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Extended Abstract
Introduction
Iran was in a very complicated situation between 1916s and 1920s. During these
years, we have witnessed a situation of market failure, weak state and political
and social instability. The combination of these factors in the context of the First
International War increased the influence and intervention of foreign
governments in the domestic politics of Iran. The domain of influence of the then
Iranian government not only did not extend to the whole of Iran, but also, it
faced obstacles in the capital to exercising its monopoly power over the use of
force. Hence, the need for a strong state to establish security, defend
independence and territorial integrity, and to have the exclusive authority to use
force was felt more than ever. The coup d'état of March 1920 reached the
operational stage in the midst of such a context. During this historical period,
Reza Shah and many of power-construction agents tried in the first place to
restore power and the monopoly of the use of force to the state, and they did this
by suppressing tribal leaders (molukottavāyefi) governments and countering
centrifugal movements in northern, central, and southern Iran. In the second
stage, the supporters of the first Pahlavi focused on an alternative plan to
implement their project by changing the monarchy from Qajar to Pahlavi. The
project was the same as statism and extending state control to the public sphere
for authoritarian modernization from above. Such a thing could not be done
except by getting used to the new unfamiliar and statism through the imaginal
and work on myth. These two components should have been used for the
establishment and continuation of statism in Iran. At the same time, the political
authority of the state needed the support of the society for the policy and model
that could provide the context for the formation of security and the establishment
 Corresponding Author:
Ebrahim Mottaghi, Ph.D.
E-mail: emottaghi@ut.ac.ir

173

Research Letter of Political Science
Winter2022, Volume XVII, Number 1, pp.173-216

of political, social and economic stability. The construction of state made sense
in the social field and thus provided the necessary legitimacy in the first years of
Reza Shah's rule. This article answers this key question: What factors and
variables led to the establishment and reproduction of statism in the first Pahlavi
era?
Methodology
In this article, Husserl's phenomenological method has been used, which Chiara
Bottici has also used it in the book "Imaginal politics: images beyond
imagination and the imaginary ". The reason for using this method is to be able
to put realism in parentheses. Since we have no means of determining whether
our representations of the world correspond to the universe itself;
Phenomenology prefers to set this question aside and instead, enter into the
debate as to whether or not this world in itself conforms to our assumptions. In
this context, the relationship between myth and reality should not be considered
as the creator of myth. Because by raising the subject of the reality of myth, the
person is exposed to the pre-presented image of reality. Thus, an interrelational
approach to myth is also a phenomenological approach (Bottici: 105). Hence, it
is worth concluding that myth and reason do not constitute two mutually
incompatible faculties, one preceding the other; just as Enlightenment thinkers,
especially Cassirer, insist. Another consequence of such a definition is that the
work on political myth is manifested in one dimension, namely the expression
and creation of content that avoids any sharp contrast between the cognitive,
scientific, and aesthetic domains)Bottici:201(. At the same time, the imaginal, in
the general sense of mental images, considers such images, regardless of whether
they are real or unreal, individual or social, and ultimately their emergence from
the subconscious and the conscious. In fact, in this method, all these topics are
enclosed in parentheses and the discussion begins with the images themselves.
Result and Discussion
In the first Pahlavi period, statism was chosen as the content of work on myth;
the work on myth can act with completely different types of contents. In the next
stage, the myth of statism is presented by displaying images related to a
powerful, charismatic ruler and as a chosen force. Then, in the form of a new and
innovative narrative, nationalism and statism find their identity to each other;
that is, a special narrative is constructed in which patriotism is associated and
homogenized with statism, and they display two sides of the same coin.
For this reason, neo-Archaism and reliance on the distant history of Iran in order
to reconstruction of a common collective political identity stands in the focus,
Because by doing so, the new and crisis-stricken history of Iran is put in
parentheses and signs of a powerful political order, chosen and metamorphosed
by metaphysical force (through the concept of charisma) imposed on it, and at
the same time, in this process, a two-ways relationship is formed between the
narrators and its recipients in order to advance the work on myth of statism.
In other words, audiences are at first influenced by themselves, including the
first Pahlavi. and in the next stage, public opinion is also affected by it, and then,
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with the power derived from the divine right of kings and the spread of images
related to political order in the public sphere and the cultivation of the
imagination of society and change its taste, statism in Iran stands in the stage of
establishment and consolidation. However, the myth of statism has been
declining and evolving since 1934.
The dream and social need for the rise of statism
The focal point of our discussion in this article emphasizes on the images in the
form of the imaginal. For this reason, to study the social context of statism in
Iran, the starting point and departure of this article is focused on dreams and
predictions. As mentioned in the theoretical section, whether these imaginal
forms are real or unreal, as well as scientific or non-scientific, is out of the
question here; In fact, we put these dimensions in parentheses to be able to
understand the deeper and more hidden reality that these imaginal forms are
trying to retell them. In other words, these dreams reflect the social need for the
emergence of statism and a strong state in Iran. In fact, as a rule, dream images
include things that the dreamer has already thought about in the waking state. In
fact, the main issue is the dependence of the content of dreams on the waking
world.
Statism and the Imaginal of the First Pahlavi
From this point of view, the dream has been important for Iranians from ancient
times to the present, both in the form of dreams and in the context of predicting
the future. Signs of such public attention are fully evident in the memoirs of the
first Pahlavi era. These dreams and sleeps should be considered as part of the
images that come from the unconscious or the semiconscious or the same images
that have been displayed in the subconscious due to repression and aggressive
social context in unconsciousness have been displayed but not simply reached
the radius of consciousness. Accordingly, all the dreams expressed in the first
Pahlavi period represent a deeper reality in the environment of the narrators of
those dreams; in fact, it is in a certain social and political context that these
dreams make sense.
The crisis of parliamentarism and the authoritative state in Iran
The fact is that Iranians were facing a deeply unfamiliar and crisis-ridden
environment after the Constitutional Revolution. On the one hand, the monarchy
system has been conditioned and was no longer able to offer its functions and on
the other hand, a new system has been emerged that is not incompatible within
the monarchy system and the traditions embedded in it. In fact, in this new
environment, we see a combination of two heterogeneous systems that neutralize
each other and prevent the other from role playing in its entirety. Meanwhile, the
very nature of the parliamentary system, which is based on debate and
controversy, in addition to this cause expands the scope of the crisis and the
unfamiliar environment for Iranians. Mokhber-ol Saltaneh Hedayat (1863 –
September 21, 1955) in his book, he tells the naked and unfamiliar reality to
Iranians well. "The conflict is ongoing, and the deputies in the parliament are
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quarreling"(Hedayat, 2011: 349).
In such a context, only from June 17, 1922 until the following year, 4 cabinets in
Iran change and such a political turmoil in Iran will subconsciously had
consequences in the social life of the people. This can be considered one of the
signs of the parliamentary crisis in Iran; a crisis that, because of its novelty,
many Iranians consider it as a strange and unfamiliar phenomenon.
The imaginal and the transition of heterogeneous constitutionalism
The transition from heterogeneous constitutionalism required a strong state. It
must have structural capability and social legitimacy. Social legitimacy has been
reproduced in the public sphere and has been based on the forms of Iranian
political culture relying on the imaginal and myth-making. Signs of mythmaking and the imaginal have been reproduced in different periods of Iran's
political history.
Signs of the imaginal appear in a sphere where society stand in a state of
crisis and political weakness. In this context, the ground is prepared for
turning the unfamiliarity of reality into a familiar phenomenon, and the first
Pahlavi elites begin to name their political order, which is an authoritative
state, and they depict it in the form of the role and functions of the father of a
family for the members of the nation. Also in this project, following the
Shahnameh due to its social penetration and influence was being on the
agenda to legitimize the new political order (Foroughi,: 1-4). Also, in the
absence of an efficient state, conditions are created for exploiting the myth of
the chosen and saving force; a force that can bring the Iranians out of the
current state of anarchy and at the same time overcome this naked and crisisstricken reality.
The function of the imaginal and work on myth in the first Pahlavi era
Here an important question arises: by what mechanism do the work on myth and
consequently the imaginal turn the naked, unfamiliar and crisis-stricken reality of
Iran into a systematic and familiar reality and pass it through the crisis? In other
words, how do they turn the Shahanshah (authoritative ruler) and the statism into
ordinary images for the people and the masses? This is done by comparing the
political and social order with the human body. In the Letter of Tansar to
Gashnasb reads: "People in the religion have four organs, which are called the alArba'a organs, and the head of those organs is the king." In fact, here the
Shahanshah is compared to the human head and a natural phenomenon as a
symbol of political order to be synonymous with the human form and the human
body, and through this, the unfamiliar becomes the familiar (Minavi: 1354, 57).
But in the next stage, this need for content and meaning (the same as statism)
must be placed within a narrative to be concluded, produced and reproduced in a
society with a weak state. This is done by Mohammad Ali Foroughi at the
coronation ceremony of the first Pahlavi in May 1926. The prelection of
Mohammad Ali Foroughi in this ceremony should be construed as a clear and
great defense of the divine right of kings. In addition to this historical speech, he
considers the Pahlavi coronation ceremony as a good news from God to end the
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days of deprivation and hardship of the Iranians.
The first Pahlavi statism and the conquest of the public sphere
The first Pahlavi is a special and unique period in the contemporary history
of Iran; because the space undergoes a fundamental change from its physical
dimension and it also serves as an arena for performances and
representations to identify and legitimize the political system. In this age, by
conquering space and place in the public sphere, politics as a predicate in
which the state is placed and the scope and limits of its responsibilities are
determined, becomes a wide predicate so that prediction of that state find an
opportunity to participate in the public sphere in its widest form. This is
where we see the transformation of the concept of politics into biopolitics
(especially from 1933to 1941).
Conclusion
In this article, we tried to focus on mental images in the form of the imaginal
theory and phenomenological method and put in parentheses the realism of
such images, first by examining the dreams, sleep and prophecies that have
embedded in the memoirs of the first Pahlavi men, social and political
conditions should be restored before the emergence of Reza Khan. In the
phenomenological method, all these mental images are considered as the
repressed in the social subconscious to study the need of society for the
emergence of statism and an authoritative ruler. Under the influence of this
study, we came to the conclusion that Iran was in a very complex situation
before the emergence of the first Pahlavi in the early nineteen century. At the
same time, we are witnessing a situation of market failure, weak state, and
political and social instability. In fact, Iranians in this period were faced with
"naked reality"; a harsh, unfamiliar and alien reality. This naked fact, on the
one hand, leads them to the inefficiency of the Qajar monarchy and, on the
other hand, to the dysfunction of the constitutional parliamentary system.
This heterogeneous composition had caused the crisis to reach unprecedented
proportions in Iran. But the coup of 1921 must be formulated in the context
of the social need for an authoritative ruler in the form of one of the
characteristics of the work on myth, namely the need for meaning and
content. It seems that with the occurrence of the third coup d'etat in 21
February 1921, the Iranian society sees the imaginal that was engraved on
their minds in the form of images, and hence the role of the imaginal and the
work on myth is highlighted in the political project of the pro-Pahlavi elites.
In this section we have tried to answer this key question of how the elites of
Shahanshah (authoritative ruler) and statism become ordinary and wellestablished images for the people and the masses. This is done by comparing
the symbol of political order with the human head and a natural
phenomenon.
We are also see the transformation of politics into biopolitics by the conquest of
space in the context of urban planning and architecture by the elites. However,
the myth of statism enters a period of decline and transformation from 1934 to
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1942. In other words, the myth of statism in the first Pahlavi era during this
period became hard dogma. This dogma caused it to no longer develop after the
sperm had closed. Here we see the transformation of the work on myth into
political ethic and rituals.
Key words: Statism, Work on Myth, Political Narrative, The Imaginal,
Biopolitics.
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چکیده
ایران در سالهای پس از انقالب مشروطه ،بهویژه در دهۀ  1290شمسی ،با پدیدۀ
دولت ضعیف روبهرو شد .دولت ضععیف ،برممعده از باعران سیاسعی ناشعی از
تاریخ دریافت1400/11/17 :
تداخل کارکردی نظام سلطنتی ازیکسو و نظام نوبنیاد مشروطه ازسویدیگر بود.
تاریخ بازنگری 1401/1/29 :این مسئله ،باعث فرسایش پایهها و بنیانهای دولت برای اعمعال اتتعدار میشعد.
تاریخ پذیرش 1401/2/10 :باران پارلمانتاریسم در ایران نیز این وضععیت را تشعدید میکعرد .در ایعن دوران
تعارییی ،الگععوی «معااکره و اانععهزنی» بععههمراه اگعونگی «باععث و مدادلععۀ
درونساختاری» عامل تشدیدکنندۀ باران سیاسی بهشمار میمید .ساخت سیاسی
در دوران گاار از باران ،برپایۀ «اثر اسطورهای»« ،امر خیالین» ،و «دولتگرایی»
شکل گرفته و بهگونهای تدریدی بازتولید شد .ضرورت شکلگیری دولت تعوی و
فرایندهای معطوف به دولتگرایی در مرحلۀ نیسعت ،نعا ر بعه درانا عار تعرار
نوع مقاله :پژوهشی
گرفتن تعدرت بعهکارگیری زور و در مرحلعۀ دوم ،سعیطره و تسعلر بعر حوزههعای
اتت ادی و اجتماعی بوده است .این پروژه از طریع امعر خیعالین و اثعر اسعطوره
اندام میشود .در این مقاله تالش شده است به این پرسش کانونی پاسخ داده شود
که «استقرار و بازتولید دولتگرایی در ع ر پهلوی اول ،تات تأثیر اه عوامعل و
متغیرهایی بهوجود ممد؟» براساس نظریۀ سیاست خیالین کیارا بعوتییی نیعز ایعن
واژگان کلیدی:
فرضیه بهمزمون گااشته میشود که رضاشاه و نیبگان پیرامونش توانستند از طری
دولتگرایی ،اثر
تولید و بازتولید ت اویر در حوزۀ تییل (توۀ ذهن فردی) و ساحت خیال (تییعل
اسطوره ،روایت
اجتماعی) و همینین ،ناخودمگاه فردیعاجتماعی و خودمگعاه فردی عاجتماعی و
سیاسی ،امر خیالین ،اثر اسطوره ،دولتگرایی در ایران را مستقر کنند .برای پاسخ به پرسعش العلی از
زیست سیاست
روش پدیدارشناسی استفاده شده است.
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مقدمه
ایران ،بین سالهای  1295تا  1299در وضعیت بسیار پیییدهای ترار داشعت .در ایعن سعالها،
بهطور همزمان ،شاهد وضعیت شکست بازار ،دولت ضعیف ،و بیثبعاتی سیاسعی و اجتمعاعی
بودهایم .مدموعۀ این عوامل در بستر جنگ بینالملل اول ،باععث شعد کعه نفعوذ و معداخالت
دولت های خارجی در مایر سیاست داخلی ایران نیز افزایش یابد .دامنۀ نفوذ حکومعت وتعت
ایران نهتنها به سراسر ایران گسترش نمییافت ،بلکعه در پایتیعت نیعز بعا معوانعی بعرای اعمعال
تدرت و انا ار بهکارگیری زور روبهرو میشد.
در میان خاطرات رجال سیاسی دوران پهلوی اول ،میتوان به این واتعیت پی برد که دامنعۀ
نفوذ خارجی ها منینان گسترش یافته بود که در نقاطی از پایتیت ،همیعون ماعالت تلهعک و
زرگنده ،شاهد خلعید از دولت مرکزی ایران بودیم .همینین ،حکومت ملوکالطوایفی در نبعود
تدرت فائقه ،به نواحی خارج از پایتیت تسری یافته بعود .در انعین شعرایطی ،شعاهد تامیعل
ترارداد  1919پس از پایان جنگ بینالملل اول بودیم که خود ،بر نارضایتی از حکومت و غلیان
احساسات ناسیونالیستی در میان نیبگان و افکار عمومی میافزود.
ازهمین رو ،نیاز به دولت مقتدر برای برتراری امنیت ،دفاع از استقالل و تمامیت ارضی ،و
دراختیارگیری تدرت انا اری بهکارگیری زور ،بیشازپیش احسعاس میشعد .کودتعای اسعفند
 1299در میانۀ انین فضایی به مرحلۀ عملیاتی رسید .بااینهمه ،بهدلیل همین نیاز عمعومی بعه
دولت مقتدر و همینین ،مسیب های برممده از دولت ضعیف مسعتقر در تهعران ،ایعن کودتعا بعا
کمترین مقاومت و هزینه اجرایی شد؛ بهگونهای که مردم در پایتیت ،حضور کمرنگ تزاقها را
در خیابانها بهنظاره نشسته بودند و همین مسئله ،بهتی را در میان افکار عمومی بهوجود مورد.
بااینهمه ،اعالمیۀ اهارم اسفند کودتاگران ،نشانههایی از اتتدار را بهنمایش میگااشت و
شروع من با عبارت «حکم میکنم» مزین شده بود؛ اما اه کسی حکم میکعرد« :رضعا ،رئعیس
دیویزیون تزاق ،اعلیاضرت همایونی ،و فرمانده کل تعوا» .پعس از من ،در پایتیعت ،حکومعت
نظامی اعالم شد و در  8اسفند  ،1299بیانیۀ باالبلندی به امضعای سیدضییء الدینطبءطبیءی ،
رئیسالوزرا انتشار یافعت .ایعن بیانیعه ،فشعردهای از مرزوهعا و مرمانهعای نیبگعان ناراضعی از
وضعیت موجود بود.
در این بیانیه ،اوضاعواح وال تیرۀ ایران از مغاز مشروطیت تشریح شعده بعود و العالحات
اساسی را در مملکت نوید می داد و بر الالحاتی اعون تأسعیس تشعون نیرومنعد ،الغعای حع
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تضاوت کنسولی ،الغای ترارداد تاتالامایگی با انگلستان مورخ  ،1919تیلیۀ ایران از تشون
بیگانه و بسر و توسعۀ معارف ملی ،تأکید شده بود .در این دوران تارییی ،رضاشعاه و بسعیاری
از کععارگزاران سععاخت تععدرت ،در مرحلععۀ نیسععت تععالش کردنععد بععا سععرکوب حکومتهععای
ملوکالطوایفی و مقابله با جنبشهای گریزازمرکز در شعمال ،مرکعز ،و جنعوب ایعران ،تعدرت و
انا ار بهکارگیری زور را به دولت بازگردانند.
در مرحلۀ دوم ،مدادالت در مورد الگوی میندۀ حکومعتداری میعان نیبگعان سیاسعی و
پارلمان درگرفت .طرفداران پهلوی اول در ابتدا در پی استقرار نظعام جمهعوری بودنعد کعه ایعن
تالشها در ابتدای سال  1303ناکام ماند؛ بههمین دلیل بر طرح جعایگزینی متمرکعز شعدند تعا
برپایۀ من ،با تغییر سلطنت از تاجار به پهلوی ،طرح خود را عملیعاتی کننعد .ایعن طعرح ،همعان
دولت گرایی و گستراندن سیطرۀ دولت به حوزۀ عمومی برای تددد و نوسازی ممرانه از باال بود.
اندام انین کعاری ،شعدنی نبعود؛ مگعر از طریع معأنوس کعردن امعر نأمعانوس نعوین و
دولتگرایی از طری امر خیالین و اثر اسطوره .این دو مؤلفه باید در راستای اسعتقرار و اسعتمرار
دولتگرایی در ایران بهخدمت گرفته میشد؛ ازهمینرو ،تالش شد از طریع تولیعد و بازتولیعد
ت اویر مربوط به تاریخ دور ایران ،دولت در جایگاه پدر ترار گیرد تا ازاینطری  ،افکار عمومی
و اکثریت ،نوعی اینهمانی میان خود با اتلیت لاحبتدرت احساس کند؛ این کار بدون تکیه
بر امر خیالین و تدرت رادیکال ت اویر ذهنی ناممکن بود.
همان گونه که توماس هابز توانست از طری ت ویر لویاتان ،بین سعاخت دولعت ،اتتعدار
سیاسی ،و حوزۀ عمومی اینهمانی به وجود مورد ،نیبگان ایرانی نیز بعا توسعل بعه نقعش دولعت
بهم ثابه پدر ،از پس اندام این کار برممدند .کنش خاص سیاسی در ایعران ،بیعانگر ایعن واتعیعت
است که تازمانیکه اکثریت نمیتوانسعت دولعت و دولعتگرایی را تییعل کنعد (در حعوزۀ تعوۀ
استعداد فردی) و من را به ساحت خیال ،بهمثابه تعوۀ بینعاذهنی ،سعرایت دهعد ،امکعان اسعتقرار
انین پروژهای در ایران ناممکن مینمود.
دراینمیان ،اثر اسطوره نیز بهکمک ممعد تعا پعروژۀ دولعتگرایی را بعا ابزارهعای ت عویری
بهنمایش گاارد .دراینمیان ،تالبهای مفهومی جدیدی نیز حول روایت ناسیونالیستی بازتولیعد
شد .درعین حال ،اتتدار سیاسی دولت ،نیازمند حمایت جامعه از سیاسعت و الگعویی بعود کعه
میتوانست زمینۀ شکلگیری امنیت و برتراری ثبات سیاسعی ،اجتمعاعی ،و اتت عادی را فعراهم
کند .ساخت دولت در فضای اجتمعاعی معنعا پیعدا کعرد و بعهاینترتیب ،مشعروعیت الزم را در
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سالهای نیستین حکومت رضاشاه فراهم کرد.
بااینهمه ،مثاری که تاکنون دربارۀ ایعن برهعۀ زمعانی منتشعر شعدهاند ،بعهدلیعل پیعروی از
روشهای علمگرایانۀ پوزیتیویستی یا عقلگرایانۀ متعل بعه ع عر روشعنگری ،تعادر بعه فهعم و
ادراک اهمیت امر خیالین و اسطورۀ سیاسی نبودهاند؛ بههمیندلیل یا تأثیرگااری ایعن دو مقولعه
را نادیده انگاشتهاند ،یا با نگاهی تاقیرممیز به نقد همهجانبۀ اسطورۀ سیاسی رفتهانعد .منیعه در
این مثار بیشتر جلب توجه میکند،توجه به جنبههای فیزیکالیستی هور دولتگرایی در ایعران و
نه ابعاد متافیزیکی من است؛ بعهعنوان نمونعه ،محمیدامدید در کتعاب « ایعران :از دیکتعاتوری

سلطنتی تا دینساالری ( »)1با نگاه به عوامل سیاسی و همینین ،اتت اد سیاسی ،فرایند گاار در

ایران و استقرار دولت ایرانی مبتنیبر دیکتاتوری سلطنتی را بررسعی کعرده اسعت .از دیعدگاه او،
مدموعهای از نیروهای سیاسی ،اتت ادی ،و اجتماعی توانستند پادشاهی فئودالی سعنتی ایعران
را به یک سرمایهداری مادود مبتنیبر دولتگرایی تبدیل کنند .بعااینحعال ،در ایعن اثعر شعاهد
نادیده گرفتن دو متغیر مهم در بروز دولتگرایی در ایران ،یعنی اسطوره و امر خیعالین هسعتیم و
همینین نویسندۀ این مقاله تالش کرده است برمبنای رهیافتهعای جامععهشناسعانۀ برممعده از
سنت پوزیتیو یستی به علل و عوامل هور دولتگرایی در ایران بپردازد و بعههمعیندلیعل ،داعار
تقلیلگرایی شده است .هوشنگشهءب و خوانلینز نیز در کتاب «نظامهاي سلطاني( »)2همین

سنت را ادامه دادهاند و نظریۀ جامعهشناسانۀ ماکس وبر را دستمایهای برای تالیل روند هور
دولت مدرن در دورۀ پهلوی اول ترار دادهاند؛ اما دراینمیان ،ضیء ابراهیم در کتاب «پیعدایش

ناسیونالیسم ایراني (نژاد و سیاست بيجاسازي)( »)3ضمن پایرش نقعش اسعطوره در تاعوالت
سیاسی ایران در دورۀ پهلوی اول ،بهجای تولیف این پدیدار اجتماعی و سازوکار عملکعرد من،
به نقد نامن فانه و حتی تاقیر انین روندی پرداخته اسعت .او رونعد تأثیرگعااری اسعطوره بعر
ُ
تاوالت سیاسی ایران در ع ر پهلوی را «اسطاریخ» میخواند تا غیرعلمی بودن و ناسعازگاری
من را با واتعیت نشان دهد .نگاهی که ابراهیمی برای باث دراینباره انتیاب کرده است ،تاعت
تأثیر عینیتگرایی علمی برممده از ترن هفدهم و هدعدهم در اروپعا اسعت و نسعبتی بعا تعاریخ
اندیشۀ سیاسی در ایران ندارد .ضمن اینکه به اندیشههای جدید دربارۀ اسطوره و خیال در میعان
روشنفکران غربیای مانند بوتییی و بلومنبرگ ،توجه نمیکند و این بیاعتنایی به ارزش علمی،
به اثر او مسیبهای جدیای وارد کرده است .درحعالیکعه روشعنفکران ع عر جدیعد ،خیعال و
اسطوره را جدی میگیرند و اتفاتا ردپعای من را در حعوزۀ تاعوالت سیاسعی و اجتمعاعی غعرب
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جستوجو میکنند ،این نویسنده بهدلیل رهیافت علمگرایانۀ ترنهددهمی به ایعن موضعوعات
به دیدۀ تاقیر مینگرد و از همین منظر نیز با ایدئولوژی ناسیونالیستی دوران پهلوی ،زاو یه پیعدا
میکند .او بهدلیل همین تقلیلگرایی ،از تبیین دتی موضوع اسطوره و تدرت خیال و نقش منهعا
در پیدایش نوسازی و تددد در ع ر پهلوی اول ناتوان است .ابراهیمی این موضوع را نیز نادیده
میگیرد که در غرب نیز همیون ایران ،برای پیشبرد تاوالت در سیاسعت داخلعی و خعارجی از
اسطوره و تدرت خیال بهرهبرداری میشود و بههمیندلیل نیز به کامیابیهعای بعزرگ میرسعند.
حال ارا ایران نتواند؟
با توجه به مطالب مطرحشده در این مقاله به این پرسش کانونی پاسعخ داده معیشعود کعه
اگونه «اثر اسطوره» و «امر خیالین» ،سبب استقرار ،پیدایش ،و استمرار دولعتگرایعی در دورۀ

پهلوی اول شد؟ و براساس نظریۀ سیاست خیالین کیارا بوتییی 1نیز این فرضیه بهمزمون گااشته
میشود که « رضاشاه و نیبگان پیرامونش توانستند از طری تولید و بازتولیعد ت عاویر در حعوزۀ
تییععل (تععوۀ ذهععن فععردی) و سععاحت خیععال (تییععل اجتمععاعی) و همینععین ،ناخودمگععاه
فردیعاجتماعی و خودمگاه فردیعاجتماعی و اثر اسطوره ،دولتگرایی را در ایران مستقر کنند.
 .1چارچوب نظری پژوهش
کیارا بوتییی در کتاب «سیاسعت خیعالین» ،تییعل و خیعال را بهمثابعه پیشنیعاز تفکعر درنظعر
میگیعرد و همینعین ،من را بهمثابعه نیعروی رادیکعال رهعاییبیش و تاعولمفرین در حوزههععای
اجتماعی و سیاسی ،بررسی و تبیین میکند؛ اما تییل بهاینمعنا رادیکعال اسعت کعه بعدون من،
هیچ واتعیتی وجود نیواهد داشت و همیشه میتواند با فاش کردن بدیلهای ممکعن ،ابژههعای
خود را زیر سؤال ببرد .نکتۀ تابلتوجه این است که ریشههای انین ااراوب نظریای با وجود
پستمدرن بودن من ،نسبتی با تاریخ اندیشۀ سیاسی ایران مییابد.
از نگاه بوتییی ،الطالح خیالین توسر هءنریکربن وارد باث فلسعفی شعد کعه من را از

فلسفۀ اسالمی گرفته بود .او در ترجمۀ مثار افالطونیان ایرانی از تعبیر عالم خیال 2بعرای ترجمعۀ
عربی (عالم مثل) استفاده کرد که بیانگر عالم بین شهودهای عقالنی ناب و ادراکات حسی بود

1. Chiara Bottici
2. Mandus Imaginalis

185

ابراهیم متقی و همکار /صور خیال؛ اسطوره و دولت مقتدر در عصر پهلوی اول

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 173-216

ژپوهشناهم علوم سیاسی

(کربن.)1979 ،1
در ایندا تأثیر مفهوم ارسطویی فانتزی (توانایی (توه) تولید فانتزیها که احساس را ممکن
میکند و بنابراین ،بر من مقدم است و کار عقل را نیز مسان میکند) مشعهود اسعت .بااینحعال،
مفهوم «عالم خیال» مانند مورد ارسطو ،بهمعنای توه و اسعتعداد ذهنعی فعرد نیسعت« .خیعال»،
معنایی است که برای تولیف یک جهان ،یک جهان در خود ،بهکار میرود .تییعل کنشعگر در
این جهان میانی عنه مادی مانند جهان ماسوسات ناب و نه غیرمادی مانند دنیای عقل ع اندعام
میشود.
پس تییل کنشگر یا عمل تییل ،تنها بازتابدهندۀ دنیای تدربی نیست ،بلکعه دارای رفیعت
ایداد و تأسیس یک جهان است .در مثار کربن و همینین ،نوشتههای متافیزیکگرایان ایرانعی ،کعه او
مثار منها را ترجمه کرد ،مفهوم خیالین ،هم بعار معنعایی تعوی هستیشعناختی دارد و هعم رنعگوبوی
ماهبی .بهویژه ،تییل فاعلی که فعالیتهایش در این تلمرو خیال اندام میشود ،روح جاودانعهای را
پیشفرض میگیرد که جایگاه خاص نبوت است .این ایدۀ برتراری پیوند بعین رفیعت خعالق روح و
رؤیاهای پیامبران از طری خیال که در فلسفۀ اسالمی تثبیت شده است ،از تعرون وسعطای التعین بعه

مدرنیتۀ اروپایی منتقل شده است (پیرو.)256-258 :2008 ،2

اما نظریۀ امر خیالین بوتییی ،نیازی به انین فرضیههای هستیشناختیای عاه رسعد بعه
ماهبیع ندارد .درواتع ،درحالی که کربن امر خیعالین را بعه ایعن زمینعۀ بسعیار خعاص ماعدود
میکند ،این الطالح در نگاه بوتییی بهمعنای بسیار گستردهتری بعهکار رفتعه اسعت (بعوتییی،
.)55 :2014
اما باید این مالحظه را درنظر گرفت که هور یک کلمۀ جدید ،اغلعب نشعانۀ هعور یعک
مشکل جدید یا دستکم یک روش جدید برای نگاه کردن به یک مشکل ازپیشموجعود اسعت.
این واتعیت که امر خیالین ،پس از تییل و ساحت خیال ابداع شد (توسعر کعربن و بعوتییی)،
نشانۀ من است که ایز جدیدی پدید ممده است که واژگان فعلی ،جوابگوی من نبوده است.
واژۀ دیگری الزم است تا تازگی فرهنگی را نشان دهد که خود ت ویر را تات پوشش ترار
دهد .دلیل توسل کربن به یک کلمۀ جدید دتیقا این است که الطالح موجود (ساحت خیعال)
بهشدت به ایدهای غیرواتعی مرتبر است که نمیتواند «عالم مثل» را بهروشنی ترجمعه کنعد .او
1. Corbin
2. Piro
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برای اینکه ایدۀ جهان ساختهشده از ت اویر ،اما درعینحعال واتععی ،را ارائعه دهعد ،العطالح
خیالین را از ریشۀ التین " "imaginalisاستیراج کرد.
کربن و سنت فلسفی مرتبر با نام او ،این مفهوم را برای اهداف خاص (بعهمنظور بازیعابی
شهود فلسفۀ اسالمی) بهکار بردند .این اهداف خاص به واتعیت و عالمی اشاره داشت کعه بعین
عقل ماض (ناب) و لورتهای ماسعوس عدر عبعارت کانتی ع تعرار میگرفعت .ایعن سعطح

میانی ،دتیقا بهایندلیل که به حوزههای غیرواتعی و ساختگی تنعزل نمییابعد ،میتوانعد کعارکرد
شناختی مناسبی نیز داشته باشد .بیتردید ،یکی از کارهای اللی کربن ،اشاره به تمایز بین امعر

خیالین ،1بهعنوان ایزی که به تازگی از ت اویر ساخته شده است ،و العطالح سعاحت خیعال

2

بوده است؛ الطالحی که بهویژه در زبان فرانسوی بومی کربن ،بهشعدت بعا غیرواتععی بعودن و
ساختگی بودن همراه است و بههمینسبب نیز موردتوجه کربن بوده است.
بنابراین ،برخالف امر غیرواتعی و ساختگی که با «ساحت (حوزه) خیعال» همعراه اسعت،
«خیالین» ،وضعیت هستیشناختی مشی ی ن دارد و هیچ فرضی در مورد واتعیعت ت عاویری
که در این حوزۀ مفهومی ترار میگیرند ،مطرح نمیکند« .خیالین» ،پیش از تمایز بین «واتععی»
و «ساختگی» ترار میگیرد.
 .2روش پژوهش
در این مقاله تالش شده است ،برای بررسی اگعونگی تأثیرگعااری اسعطوره و امعر خیعالین بعر
هععور دولععتگرا یی در ع ععر پهلععوی اول از روش پدیدارشناسععی اسععتفاده شعععود .روش
پدیدارشناختی ،منینانکه هوسرل مطرح میکند ،بهکمک میمید تعا رئالیسعم را بتعوان در پرانتعز
ترار داد .ازمنداکه ما ابزاری برای تعیین اینکه میا بازنماییهایمعان از جهعان بعا ععالم فعینفسعه
مطابقت دارد ،نداریم؛ در همین جا است که روش پدیدارشناسعی ،کعه بعوتییی من را از نظریعۀ
هوسرل برگرفته است ،بهکمک میمید تا بتوان رئالیسم را در پرانتز ترار داد .ازمنداکه ابزاری برای
تعیین میزان مطابقت بازنمایی هایمان از جهعان بعا ععالم واتعع نعداریم ،پدیدارشناسعی تعرجیح
میدهد ،این مسئله را کنار بگعاارد و بعهجای من ،لعرفنظر از اینکعه ایعن جهعان فینفسعه بعا
مفروضات ما مطابقت دارد یا نه ،وارد باث شعود .در ایعن اعاراوب ،نبایعد رابطعۀ اسعطوره و
1. Imaginal
2. Imaginary
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واتعیت را سازندۀ اسطوره دانست؛ زیرا ،با طرح موضوع واتعیعت اسعطوره ،شعیر درمععرض
اتیاذ ت ویری ازپیشارائهشده از واتعیت ترار می گیرد .درمقابعل ،بایعد بعا رویکعردی متقابعل
(بععههممرتبر) بععر روابععر و زمینععهها تأکیععد کععرد (بععوتییی)105 :2014 ،؛ ازهمععینرو ،ایععن
نتیده گیری شایسته باث است که اسطوره و عقل ،دو توۀ ناسازگار متقابل را تشعکیل نمیدهنعد
که یکی مقدم بر دیگری باشد؛ منینانکه الااب روشنگری ،بعهویژه کءسییر بعر من پافشعاری
میکنند .یکی دیگر از پیامدهای انین تعریفی ایعن اسعت کعه اثعر اسعطورۀ سیاسعی در ُبععدی
مشکار میشود ،یعنی بیان و خل ماتوا که از هرگونعه تضعاد شعدید بعین حوزههعای شعناختی،
علمی ،و زیباییشناختی میگریزد (بوتییی .)201 :2014 ،افزونبراین ،بوتییی بعر ایعن نکتعه
تأکید میکند که امر خیالین به معنای عام ت اویر ذهنی ،به انین ت اویری ،فارغ از واتععی یعا
غیرواتعی بودن ،فردی یا اجتمعاعی بعودن ،و درنهایعت ،برممعدن منهعا از ضعمیر ناخودمگعاه و
خودمگاه توجه میکند.
درواتع ،در این روش ،تمام ایعن موضعوعات در حاشعیه تعرار میگیرنعد و باعث از خعود
ت ععاویر مغععاز می شععود .همععین رویکععرد نظععری و روش پدیدارشععناختی اسععت کععه در باععث
دولتگرایی در ع ر پهلوی اول بهکمک میمید تا برخی پدیعدههای فعردی و اجتمعاعی ،نظیعر
رؤیا و خواب را فارغ از علمی یا غیرعلمی بودن و تنها از منظر زمینۀ سازندۀ من موردتوجعه تعرار
دهیم .در باث رؤیا و خواب ،به نظریههای فروید ،بهعنوان تعوامبیش باعث بعوتییی اسعتناد

شده است .همینین ،اثر اسطورۀ هءنسبلومنبرگ 1و اسطورۀ اشمیت و نظریۀ «نیروی برگزیده»
اسپینوزا ،با باث نظری بوتییی ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بهگونعهای کعه خعود وی نیعز در دو اثعر
مکتوب خود« ،فلسفۀ اسطوره» و «سیاست خیالین» به منهعا تأسعی میجویعد؛ زیعرا ،در گعام
نیست ،همۀ این نظریهها به دنیای ت اویر ذهنی مرتبر میشوند و در گام دوم ،از منظر واتعی
یا غیرواتعی بودن یا علمی یا غیرعلمی بودن ععمنینانکه العااب ع عر روشعنگری بعا انعین
دیدگاهی ،باث اسطوره را واکاوی و تبیین میکنندعع بهسراغ اسطوره نمیروند ،بلکه همعۀ ایعن
موضوعات را در حاشیه ترار می دهند تا زمینۀ استفاده از اسطوره در دنیای معدرن تابلشناسعایی
شده و تأثیرات من در حوزۀ عمل در جهان جدید کشف و استیراج شود .نکتۀ حیرتانگیز ایعن
است که نیبگان طرفدار پهلوی اول ،برای پیشبرد برنامۀ سیاسی خود در راسعتای اسعتقرار یعک
1. Hans Blumenberg
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دولت مقتدر و تددد و نوسازی ممرانه ،از همین روش بهره بردهاند؛ بهعنوان نمونعه ،محمیدلل 
فروغ در نطقی که در کنگرۀ هزارۀ فردوسی ایعراد کعرد ،انعین گفعت« :شعکی نیسعت کعه در
شاهنامه ،دخلوت رف بسیار شده است ،اما این جمله ،تطعنظر از من است که ایعن ت عهها تعا
اه اندازه واتعیت داشته و الل و حقیقت منها اعه بعوده» (فروغعی)4-6 :1322 ،؛ بنعابراین،
نیبگان سیاسی ایران در این بازۀ زمانی نیز مقولۀ رئالیسم را در بسعیاری از پروژههعای خعود در
حاشیه ترار میدهن د تا امکان توجه به تأثیرات امر خیالین و اثر اسطوره در عرلعۀ عمعل فعراهم
شود.
امععا عععدم اسععتفاده از انععین روش پدیدارشععناختیای ،باعععث شععده اسععت کععه اکثریععت
پژوهشگران ع ر پهلوی اول ،نقش رادیکعال امعر خیعالین و سعپس ،سعاحت خیعال (ت عاویر
بیناذهنی) و تییل (ت اویر فردی) و همینین ،تعدرت اسعطوره را در پیعدایش دولعتگرایی در
سالهای ابتدایی ترن بیستم نادیده بگیرند و بهجای تکیه بر عنالر و مؤلفعههای متعافیزیکیای
ازایندست ،به متغیرهای فیزیکالیستیای نظیر تاوالت در نظام بینالملل ،درممدهای نفتعی ،و
نظریۀ استبداد شرتی توجه کنند یا حداکثر بهرهبرداری سیاسی از اسعطورههای ایرانعی را در ایعن
بازۀ زمانی با نگاه انتقادی و با براسب غیرعلمی و ناواتعبینانه بودن منها تالیل و تفسیر کنند.
 .3اثر اسطورهای و امر خیالین
از نگاه هانس بلومنبرگ و کیعارا بعوتییی ،اسعطوره ،مرحلعهای پعیش از منطع نیسعت؛ بعهبیان
روشنتر  ،لورت نمادین اولیۀ حیات بشری نیست کعه زمعان من دیگعر گاشعته باشعد .ایعن دو
فیلسوف بر این نظرند که خود اسطوره ممکن است حیات و مماتش بهپایان رسیده باشعد ،ولعی
اثر من هیچگاه پایان نمیپایرد؛ اراکه اسطوره ،همپای عقل بهکمک زندگی عملی انسان میمید
و ازاینحیث ،همگرا و همجهت با یکدیگر هستند و عمل میکنند .درواتع ،هعردو در خعدمت
تالش انسان برای اثبات خویش در برابر عالمی تعاهر و عریعان عمعل میکننعد (یعوزف وتعس،
.)142 :1393
بوتییی و بلومنبرگ برخالف الااب روشنگری ،بهدلیل تمرکز بر «اثر» اسطوره ،نه خود
من ،شکافی میان اسطوره و لوگوس نمی بینند و بر ایعن نظرنعد کعه کعارکرد اسعطوره ،بعرای فهعم
طبیعت بینام و مطل العنان ،خود کاری عقالنی است و درمقابل ،و یفۀ عقل برای دریافعت و
تبیین واتعیت ،کاری اسطورهای است؛ زیرا ،با این کار ،واتعیت به ایزی شناختهشده ،معأنوس،

189

ابراهیم متقی و همکار /صور خیال؛ اسطوره و دولت مقتدر در عصر پهلوی اول

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 173-216

ژپوهشناهم علوم سیاسی

و منظم تبدیل میشود و بیگعانگی اولیعۀ خعود را بعا انسعان از دسعت میدهعد .هعردو در برابعر
منارشیسم تهدیدممیز واتعیت بینام ،عمل میکنند.
ارزش اثر اسطوره این است که ما را در برابر فهمی دربارۀ خودمان و نسبتمان با عالم تعرار
میدهد و ازاینجهت ،حقیقی یا واتعی بودن من ،مسئلۀ ثانوی است .برایناساس ،ازیکسو ،معا
پیوسته با واتعیت عاری از معنا روبهرو هستیم؛ یعنعی تعاهر بعودن هراسانگیعز ،بیمالحظعه ،و
نامطمئن عالم واتع که میتوان من را با حاکمیت مطل العنان مقایسه کرد و ازسویدیگر ،انسعان
می کوشد با استفاده از هر امکانی ،ازجمله اثر اسطوره ،از شر این واتعیت عریعان و خشعن رهعا
شود یا با همۀ وسایل و ابزاری که دراختیار دارد ،من را مهار کند (یوزف وتس.)119 :1393 ،
در اثر اسطوره ،با این پرسش بنیادین روبهرو میشعویم کعه «اثعر اسعطوره ،عهعدهدار اعه
کاری برای مدمی است؟» درواتع ،اثر اسطوره ،در پی غلبعه بعر تعرس و بارانهعایی اسعت کعه
واتعیت عریان ،زمینه ساز من بوده است .این کار از طری بازگو کردن روایعت و ترائعت من بعرای
تبدیل امر نامأنوس به پدیدهای مأنوس اندام میشعود .برایناسعاس ،هعانس بلعومنبرگ و کیعارا
بوتییی ،اهار ویژگی را برای اثر اسطوره شناسایی کردهاند:
 اسطوره با ابزارهای ت ویری و تمثیلی عمل میکند؛
 اسطوره مادود به مدموعۀ خالی از ماتواها نیست؛
 اسطوره حول یک روایت اتفاق میافتد؛
 اسطوره ،ماتوا یا معنا را به مایر پیرامونی احتماال پرمشوب و باعرانزده ارائعه میکنعد
(بوتییی.)12 :2007 ،
در ابتدا «اثر اسطوره» در شبکهای از نمادها (سمبلها) اتفاق میافتد .اسطوره یعک نمعاد
است یا بهبیان دتی تر ،دربردارندۀ شبکهای از نمادها است .بههمیندلیل ،اسطورهها خعود را بعا
ابزارهای نمایش نشعان می دهنعد و از ت عاویر ،اهرههعا ،و شی عیتها سعاخته شعدهاند .در
همینجا است که میتوان رد پای امر خیالین را نیز جستوجو کرد (بوتییی.)106 :2007 ،
تاریخ اسعتفاده از اسعطوره نشعان میدهعد کعه همعهایز میتوانعد موضعوع یعک روایعت
اسطورهای باشد .این دومین ویژگی مهم اسطوره یا اثر من است؛ اثر اسعطوره میتوانعد بعا انعواع
کامال متفاوت ماتواها عمل کند .درواتع ،اسطورهها تنها داستان خدایان ،تهرمانان ،و نیبگعان
خیالی نیستند .ماتوای روایت های اساطیری ،پیوسته در طول زمان تغییعر کعرده اسعت؛ دلیلعی
ندارد که فرض کنیم ،ویژگیهای گاشتۀ اسطورهها برای همیشعه بعهعنوان ماتعوای منهعا بعاتی
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میماند.
در ایندا به مؤلفۀ سوم اثر اسعطوره میرسعیم .اسعطورهها نعوع خالعی از شععر هسعتند؛ منهعا
روایت هستند .در یعک سعطح بسعیار ابتعدایی ،روایتهعا ،تعوالیای از رویعدادها هسعتند کعه در من
رویدادها با گندانده شدن در یک روایت ،معنای خعود را مییابنعد؛ امعا منظعور از تعوالی رویعدادها،
توالی واتعیتها نیست .ما میتوانیم رویدادها را براساس یعک طعرح ،بعهعنوان العل سعازماندهندۀ

حقایقی از داستان ،کنار هم ترار دهیم .بهگفته تومءشفسک « ،1طرح از داسعتان متمعایز اسعت .هعردو
دربردارندۀ اتفاتات یکسانی هستند ،اما در داستان ،رویدادها بعا توجعه بعه ترتیعب نظمعی کعه در اثعر
داشتهاند ،مرتبر و بههم مت ل میشوند .بهطور خاللعه ،داسعتان ،خعود عمعل اسعت؛ درحالیکعه
طرح ،ناوۀ ادراک خواننده از عمل است» (توماشفسکی.)143 :1965 ،
برایناساس ،اسطوره را بایعد فراینعدی از بعازنگری پیوسعته بهشعمار مورد کعه موضعوعات
پرشماری را دربر میگیرد؛ ازیکسو ،راویان و ازسوی دیگر ،گیرندگان یا بازگویان بعالقوه وجعود
دارند؛ بدون اینکه امکان شناسایی شکاف شدید بین ایندو وجود داشعته باشعد .همانگونعه کعه
بلومنبرگ بیان میکند ،در رابطۀ بین راویان و گیرندگان است کعه بایعد بعهدنبال ویژگعی اسعطوره
باشیم :اسطوره «اثر اسطوره» است؛ یعنی اثر از اسطوره و در اسطوره (بلومنبرگ.)25 :1985 ،
درواتع ،هیچ اسطورهای وجود ندارد که معنای من یکبار برای همیشه بیان و تعیین شعود و
بهپایان برسد .یک الگوی روایی پایهای و بنیادین میتواند در طول زمان تکامل یافته و بعا تغییعر
شرایر تارییی ،معانی جدید و غیرمنتظرهای به دست مورد .حال اگر اثر اسطوره ،سازندۀ مفهوم
اسطوره باشد ،تنها با نگاه کردن به رابطۀ راوی و گیرنده است که میتوان به ویژگعی اسعطوره پعی
برد .این نوعی رویکرد متقابل بعه اسعطوره اسعت؛ یعنعی بایعد بعه کعل حیعات واتععی اسعطوره
نگریست؛ به کل اثر اسطوره؛ اثر در /از اسطوره (بوتییی.)114 :2007 ،
در ایندا به ویژگی اهارم اسطوره میرسیم؛ روایت ،رفی نیست که راوی معانی را در من
ترار دهد تا پس از من به ذهن گیرنده منتقل شود .هر روایتی ،زمینهای را پیشفرض میگیعرد کعه
در من معنا مییابد؛ یعنی تنها در یک زمینه به روایت تبدیل میشود .برایناسعاس ،اثعر اسعطوره
دربردارندۀ سه جزء مهم و درعینحال مرتبر با یکعدیگر اسعت؛ یعنعی فراینعد گفتن عدریافت و
بازگفتن اسطوره ،من را از انواع دیگر روایتها متمایز میکند؛ زیعرا اسعطوره ،روایتعی اسعت کعه
1. Tomashevsky
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نهتنها معنا ،بلکه ماتوا را نیز ارائه می کند و ایعن کعار را بعا تعرار دادن رویعدادها در یعک طعرح
کموبیش منسدم اندام می دهد .اثر اسطوره نیز اثر ماتوابیشی من است؛ بنابراین ،یک روایعت
برای اینکه به عنوان اسطوره عمل کند ،باید همیشه به نیاز به ماتوا پاسخ دهد و اگعر نتوانعد ایعن
کار را اندام دهد ،دیگر اسطوره نیواهد بود (بلومنبرگ.)110 :1985 ،
همانگونه که در ابتدای باث اشعاره شعد ،اسعطورهها از طریع ابزارهعای نمعایش عمعل
میکنند .در همینجا است که با مفهوم امر خیالین روبعهرو میشعویم .درواتعع ،امعر خیعالین،
توانایی تولید ت اویر به کلی ترین معنای این واژه است ،فارغ از اینکه میا منیه نشعان میدهنعد،
واتعا وجود دارد یا خیر .در این دیدگاه ،تییعل دربردارنعدۀ تولیعد ت عاویر از اشعیای موجعود و
غیرموجود است .برپایۀ الطالحی که کو نلیوسکءستو یءدیس 1بهکار برد ،این توانایی رادیکال

اسععت کععه ت ععاویری را تولیععد میکنععد کععه بععدون من ،الععال فکععری وجععود نیواهععد داشععت
(کاستوریادیس.)337 :1987 ،

2

کیارا بوتییی «امر خیالین » را بهعنوان ابعزار مفهعومیای درنظعر میگیعرد کعه برپایعۀ من،
تییل ،تنها بهمعنای ایزی است که از ت اویر ساخته شده و بنابراین ،میتوانعد ما عول یعک
توه و استعداد فردی و بافت اجتماعی و همینین ،دستاورد تعامعل پیییعده بعین ایعندو باشعد.

برخالف «ساحت خیال »3و «تییل ،»4مفهوم «خیالین» بر ماوریت ت اویر تأکیعد میکنعد،
نه بر توه یا زمینهای که منها را تولید میکند؛ بنابراین ،هعیچ فرضعی در معورد ویژگعی فعردی یعا
اجتماعی انین استعداد فکریای (توه ذهنی) نمیکند.
مفهوم خیالین ،هیچ پیشفرضی دربارۀ واتعیت ت اویری که من را میسازد ،نمیکند .امعر
خیالین از ریشۀ التین " "imaginalisبه ایعزی اشعاره دارد کعه از ت عاویر سعاخته شعده اسعت؛
بنابراین ،فراتر از فلسعفۀ سعوژهماور (تییعل بعهعنوان یعک تعوۀ ذهنعی فعردی) ،بلکعه فراتعر از
متافیزیک بههماناندازه االشبرانگیز زمینه (تییل بهعنوان یک بافت اجتمعاعی مععین) اسعت.
نقطۀ شروع ،نه سوژه ای جدا از جهان است و نه جهانی مسعتقل از سعوژه ،بلکعه تنهعا ت عاویر
است (بوتییی.)5 :2014 ،
1. Castoriadis
2. Imaginal
3. Imaginary
4. Imagination
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مفهوم خیالین ،مفهومی پیش از تمایز بین واتعی و ساختگی است .خیالین بعا وهعم و خیعال نیعز
متفاوت است .درحالیکه ساحت خیال و همینین ،تییل ،نتیدۀ کعار تییعل اسعت ،مفهعوم خیعالین،
رسانهای است که در من انین کاری اندام میشود .حال پرسش ایعن اسعت کعه مفهعوم «خیعالین» در
سیاست اه نقشی دارد؟ اگر ما سیاست را بهعنوان امری درک کنیم که بعه زنعدگی مشعترک و عمعومی و
ت میمهای مرتبر با سرنوشت افراد مربوط میشود ،پیوند سیاست با امر خیالین کعامال روشعن اسعت.
سیاست با حوزۀ زندگی عمومی منطب است؛ بنابراین ،دربردارندۀ همعۀ ایزهعایی اسعت کعه بعه امعور
اجتماعی و سیاسی مربوط میشود؛ ازاینرو درک سیاست به امر «خیالین» بستگی دارد؛ زیعرا ،تنهعا بعا
ساحت خیال است که یک حوزۀ عمومی بهوجود میمید .درعینحال ،یک اجتماع ،تازمانیکعه در یعک
بازنمایی (نمایش) ت ویری گرد هم نیامده ،اجتماع نیست (بوتییی.)90 :2014 ،
در انین بستری ،در دورۀ پهلوی اول ،دولتگرایی بهمثابه ماتعوای اثعر اسعطوره انتیعاب
میشود؛ همانگونه که اشاره شد ،اثر اسطوره میتواند با انعواع کعامال متفعاوت ماتواهعا عمعل
کند .در مرحلۀ بعد ،اسطورۀ دولتگرایی از طری بعهنمایش گااشعتن ت عاویر معرتبر بعا یعک
حاکم مقتدر ،فرهوش ،و بهمثابه نیروی برگزیده ،ارائعه میشعود .سعپس ،در تالعب یعک روایعت
جدید و بدیع ،ناسیونالیسم و دولتگرایی با یکدیگر رابطۀ اینهمانی پیدا میکنند؛ یعنی روایت
خالی ساختهوپرداخته میشود که در من ،وطندوستی با دولتگرایی همراه و همگن میشود و
دو روی یک سکه را بهنمایش میگاارند.
بههمیندلیل ،نوباستان گرایی و تکیه بر تاریخ دور ایران برای بازسازی یک هویت جمععی
سیاسی مشترک ،در کانون توجه ترار میگیرد؛ زیرا ،با این کار ،تاریخ جدیعد و باعرانزدۀ ایعران
بهحاشیه میرود و نشعانه هایی از نظعم سیاسعی مقتعدر ،برگزیعده ،و مسحشعده توسعر نیعروی
متافیزیکی (از طری مفهوم فره ایزدی) بر من بار میشعود و درعینحعال ،در ایعن فراینعد ،رابطعۀ
دوسویهای میان راویان و گیرندگان شکل میگیرد تا اثر اسطورۀ دولتگرایی بهپیش رانده شود.
برایناساس ،راویان داخلی و خارجیای مانند پوپ ،لبدالحسینتیمو تیء  ،و لل اکبیر
داو  ،در درجۀ نیست ،میاطبان خود ،ازجمله پهلوی اول ،را تات تعأثیر تعرار میدهنعد و در
مرحلۀ بعد ،افکار عمومی نیز از من متأثر میشود و سپس ،با تدرت برممده از ح الهی شعاهان
و گستراندن ت اویر مرتبر با نظم سیاسی در حوزۀ عمومی و پروراندن توۀ مییلۀ جامعه و تغییر
ذائقۀ من ،دولت گرایی در ایران در مرحلۀ اسعتقرار و تثبیعت تعرار میگیعرد .بااینحعال ،اسعطورۀ
دولتگرایی از سال  1312بهاینسو با افول و استااله روبهرو میشود.
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 .4رؤیا و نیاز اجتماعی به ظهور دولتگرایی
ماور اللی باث ما در این مقاله بر ت اویر در تالب امر خیالین متمرکز است .بعههمیندلیل ،نقطعۀ
مغازین و عزیمت ایعن مقالعه بعرای بررسعی زمینعههای اجتمعاعی دولعتگرایی در ایعران ،رؤیاهعا و
پیشگوییها است .همانگونه که در بیش نظری تأکید شد ،واتعی یا غیرواتععی و همینعین ،علمعی
یا غیرعلمی بودن این لور خیالین در ایندا مال باث نیست؛ درواتعع ،ایعن ابععاد را در پرانتعز تعرار
میدهیم تا بتوانیم به واتعیت عمی تر و نهانتری دسترسی پیدا کنیم کعه ایعن لعور خیعالین درلعدد
بازگو کردن من هستند .بهبیان روشنتر ،این رؤیاهعا و خوابهعا بازگوکننعدۀ نیعاز اجتمعاعی بعه هعور
دولتگرایی و یک دولعت مقتعدر در ایعران اسعت .درواتعع ،بهمثابعه یعک تعانون ،ت عویرهای رؤیعا
دربردارندۀ ایزهایی است که بینندۀ رؤیا ،پیشاپیش در بیداری به من اندیشیده اسعت .درواتعع ،باعث
اللی ،وابستگی ماتوای رؤیاها به عالم بیداری است (فروید.)10 :1393 ،
 .4-1دولتگرایی و امر خیالین پهلوی اول

رؤیا ،اه در تالب خواب و اه در ااراوب پیشگویی مینعده ،از عهعد باسعتان تعا امعروز بعرای
ایرانیان اهمیت داشته است .ردپای انین توجه عمومیای در کتابهای خاطرات بهجامانعده از
ع ر پهلوی اول ،کامال مشکار میشود؛ بهعنوان مثال ،سیلیمءنبهبیودی بعه خعاطرهای خعاص
(احتماال فروردین  )1301از زمانی اشاره میکند که یک کارمند جزئی در تزاتیانعهای بعود کعه
رضاخان در من مشغول بهکار بود و مینویسد« :معادرم تعریعف کعرد کعه دیشعب خعواب دیعدم
لاحبمن ب بلندباالیی در با غ بسیار بزرگ و زیبایی مشغول گردش و تدم زدن است و تو هم
پشت سر من لاحبمن ب با دوسه متر فالله به حرفهای من لاحبمن ب گوش میدهعی
و جواب می دهی و خیلی نزدیک هستی و بععد افعزود ،فالنعین منکعه دیشعب در خعواب دیعدم،
لاحبمن ب معمولی نبود ،مثل اینکه شاه بود» (میرزا لالح.)6 :1372 ،
لبدالحسینشیخالملکاو نگ ،وکیل مدلس شعورای ملعی و یکعی از همراهعان سعردار

سپه ،بهنقل از پهلوی اول مینویسد 25« :سال پیش از اسفند  ،1299وتتی در شهر سعلطانمباد
(اراک) با حقوق ماهیانۀ هفت تومان که من هم مرتب نمیرسعید ،معریض شعده و از دنیعا تطعع
امید کرده بودم ،در من عالم یأس و نومیدی ،روزی بدون مقدمه بعه دیعدن حعاج شییخلبداللی 
زینالعءبدینمءزند ان از مراجع تقلید ع ر مشعروطیت) کعه از
جءبریمءزند ان (فرزند شیخ 
مشایخ طریقت بود و در من وتت به سلطانمباد ممده بود ،رفتم .او به من گفت :تو روزی سعلطان
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مقتدر این مملکت خواهی شد 10 .سال پس از من تاریخ (یعنی  15سال پیش از وتوع کودتعای
اسفند  ) 1299باز همین شیخ را در امامزاده حمزه ،جنب حرم حضعرت عبعدالعظیم دیعدم و او
دوباره به من گفت :منیه را در سلطانمباد گفعتم ،وتعتش نزدیعک اسعت؛ تعا اینکعه بعه سعلطنت
رسیدم» (الموتی.)12 :1369 ،
این روایت در مثار دیگری نیز تأیید شده است .ضمن اینکه گلشءئیءن نیز از ارتباط داو بعا
حاج شیخ عبدالله در ایام نوجوانی و جوانی سین گفته است .نکتۀ جالبتوجه ایعن اسعت کعه
سیدحسینامین در مدلۀ «حافظ» از منظر علمگرایانه به نقد انعین پیشعگوییهای از سعلطنت
رضاشاه پرد اخته است .حال منکه داستان اللی از نگاه ما ایز دیگری است که در بیش بعدی
بررسی خواهیم کرد (امین.)14 :1385 ،
روایت جالبتر را لل بصری ،نویسندۀ عراتی ،بازگو میکند کعه یادداشعتهای پهلعوی اول را
به زبان عربی نوشته است« :در یکی از دهات مازندران ،امیرمؤید ،یکی از امعرای مشعهور ایعران ،در
هنگام عبور ،پیرزنعی را دیعد کعه بسعاطی پهعن کعرده ،انعد دانعه ریعگ و کتعاب کهنعه در من بسعاط
گاارده...پیش رفت و گفت ،برای میندۀ من فالی بزن .پیرزن که در فن خود مهارتی داشعت ،بعا بیعانی
ماکم و جدی بدون تردید گفت ،یکی از خانوادۀ تو ،پادشعاه ایعران میشعود» (ب عری-9 :1335 ،
.)8
این رؤیاها و خواب ها را باید بیشعی از ت عاویری دانسعت کعه برممعده از ناخودمگعاه یعا
نیمهمگاه است یا همان ت اویری که به دلیل سرکوب و زمینۀ اجتمعاعی متعدیانعه در ناخودمگعاه
بهنمایش گااشته شده و بهسادگی به شعاع مگاهی نرسیده است .بوتییی نیز دراینبعاره بعر ایعن
نظر است که ما تادریم تنها بیش کواکی از اطالعات دریعافتی را پعردازش کنعیم و معابقی در
جععایی در روان ذخیععره میشععود؛ در جاییکععه برخععی من را پیشمگععاهی نامیدهانععد تععا من را از
ناخودمگاه ناشی از سرکوب متمایز کنند .درنتیده ،ناخودمگاه ،همۀ ایزهعایی را دربعر میگیعرد
که ما (به دلیل سرکوب و غیر من) از من غافل هستیم؛ بنابراین ،هم ناخودمگاه و هم نیمهخودمگاه
(پیشمگاهی) را دربر میگیرد (بوتییی.)63 :2014 ،
برایناساس ،همۀ رؤیاهای بیانشده در دورۀ پهلوی اول ،واتعیت عمیع تری را در ماعیر
پیرامونی بازگوکنندگان من رؤیاها بازنمایی میکند؛ درواتع ،در یعک بسعتر اجتمعاعی و سیاسعی
خاص است که رؤیاهای مادر سلیمان ،رضاشعاه ،و امیعر مؤیعد ،و حتعی حعاج شعیخ عبداللعه
جابری مازندرانی معنا مییابند .این ماعیر ،برابعر بعا همعان ایعزی اسعت کعه بلعومنبرگ من را
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واتعیت عریان یا نامأنوس میخواند و همین واتعیت عریان است که یعک احسعاس همگعانی را
برای سربرموردن یک حاکم مقتدر در ناخودمگاه یا خودمگاه یا در سعطح فعردی و اجتمعاعی در
ایران بهوجود می مورد و درواتع ،این رؤیاها ،ت اویری هستند که ایعن نیعاز بعه حعاکم مقتعدر را
ععکه بلومنبرگ و بوتییی من را نیاز به ماتعوا و معنعا بعرای تسعلر بعر ناشعناختهها میخوانندععع
بازنمایی میکند .به نظر این دو متفکر ،برای زندگی در دنیایی که نسبت به ما بیتفاوت نیسعت،
به ماتوا نیاز داریم و در همینجا اسطوره یا اثر من با بیتفاوت نبودن جهان یعا واتعیعت عریعان
مبارزه میکند (بوتییی.)128 :2014 ،
 .4-2بحران پارلمانتاریسم و دولت مقتدر در ایران

واتعیت این است که ایرانیان پس از انقالب مشروطه با یک مایر بسیار نامعأنوس و باعرانزده
روبهرو شدند .ازیک سو ،نظام شاهی (سعلطانی) مشعروط شعده اسعت و دیگعر تعادر بعه ارائعۀ
کارویژههای خود نیست و ازسویدیگر ،نظام نوینی سربرمورده است کعه درون نظعام شعاهی و
سنت های برممده از من ،سر سازش ندارد .درواتع ،در ایعن ماعیر جدیعد ،ترکیبعی از دو نظعام
نامتدانس را شاهد هستیم که هریک دیگری را خنثی میکند و مانع نقشمفرینی دیگری بهشکل
کامل میشود .دراینمیان ،ماهیت خود نظام پارلمانی نیز که بر مباحثه و مدادله اسعتوار اسعت،
مزیعدبرعلت میشعود و دامنعۀ باعران و ماعیر نامعأنوس را بعرای ایرانیعان گسعترش میدهععد.
مخبرالسطنۀهدایت ،در کتابش ،میت ات این واتعیت عریان و نامشنا را برای ایرانیان بعهخوبی

بازگو میکند« .کشمکش ،ساری اسعت ،اوضعاع ،اشعبه بعه گعود زورخانعه» (هعدایت:1389 ،
.)349
در انین بستری ،تنها از  26خرداد  1301تا یک سال بعد 4 ،کابینه در ایران تغییر میکند
و اینگونه مشفتگی سیاسی در ایعران ،ناخودمگعاه ،پیامعدهایی در زنعدگی اجتمعاعی معردم نیعز
خواهد داشت .ایعن وضععیت را میتعوان یکعی از نشعانههای باعران پارلمانتاریسعتی در ایعران
خواند؛ بارانی که به دلیل بدیع بودن من برای بسیاری از ایرانیعان ،پدیعدهای غریعب و نامعأنوس
است .این باران پارلمانتاریستی ،در هنگامۀ باث و جدلها دربارۀ استقرار نظام جمهعوری در
اوایل ترن اهاردهم شمسی بهاوج خود میرسد.
منازعات یادشده ،در ماههای مخر سال  ،1302انعدکی پعس از زمامعداری سعردار سعپه و
مسافرت سلطان احمدشءه به اروپعا ،در تهعران مغعاز شعد .دراینراسعتا ،اطرافیعان پهلعوی اول،
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طرحی را برای ت ویب دراختیار مدلس شورای ملی تعرار دادنعد و در پعی من بودنعد کعه طعرح
استقرار نظام جمهوری در روز دوم فروردین  1303در دستورکار مدلس ترار گیرد و بهت عویب
برسد .سلیمان بهبودی ،ت ویر دتیقی از این لفبندیها در مدلس ارائعه میدهعد .او تأکیعد
میکند:
اولاسفند1302بود؛وکیییجدییدکی وا دشیدند،مشیسولدسیت بندیشیدندو
بحث هءد بء ۀجمهو یتداغشیدهاسیت؛سیدحسینمید سبی تشیکیتا لییت

پرداخت،میرزاهءشمآشیتیءن ،احمیداخریر،سییداحمیدبهبهیءن ،زلییم وکییت

کءشءن)،حءئریزادهو وامالدول صد یدو همجمعشدند.تیدینوسیلیمءنمیرزا،

سردا معظمخراسءن  تیمو تء )وداو همدسیتۀدیریرید سیتکردنید مییرزا
صءلح .)113:1372،

شاید بههمین دلیل بود که انین تدربۀ تلیی ،نوگرایان اطراف پهلوی اول را به یعک نتیدعهگیری
روشن و تاطع از تدربۀ مشروطه رساند.
تیمورتاش در اوت  1927دراینباره ،در گفعت وگویی بعا منشعی سعفارت بریتانیعا اذععان
داشت:
ایران،پسازبیستسءلحکومتموسومبی مشیروط ،پیشیرفتانیدان نداشیت و
تءکنونحت اصولحکومتمشیروط  اد کنکیردهاسیت.همی ایز ابءییدازنیو
شروعکرد[...مء]آ زوداشتیمک ایراند مسیرمد نپیشرفتکند....بدوننظیمو
انضبءطامیدینبود.المءل[نمءیندگءن]ک بدونبرنءم وبدوناصیولانتخیءششیده
بودنید،لیء یازاسییتد لومنطی.بیود.حزبی همرینومنضیبککی حیولیییک
شخصیتجمعشدهبودوازطری.آنشخصیتب نفعکشو کء م کرد،تنهیءامیید
آیندهبود گریرو  .)23:2004،1

کارل اشمیت در «نظریۀ سیاسی اسطوره» از وجود رابطهای سیت بین هور اسعطوره و باعران
پارلمانتاریسم پشتیبانی میکند .او بر این نظر است که نظریعۀ اسعطوره ،تعویترین نشعانۀ زوال
عقلگرایی در اندیشۀ پارلمانی است .استدالل او را میتوان اینگونه خالله کرد؛ اگعر اسعطوره
«نشانۀ نوعی از انرژی» و «شعوق شعدید» اسعت ،سعازوکار «معااکره ،اانعهزنی ،و رویعههای
1. Grigor
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پارلمانی» میتواند در تالب «خیانت به اسطوره» اهر شود .همینین ،اشمیت بیان میکند که
کسیکه دربارۀ وضعیت استثنائی ت میم میگیرد ،حاکم است .این اسعتثنا اسعت کعه تاععده را
ایداد میکند و نعه بعرعکس .بعهنظر او« ،اسعتثنا ،تعدرت زنعدگی واتععی پوسعتۀ مکانیسعمی را
میشکند که بر اثر تکرار ،تیره« ،کعدر و گعلملود» شعده اسعت»؛ درنتیدعه ،فلسعفۀ انضعمامی
نمیتواند از استثنا به دور باشد ،بلکه باید در باالترین درجه بعه من توجعه نشعان دهعد .مععروف
اسععت کععه اشععمیت در ایندععا بععه باععث دربععارۀ نهادهععای جمهععوری وایمععار اشععاره میکنععد و
عبارتهایی مانند «پوستۀ مکانیسمی» ،نوعی انتقاد از عملکعرد نهادهعای پارلمعانی من اسعت.
اشمیت ،پارلمانتاریسم را نوعی «حکمت از راه باث» می داند و نگعاه خعود را دربعارۀ اسعطورۀ
سیاسی بهعنوان نشانهای از انرژی ملی مطرح میکند .بههمیندلیل ،اشمیت پیدایش نظریههای
اسععطوره را روشععنترین نشععانۀ با عران پارلمانتاریسععم میدانععد .در خععوانش اشععمیت ،با عران
پارلمانتاریستی عع که من را حکومت همراه با باعث میخواندععع ذاتعی لیبرالیسعم اسعت؛ زیعرا،
مبتنیبر «مااکره ،اانهزنی ،و رویههای پارلمانی» است .اشمیت ،حتی باران پارلمانتاریسم را
پوستۀ مکانیسمی میخواند که بر اثر تکرار تیره« ،کدر ،و گلملود» شده اسعت» .اگراعه باعث
اشمیت در ایندا نا ر بر باران سیاسعی در جمهعوری وایمعار اسعت و عبعارتی ماننعد «پوسعتۀ

سعیت سععازوکععار ،»1نععوعی انتقععاد از عملکعرد نهادهععای پارلمععانی من اسععت ،ولععی همگنععی
خارقالععادهای بععا شعرایر سیاسععی ایعران در سععالهای ابتععدایی تععرن اهععاردهم شمسععی دارد
(اشععمیت)17 :1988 ،؛ منینانکععه تیمورتععاش ایععن واتعیععت با عرانزده را در سععال  1927در
گفتوگو با منشی سفارت بریتانیا بازگو کرد.
پژوهشگران ایرانی دیگری نیز انین بارانی در نظعام پارلمعانی برممعده از مشعروطه را بعا
ادبیات دیگری بررسی کردهاند؛ بهعنوان مثال ،مسیتوف  ،نارسعاییهای نظعام سیاسعی مبتنیبعر
مشروطۀ سالهای  1285تا  1299را نشاندهندۀ ضعف و ناتوانی دولت در اجعرای مرمانهعای
ترتیخواهانه میداند (مستوفی )32 :1384 ،یا نویسندگان دیگری ،بازتولیعد منازععات جامععه
در توۀ مقننه و گسترش جنگ جهانی اول به درون ایعران را ازجملعه عوامعل فرومانعدگی دولعت
ایران تلقی کردهاند (اتابکی23-25 :1387 ،؛ موری )243 :1377 ،در انین شرایطی ،بیشعتر
افراد در جست وجوی حکومتی مقتدر و مستقل بودنعد تعا بقعای کشعور تعأمین شعود (سعمیعی

1. Crust of Mechanism
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الفهانی.)159 :1390 ،
شءهرخمسکوش نیز دراینباره میگوید « :در من روزها ،درد وطن ،حعس مشعترک کسعانی
بود که فکری در سر و مرزویی در دل داشتند و در جستوجوی راهی بودند تا ایران نیمعهجان از
بنبستی که در من افتاده بود ،به در مید و به ساحل سالمت برسد؛ یگانه اارهای کعه تقریبعا همعۀ
اندیشمندان ایران دوست برای درمان این پریشانی یافتند ،دو راه پیوسعته و یکسعویۀ ایرانیگعری
(ناسیونالیسم) در ایدئولوژی و دولت نیرومنعد مرکعزی ،در میعدان عمعل بعود( »...مسعکوب،
.)7-8 :1384
 .5نشانههای اسطوره ،امر خیالین ،و دولتگرایی پهلوی اول
ایرانیان در ع ر پهلوی اول با «واتعیت عریان»ی روبهرو شده بودند که هانس بلعومنبرگ از من
سین گفته است؛ واتعیتی خشن ،نامأنوس و بیگانه .این واتعیت عریان ،ازیکسعو ،منهعا را بعه
ناکارممدی سلطنت تاجار میرساند و ازسوی دیگر ،به کژکارکردی نظام پارلمانی مشروطهخواه.
این ترکیب نامتدانس ،باعث شده بعود کعه باعران ،ابععاد و دامنعۀ بیسعابقهای در ایعران بیابعد.
بهتعبیر اشمیت ،میتوان گفت ،ایرانیان در این مقطعع زمعانی از موجعودی متعلع بعه خشعکی،
رهسپار اتیانوسهای پرتالطم شده بودند (یوزف وتس.)132 :1393 ،
 .5-1امر خیالین و عبور از مشروطهخواهی نامتجانس

عبور از مشعروطهخواهی نامتدعانس ،نیازمنعد دولتعی مقتعدر بعود .دولعت مقتعدر میبایسعت تابلیعت
ساختاری و مشروعیت اجتماعی داشته باشد .مشروعیت اجتماعی در فضای عمومی ،بازتولیعد شعده و
براساس تالبهای فرهنگ سیاسی ایرانی ،مبتنیبر امر خیالین و اسطورهسازی بعوده اسعت .نشعانههایی
از اسطورهسازی و امر خیالین در دورههای میتلف تاریخ سیاسی ایران بازتولید شده است.
نشانههای امر خیالین در فضایی بهوجود میمید که جامععه در وضععیت باعران و ضععف
سیاسی ترار دارد .فرهنگ سیاسی ایران در تالعب موععودگرایی شعکل گرفتعه و ایعن امعر ،زمینعۀ
تاق امر خیالین در دورههای باران را فراهم میکند .در واتعگویی ،زمین ماکم زیعر پایشعان
خالی شده بود و در دریایی که واتعیت مااسبهناپایر و عاری از تانون است ،درحال غرق شدن
بودند؛ اما هنر در میانعۀ باران هعای سعترگ ،هنعر دریعانوردی اسعت .هنعر دریعانوردی بعهتول
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بلومنبرگ ،همان توسل به «اثر اسطوره» 1اسعت .در ایندعا ،دریعانوردی بعهعنوان تمثیلعی بعرای
زندگی و دریا استعارهای برای واتعیت درنظر گرفته شده است .واتعیت ،همان تلمرو بیشکل و
نیروهایی است که از اختیار انسان خارج ،و بههمیندلیل ،تاهر و بهمنزلۀ ورطعۀ سعیاه مشعفتگی
هستند .اما انسان می کوشد با همۀ وسایل و ابزارهایی که دراختیار دارد ،ایعن واتعیعت عریعان و
خشن را مهار کند (یوزف واتعس .)118 :1393 ،در البعهالی خعاطرات رضعاخان و نیبگعان و
طرفداران وی می توان این ناتوانی دولت و نظام سیاسی وتت را برای غلبه بر واتعیت عریان ایران
مشاهده کرد؛ بهعنوان مثال ،رضاخان ،هنگامیکه سربازی عادی بود و برای خعدمت بعه تهعران
رفته بود ،روزی ت میم گرفت ،برای دیدار خانوادۀ خود به سوادکوه بعرود .تولعیفهای او کعه
«اورنگ» همۀ منها را در سالنامۀ «دنیا» منتشر کرده است ،در نعوع خعود تابلتوجعه اسعت .در
جایجای این خاطره ،وضعیت نامطلوب ایران تابلمشاهده است« :من از همعان لاظعهای کعه
پای خود را از دروازۀ تهران بیرون گااشتم ،احساس عدمامنیت در خود نمودم»« ،حس بعدبینی
مردم نسبت به سرباز دولت»« ،ناهموار بودن راه تهران به مازنعدران»« ،روح طغیعان و سرکشعی
مردم شهری و دهاتی نسبت به دولت» ،و « لم حکومتهای مطلقعۀ شهرسعتانها» (اورنعگ،
 .)176-181 :1347همینین ،پهلوی اول در خاطرات مربوط به زمانیکه بعرای سعرکوب تیعام
شیخ خزعل از الفهان حرکت کرد و در شیراز مستقر شد ،به واتعیتهای تلخ اتت ادیای کعه
در طول مسیر مشاهده کرد ،اشاره میکند:
مردم،شکءیتازکم نءنداشتندک بءلثآن،نبودنگندمو حط سیءلاسیت.بی 
منخبردادندک دستیءفتنب نءن،مشکتترازحصیولپیولاسیتوازدحیءمزنو
مردد دکءنهءینءنوای ب شدت سیده بصری .)76:1335،

لیس صدی .نیز هنگام بازگشت از فرنگ در سعالهای  1298تعا  1299از واتعیتهعای تلعخ
دیگری سین می گوید (ازجمله رها بودن سرحدات ایران از کنتعرل دولعت در بابوحعۀ جنعگ
جهانی اول):
د جلفءیایران،ن مرزدا بود،ن گمرک.هیچنوعمأمو یازطرفدولتد سرحد
نبود!هیچکسنبیودازمیءودیریرکسیءن ک وا دم شیدند،گر نءمی بخواهیدواز

شهءدتترکرهامک اکنونموجوداسیت،

هویتمسءفرینثبتبردا د؛د صو ت ک ب 

1. Work on Myth
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ازپء یستءجلفءد 16نقط ازمنبءزجوی تحقی.صو تگرفتومهیرمیأمو ین
برگر نءم امخو د صدی .)172:1340،.

او در همان جلفا و سپس ،در مسیر حرکت از تبریز به تهران به اشم خود تراژدیهای تلیعی از
وضعیت اجتماعی در ایران میبیند:
موضوعدیرریک مرابسیء متألمنمود،دنبءلۀ حط وفقرومرضواگییرخطرنیءک
تبمحر [تبتیفوئید]د بهء  1336مریوبیمیء یهمی گیرگریی [ییءهمیءن
آنفو نزا]د پءییزهمءنسءلبود.د اوت،1918گری مهلکی ازبینالنهیرینوا د
ایرانشدود اولسپتءمبر،همدانواهء مسپتءمبر ،زوینوتهران اآلودهسءخت.
د ظرفس  مءه،یکصدمجمعیتپءیتخیتازبیمیء یمیرکو تلی.شید.د اثیر
حط وبروزامراضهم گیر،اکثرخءن هءویرانشیدهبیودود بعضی ازآنهیءاز
اجسءددفننشدهک طعمۀحیوانءت را گرفت بود،استخوانهءی ب اشیمم خیو د.

د تمءم را نزدیکجءده ،ا تیکسوم بو ،تءزهبودوخءک ک بیر ویایین بیو 
دیدهم شد،ب شکتونءهموا .د یک ازدهیءتکی  رییبیکصیدخءنیۀخیراش
داشت،فقکیکخءنوادهم زیست صدی179:1340،.و .)181

سلیمان بهبودی نیز با بیان هرجومرج عدیب و بیسابقه در داخل ایران پیش از کودتای ،1299
با تأکید بر موضوع گسترش دامنۀ نفوذ خارجیها تا درون پایتیت ،مینویسد:
بتازکود تء،حکومت لهکبءسفء تانرلیسوحکومتز گندهبءسیفء ت وس
بودومأمو یندولتد اینمنءط.ح.مداخل نداشتند" میرزاصءلح-18:1372،
 .)17

در تالب همین هنر دریانوردی و مأنوسسازی امر نامأنوس واتعیت است کعه نیبگعان پهلعوی
اول برای نظم سیاسی موردنظر خود ،که یک دولت مقتدر است ،شروع به انتیاب نام میکننعد
و من را در تالب نقش و کارکردهای پدر یک خانواده برای محاد ملت ترسیم میکنند .همینعین،
در این پروژه ،تأسی به شاهنامه ،با توجه به رسعوخ و نفعوذ اجتمعاعی من ،بعرای مشعروعیتیابی
نظم سیاسی جدید در دستورکار ترار میگیرد (فروغی.)1-4 :1322 ،
همینین ،در فقدان یک دولت مؤثر و کارممد و نیز شکست بازار ،شرایر برای بهرهبرداری
از اسطورۀ نیروی برگزیده و نداتبیش فراهم میشود؛ نیرویی که بتواند ایرانیان را از وضععیت
هرجومرجگونۀ موجود خارج کند و درعینحال ،بر این واتعیت عریعان و باعرانزده غلبعه کنعد.
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بهنظر میرسد ،با وتوع کودتای سوم اسفند  ،1299معردم ایعران ،امعر خیعالینی را کعه در تالعب
ت اویر بر ذهن منها نقش بسته بود ،به اشم میبینند .صدی .در کتعاب خعاطرات خعود ،ایعن
روز را حادثهای می داند که مسیر تاریخ ایران را تغییر داد (لعدی  )230 :1340 ،و در اعالمیعۀ
معروفی که در فردای من روز به در و دیوار پایتیعت ن عب میشعود ،مرزوی خعود را میبیننعد.
عنوان این اعالمیه «حکم میکنم» بود که در من نوعی از اتتدار بهاشم میخعورد؛ اتتعداری کعه
سالها بود ایرانیان من را به اشم خود ندیده بودند و ازهمینرو ،با ورود نیروهای تزاق بعهرهبری
رضاخان میرپنج ،همه در بهت فرو رفتند .بهموجب این اعالمیه« ،رضا ،رئیس دیویزیون تعزاق،
اعلیاضرت همایونی و فرمانده کل توا» ،مقررات حکومت نظامی را در شعهر برتعرار مینمعود
(لدی .)231 :1340 ،
بیانیۀ  8اسفند نیز که بهامضای سیدضیا رسیده بود ،درواتع ،تدسم همۀ من ت اویری بعود
کععه ایرانیهععا تععا من روز در ذهععن خععود میپروراندنععد کععه حتععی بازتابهععایی در خععواب و
پیشگوییهای منها از مینده داشت .این اعالمیه با جملههایی شیوا ،اوضاعواحوال تیعرۀ ایعران را
از مغاز مشروطیت تشریح میکرد و در هر رشته از شئون مملکتی ،الالحات اساسعیای اعون
تأسیس تشعون نیرومنعد ،الغعای حع تضعاوت کنسعولها (کاپیتوالسعیون) ،الغعای تعرارداد بعا
انگلستان مورخ  ، 1919تیلیۀ ایران از تشون بیگانه ،و بسر و توسععۀ مععارف ملعی ،نویعد داده
شععده بععود .هنگامیکععه کودتععا رخ داد ،خزانععۀ دولععت بععهکلی تهععی بععود و از تععاریخ اسععتعفای
وثوقالدول  ،مبلغ  300هزار تومانی که دولت انگلیس هرماهه از مال درممد گمعرک دراختیعار

خزانهدار ایران میگااشت ،دیگر تعأمین نمیشعد و بعههمیندلیل ،وضععیت اتت عادی ،بسعیار
فاجعهممیز بود (لدی .)236 :1340 ،
پس از کودتا ،رضاخان میرپنج ،رهبر برگزیده بهشعمار میممعد؛ ایعن دتیقعا همعان بععدی
است که محمدحسیناستخر ،نمایندۀ مدلس ،در مقدمۀ کتاب «یادداشتهای رضاشاه» بر من
لاه میگاارد و خود پهلوی اول نیز در جایجای یادداشعتهای خعود بعه من اشعاره میکنعد.
استیر مینویسد:
نءمونشءن  اثبتکردهبیودکی ازداییرۀتصیو ونقشیۀ
خدایبز گ،د تقدیرنءمب  
سیءستسیءستمدا انبز گخء جبود؛پهلویظهیو نمیود،پیءبی صیحنۀفعءلییت
گراشت،بء  فتو فیتتیءوا ششءیسیتۀایینسیرزمینگیردد بصیری:1335،
ال .).

ابراهیم متقی و همکار /صور خیال؛ اسطوره و دولت مقتدر در عصر پهلوی اول

202

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 173-216

استیر در لفاات دیگر نیز به این برگزیدگی پهلعوی اول اشعاره میکنعد؛ بعهعنوان نمونعه ،در
جایی مینویسد:
اینمردبرا یندءتایرانازشیرو ملیوکطوائی،.بیرایخییااییرانازانریءل
اجءنب،برایآزادیایرانازخءئنین یزهخوا بیرءنی ،بیرایبرانیداختن سیملیءدی
دزدیوشرا تواپءولد تحتحمءیتولنءیتخدایبز گمبعوششدهبود،از
مبدأمءو ایلقولواوهءم،مأمو یت ب اوواگرا شدهبودک بیءیدوتءزمءن ک مقد 
شدهبود،مأمو یتخود ااندءمبدهد .

یا
خدااینپیشوایلبقری افرستءدک مددولظمتایران اتددیدکنیدوبیرتختی 
هءیشبردلهءیملتاستوا شدهبود«بصری .)1335،

جلوسنمءیدک پءی 

این دتیقا مترادف و متنا ر با همان نیروی برگز یدهای است که اسپینوزا در ااراوب اثر اسطوره
به من اشاره میکند .در ایندا من بعد رواییای اهمیت مییابد که اندیشۀ «برگزیعده شعدن» را در
کانون توجه خود ترار می دهعد .اسعپینوزا در داسعتان میثعاق بعین خداونعد و یهودیعان کعه بنیعان
تئوکراسی یهودی است ،ردپای اثر اسطوره را میجوید .در این اسطورۀ سیاسی خعاص ،ندعات
همۀ مردم روی زمین از طری «توم برگزیده» اسرائیل پیشبینی شعده اسعت (اسعپینوزا:1985 ،
.)447

تومءسکء یت 1نیز تدیس سازی و نیروی برگزیدگان را در دو اثر خعود ،بهگونعهای دیگعر

لورتبندی میکند« :متکلمان اه خوب گفتهاند که یک سلطان براساس ح الهی حکومعت
میکند .او با خود ،مرجعیتی از جانب خداوند دارد؛ یعنعی انسعان نمیتوانعد ایعن حع را بعه او
واگاار کند .من کسی که باید فرمانروای من باشد ،من کس که باید ارادهاش فعوق ارادۀ معن تعرار
گیرد ،او را مسمان برای من برگزیده است» (کارالیل.)124 :2013 ،
مزادی ایزی جز اطاعت از این برگزیدگان نیست و حدی که بعرای مزادی میتعوان ت عور
کرد ،همین است .یا «بدون تدیسان دنیوی نمیتوان زندگی کرد .اگر زمعانی تهرمانسعاالری از
میان برود ،باید از این جهان مأیوس شد؛ زیرا ،بدون فرمانروایان ،فرمانروایان حقیقی ،دنیوی ،و
روحانی ،ایزی جز هرجومرج ،یعنی منفورترین امور ،امکان وجود نیواهد داشت» (کارالیل،
1. Carlyle
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.)198 :2008
وبر ،این برگزیدگان را در میان منابع تدرت خود در تالب «تدرت کاریزماتیک» ردهبنعدی
کرده است .کلمۀ یونانی «خاریسما» ،یعنی «مسحشده از سوی خدا» بعه رهبعری کاریزماتیعک
اشاره میکند که اتتدار خود را بهایندلیل اعمال میکند که او بهعنوان برگزیدۀ خدا درنظر گرفتعه
شده است (فوکویاما .)124 ،1399 ،این شعرایر در سعنت باسعتانی ایرانعی در اعاراوب فعره
ایزدی عرضه میشود؛ بهبیان روشن تر ،در دورۀ جمشید ،پادشاه مرمانی ایران ،با پدیدهای بعهنام
ّفره ایزدی روبهرو میشویم که از سوی اورمزد ،به نمعاد نظعم سیاسعی هبعه میشعود تعا ضعامن
مشروعیتش باشد.
هنگامیکه جمشید با هستیشناسی سلسعلهمراتبی و عمعودی سعر سعتیز مییابعد ،یعنعی
ادعای همسانی با خدا میکند ،این هدیه از او بازستانده میشعود .نقشهعای سعهگانۀ جمشعید
(سلطۀ مینوی ،سلطۀ شاهی ،و اتتدار پهلوانی) همه از همین ّفره سراشمه میگیرد؛ ازهمینرو،
ما برخالف بنیان دولت در متون فلسفی مرتبر با حقعوق طبیععی تعرن هدعدهم کعه «تعرارداد»
خوانده میشود و به نوعی تعدرت برممعده از اراده و خواسعت معردم اسعت ،بعا منشعأ الهیعاتی و
متافیزیکی برای اتتدار سیاسی روبهرو هستیم.
 .5-2کارکرد امر خیالین و اثر اسطورهای در عصر پهلوی اول

در ایندا این پرسش مهعم مطعرح میشعود کعه اثعر اسعطوره و بعهتبع من ،امعر خیعالین ،بعا اعه
سازوکاری ،واتعیت عریان ،نامأنوس ،و بارانزدۀ ایران را به واتعیت نظاممنعد و معأنوس تبعدیل
میکنند و من را از باران عبور میدهند؟ بهبیان روشعنتر ،اگونعه شاهنشعاه (حعاکم مقتعدر) و
دولتگرایی را به ت اویر عادی و جاافتادهای برای مردم و تودهها تبدیل میکنند .اثر اسطوره این
کار را با رد منیه بیگانه و خ مانه بهنظر میرسد ،اندعام میدهعد .در انعین اعاراوبی ،امعر
اسرارممیز مهار شده و بهلورت واتعیت ملموس درمیمید (یوزف وتس.)139 :1393 ،
این کار در تاریخ دور ایران ععکه اتفاتا در ع ر جدید ایران نیز با تالش و ت ایح مینیوی
دردسترس ترار گرفته است عع از طری تشعبیه نظعم سیاسعی و اجتمعاعی بعه بعدن انسعان اندعام
میشود .در نامۀ تنسر به گشنسب ممده است« :مردم در دین ،اهار عضعوند کعه من را اعضعای
اربعه میگویند و سر من اعضا ،پادشاه است» (مینوی .)57 :1354 ،درواتع ،در ایندا شهنشعاه
به عنوان نماد نظم سیاسی به سر انسان و یک پدیدۀ طبیعی تشبیه میشود تعا متعرادف بعا شعکل
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انسانی و بدن مدمی شود و از این طری  ،امر نامأنوس به امر مأنوس تبدیل شود.
بهبیان روشنتر ،اسطوره برای مأنوسسازی امر نامعأنوس ،من را بعه هیعأت انسعانی تبعدیل
میکند؛ یعنی ویژگیهای انسانی را به واتعیت عریان تسری میدهد تعا امکعان حکمرانعی یعک

اتلیت تدرتمند بر یک اکثریت مارومازتدرت ،فراهم شود .درواتع ،بهتول سءیمونکریچلی ،1
تنها با تبدیل مسئلۀ دولعت و نظعم سیاسعی بعه یعک درام اسعت کعه ادغعام اکثریعت در اتلیعت

امکانپایر می شود .بدون انین درام ،روایت ،و تییلی ،سیاست و حکومعت نمیتوانعد وجعود
داشته باشد (کرییلی.)90 :2012 ،
شاید بههمیندلیل باشد که در کتاب های متعل به دورۀ پهلوی اول نیز بهپیروی از تعاریخ
باستان ایران تالش میشود بین شاه بهعنوان نماد دولت و بعد دولعتگرایی ،شبیهسعازی اندعام
شود؛ بهعنوان نمونه ،پهلوی اول در کتاب یادداشتهای خود مینویسد« :ملت ایران اگونعه از
بیلاحبی و بیسرپرستی رنج میبرد و جان میکند» (ب ری .)20 :1335 ،درواتع ،در ایندا
تالش میشود که دولت در نقش پدر برای جامعه بهت ویر کشیده شود .تفاوت این شبیهسعازی
با لویاتان هابز در ترن هددهم ،این است که لویاتان ،پدیدهای م نوع و ابداعی است و تشعبیه
رضاشاهی در ردۀ پدیدههای طبیعی طبقهبندی میشود و ازاینحیث نیز در عالم اسعطوره و اثعر
من پای میگاارد و جنبۀ ازلی و ابدی مییابد.
اما در مرحلۀ بعدی این نیاز به ماتعوا و معنعا (همعان دولعتگرایی) بایعد در عرف یعک
روایت ترار گیرد تا در جامعهای با یک دولت سراسر ضعیف ،منعقد ،تولید ،و بازتولید شود کعه
محمدلل فروغ این کعار را در مراسعم تاجگعااری پهلعوی اول در اردیبهشعت  1305اندعام
می دهد .خطابۀ فروغی در این مراسعم را میبایسعت دفاعیعهای مشعکار و سعترگ از حع الهعی
پادشاهان خواند .او در فرازی از ایعن نطع تعارییی ،مراسعم تاجگعااری پهلعوی را بشعارتی از
جانب خداوند برای بهسر ممدن روزگار حرمعان و مانعت ایرانیعان میدانعد (نیکعزاد و دیگعران،
.)115 :1389
بااین همه و باوجود دفاع فروغی از ح طبیعی پادشاهان برای استقرار یک دولت تعوی در
ایران در ااراوب مؤلفۀ دولتگرایی و مستندسازی من با تاریخ باستان و تاریخ اسالم ،نبایعد از
این نکته نی ز غافل شد که رویکرد نیبگان هوادار پهلوی اول و حمایت منعان از دولعتگرایی در
1. Critchley
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تالب رویکردهای اتتدارگرایانه ،از روح زمانهای که در من میزیستند نیز تأثیر پایرفته است .این
دسته از نیبگان در زمانهای از این نگرش دفاع میکنند که خود ،بهطور مستقیم یا غیرمسعتقیم،
فعلوانفعاالت سیاسی در جهان غرب را بهدلیل جنگ بینالملل اول تدربه کردهاند.
دراینباره ،روایت عیسی لدی و علیاکبر داور و تدربۀ بیواسعطهای کعه ایعندو بعهدلیل
زندگی در غرب در اوج باران بینالمللی داشتهاند ،جالبتوجه است .لدی در ژانویعۀ 1916
از پاریس به لندن سفر کرد تا بهدیدار ادوا دبراون بعرود .او در همعین ابتعدای سعفر بعا مقایسعۀ
فضای سیاسی انگلستان و فرانسه مینویسد:
یک ازمسءئل ک د بءدیامرد نظرمجلوهگرشد،آزادیبیءنونطی.ومطبولیءت
د انرلیسبود.د فرانس د آنمو عک جنگجریءنداشت،کس  اجرئیتانتقیءد
ازدولتنبود؛زیراهرکس بدیننیتزبءنم گشود،د دمب زندانافکنیدهم شید.
جراید اهر وزسءنسو م کردندوجءیسطو یک حرفم گردید،اغلبسیفید
بء م گراشتند.

او در ادامه تأکید میکند:
د ابیغی هءی سم ستءدا تش،شکستهءی ک دشیمنوا دمی سیءخت،بی نءم
لقبنشین دشمناختیء ی»خواندهم شد.د انرلستءنب لکس،و ت د کء زا 
« 
سءندندوبدیننحومیردم ا

شکستم خو دند،د ابیغیۀ سم ب اطیعمردمم 
بیشترحءضرب کوششوفداکء یم کردند صدی .)118:1340،.

بنابراین ،دولتگرایی ع ر پهلوی اول دو مبشعیور فکعری دارد؛ یکعی باسعتانگرایی و دیگعری
تأثیرپایری از تدربۀ نظامهای سیاسی غرب در وضعیت استثنائی در طول جنگ بینالملل اول.
همعین دو مقولععه ،روایععت دولعتگرایی در ایععن ع ععر را منعقعد ،تولیععد ،و بازتولیععد میکنععد و
بهاینترتیب ،به واتعیت عریان و بارانزدۀ جامععۀ ایعران در تالعب اثعر اسعطوره ،معنعا و ماتعوا
می دهد .اما در ایندا باید به سیر تکامل دولتگرایی از سال  1300تعا  1320نیعز توجعه کعرد.
بهنظر میرسد ،دولتگرایی ،همیون اثر اسطوره ،یک فرایند است.
در مرحلۀ نیسعت ایعن فراینعد ،تعالش میشعود کعه دولعت ،انا عار بعهکارگیری زور را
دراختیار گیرد و ازهمین رو ،به ستیز و سرکوب نیروهای گریز از مرکز و پایعان دادن بعه وضععیت
ملوکالطوایفی میپردازد .این امر امکانپایر نمیشد ،مگر با تشکیل یک نیعروی متادالشعکل
و متمرکز نظامی .نیستین و برجستهترین خدمت در ع عر جدیعد ایعن بعود کعه نیعروی معنظم
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متادالشکلی در حدود 40هزار نفر بهوجود ممده بعود کعه متدعاوزان کمونیسعت را از گعیالن و
مازنعدران رانعده ،بسععاط امییرمؤییید را در سعوادکوه ،اسیمءلیتآ ییءسیمیتقو را در مذربایدععان و
کردستان ،و شیخ خزعل را در خوزستان برایده بود و پس از سالها ناامنی و سستی و ضععف،
دولتی بهپا ساخته بود که تدرتش در ات ینقاط کشور گسعترده و زمینعه بعرای مغعاز العالحات
بنیادین ،فراهم شده بود (لدی .)307 :1340 ،
با تقویت ایعن رونعد در دورۀ سعلطنت پهلعوی اول ،او بهتعدریج وابسعتگی بعه نیروهعای
بوروکراتیک را با تکیعه بعر نیعروی ارتعش جعایگزین کعرد .در زمعان رضاشعاه ،ارتعش ایعران از
یک دهزار نفر تداوز نمیکرد که دو لشکر تهران بهتنهایی حدود 50هزار نفر و لشکرهای دیگر
نیز رویهم  50هزار نفر نیرو داشتند .رضاخان همۀ تدهیزات مدرن خریداریشعده از خعارج را
به این دو لشکر میداد .پادگان تهران نیز خود به دو لشکر کامال همتوه تقسعیم میشعد :لشعکر
یکم به فرماندهی کریمآ ءخءنبوذ جمهری و لشعکر دوم بعه فرمانعدهی للی آ ءخیءننقیدی
(شهبازی.)76 :1388 ،
همینین ،این نوع دولتگرایی از سال  1312بهاینسو ،نگاه تاقیرممیز و خودکامانهای بعه
شیوۀ زندگی مردم یافت و بهجای اینکه بهسمتی برود که به تکثر و حقوق مردم احترام بگعاارد و
منها را «شهروند» ببیند ،شروع به تداوز به موجودیت افراد کرد .دولت پهلوی اول ازیکسو ،با
مردم همیون رعایای حکومتی ترونوسطایی رفتار میکعرد کعه بایعد بعه سعلیقۀ حعاکم تربیعت
میشدند (پیشتر فروغی من را تئوریزه کرده بود) و ازسویدیگر ،به شکلهایی کعه تنهعا از عهعدۀ
دولتهای مدرن برمیمید ،در زندگی خ ولعی ایشعان دخالعت میکعرد (ابراهیمعی:1398 ،
.)315
اسطورۀ دولتگرایی ،پس از مدتی به امر جزمی و خشک تبدیل شد .ایعن خشعکی سعبب
میشد که نطفه پس از بسته شدن ،دیگر تکامل نیابد؛ درحالیکه بلومنبرگ بر این نظعر بعود کعه
اثر اسطوره باید خود را همواره با شرایر درحالتغییر مایر اجتماعی و واتعیعت عریعان تطبیع
دهد .شاید یکی از دالیل وضعیت یادشده ،این واتعیت باشد که اسطورۀ دولعتگرایی در زمعان
پهلوی اول ،به تدریج از یک اسطوره یا اثر من ،به یعک میعین تبعدیل شعد و نتوانسعت خعود را بعا
شرایر درحالتغییر وف دهد .یکی از نشانه های عمدۀ تبدیل اثر اسطوره بعه میعین ،در همعایش
هزارۀ فردوسی به هور رسید.
نبایععد ایععن نکتععۀ مهععم را فرامععوش کنععیم کععه اسععطورهها و میینهععا میتواننععد در بافععت
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تاریییعاجتماعی به دو شیوۀ میتلف عمل کنند« .میین» خعود را از طریع تعوانین ثابعت بیعان
میکند و تنها جایی مؤثر است که این توانین ،بدونتغییر باتی بمانند .درمقابعل ،یعک اسعطوره،
بهویژه یک اسطورۀ سیاسی ،خود را به شیوههای میتلفی بیان میکند .اگر یک اسطورۀ سیاسعی،
نیازمند این باشد که همیشه از منظر زمان حال مطرح شود و معنای خعود را در شعرایر سیاسعی
خالی بروز دهد ،تنها تاجایی می تواند مؤثر باشد که بتواند خود را براساس شعرایر و نیازهعای
درحالتغییر ،دگرگون کند.
درحالیکه میینهای سیاسی باید بدون تغییر باتی بمانند تعا انسعدام اجتمعاعی را افعزایش
دهند .همینین ،اسطورههای سیاسی باید شرایر همیشه درحالتغییر را پایهگااری کننعد ،بایعد
برای ارتقای همان هدف بهروی تغییر گشوده باشند .اسطورههای سیاسعی بایعد همیشعه بعهروز
باشند؛ درغیراین لورت ،دیگر اسطورۀ سیاسی نیستند و به ایز دیگری تبدیل میشعوند .منهعا
تنها مدلهای انتزاعیای نیستند که بتوان شرایر سیاسی موجود را بعا منهعا مقایسعه کعرد ،بلکعه
همواره عزمی برای عمل هستند؛ روایت هایی هستند که مردم را به عمل ترغیب میکنند؛ زیعرا،
نیاز به ماتوا را پاسخ میدهند (بوتییی.)182 :2007 ،
 .6دولتگرایی پهلوی اول و تسخیر حوزۀ عمومی
دوران پهلوی اول در تاریخ معالر ایران ،دورۀ خاص و منا عربهفردی اسعت؛ زیعرا ،افزونبعر
اینکه فضا از بعد فیزیکی من داار تغییروتاول بنیادین شده ،به عرلۀ نمایشها و بازنمودهعایی
برای هویتسازی و مشروعیت یابی نظام سیاسی نیز تبدیل شده است .این پروژه در این مقطعع
زمانی هم از طری معماری و هم ساخت مقبره برای بزرگان تارییی ایران ،اجعرا میشعود و در
همینجعا اسعت کعه سیاسعت از معنعای ماعدود من ،بهسعوی حعوزۀ عمعومی راه مییابعد و بعه
گستردهترین شکل من تعریف و ترسیم میشود؛ یعنی همانگونه که نیبگعان ع عر پهلعوی اول
تالش می کنند با معماری خاص و ترکیبی از دورۀ باستان و ع ر مدرن به حوزۀ عمومی معنعای
جدیدی ببیشند ،سیاست نیز بعهنوعی هعم بعه لااظ مفهعومی و هعم از نظعر دربرگیرنعدگی بعه
گاشتههای دور رجعت می کند؛ یعنعی دورانعی کعه یونعان ،روم ،و ایعران باسعتان بعهنوعی من را
تدربه کردهاند .این کار از طری تسییر فضا و مکان در حوزۀ عمومی اندام میشود.
اگراه در اهر بهنظر میرسد که ما الطالح سیاست در ع ر جدید را از یونعان باسعتان
اتتباس کردهایم ،ولی واتعیت اینگونه نیست .یونانیان ،لعفت " "Politikosرا نشعاندهندۀ همعۀ
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ایزهایی میدانستند که به پولیس مربوط میشد .بههمین دلیل ،استفاده از سیاسعت در معنعایی
تائمبهذات ،تا حد زیادی یک ابداع مدرن است؛ بنابراین ،یونانیان باسعتان یعک ماهیعت واحعد
(تائمبهذات) برای نشان دادن نوع خالعی از فعالیعت در حعوزۀ عمعومیتر نداشعتند (بعوتییی،
.)75 :2014
رومیان نیز که بهگفتۀ عدهای« ،سیاسیترین» مردمان باستان بودند ،نیازی به واژۀ سیاست
احساس نمیکردند .این شرایر شاید بهاین دلیل باشد که رومیان ،انعان سیاسعی بودنعد کعه در
ععالم زبععانی منهعا ،سیاسععت ،تمعام زنععدگی عمععومی را اشعغال میکععرد؛ بنعابراین ،نیععازی بععه
تمایزگااری بین سیاست و حوزههای زندگی عمومی احساس نمیکردنعد .برایناسعاس ،بعهنظر
میرسد که هم برای یونانیها و هم برای رومیها ،حوزۀ معنایی منیعه معا امعروز من را سیاسعت
مینامیم ،بهاندازهای گسترده بوده است که حتی نمیتوانستند من را نام ببرند.
ایران باستان ،کعه در دورۀ پهلعوی اول بعرای هویتسعازی و مشروعیتبیشعی بعه نظعام
سیاسی به من تأسی میجسعتند ،نیعز انعین ویژگعیای دارد؛ بعهعنوان مثعال ،در نامعۀ تنسعر بعه
گشنسب در اهار عبارت میتلف از واژۀ سیاست اسعتفاده شعده اسعت؛ در یعک جعا سیاسعت
بهمعنای کیاست ،فن ،و هنر حکومت ورزی است ،در جای دیگر ،طرز برخورد و رفتار را نشعان
میدهد ،و در جایی بهمعنای سیاستمداران و همینین ،رعیتداری کعردن و نگعه داشعتن حعد
هرایزی است (مینوی.)145 :1354 ،
براینپایععه ،سیاسععت بععهعنوان رفععی کععه دولععت در من جععای میگیععرد و دامنععه و حععدود
مسئولیتهایش مشیر میشود ،در ع ر پهلوی اول بهشکل کهن و باسعتانیاش بازگشعت و
بههمیندلیل ،بهشکل رفی فراخ درممد تا مظروف من ،یعنی دولعت ،امکعانی بعرای حضعور در
عرلۀ عمومی به گسترده ترین شکل من بیابد .امعا ایعن کعار بعدون دخلوت عرف و بعازتعریف
فضای فیزیکی و نمایشی غیرممکن بعود .بعههمیندلیل نیعز خیابانهعای فعراخ ،مالعۀ بعازار را
تکهتکه کردند و بهاینترتیب ،مرکز تدیمی کسبوکار و تدارت با خیابانی به دونعیم شعد و نعام
رئیس بلدیه را روی من خیابعان گااشعتند .مالعۀ سعنگلج در کنعار بعازار کعه در دوران انقعالب
مشروطه ،مرکز فعالیت و تکاپو بود را خالی کردند تا یک پارک شعهر بعه سعبک غربعی بسعازند.
هنگامیکه ساختمان های مسکونی و تداری به سبک غربی در تهران سعربرموردند و جعایگزین
خانههای ایرانی و تعدیمی شعدند ،مالعههای تعدیمی از رونع افتادنعد .در فالعلۀ کوتعاه بعین
سالهای  1300تا  ،1320اهرۀ تهران یکسره تغییر کرد؛ بلوارها و اتومبیلها ،جای گارگاهها و
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کالسکههای اسب را گرفتند؛ مالههای جدید غربیگون ساخته شدند .از اواخعر دهعۀ ،1300
تهران شاهد ساخت انعد سعاختمان دولتعی بعزرگ بعود .یکعی از نیسعتینها،کالج ممریکعایی
«البرز» بود که در سال  1306بهپایان رسید؛ ساختمان ادارۀ پست مرکعزی تهعران هعم در سعال
 1313تمام شد که طراحی هردو بهعهدۀ نیکییمء ک ،.معمار گرجی من دوره ،بود و معماری
منها از معماری ایرانی دورۀ اسالمی تأثیر پایرفته بود .سعاخت معوزۀ باسعتان و کتابیانعۀ ملعی
ایران نیز در سال  1316بهاتمام رسید .معماری این دو بنا ععکه طعراح منهعا آنید هگیدا بودععع
بهشکل ریفی ،الهامگرفته از معماری ساسانی بود .از سال  1313تا  ،1320گروهعی متشعکل
از معماران اروپایی و ایرانی بر ساخت پردیس دانشگاه تهران نظارت داشتند.
درمدموع ،ساختمان های دولتی دیگری مانند مقر پلیس ملی که در سعال  1314بعهپایان
رسید نیز نمونهای از نوعی معماری باستانی بود .این ساختمانها از سبک معمعاری پرسعپولیس
الهام گرفته بودند و در باالی ستونهای هیامنشیگونۀ من ،از نماد زرتشعتی اهعورامزدا اسعتفاده
شده بود .رضاشاه بهخوبی از اهمیعت سعاختمانهای دولتعی ،بعهعنوان جلعوۀ فیزیکعی اتتعدار
حکومت ،مگاه بود .طرحهای بیشتر این ساختمانهای دولتی با الزامات معماری کارکردگرایانعۀ
مدرن هماهنگ بود؛ هراند اغلب ،نمایی از نشانگان معماری ایرانی ،بهو یژه معماری باسعتانی
را نیز بر خود داشتند .همۀ شهرهای بزرگ ،یک خیابان «پهلوی» داشتند که نماد نظم و نظافعت
و امنیت بود و این خیابانها ،از دید شهروندان با گارگاههای کثیف ،تاریک ،و ناامن مالعههای
تدیمی دورۀ تاجار ،تفاوت اشمگیری داشتند (امانت.)282-283 :2017 ،1

در همینجا است که شاهد تبدیل مفهوم سیاست به زیستسیاست (بهویژه از سال 1312
تا  ) 1320هستیم تا در تالب ایعن تغییعر مفهعومی ،کعه تاعوالت بنیعادین در حعوزۀ عمعومی را
بازنمایی میکند ،حضور دولت در ع ر پهلوی اول ،جایگاهی فراخ و همگانی بیابد.
نتیجهگیری
در این مقاله تالش کردیم بعا تمرکعز بعر ت عاویر ذهنعی در تالعب نظریعۀ امعر خیعالین و روش
پدیدارشناسی و در پرانتز ترار دادن واتعیت انین ت عاویری ،ابتعدا از طریع بررسعی رؤیاهعا،
خوابها ،و پیشگویی هایی که در میان خاطرات رجال پهلوی اول گندانده شده اسعت ،شعرایر
اجتماعی و سیاسی پیش از هور رضاخان را بازسازی کنیم .در روش پدیدارشناسی ،تمام ایعن
1. Ammanat
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ت اویر ذهنی ،اموری سرکوبشده در ضمیر ناخودمگاه اجتماعی بهشمار میمیند تا نیاز جامعه
به هور دولت گرایی و حاکم مقتدر مورد توجه و بررسی ترار گیرد .تات تأثیر همین بررسی به
این نتیده رسیدیم کعه ایعران پعیش از هعور پهلعوی اول در اوایعل تعرن اهعاردهم شمسعی در
وضعیت بسیار پیییدهای ترار داشت .در این سالها ،بهطور همزمان ،شاهد وضعیت شکسعت
بازار ،دولت ضعیف ،و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی هسعتیم .درواتعع ،ایرانیعان در ایعن دوره بعا
«واتعیت عریانی» روبهرو شده بودند که هانس بلومنبرگ از من سین میگوید؛ واتعیتی خشن،
نامأنوس ،و بیگانه .این واتعیت عریان ازیکسو ،من ها را به ناکارممدی سلطنت تاجار میرساند
و ازسوی دیگر ،به کژکارکردی نظام پارلمانی مشروطهخواه .این ترکیب نامتدعانس باععث شعده
بود که باران ،ابعاد و دامنۀ بیسابقهای در ایران بیابد .ایرانیان در این مقطع زمعانی از موجعودی
متعل به خشکی ،رهسپار اتیانوسهای پرتالطم شده بودند .درواتع ،گویی زمعین ماکعم زیعر
پایشان خالی شده بود و در دریایی کعه همعان واتعیعت مااسعبهناپایر و ععاری از تعانون بعود،
درحال غرق شدن بودند .اما انسان میکوشد با همۀ وسایل و ابزارهایی کعه دراختیعار دارد ،ایعن
واتعیت عریان و خشن را مهار کند .بااینهمه ،بهنظر میرسد که تا پیش از هور پهلوی اول بعا
کودتای اسفند  ، 1299انین ابزاری دراختیار ایرانیان نبوده است .درواتع ،کودتای سعال 1299
را باید در بستر نیاز اجتماعی به حاکم مقتدر در تالب یکی از ویژگیهای اثر اسطوره ،یعنی نیاز
به معنا و ماتوا ،لورتبندی کرد .بهنظر میرسد ،با وتوع کودتعای سعوم اسعفند  ،1299معردم
ایران ،امر خیالین را که در تالب ت اویر بر ذهن منهعا نقعش بسعته بعود ،بعه اشعم دیدنعد و از
همینجا نقش امر خیالین و اثر اسطوره در تالب پعروژۀ سیاسعی نیبگعان طرفعدار پهلعوی اول
برجسته شد.
در این بیش تالش کردیم به این پرسش مهم پاسخ دهیم که اگونعه نیبگعان ،شاهنشعاه
(حاکم مقتدر) و دولتگرایی را به ت عاویر ععادی و جاافتعادهای بعرای معردم و تودههعا تبعدیل
میکنند .اثر اسطوره ،این کار را بهاین شکل اندام میدهد که بر منیه بیگانه و خ مانه بعهنظعر
میرسد ،نام مشنا به ذهن مینهد .در انین شعرایطی ،امعر اسعرارممیز مهعار میشعود و لعورت
واتعیت ملموس می یابد .این کار از طری تشبیه نماد نظم سیاسی به سعر انسعان و یعک پدیعدۀ
طبیعی اندام میشود تا ازاینطری امر نامأنوس به امر مأنوس تبدیل شود.
بهبیان روشنتر ،اسطوره برای مأنوسسازی امر نامعأنوس ،من را بعه هیعأت انسعانی تبعدیل
میکند؛ یعنی ویژگیهای انسانی را به واتعیت عریان تسری میدهد تعا امکعان حکمرانعی یعک
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اتلیت تدرتمند بر یک اکثریت مارومازتدرت فراهم شود .همینین ،در این بازۀ زمعانی شعاهد
نمایش دولت در تالب نقش پدر برای جامعه هستیم .تنها با تبدیل مسئلۀ دولت و نظم سیاسعی
به یک درام است که ادغام اکثریت در اتلیت امکانپایر میشود .بعدون انعین درام ،روایعت ،و
تییلی ،سیاست و حکومت مقتدر نمیتواند وجود داشته باشد.
همینین ،نیبگان سیاسی با تسییر فضا در بستر شهرسازی و معماری ،به گسترش حوزۀ
عمومی کمک میکنند تعا سیاسعت بعهعنوان رفعی کعه دولعت میبایسعت در من جعای گیعرد،
بهشکلی فراخ درمید تا مظعروف من ،یعنعی دولعت ،امکعانی بعرای حضعور همگعانی در عرلعۀ
عمومی بیابد .در ایندا شاهد تبدیل سیاسعت بعه زیستسیاسعت هسعتیم .بااینحعال ،اسعطورۀ
دولتگرایی از سال  1312تا  1320بعه دورۀ افعول و اسعتااله وارد میشعود .بعهبیان روشعنتر،
اسطورۀ دولت گرایی در ع ر پهلوی اول ،در این بازۀ زمانی به امر جزمی و خشک تبدیل شعد.
این خشکی سبب شد که نطفه ،پس از بسته شدن ،دیگر تکامل نیابعد .درحالیکعه اثعر اسعطوره
همواره باید خود را با شرایر درحالتغییر مایر اجتماعی و واتعیت عریان تطبی دهد.
شاید یکی از دالیل االشبرانگیز شدن اسطورۀ دولتگرایی به این واتعیت مربعوط باشعد
که سیطرۀ دولت بر حوزههای اجتماعی در این مقطع زمانی ،بهتدریج از یک اسطوره یا اثعر من،
به یک میین تبدیل شد و نتوانست خود را با شرایر درحعالتغییر وفع دهعد .یکعی از نشعانههای
عمدۀ تبدیل اثر اسطوره به میین ،در همایش هزارۀ فردوسی به هور رسید.
اسطورهها و میینها در بافت تاریییعاجتماعی به دو شیوۀ میتلف عمل میکنند؛ «میین»
خود را از طری توانین ثابت بیان میکند و تنها جای مؤثری است که این توانین بدونتغییر باتی
بماند .درمقابل ،اسطوره و به ویژه اسطورۀ سیاسی ،خود را به شکلهای میتلفی بیعان میکنعد.
افزونبراین ،اسطورۀ سیاسی همیشه از منظر زمان حال گفته میشود و بایعد معنعای خعود را در
شرایر سیاسی موجود بازجوید؛ بنابراین ،اثر اسطوره تنها تا جایی میتواند مؤثر باشد کعه بتعوان
به من بازگشت و من را براساس شرایر و نیازهای درحالتغییر ،دگرگون کرد.
درحالیکه میینهای سیاسی باید بدون تغییر باتی بمانند تعا انسعدام اجتمعاعی را افعزایش
دهند ،اسطورههای سیاسی باید شرایر همیشه درحالتغییر را پایهگعااری کننعد و بعرای ارتقعای
همان هدف به روی تغییعر گشعوده باشعند .اسعطورههای سیاسعی بایعد همیشعه بعهروز باشعند؛
درغیراین لورت ،دیگر اسطورۀ سیاسی نیستند و به ایز دیگعری تبعدیل میشعوند .منهعا تنهعا
مدلهای انتزاعی نیستند که بتوان شرایر سیاسی موجود را با منها مقایسه کرد.
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دولت پهلوی اول با از میان رفتن اثر اسطوره و تبدیل من به میین و مناسک سیاسی ،شعروع
به کنترل اجتماعی کرد؛ زیرا ،اینگونه کنترل و اعمال سیاسعتهای تنبیعه و زور ،تنهعا راه تعداوم
حیات سیاسی بهشمار میمید .بههمیندلیل ،از سال  1312تا  ،1320شاهد تقابل دولعتگرایی
با هندارهای موردپسند جامعۀ ایرانی ،ازجمله کشف حداب زنان و تادیعد مناسعک معاهبی،
هستیم.
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