیـد بـه    ملـی بخش مشروح مذاکرات، مشروح مذاکرات مجلـس شـوراي   اسالمی،
.http://www.ical.irتارنماي 

موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي کتابخانه،، 1320شهریور25،مذاکرات مجلس دوازدهم
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