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 چکیده

ھای تاریخی انتقال قدرت از قاجاریھ بھ مشروطھ پارلمانی و زمینھھدف مقالھ حاضر، بررسي پیامدھای نظام 
با وقوع انقالب مشروطیت، ساختارحاکم با باورھای سنتي خود در برابر تغییرات در مناسبات . باشدپھلوي اول مي

ایط عینی عدم تطابق نظم سنتی با الگوھای جدید، فراھم نبودن شر. قدرت جایگزین دستخوش نابسامانی سیاسی گردید
در رابطھ تجربھ ی اولیھ ایرانیان  با نظام پارلمانتاریسم،. و ذھنی جامعھ سبب بروز آشفتگی اوضاع حکومت گردید

در نتیجھ جامعھ آبستن بی ثباتی و تمرکز . نظام مطلقھ سیاسی و فرھنگ واپس گرای سنتی قرابت معنایی نداشت با
تحلیلی بھ تبیین  –ا مقالھ حاضر بر آن است با روش توصیفی لذ. زدایی لجام گسیختھ و تفرفھ اجتماعی گردید

ھای پژوھش، ترین یافتھاز عمده. ھای تاریخی انتقال قدرت از قاجاریھ بھ پھلوی در این دوره گذار بپردازدزمینھ
قدرت گیری رضاخان بر اثر برھم خوردن تعادل ساختار سنتی جامعھ پس از مشروطھ، تمرکزگرایی و مھار 

مذھبی و انگلستان از سوی رضاخان  -ای گریز از مرکز توسط رضاخان، جلب اعتماد عمومی نخبگان فکری نیروھ
برای ایجاد دولتی بوروکراتیک متمرکز، ناکارآمدی حکومت قاجاریھ در برطرف کردن نیازھای فزاینده جامعھ، 

ن مقدمھ ای برای آرمان ھای تالش برای حفظ تمامیت ارضی و ھمبستگی ملی و عادی سازی بحران ھا بھ عنوا
بنابراین سوال اصلي مقالھ این .    مشروطھ خواھی، ھمگی سبب تغییر  و انتقال حکومت از قاجار بھ پھلوی گردید

چھ عواملی در سال ھای پی از  انقالب مشروطیت منجر بھ بي ثباتي سیاسی و اجتماعی و فروپاشي حكومت : است
وقوع انقالب مشروطیت سبب بر ھم خوردن تعادل : فرضیھ پژوھش نیز چنین استقاجاریھ شد؟ در این راستا ،  

دوره گذار از دموکراسی و ناتوانی قاجاریھ از بر آوردن . سیستم سنتی قاجاریھ و چالش ھای مختلف برای آنان گردید
 .توقعات نوین،آنان را در سراشیبی انقراض قرار داد
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 مقدمھ

وقوع انقالب مشروطیت در ایران سر آغاز شكل گیري نظام پارلماني و تحدید قدرت 
قدرت سیاسی مطلقھ و نظام ملوک الطوایفی و حاکمیت قبیلھ ای . شاھان قاجاریھ بودمطلقھ 

ساختار سیاسی حاکم، با باورھای سنتي خود یعنی، ظل اللھی . متناسب با عصر مدرن نبود
مذھبی می گرفت، مبانی معرفت   -بودن پادشاه کھ مشروعیت خود را از سنن کھن ملی 

و برخورد با مدرنیتھ دچار گسست در پذیرش عمومی شناختی آن با تحوالت فرھنگی 
اصالح امور سیاسی و کسب استقالل ملی و حرکت بھ سمت ترقی و توسعھ آرمان . گردید

. ھایی بود کھ نیروھای مشروطھ طلب برای آن بھ مبارزه پرداختھ و بھ پیروزی رسیدند
یان و ساختار سنتی در سال ھای پس از انقالب مشروطیت، نخستین تجربھ ی سیاسی ایران

جامعھ و سیطره دول استعماری ھمگی موانع جدی برای حرکت عقالنی بھ سمت نظام 
سیاسی بر جامعھ   –مشروطھ سلطنتی بودند و در این گذار دوره ای از بی ثباتی اجتماعی 

 .ایران حکمفرما شد 

چھ : تبنابراین در مقالھ حاضر، سوال اصلي برای پرداختن بھ این موضوع  چنین اس
عواملی در سال ھای پی از  انقالب مشروطیت منجر بھ بي ثباتي سیاسی و اجتماعی و 

وقوع : فروپاشي حكومت قاجاریھ شد؟ در این راستا ،  فرضیھ پژوھش نیز چنین است
انقالب مشروطیت سبب بر ھم خوردن تعادل سیستم سنتی قاجاریھ و چالش ھای مختلف 

دموکراسی و ناتوانی قاجاریھ از بر آوردن توقعات  دوره گذار از. برای آنان گردید
روش گردآوری داده ھا نیز بھ صورت منابع . نوین،آنان را در سراشیبی انقراض قرار داد

 .باشدکتابخانھ ای می

اولین تجربھ ي تاریخي ایرانیان از نظام مشروطھ، منجر بھ بي ثباتي و ھرج و مرج 
تقریباً بیشتر نخبگان فکری و . چند دستگي گردید و چندگانگي كانون ھاي قدرت و نزاع و

دینی از شرایط موجود نگران بودند و از سویی دیگر انگلستان نیز اھداف و منافع خاص 
لذا تأمین امنیت از طریق ھمکاری . خود را با نبود اقتدار مرکزی در مخاطره می دید
نگلستان را با ھمکاری این امر ا. خوانین محلی و نیروھای انگلیسی امری دشوار بود

نیروھای داخلی بھ سمت روی کار آوردن نیروی جدید با اقتدار کافی برای فائق آمدن بر 
اسفند رضاخانی برای تغییر اوضاع سیاسی و  3موانع موجود وا داشت، سرانجام کودتای 

 . تأمین نارسایی ھای موجود از بستر این شرایط تاریخی بھ منصھ ظھور رسید
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  پژوھشپیشینھ 

ھیچ گونھ پژوھش مستقلی با این عنوان با بررسی ھای بھ عمل آمده صورت نگرفتھ 
ذیالً پژوھش ھایي كھ دارای درجاتی از تشابھ با مقالھ حاضر دارند بھ اجمال معرفي . است

 :مي گردند

تاملي در جمھوري رضاخاني با اتكاء بھ اسناد تاریخي «عباس پرتوي مقدم در مقالھ -
بھ بررسي مبحث جمھوري خواھي ) 16،شماره 1384مھ مطالعات تاریخي سال فصلنا(، »

. مبتني بر اسناد پرداختھ  و اھداف رضاخان از طرح این مسئلھ تشریح گردیده است

نویسنده با توجھ بھ اینكھ در قانون اساسي مشروطھ در چند اصل تصریح بھ سلطنت 
بي اثر كردن این اصول و ملغي  مظفرالدین شاه و اوالدش شده است اما ھدف رضاخان

ساختن حكومت قاجاریھ و با توجھ بھ فراھم بودن زمینھ ھا، اھداف خود را دنبال كرده 
او مواضع روحانیون را دوگانھ ارزیابي . است كھ مخالفت ھاي مختلف مانع آن بوده است

رضاخان مي آیت هللا حائري و نائیني را مخالف این طرح اما موافق رئیس الوزایي .كندمي
. داند و مدرس را مخالف سرسخت این طرح كھ بھ زعم او توطئھ استعماري است مي داند

 .مدرس ھدف رضاخان را قبضھ قدرت و خلع قاجاریھ را دلیل مخالفت خود مي داند

آنچھ تمایز مقالھ حاضر در مقایسھ با پژوھش مذکور محسوب می شود؛ بررسی 
باشد و بحث ریھ بھ پھلوی در سطحی گسترده تر میتاریخی دوره انتقالی قدرت از قاجا

عالوه بر گستردگی زمانی تبیین . باشدجمھوری خواھی رضاخانی نیز جزیی از آن می
 .عللی زمینھ ھا نیز مدنظر است

مواضع علما در برابر جمھوري «فالح توتكار حجت و پرویش محسن در مقالھ -
بھ )  40،شماره 1377،پاییز وزمستان  جستارھاي تاریخي ،سال سوم» (خواھي رضاخاني 

بدبیني بھ طرح جمھوري با نگاه بھ . موضع گیري علما در برابر این طرح پرداختھ  اند
. جمھوري سكوالریستي آتاتوركي و ترس از اتفاق آن در ایران را مھم قلمداد كرده است

پرداختھ اند  نویسندگان در مجموع در بررسي این مسئلھ بھ تشریح توضیحات پیرامون آن
اما وجھ تمایز پژوھش حاضر عالوه بر گستردگی زمانی بھ لحاظ زمانی، جریان شناسی 
زمینھ ھای تاریخی برای جابجایی قدرت و شرایط ذھنی و عینی جامعھ را بررسی می 

 .کند

از اھداف مورد نظر و از اھمیت کار مقالھ حاضر، پرداختن بھ پیامدھای نظام 
اشی از انقالب مشروطھ با توجھ بھ ساخت سنتی ایران دوره قاجاریھ پارلمانی و تغییرات ن

 .باشدو ریشھ ھای آشفتگی ھای موجود و انتقال و جابھ جایی قدرت سیاسی می

 

 تشکیل نظام پارلمانی و تأثیر آن بر ساختار سنتی جامعھ ایران عصر قاجاریھ  -

منعکس کننده باورھاي  قبل از انقالب مشروطیت ساختار سیاسي مطلقھ حاكم بود كھ
شخص شاه و دربار و وابستگانش بر تمامي منابع قدرت و . سنتي از مملكت داري بود

ساختار سیاسی طوری بود کھ اقلیتی بر کلیھ منابع مادی و معنوی . ثروت سیطره داشتند
شاه بعنوان ظل هللا نماینده خدا بر روي زمین بود و بھ صورت ملوك . جامعھ تسلط داشتند
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در چنین . الطوایفي اداره ایاالت و مناصب مھم را بھ نزدیكان درجھ یك خود سپرده بود

. دستگاه حکومتی ، امكان مشاركت و نفوذ و فضاي بازي براي دیگران میسر نبود

ھاي علمي و ھاي ایران، روند سیاسي دنیا متحول شده بود و پیشرفتبرخالف این ویژگي
این امر نخبگان . متوجھ ساختارھاي سنتي موجود گردانیدفني اروپا اذھان ایرانیان را 

فكري و بخشي از كارگزاران مذھبي را بھ سمت تغییر باورھا و ساختار شكني و عبور از 
با تقابل و كشمكش سنت با . نظام مستبدانھ برای برون رفت از این بن بست متوجھ کرد
شد و فصلي نوین از تاریخ مدرنیتھ تالش ھا براي حفظ یا تغییر وضع موجود  شروع 

 .                                              معاصر ایران با انقالب مشروطیت شروع گردید

گفتمان مشروطھ ي ایرانیان، در واقع فرایندي برآمده از درون جامعھ ایران عصر 
اتي بودند شكل گیري نھادھاي مدني و نظام پارلماني و دموكراسي مفاھیم وارد. قاجار بود

این روند . كھ با شرایط تاریخي ایران با توجھ بھ كھنگي آنان قابل تطبیق عقالنی نبودند
ھا و تشكالت سیاسي، برھم خوردن ثبات سیاسي ھاي خشن گروهرقابت: پیامدھایی از قبیل

و نظم اجتماعی، خودسري حكام محلي و گرایشات گریز از مركز آنھا، نبود امنیت جاني 
كنش اجتماعي مردمي در این برھھ، منجر بھ شكل گیري گفتمان . ا در بر داشتو مالي ر

مشروطھ خواھي شد اگرچھ نتوانست خود را با الگوھاي نوین وفق دھد و دچار برھم 
 . خوردن تعادل شد

انقالب مشروطیت را باید ارتباط فزاینده با جھان خارج ، نھ فقط در زمینھ سیاسي و 
ھمچنین شرایط اقتصادي در . حوزه ي آموزشي و فرھنگي دانست تجاري بلكھ ھمچنین در

ایرانیان تحت تأثیر  نظامات ). 153:1379لمبتن،.اس(داخل كشور دستخوش دگرگوني بود 
مدرن با برقراري روابط دیپلماتیك و اقتصادي با كشورھاي پیشرفتھ و پرداختن بھ 

رھاي سنتي برآمدند كھ ماحصل بدنبال تغییر ساختا... تحصیل در مراكز آموزشي خارج و
 .یك دوره مبارزات تحسین برانگیز در مشروطھ ي ایراني متبلور شد

یكي از مشكالت جوامع سنتي در فرایند نوگرایي؛ یافتن راھبردھاي مناسب براي 
زمینھ سازي قبول اندیشھ ھاي نو،آزمون شیوه ھاي جدید، آمادگي براي اظھار عقیده، 

شي، طرح ریزي، ساماندھي ، عقلگرائي، روش علمي، ضابطھ تساھل و مدارا، وقت فرو
مندي و ھمھ عواملي است كھ امكان مي دھد انسان فارغ از دغدغھ ھاي سیاسي اجتماعي 

از آنجایي كھ عوامل حكومتي و نخبگان ابزاري . بھ خودسازي، شكوفایي و تعالي برسد
طرفي مایل نمي باشند، بھ خود از عناصر غوطھ ور در تفكر و عادت سنتي ھستند، و از 

دلیل ھمان رسوبات كھنھ و ارتجاعي، مردم را در قدرت و حاكمیت شریك سازند، ما با 
این امر منجر بھ این مي شود كھ جامعھ در یك سیر . یك تناقض ساختاري مواجھ مي شویم

انقالب ). 67:1382كاظمي ،(انتقالي جبري دچار بحران و عوارض ناشي از آن گردد
ت در بعد بیروني ،حاكمیت محافظھ كار قاجار بھ انضمام پاره اي از روحانیون مشروطی

ھاي دول غربي در كار آن اخالل مي كردند و در بعد داخلي، اختالفات متعدد و نیز دخالت
عدم درك معناي . میان طبقات شركت كننده در انقالب، مانع پیشرفت امور مي گردید

بھ گفتھ ي كاتوزیان، پس . یگر برجستھ و نمایان بودواقعي مشروطیت بیش از ھر مورد د
از فروپاشي رژیم قدیم و استقرار یك مجلس ملي برخوردار از ھمھ اختیارات، باز ھم 
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این گفتھ ی چالمرز ). 162:1389افشار كھن ،(جامعھ بھ سوي ھرج ومرج متمایل شد 
آنان ھماھنگ است، ھاي جامعھ با تقسیم كار مادامي كھ ارزش: جانسون کھ معتقد است

اختالف میان ارزشھاي جامعھ و شرایط زندگي روزمره . تعادل در جامعھ حفظ مي شود
ھاي جامعھ، ناھماھنگ شوند، ھنگامیكھ ارزش. منجر بھ آشفتگي در جامعھ خواھد شد

درباره دوران پس از انقالب مشروطھ در ). 31:1384كاظمیان،(بحران بوجود مي آید
چرا کھ ، ناتواني براي نھادمندی سیاسی تغییرات نوین با شرایط سنتي  . ایران سنخیت دارد

 . ھا گردیدجامعھ منجر بھ نا امني وخودسري خوانین محلي ایالت

از آنجایي كھ قدرت سیاسي در ساختار دولت متجلي بود و مذھب نیز بعنوان فرھنگ 
فكران و منتقدان ازدید روشن.كرد غالب در شكل دھي بھ آن ،نقش عمده ایي ایفا مي

میرسپاسي (اجتماعي ،این دومركز قدرت مي بایستي محل نقد وتغییر واقع شوند
شكست مشروطھ و برقرار نشدن جامعھ ي مدني،از جملھ بیسوادي و نا ). 124:1384،

آگاھي سیاسي واجتماعي مردم ، اختالفات بین مشروطھ طلبان و مخالفین،اختالف سیاسي 
گر قدرتھاي خارجي و نا امني و نا شوراي ملي ، نقش تخریبموجود در جامعھ و مجلس 

سردار آبادي (آرامي ھاي فزاینده در جامعھ ،از مشخصھ ھاي اساسي این دوره ھست
ً بي ثباتي و .ش1299اسفند3سالھاي بعداز انقالب ،  تا وقوع كودتاي ). 96:1378، اساسا

عدم انسجام موجود در جامعھ امكان ھرگونھ نوسازي واصالح را ازبین برده بود و 
عناصر مختلفي كھ اصالح طلب و خواھان وضع مطلوب بودند،از پدید آمدن یك دولت 

). 71:1379قلفي ،(قدرتمند مركزي براي انجام اصالحات ونوسازي حمایت مي كردند 

ست كھ حتي وقتي انقالبي، بسیاري از شكل ھاي جامعھ را تغییر الكس توكوویل معتقد ا
عادت كھن بسیار جان سخت ھستند . دھد، ساختار اساسي آن دست نخورده باقي مي مانند

جامعھ ي ایران بعداز مشروطھ در حال سپري كردن مراحل آغازین ). 30:1389كرونین،(
عادت دیرینھ . ا امري اجتناب ناپذیر بودنظام پارلمانتاریسم بود و تقابل سنت ھا و تجدد نوپ

از دالیل مھم . اجتماعي موجب برھم خوردن مناسبات گذشتھ گردید –بھ الگوھا ي سیاسي 
فرایند پارلماني . آن، عدم تطبیق مناسب ھنجارھا و قواعد رفتاري با الگوھاي وارداتي بود
ات زماني و شرایط در واقع در اروپا از دل جامعھ جوشیده بود و متناسب با مقتضی

در ایران این الگوي وارداتي مي بایست . تاریخي رشد موزون خود را پیموده بود 
نھادھاي قانون گذاري مستقل را بھ نمایندگي از ملت جایگزین قدرت مطلقھ شاه و 

بسترھاي فرھنگي در ایران آمادگي پذیرش این تحوالت سریع را نداشت و . اطرافیان كند
ر تاریخي ھم نداشت كھ بھ نوعي مصالحھ دموكراتیك با سنت ھاي دیرینھ پیشینھ و استمرا
 .رسیده باشد

ایرانیان در مجلس شوراي ملي دوم براي اولین بار مبادرت بھ تشكیل نظام حزبي 
با شكل گیري حزب دمكرات و اعتدالیون در مجلس دوم، از آن بھ بعد اختالفات . كردند

ھاي شدید سالمت آمیز جاي خود را بھ درگیريسیاسي افزایش یافت و بازي حزبي م
فرقھ دمكرات آداب : «فریدون آدمیت چنین نوشتھ است. حزبی، تھمت ھا و حتي قتل داد

از . كردرا زیر پا مي گذاشت و حتي از ترور استفاده مي» قاعده اكثریت«پارلماني یعني 
، بلكھ بھ منظور ترور نھ در جھت انقالبي و برانداختن دشمنان حكومت ملي مشروطھ
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نابود كردن عناصر حزب مخالف و در جھت تمایالت فردي، از كاستي ھاي عمده 
مشروطیت ایران آن بود كھ رقابت واقعي حزبي بنیان استواري نیافت و كار ھمھ ي 

ترور كساني چون بھبھاني از حزب اعتدالیون و . گروھھا بیشتر كشمكش سیاسي انجامید
فرقھ ي دمكرات . اي مناظره ھاي صحیح پارلماني، را گرفتھاي جچند نفر از دمكرات

در جھت روشنگري و نشر دموكراسي اجتماعي باارزش بود، ولي روش آنھا نھ اصولي 
روزنامھ حزب اعتدالیون بھ چاپ تكفیر نامھ . بود و نھ باز نماي مرام مترقي آن زمان بود

ات نیز بھ اعتدالیون برضد حزب مخالف خود مي پرداختند و روزنامھ ھاي دموكر
 ). 103:1378سردار آبادي،»(برچسب واپس گرایی مي زدند

یكي از مھمترین مقاطع در .ه1334 -1339فترت مجلس حد فاصل دوره سوم تا چھارم 
اثرات جنگ جھاني اول و تضعیف قدرت مركزي . تحول ساختار مجلس محسوب مي شود

ان خاني و اعالم حكومتھاي محلي و تحركات خارجي ، موجبات نا امني داخلي، رشد خ
در نقاطي از ایران توسط نیروھاي مخالف مركز در خراسان ،آذربایجان و گیالن گویاي 
ھرج و مرج در اداره امور داخلي و حركت شتابان كشور بھ سوي ایجاد انگیزه عمومي 

د تحوالت خارج از مرزھا نیز بھ این رون. در جھت استقرار قدرت مركزي قدرتمند بود
میالدي و استقرار 1917پیروزي انقالب اكتبر روسیھ در سال . شتاب بیشتري مي بخشید

حكومتي سوسیالیستي و تخلیھ ایران از نیروھاي روس، دولت انگلیس را در انجام 
میالدي كھ بھ منظور ایجاد  1919قرارداد . ھاي سیاسي و نظامي تكھ تاز میدان كردفعالیت

تسلط انگلیس براي مقابلھ با تحركات احتمالي روسیھ نوسازي در ساختار ارتش و 
شوروي تدارك دیده شده بود، با مخالفت شدید روشنفكران آزادیخواه، مشروطھ طلبان و 

ھاي این دوره با ھمھ عوامل داخلي و خارجي آن ، زمینھ فعالیت. عموم مردم روبھ رو شد
طبایي و مساعدت رضاخان ش بھ رھبري سید ضیاءالدین طبا1299اسفند  3ساز كودتاي 

 ).64:1379قلفي ،(میرپنج بودكھ با ھدایت مستشاران نظامي انگلیس انجام پذیرفت

بطور كلي، نھضت مشروطھ بھ شكل گیري جامعھ ي مدني نیرومند و حتي نوع 
ناقص آن نیانجامید، این نھضت تنھا پاره اي از نمادھاي ظاھري جامعھ مدني را در قالب 

ھا بھ منظور آزادي اجتماع ھا، نھادھا، مطبوعات و آزادي افراد وگروهھاي اساسي،آزادي
مشاركت در امور سیاسي، اجتماعي، فرھنگي و اقتصادي قانوني اعالم كرد، اما در 

بررسي ). 102:1378سردار آبادي ،(ھا تحقق نیافت عمل، جامعھ ي مدني با این ویژگي
این انقالب ثمرات ! عبرت آموز استھاي آن چھ انقالب مشروطیت ایران از جھت درس

ھاي وحدت عمل وسیع نیروھاي ضد استبدادي را از یك سو و مضرات تفرقھ وتاكتیك
سازشكارانھ و یا ماجراجویانھ تروریستي را از سوي دیگر، بكرات نشان داده 

تاریخ مشروطھ ایراني نشان مي دھد نھ مشروطگي مشروطھ ). 25:1356طبري،(است
تبریز (دموكراسي و احزاب سیاسي جنبھ حقیقي داشتھ اند واقعي بود و نھ

ناكامي انقالب مشروطھ در دستیابي بھ اھدافش كھ بھ علت وجود یك سري ).186:1371نیا،
. عوامل تاریخي ،تصادفي و نیز عوامل ساختاري بود، در تكوین دولت مطلقھ موثر افتاد

،جنگ جھاني اول واشغال از نظر تاریخي دخالت بیگانگان بھ خصوص در امور مجلس
كشور بھ دست متفقین ،برتري نمایندگان زمیندار نسبت بھ نمایندگان طبقھ متوسط 
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وروشنفكر از مجلس دوم بھ بعد،ناكام شدن اصالحات اقتصادي ،زوال دولت مركزي و 
، وقوع شورش ھاي قومي و 1915نادیده گرفتھ شدن استقالل سیاسي ،ایران طبق معاھده 

نظیر نھضت جنگل شمال، قیام شیخ محمد خیاباني در آذربایجان و ناامن  محلي در كشور
شدن كردستان بھ دست سمیتقو و تالش شیخ خزعل براي استقالل خوزستان و درگیري 
بین قشقایي ھا و ایل خمسھ وپلیس جنوب در اصفھان از عواملي بودند كھ ضرورت ایجاد 

در این متن نبود ). 204:1386ضلي ،اف(یك دولت مركزي نیرومند را ایجاب مي كردند
امنیت سیاسي وبي ثباتي ھا وجدالھاي قدرت روساي ایالت وعشایر شرایط بیمناكي براي 
مردم ایران و كشوري مانند انگلستان كھ منافع زیادي در ایران داشت محسوب مي گردید 

  .         این امر در كم رنگ شدن روز افزون حكومت مركزي بسیار موثر بود.

                                                                                                        

 اقدامات مختلف رضا خان پس ازکودتای سوم اسفند در جھت کسب اعتماد عمومی -

در جامعھ ایران این دوره، روي كار آمدن رضاخان براي تقویت استحكام قدرت 
با . امري كھ مي توانست سبب بازگشت بھ روال عادي گردد. مي گردید مركزي تفسیر

توجھ بھ این شرایط،كودتا چیان مي كوشیدند براي كسب مشروعیت اھداف خود را در این 
با وقوع انقالب . زمینھ تفسیر كنند و نیت اصلي شان را نظم و امنیت وآرامش تلقین نمایند

از خاك ایران و مساعد شدن شرایط براي یكھ  روسیھ و خروج نیروھاي این كشور 1917
تازي انگلستان در غیاب رقیب سنتي خود، اوضاع نابسامان سیاسي و اجتماعي منافع 

انگلستان بھ ناچار با كمك حكام محلي و . حیاتي انگلستان را بھ مخاطره مي انداخت
این امر سبب . نیروھاي نظامي خود مانند پلیس جنوب از تأسیسات نفتي محافظت مي كرد
یعني در این متن . شد تا مقدمات روي كار آمدن دولت مركزي مقتدرتر را فراھم آورد

موجود زمینھ ھاي مناسب براي ایجاد تغییرات ساختاري مطلوب كھ با منافع این كشور 
اوضاع . ش1299اسفند  3مدتي اندك پیش از كودتا ي . ھماھنگ تر باشد  فراھم بود
طور جدي آشفتھ بود و وقوع انقالب بلشویكي در روسیھ وعقب سیاسي حكومت مركزي ب

نشیني آنان از ایران فرصت مناسبي براي انگلستان براي یكھ تازي در عرصھ سیاسي 
مجموعھ دوگانھ عوامل داخلي و خارجي باعث شدند كھ نوعي بي ثباتي . ایران مھیا بود

 .پرتنش بر فضاي سیاسي و امنیتي كشور حاكم شود

 1299تیر  3بر اثر مخالفت جدي وطن پرستان در  1919دولھ عاقد قرارداد وثوق ال
در دوره جانشین وي نیز مشیر الدولھ نیز، بر اثر . از مقام نخست وزیري كنار گذاشتھ شد

جنگ بین الملل اول وضع كشور پریشان ونا بسامان بود، یاغیان و راھزنان در اطراف 
برخي از ایالت وعشایر عالوه بر اینكھ مالیات نمي كشور علم طغیان بر افراشتھ بودند ،

پرداختند،سراز اطاعت حكومت مركزي پیچیده،ضعف دولت تھران یا سقوط آنرا آرزو 
در این میان غائلھ طغیان شیخ محمد خیاباني در ). 224:1395امیني وشیرازي ،(میكردند

عاي خودمختاري آذربایجان و واكنش منفي او و اطرافیانش بھ جو حاكم در قالب اد
با انگلیس بیانگر  این اقدام  1919در ظاھر امر اعتراض بھ قراداد .آذربایجان متبلور شد

. خودسرانھ بود كھ در وضعیت بحراني كشور بعنوان سنتزي از دل آن سر بیرون آورد

سرانجام مشیر الدولھ با انتصاب مخبرالسطنھ ھدایت بھ حكمراني آنجا با ھمكاري انگلستان 
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ھاي آذربایجان را نیروھاي اعزامي از شمسي مقاومت دموكرات 1298بھمن  30در 

خیاباني در جریان .مركز در ھم شكستند و با تصرف تبریز قیام را سركوب كردند
اولتیماتوم دوم روسیھ بھ ایران در مجلس دوم از خود سرسختي وشجاعت خاصي نشان 

مي تجزیھ طلبانھ مدعي احقاق حقوق داده بود و اینك با رویكردي متفاوت در قالب قیا
شاید مسافرت بھ نواحي قفقاز وروسیھ در تغییرات رویھ فكري او موثر . مردم آذري بود

بوده است اما مرحوم مدرس در بیاناتي علني از وي انتقاد كرد وعملكرد وي در این برھھ 
امني و  عالوه بر ضعف حكومت مركزي،فساد و بي لیاقتي ،نا. حساس تاریخي نفي كرد

ھاي ناشي از جنگ ھرج و مرج سیاسي و اجتماعي ، فقر و فالكت اقتصادي، بحران
ھا را متوجھ وجود یك جھاني اول و بھ ویژه خطر تجزیھ كشور، ھمھ ي اقشار وگروه

انگلستان كھ براي حفظ منافع ). 197:1385موثقي ،(دولت مركزي قوي كرده بود
ثباتي براي برقراري امنیت سیاسي واجتماعي بود  استعماري خود نیاز بھ دولت مركزي با

با متزلز ل شدن اقتدار حكومت بھ فكر تغییر در ساختار سیاسي بود و مقدمات وپیش 
انتخاب یك نخبھ سیاسي ویك نخبھ نظامي .نیازھاي این ھدف را گام بھ گام فراھم كرد 

گرفتن از ذھنیت بھ براي نفوذ در بدنھ قدرت و اثر گذاري بر آن ودر راس امور قرار 
 .عینیت تبدیل شد

ھاي محلي، نظیر نھضت جنگل گیالن، بیانگر آرمانھاي ملي بودكھ بنظر بروز قیام
كھ در پي آن بود تا تحت 1919قرارداد . مي رسید دولت آنھا را بیگانگان فروختھ است

با واكنش الحمایگي انگلستان را تحمیل كند و اوضاع را بھ دلخواه آن كشور سامان بخشد، 
یعني رضاخان و ). 1299(میالدي 1921میھن دوستانھ اي مواجھ شد كھ عامالن كودتاي 

. ش 1299در بھمن ماه ). 133:1392كدي ،.آر(سید ضیاء ، بیش ترین سود را از آن بردند 
مالقاتي بین دو عامل كودتا در قزوین صورت گرفت و آیرون ساید بھ رضاخان قول داد 

 21در ). 13: 1377خاتمي ،(تھران بھ ھیچ مشكلي بر نخواھد خوردكھ براي تصرف 

در پاسي از شب وارد ) طرح قبلي(قزاقھا با . ش1299اسفند 3میالدي یا  1921فوریھ 
سیدضیاء الدین طباطبایي . نظمیھ و ژاندارمري در برابرآنھا ایستادگي نكردند. تھران شدند

دستگیري عده ي زیادي از اعیان و اشراف و رضاخان ستاد موقتي تشكیل دادند و فرمان 
و سید ضیاء ) رئیس دیویزیون(رضاشاه سردار سپھ .و سیاست مداران راصادر كردند

نورمن كارگزار انگلیسي در ایران طي ) . 370:1377غني،(الدین رئیس الوزاء شد 
ام بھ پیشنھاد سید ضیاء الدین ،شاه طي اعالمیھ ایي انج:«تلگرافي بھ لرد كرزن نوشت

كودتا را بھ خود نسبت داد و گفت بخاطر پایان بخشیدن بھ بحرانھاي متعدد كابینھ و بال 
تكلیفي امور اجرائي، سید ضیاء الدین را با قدرت تمام بھ نخست وزیري منصوب كرده 

وي ھمچنین اذعان مي دارد كھ سید ضیاء الدین محرمانھ سیاست خود را با من در . است
م گرفتھ است تا آنجا كھ ممكن است تعداد كمتري وزیر بھ كار بھ او تصمی. میان گذاشت

معاھده ایران و انگلیس . گمارد و بیشتر وزارتخانھ ھا را زیر نظر معاونین اداره كند 
قزویني (بدون انجام این كار نمي تواند كارش را شروع كند .باید ملغي اعالم شود ) 1919(
 125فوریھ شماره  25، وارده بھ تاریخ 683ره شما: این سند با مشخصھ ي). 212:1363،

 ).212ھمان،(از نورمن در تھران بھ لرد كرزن بوده است »}اي«2605و2و34{تلگرافي 
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دولت سید ضیاء  با بازسازي گفتمان مشروطھ بطور نمادین درصدد بھره برداري از 
ودتا با صدور سید ضیاء الدین پس از ك.ھاي سیاسي خود بودآن در راستاي افزایش قابلیت

ي مفصلي از جملھ تجدید سازمان عدلیھ بر مبناي عدل وانصاف ،بھبود یي برنامھبیانیھ
وضع كارگران و دھقانان ،افزایش مدارس و بھره مندشدن ھمگان از نعمت تعلیم و 

برنامھ ھایي نیز براي عمران .تربیت،اختصاص وجوه بیشتر براي صنعت وتجارت 
وي . را ملغي اعالم كرد1919وي قرارداد .ھا داردتانومرمت پایتخت وسایر شھرس

خود ایران، آنرا "پول وامكانات "ھمچنین اظھارداشت از اختیاراتش براي اداره كشور با 
نخست وزیر با تشریح مفاسد اقتصادي و بھ ھدر دادن ).223:1377غني ،(اداره مي كند

منابع از سوي شخص حاكم و دربار بھ این نكتھ اشاره دارد كھ با امكانات موجود مي توان 
بھ شكل مناسبي كشوررا بسمت ترقي وقانون گرایي سوق داد و بھ شكلي بارز بھ ایجاد 

ان پنج روز بعداز رضاخ.تصوري اجتماعي و آرماني در فضاي جامعھ مي پردازد 
ھاي سربازان قزاق را اعالمیھ سید ضیاء الدین اعالمیھ دومي صادر مي كند و فداكاري

با وجود عدم كمك مركزي افراد با جان و دل .ھا برمي شمرددر شمال در پیكار با بلشویك
وي . جنگیدند تا ایاالت شمال را نجات دھند و مانع تشكیل حكومت خودمختار شوند

). 224ھمان(خارجي حفظ مي كند –ھا رااز دشمنان داخلي كند كھ تمام ایالتتصریح مي

وي با وعده دادن نظم و امنیت سیاسي مي كوشید كھ تصوراجتماعي مطلوبی از حركت 
در این راستا ،درشرایط موجود .بسمت مدرنیتھ با رعایت اصول مشروطھ ایجاد كند 

مري بود كھ رضاخان با برآورده كردن جامعھ ثبات و عادي سازي جریان امور سیاسي ا
یعني در این برھھ ي تاریخي در .آن بھ تفسیر مشروع بودن روي كار آمدنش مي پرداخت

بستر جامعھ نبود امنیت و ثبات وعمران وآبادي وقاطعیت در مبارزه با نا بسامانیھا امري 
 . ردم قرار دھدواضح بود كھ رضاخان مي كوشید با دستیابي بدان خود را مورد اعتماد م

رضاخان پس از كودتا باعنوان سردار سپھ وارد كابینھ شدو در اردیبھشت 
رضا .شمسي ،با كنار زدن مسعود خان كیھان، وزارت جنگ را در اختیار گرفت1300

شاه، در طي نھ ماه، با انتقال دیویزیون قزاق بھ جاي افسران سوئدي و انگلیسي و 
ھاي تبریز و مشھد، قدرت خودرا مستحكم مريھاي موجود در ژاندارسركوب شورش

در تبریز سرگرد الھوتي فرمانده ژاندارمري محلي و از شركت كنندگان در .ساخت
كنفرانس ملل شرق در باكو،كھ تا حدودي كنفرانسي كمونیستي بود، نیروھاي خود را جمع 

ي برخاستھ  كرد و ھمراه با افراد باقیمانده از نھضت خیاباني بھ جنگ با حكومت مركز
در تبریز حضور رضا ).148:1388آبراھامیان،(بود، اما سركوب و بھ شوروي فرار كرد

خان میرپنج در صحنھ سیاسي ایران پیامد مجموعھ رخدادھایي بود كھ سرنوشت دگرگونھ 
تمامي عناصر اجتماعي اعم از روشنفكران تجدد .اي را براي نھضت مشروطیت رقم زد

گسترده ایي از طبقات اجتماعي جامعھ خواھان استقرار یك خواه، سنت گرایان وطیف 
قدرت مركزي بھ منظور اصالحات بودند، اصالحاتي كھ در نخستین اعالمیھ ھاي كودتا و 

ھاي سردار سپھ رضاخان با گرفتن عنوان). 66:1378قلفي ،(دولت منبعث از آن ھویدا شد
واند استقالل سیاسي ابران و وزیر جنگ ،رضاخان مصلح نوگرا، منجي و كسي كھ مي ت

گفتمان رضاخاني در این برھھ ي ).116:1378سردار آبادي ،(تحقق بخشد پنداشتھ مي شد 
تاریخي كھ نظام معنایي جامعھ حول حفظ تمامیت ارضي كشور و جلوگیري از تجزیھ 
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آن،نظم و امنیت در راستاي تحقق اھداف انقالب مشروطھ مي چرخید و این گفتارمطلوب 

م معنایي غالب مردم بدنبال بسترھایي براي عینیت یابي بود كوشیدبا توانایي خود در نظا
در واقع زمینھ براي فردي مانند رضاخان فراھم بود تا شرایط آشفتھ .آن را نمایش دھد

 .موجود را با تغییر بھ سمت خود متمایل كند 

فتھ ھاي اجتماعي بیشتر در تاثیرات مشروطھ نھنوسازي فرھنگي ودگرگوني
حضور طبقھ جدیدتر تحصیلكردگان غرب در كنار طبقھ حاكم كھ معتقد بودند جامعھ .بود

سیاسي را باید از طریق دموكراسي وبر پایھ دگرگون سازي فرھنگي سنتي بھ فرھنگ 
مدرن ،بھ پیش برد و از این طریق، عظمت گذشتھ وتمدن ان را بر پایھ جدید، در ایران بنا 

تالش  ھایي كھ در این زمینھ . ز فرھنگي دوره مشروطھ بوده استنھاد در واقع چشم اندا
بلكھ . صورت مي گرفت، چیزي نبود كھ از روحیھ نظامیگري رضاخان برخاستھ باشد

ھاي روشنفكري بود كھ تنھا راه رسیدن بھ تمدن غرب را دوري ھا وآرمانتبلور خواست
امیني وشیرازي (تندھا وفرھنگ دیني حاكم بر جامعھ ایراني مي دانساز سنت

دوره ي حاكمیت دوگانھ وجنگ قدرت بین سھ گرایش 1304تا 1300سالھاي ). 230:1395،
: نقطھ ي مقابل آنھا)ب. نیروھاي ھرج و مرج طلب) الف:اصلي سیاسي در كشور بود

مشروطھ خواھان، چھ محافظھ ) ج.نیروھاي طرفدار دیكتاتوري و بعداً حكومت خودسرانھ
دموكرات،كھ خواھان نظم بدون خودسري بودند اما نمي توانستندچطور بھ آن كار و چھ 

دست یابند، و در میان خود درگیر منازعھ بودند اما با توجھ بھ این واقعیت كھ آنھا 
،وطبقاتي كھ آنھا را نمایندگي مي كردند،در كل طرفدار پایان یافتن ھرج ومرج و آشوب 

ً آسان بو د، فقط اراده مي خواست  كھ رضاخان آن را فراوان نیز بودند،این كار نسبتا
نخستین گام رضاخان ،اصالح در امور نظامي و . داشت و ابزار نظامي آن را فراھم آورد

در توجیح این اولویت گفتھ مي شود كھ در آن زمان راھزنان و آشوبگران نا .ارتش بود
ردم زیاد امني بوجور آورده و ظلم آنان و ارباب حكام محلي نسبت بھ م

رضا شاه با ساماندھي ارتش و تقویت آنان براي كسب قدرت ). 48:1380آھنگران،(بود
رضاخان براي تامین ھزینھ ي نیروي عظیم ارتش ، . وجلب نظر افراد جامعھ بھره برد

درآمدھاي حكومتي حاصل از زمین ھاي دولتي را در اختیار گرفت وي با این ارتش جدید 
در سال . قیت آمیز علیھ قبایل وطوایف شورشي انجام دادیك رشتھ عملیاتھاي موف

شمسي علیھ كردھاي آذربایجان غربي ،شاھسونھاي آذربایجان شرقي وكھكیلویھ اي 1301
علیھ بلوج ھاي 1303علیھ كردھاي سنجابي كرمانشاه،در سال 1302ھاي فارس ، در سال 

خراسان و اعراب  ھاي مازندران ،كردھايجنوب شرقي ولرھاي جنوب غربي ، تركمن
 ).149:1397آبراھامیان،(طرفدار شیخ خزعل در محمره

رضاخان در ادامھ با ھدفي دوگانھ اقدام بھ كنارزدن نخست وزیر سید ضیاء 
كرداول،اجراي برنامھ ھاي بلند پروازانھ او در كسب قدرت و دوم،سوء مدیریت سید 

كمي بیش از سھ ما از كودتا .ضیاء و جلوگیري از خدشھ وارد نشدن بھ موقعیت خود 
،قدرت مشترك احمدشاه ورضاخان سیدضیاء رابرانداخت و با مسعود خان و كاظم خان 

 ).321:1379ھمایون كاتوزیان،(از ایران تبعید شدند)ھمراھان كودتا(
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در واقع رضاخان در این جو سیاسی ، بدنبال فراھم كردن بستر ھاي الزم براي كسب 
ر زدن رقبا بود كھ ھرگونھ كنش سیاسي جمعي مي توانست اعتبار برای خود و كنا

در فرھنگ سیاسی جامعھ ایراني ھمواره .موقعیت در حال تثبیت او را بھ مخاطره بیاندازد
لذا برای  قبوالندن خود بھ جامعھ ، نیازمند فراھم . نوعي بدبیني بھ حكمرانان وجود داشت 

امعھ بود ، تا بتواند زمینھ مسلط شدن را كردن نظام معنایي مطابق با ھنجارھاي ارزشي ج
در نگرش غالب ایرانیان دستیابي بھ نظم و تمركز سیاسي و ھمبستگي ملي ، . فراھم کند

الزمھ ي تحقق اصول مشروطھ و گذار از نظام سیاسي سنتي بسمت دموكراسي مي 
اع گفتماني رضاخان با نیازھای این دوره كامالً آشنا بود و مي كوشید نوعي اجم.دانستند 

یعني وي ھمان فردي است كھ مي تواند با توجھ بھ شرایط  .براي انتخاب خود بدست آورد
موجود،بستر ساز تحوالت بزرگ در راستاي حفظ تمامیت ارضي وھویت ملي باشد 

قدرت زبان گفتمان رضاخاني در این بود كھ توانست نظم و امنیت اجتماعي واقتدار .
تا در آن شرایط موجود بتواند اعتماد عمومي .عي نشان دھدمركزي رابا ھمبستگي اجتما

 .را براي صالحیت خود اثبات كند

ھاي خود از رضاخان سركوب میرزا كوچك خان جنگلي ھا از حمایتاھداف انگلسي
بدست گرفتن فرماندھي قزاق و ارتش ایران در دست متحد خود، روي كار آوردن دولت 

برچیدن بساط حكمراني شیخ ). 166:1376صادقكار،( مركزي براي ثبات و امنیت سیاسي
خزعل در كانون توجھ رضاخان بود تا بھ مثابھ قھرماني ملي باز آفریني شودودرعین حال 

شمسي و بھ 1299شیخ خزعل پس از كودتاي .فرایند تشكیل دولت مدرن را تكمیل نماید
از دولت مركزي ویژه پس از قدرت گرفتن رضاخان ،تغییر آھنگ ھواداري بریتانیا 

تا 1300بھ ھرحال از خرداد ).343:1390مالیي تواني ،(را دریافتھ بود)قاجار(
فقط دوسال وچند ماه طول كشیدتا رضاخان عالوه بر وزارت جنگ و فرماندھي .ش1302

رضاخا ن پس از اینكھ ).37:1389كرونین ،(كل قوا بھ مقام نخست وزیري ھم برسد
مھم در ساختار گفتمان مسلط در آورد مبادرت بھ طرح توانست خود را بھ عنوان بخشي 

نظام جمھوري براي نظم آینده سیاسي كشور كرد كھ با توجھ بھ نظام معنایي رایج كھ 
تصوري مثبت نسبت بھ این مدل سیاسي نداشت و ھمجواري ایران با روسیھ كمونیستي 

مونیستي چندان وشك بھ اھداف او، ھمچنین در فرھنگ و سیاست  این دوره اندیشھ ك
ً با پیشینھ استعماري  جذابیتي نداشت نوعي بارضدارزشي قلمداد میگردید، خصوصا

ھاي وابستھ بھ مكاتب ھاي قبلي و حركات تجزیھ طلبانھ گروهروسیھ تزاري در سال
دریافت كھ شرایط عیني وذھني عنصر ایراني آماده ي پذیرش این ...كمونیستي در ایران و
بسترھاي الزم براي تحقق آن در صورت اعتقاد واقعي او بھ آن كھ مدل حكومتي نیست و

یي از ابھام بوده است ممكن نیست بھ نوعي با عقب نشیني از آن بدنبال ھمواره در ھا لھ
كسب امتیاز از منابع مھم مشروعیت بخش در جامعھ بود علي الخصوص كارگزاران 

د كھ مھمترین دلیل او براي حمایت سید حسن تقي زاده در مجلس چھارم گفتھ بو.روحاني 
). 36:1389كرونین،»(امنیتي است كھ او برقرار كرده است«از نخست وزیري رضاخان 

قرارگرفتھ بودبا ایده ) آتاتورك بعدي (رضاخان كھ بشدت تحت تاثیر سرمشق مصطفي 
بھ امر متحد كردن )بھ ظاھر(در این مرحلھ توجھ خاص او .جمھوري بازي مي كرد

ھاي دوران ایجاد نظم و قانون و از بین بردن ركود و پوسیدگي ویژه آخرین سالمملكت، 
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در زماني كھ اتحاد امري حیاتي بود، ایجاد جمھوري ممكن بود زمینھ اي . قاجاریھ بود
در ایران یك جامعھ ي مدني مقتدر ). 64:1385گراھام،(ھا و عدم اتحاد شودبراي درگیري

ً از بازاري ھا وعلماي شیعھ تشكیل شده بودوجودداشتھ ونقش تعیین كننده  سنتي كھ عمدتا
بي شك طبقھ ). 87:1381كمالي ،(اي در انقالب مدرن ایران،یعني مشروطیت ایفا كرده بود

در مناسبات اجتماعی ،بسیار .متوسط سنتي كھ در تداوم حكومت حاكم نقش حیاتي داشت 
امنیت و بر طرف شدن تشنجات مھم تلقي مي شد و در این بستر تاریخي بدنبال نوعي 
در نتیجھ رضاخان مي كوشید . براي دنبال كردن اھداف و دستاوردھاي مشروطیت بود

در بستر نا امن جامعھ ي ایراني آن ) حافظ ترقي وتوسعھ (این تصور ذھني را از خود
در اوج جمھوري خواھي رضاخان وتالش او براي تثبیت موقعیت و .دوره ایجاد كند
ن گفتمان خود در مجلس شوراي ملي موتمن الملك رئیس وقت مجلس با تندي ھژموني كرد

موتمن الملك خود را . با رضاخان برخورد كرده وبھ انتقاد از عملكرد او مي پردازد
نماینده ملت معرفي مي كند وتصمیم گیري در مسائل اساسي را جدا از اختیارات رضاخان 

 .گوشزد مي كند

در آخرین پلھ موتمن :« رات عین السطنھ چنین مي گویددر این باره روزنامھ خاط
الملك با جمعي از وكال ایستاده بودند كھ مواجھ با سردار شدند و یك مرتبھ توپ موتمن 

شما را كي .شما را كي گفتھ بود اینجا بھ این ترتیب بیایید . الملك چون رعد صدا كرد 
در اینجا حكم با من است نھ با تو  .این چھ فجایعي است كھ بھ راه انداختي. احضار كرد

گفتھ بود .اینجا خانھ ي ملت است چھ حق داشتي مردم را از خانھ خود بھ این شكل براني.
جواب .وبراي نظم آمدم }ام{من رئیس الوزراء. ھا را مي زنید مي دانید با كي این حرف

من است مي دھد تو رسمیت نداري، معرفي نشده اي ، من رئیس ملت ھستم وحكم با 
الگوي مشروطھ ي ایراني ).6847:1379روزنامھ ي خاطرات عین السطنھ جلد نھم ،....(و

با وجود تضادھای قومی و تفاوت ھای فرھنگی، نتوانست نوعي اتحاد  برای تامین منافع 
این نامتجانس بودن در راستاي اھداف مشروطھ خواھي، منجر بھ . ملي بوجود آورد

این امر نیز بھ تبع ، زمینھ بحران مشروعیت .وانسجام ملی گردیدبحران ھاي یكپارچگي 
قاجاریھ را فراھم آورد و با توجھ بھ تنوع قومي و نارضایتی فزاینده  مي توانست منجر بھ 

 .گسست اجتماعي و میل بھ استقالل و خودسري در سطح كشور گردد

ھاي موجود مقابلھ كند و بھ عبارتی دیگر، اگر جامعھ نتواند در فرایند توسعھ با بحران
در این مرحلھ گذار درگیر تنش ھاي حاصلھ از آن در اداره امور بشود، وضعیتي پیش 

كاظمیان (، مي دھد»فساد یا تباھي سیاسي «بھ آن عنوان » ساموئل ھانتینگتون«مي آید كھ 
 .امری کھ ایران پس از دوره مشروطھ با آن دست و پنچھ نرم می کرد).  60:1382،

 

مذھبي در روی کار آمدن   –عوامل موثردر اجماع فکری نخبگان سیاسي  -
 حکومت پھلوی اول

رضاخان در بین مردم ایران مي كوشید ھدف خود را اصالح نقاط ضعف ساختار 
ولی برقراری نظم سیاسی و دولت بوروکراتیک متمرکز را بھ . سیاسي حاكم نشان دھد
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از اعمالی کھ در این دوره حساس او . غ می کردعنوان اصلی برای دفاع از حقوق ملی تبلی
نیازمند تایید نخبگان فکری و مذھبی بود بی اعتمادی ایجاد می کرد بھ شدت پرھیز می 

لذا روی کار آمدن دولتی جدید با اقتدار کافی را با توجھ بھ بسترھای فراھم شده .کرد 
 .افظھ کارانھ را کنار زد ھای محامری کھ بھ مرور دیدگاه.ضرورتی مھم تلقی می گردید 

بررسي تحوالت اجتماعي ایران بدون تحقیق در نقش سھ عنصر اساسي درگیر در 
ھا ي ایران، یعني علما ي شیعھ، بازاریان ودولت ناقص خواھد بود ھا و واكنشكنش

كمالي (ودستیابي بھ تصویر صحیح وجامعي از تاریخ ایران را غیر ممكن مي سازد
ھرج .آغاز جنگ جھاني اول، نیروھاي روس و انگلسي وارد كشور شدندبا ). 63:1381،

در پاسخ . ومرج وموج نابساماني، توجھ اصلي را از مسالھ آزادي بھ مسالھ امنیت داده بود
بھ نیازھاي این دوران، رضاخان كھ فرمانده بریگاد قزاق در قزوین بود با حدود سھ ھزار 

شرایط باعث شد تا . بھ تھران حركت كرد زیر دست خود) با طراحي قبلي (نظامي
رضاخان از پشتیباني بسیاري از نخبگان فكري، شمار فزاینده یي از نمایندگان مجلس 

بیشتر كاركنان بلند پایھ دولت، وحتي شمار قابل مالحضھ اي از رھبران وبلند پایگان ....و
كوشید ھمبستگي  رضاخان مي). 30:1378كاتوزیان،(مذھبي ومھم وپرنفوذ برخوردار شود

ھاي تختھ در این راستا سیاست. اجتماعي وملي ونوعي تمركز سیاسي در مركز ایجاد كند
نخستین . قاپو كردن عشایر و مھار قدرت سركشي آنان را در دستور كار خود قرار داد

بھ بعد كھ وزیر جنگ شد این بود كھ مراكز 1300ھدف رضاخان از اردیبھشت 
 ).278:1377غني ،(ارزش ملي درآورد شھرستاني را زیر فرمان

ھا در این سال.ھا پایان داد ھا  و ایاالت بھ آشوبرضاخان در اكثر مناطق و شھرستان
نھ تنھا سركوب بیرحمانھ شورشیان و راھزنان بلكھ مطیع كردن سركردگان وبزرگان 

كردار .تمنطقھ یي، حدالاقل در نواحي شھري، بسیار مورد استقبال عموم مردم قرار گرف
رضاخان در این زمینھ اھمیت دارد زیرا یگانھ دستاورد او بود كھ دوست ودشمن آنرا 

بسیاري از مردم بھ این  1299بھ محض وقوع كودتا ي اسفند ). 36:1389كرونین،(پذیرفتند
در واقع موضوع موضوع . نتیجھ رسیدند كھ این كودتا را انگلستان ترتیب داده است

ود ودر آن زمان چنان بي زیان تلقي مي شد كھ خود رضاخان مي ظاھراً چنان آشكار ب
با این حال ، من بھ این : «سپس افزود كھ ». انگلیسي ھا مرا بھ قدرت رساندند «گفت

 » .آنھا نمي دانستند با چھ كسي سر و كار دارند«یا »مملكت خدمت كردم 

بھ ھیچ وجھ باعث نشد بھ ھرحال، این موید این نظراست كھ دخالت بریتانیا در كودتا 
شمسي كھ رضاخان در اوج كامیابي ومحبوبیت بود، 1302-1303كھ در سالھاي 

در دوره ي بي ثباتي پس از مشروطھ ). 45ھمان،(مشروعیتش مورد تردید قرار گیرد
در .،حفظ استقالل و تمامیت ارضي ایران آرماني بود كھ تجدد طلبان بھ دنبال آن بودند

این اندیشھ ھا در .رضا شاه در دوران حكومتش این مورد بود واقع اساس كار سیاسي
فضاي روشنفكري و بین تجددطلبان وتحصیلكردگان رایج بود و زماني كھ رضاخان ، بھ 

ھا آغاز نمودكھ مورد تایید اغلب این ھر دلیل و علتي اقداماتي در جھت تحقق این آرمان
خان  پس از كسب بخش ھای اصلی رضا). 34:1377غني نژاد،(محافل تجدد طلب واقع شد

ھاي محلي كھ میل بھ گریز از مركز و از ساختار قدرت، لزوم سركوب فئودال
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خودمختاري داشتند را براي تحقق امنیت سیاسي و اجتماعي در راس برنامھ ھاي خود 

در واقع ، در این شرایط در تصورات اجتماعي، تبدیل بي نظمي بھ ثبات و .قرار داد
ھ بھ حالت عادي نوعي تغییر باارزش تلقي مي شد و رضاخان این نیاز را بازگشت جامع

در آن نظام معنایي با تحقق اقتدار مركزي سعي . كامالً حس كرد و جامعھ ي عمل پوشاند
كرد  اعتماد عمومي را از دستگاه حاکم بھ سمت خود جذب كند و با بازتولید نظامي 

 .بكندمتفاوت ومطلوب جامعھ را متمایل بھ خود 

با ) 1281(1903بر اساس معاھده ي ). خوزستان(شیخ خزعل امیر عربستان 
ھا ، با پشتیباني آنھا از بھ رسمیت شناختن مدیران بلژیكي گمرگات سرباز زده انگلیسي
رضاخان بھ عنوان . كردنددر عوض انگلیسي ھا ھم از خود مختاري او حمایت مي. بود

سازي ایران ، بھ عملیات نظامي متوسل شد كھ در بخشي از برنامھ اش براي یكپارچھ 
یكي از مھمترین ). 141:1392كدي ،.آر(نتیجھ ي آن خزعل ھم علناً سر بھ شورش برداشت

اقدامات وي در سیاست تختھ قاپو كردن یا اسكان عشایر سركوب شیخ خزعل در نواحي 
یك دوره ي  كھ.ش1303پس از یك رشتھ عملیات نظامي در اواخر سال .خوزستان بود 

ً طوالني از خودمختاري عملي و آزادي شیخ خزعل حكمران خوزستان خاتمھ داد،  نسبتا
بازسازي اقتدار و حاكمیت ملي بر این ایالت در صدر اولویت ھاي ناسیونالییسم نوپاي 

بحكم  –نقشھ ي خلع سالح تمام عشایر ایران ). 197:1392اتابكي،(ایران قرار گرفت 
ھ مصمم ایجاد آن بود و پیشرفت طبیعي تا اندازه ي بدان حكم مي رژیمي كھ سردار سپ

بتدریج صفحھ ي ایران از وجود   -» فئودالیسم«و قلع ریشھ ي »بورژوازي «نمود، یعني 
و عشایر مسلح پاك شده مركزیت و امنیت بھ تمام معني در ایران »ایلخاني«و » خان«

                                                                                                                  ).       273:1379ملك الشعراي بھار،(بوجود آمد

رضاخان بعنوان فردی کھ بر مشکالت اساسی فائق آمده است، وجود اقتدار سیاسی را 
می ضرورتی براي نجات كشور از آشوب اجتماعي و مخاطرات گونا گون ضروري بیان 

در واقع در این شرایط كھ تحقق دستاوردھاي . کرد؛ اگرچھ بھ كمك عنصرخارجی باشد
انقالب مشروطھ ، اولین پیش شرط آن امنیت و تمركز قدرت براي بود ، لزوم وجود 
دولت مركزي باثبات و پایبند بھ اصول مشروطھ امري حیاتي بود و رضاخان نیز مي 

وي مي كوشید خود را بر . توجیھ ایدئولوژیك كند  كوشید در این راستا اقدامات خود را
ھاي حكام محلي كھ مركز گریز و سلیقھ یي طرف كننده رقابت ھاي خشن و خودسري

قدرت نھفتھ در پس گفتمان رضاخاني این بود كھ . مایل بھ اعمال قدرت بودند نشان دھد 
سركشي عشایر  در عمل نظم و امنیت سیاسي واجتماعي را میسر كرد و با مھار قدرت

او کلیھ اعمال جاری را در جھت منافع . آنھا را پیرامون اقتدار مركزي ساماندھي كرد
 .عمومی قلمداد می کرد

خورشیدي را شاید بتوان دوره انتقالي، دوره فترت ومبارزات 1305تا 1300دوره 
برسرقدرت توصیف كردكھ سرانجام رضاخان بایك رشتھ اقدامات موفق سیاسي ونظامي 

اودر این دوره از بیشترین مشروعیت سیاسي و گسترده ترین . ز آن پیروز بیرون آمدا
یكي از ). 29:1389كرونین،(حمایت مردمي در طول زندگي خود برخوردار بود



 85/  …زمینھ ھای: شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران

ھایي كھ رضاخان ھنگام مواجھھ با مخالفت مجلس یا ھیئت دولت بكار مي برد تھدید سالح
قدر ادامھ داد تا قدرت مطلق را بدست بھ استعفا بود، طوري كھ این كار را آن

رضاخان در جریان انتخابات مجلس پنجم با دخالت نظامیان ). 29:1398غني،(آورد
طرفدار وي توانست طرفدارن خود را وارد مجلس كند وبتدریج راه را براي تسلط خود 

بھ ).تن40حدود (در مجلس پنجم اكثریت نمایندگان ائتالفي فراكسیون تجدد .فراھم كرد
بھ رھبري سلیمان میرزا ) تن14حدود (ھا رھبري سید محمد تدین وفراكسیون سوسیالیست

تشكیل مي داد ودر برابر این اكثریت فراكسیون اقلیت قرار داشت كھ با لیدري سیدحسن 
جریانات سیاسي وحوادث روز در صحنھ پارلمان كھ تحت تاثیر . مدرس اداره مي شد

در .از پیش مسالھ ي ناھماھنگي نمایندگان را مطرح كرد اوضاع خارج از مجلس بود بیش
بھ نزاع و مناقشھ بین نمایندگان اقلیت واكثریت 1320اسفند ماه  7جلسھ ي پنجم مورخ 

منجر گردید وبا سیلي ي كھ از طرف یكي از نمایندگان اكثریت بھ لیدر اقلیت سیدحسن 
ت جمھوري خواھي بھ مدرس زده شد، زمینھ ي اعتراضات عمومي را باید در نھض

عارف قزویني شاعر و موسیقي ). 210:1383شجیعي ،(رھبري سردار سپھ جستجو كرد
ھاي فراواني كرد ودر مخالفت ھایي بود كھ بھ نفع جمھوري فعالیتدان یكي از شخصیت

با حكومت قاجار بھ سود جمھوري تصنیف ھایي ساخت و در كنسرت معروفي بنام 
). 519:1384پھلوان،(زیادي از مردم شركت جستھ بودند خواندكھ تعداد »جمھوري ایران«

ملك الشعراي بھار كھ از نمایندگان مجلس شوراي ملي پنجم بود وبراي تحقق اھداف 
رضاخان مانعي بزرگ متصور مي شد توسط افراد رضاخان مورد سوء قصد قرار 

 .گرفت كھ البتھ جان سالم بھ در برد

تش براي دفع الوقت وگرفتن وقت جلسھ بود با پایان ملك الشعراي بھار كھ تمام صحب
جلسھ رسمي  براي تنفس از آنجا خارج و بھ اتاق مجاور رفت ، مامورین مخفي شھرباني 
و طرفداران سردار سپھ تصور مي كردند ملك الشعراء و عده اي مي خواھند جلسھ را از 

عظ قزویني مدیر روزنامھ ي در ھمین موقع وا. اكثریت بیاندازند ،قصد ترور او را كردند
نصیحت قزوین كھ براي اقدام در دفع توفیق روزنامھ اش از قزوین بھ تھران آمده بود بھ 

رضاخان كھ در سفرت فرانسھ مھمان . طور اشتباھي بھ جاي بھار با شلیك گلولھ ترور شد
كھ بود از طریق نمایندگان مجلس كھ بریا كاري بھ آنجا رفتھ بودند با خبر مي شود 

در واقع گفتمان ). 459:1374مكي جلد سوم،(اشتباھي كسي دیگر را بھ جاي بھار كشتھ اند 
رضاخاني با مطرح كردن طرح جمھوري ترس بر دل علما و نیروھاي مذھبي انداخت كھ 
ایران نیز مانند تركیھ بھ سمت نظام سكوالریسم حركت نكند و این امر در سطح محافل 

و موقعیت رضاخان كھ نوپا بود و بشدت نیازمند كسب  عمومي بازتاب زیادي داشت
ً روحانیون بود را بھ مخاطره مي انداخترضایت گروه رضاخان . ھاي مختلف خصوصا

براي كسب توجھ علما در ظاھر از این كار صرف نظر كرد، اگرچھ اھداف پنھاني در 
طور كامل نظر پشت جمھوري خواھي او نھفتھ بود و بعد از این قضیھ بود كھ توانست ب

رضاخان بھ خوبي مي دانست در نظام معنایي . آنھا را براي بدست گرفتن قدرت جلب كند
كرد حاكم بر جامعھ نیازمند ھمراھي اكثریت طبقات اجتماعي است و تحوالت را سعي مي

. بھ گونھ اي رقم بزند كھ باز تولید خوبي در سطح جامعھ براي او در بر داشتھ باشد 
ھاي متقاعد كردن نبال ملغي كردن حكومت قاجاریھ بود و یكي از روشرضاخان بھ د
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ھاي قدرت این ترفند بود و مي توانست اصول قانون اساسي كھ تأكید بر تداوم سایر كانون

مھم تكیھ بر تخت سلطنت بود كھ . سلطنت در اوالد مظفرالدین شاه مي كرد را بي اثر كند 
دي در بر داشت اما زمینھ اي براي اقناع بسیاري از این نقشھ گرچھ در ظاھر مخالفت زیا

 .نخبگان دیني و دیگران براي گرایش بھ موافقت با قدرت یابي رضاخان شد

روي كار آمدن رضاخان در شرایط ھرج و مرج و ناامني وآشوب و بحران سیاسي 
 ھايدر كشور، از روي زور و بھ كمك نیروھاي مسلح نبود، بلكھ او با ھمدستي گروه

مختلف در درون مجلس و بیرون مجالس چھارم و پنجم و با  تكیھ بر ائتالفي از بسیاري 
ھاي محافظھ كار و سنتي ،اصالح طلب و حتي رادیكال بھ پیروزي از گروه
با تجزیھ امپراتوري عثماني كشور عراق زیر  1920در سال ). 197:41385موثقي،(رسید

آن و با روي كارآمدن حكومت دست نشانده  سلطھ انگلستان رفت با كاله شرعي قیومیت
مراجع بزرگ شیعي در . انگلستان در این سرزمین علما و مردم بھ مخالفت با آن پرداختند

در ایران . عراق بھ نشانھ اعتراض خاك این كشور را ترك كردند و بھ ایران آمدند 
ان براي كسب رضاخان مقدمات آشتي و بازگشت آنان را مھیا كرد و از نفوذ معنوي آن

 .اعتبار خود بھره برد 

كھ اخیراً از )مانند حاج میرزا حسین نائیني وسید ابوالحسن اصفھاني(علماي بزرگي 
رضاخان براي دیدارو . عتبات بھ ایران تبعید شده بودند اجازه یافتند كھ بھ عراق بازگردند

ھوري خواھي بدرقھ ایشان شتابان بھ قم رفت وآنان بھ او توصیھ كردند دست از جم
اونھ تنھا بھ . بردارد چون نگرانند مبادا تحوالتي نظیر تركیھ آتاتوركي در ایران رخ دھد

توصیھ آنھا عمل كرد بلكھ با ترتیب دادن مجالس رسمي روضھ خواني وحركت پیشاپیش 
دستجات عزاداري در ماه محرم در سوگ شھداي كربال، بھ تالشھا وتظاھرات دین دارانھ 

مرقدھاي مطھر » خزانھ مباركھ«در نتیجھ علما نھ تنھا با ارسال ھدایا، . خود افزود
وتحویل علني ھمراه با تشریفات بھ او، پاداش سزاوار بھ وي دادند، بلكھ بھ ھنگام جلوس 

مخبر السطنھ درباره ). 40:1389كرونین،(او برتخت پادشاھي نیز كمترین مخالفتي نكردند
و دولت عراق التیامي شده است و معھود است معاودت بین علماء : «این واقعھ مي گوید

در . سردار سپھ ھم براي تودیع ھم براي بدست آوردن موقع بیانیھ بھ قم رفت. بنمایند
... مراجعت اعالمیھ اي منتشر كرد خالصھ آنكھ جلوگیري از افكار ملت كار دولت نیست 

ل ایران بوده است و چون چون یگانھ مرام من از اولین روز حفظ عظمت اسالم و استقال
افكار متشتت شده است و ممكن است منجر بھ فساد شود در موقع تودیع علماء مقتضي 
دانستم كھ توصیھ كنم عنوان جمھوري را موقوف نمایند و سعي در بر داشتن مانع ترقي 

( ودر منظور تحكیم اساس دیانت و حكومت ملي با من معاضدت نمایند) احمدشاه(كنند 
را مي توان دوران مساعدت روحانیت و ) 1300-1304(این دوران ). 368:1375،ھدایت 

ھا بھ گونھ اي خود را با نھاد مذھب در ارتباط با وي در طي این سال. رضاخان دانست
 ).112:1372اشرف و بنو عزیزي ،(شرایط وفق مي دادند

با این ھمھ در . ایرانیان مانند بسیاري از ملل دیگر، خیلي زود رنگ عوض مي كنند 
مورد رضاخان این گرایش وتغییر عقیده از سوي بسیاري از مردم بھ ھیچ وجھ ناگھاني 
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و این حمایت بیشتر معلول . نبود بلكھ در میان مردم تحصیلكرده وھوشمند سیاسي بود
ً بر اینكھ ھیچ  استقرار آرامش وامنیت در كشور، ودرور نماي نوسازي ایران بود، مضافا

دیگري براي یك حكومت مقتدر، با ثبات وتجدد خواه وجود گونھ واقعي 
در واقع این تحوالت اجتماعي و سیاسي چشمگیر از سوي ). 42:1389كرونین،(نداشت

رضاخان كھ در بستر موجود خلع ھا وكاستي ھاي حکومت قاجاریھ را پر مي كرد در 
برگرفتھ از قدرت زبان رضاخان . باور اجتماعي نوعي اعتماد براي او بدست آورد

در این بستر كھ جامعھ .عملكرد سازنده وي براي حل مشكالت امنیتي وسیاسي جامعھ بود 
ضمن آنكھ وي .ي بشدت نیازمند نظم بود این اقدامات رضاخاني مشروعیت محور بود

سعي داشت خود را فردی مناسب براي حفظ و دستیابي بھ  الگوھاي مطلوب مانند نظام 
 .نشان دھد...زي ومشروطھ و ترقي و نوسا

احمدشاه بھ ویژه ،پس از آخرین مسافرتش بھ اروپا، بھ نحوروزافزوني محبوبیت اش 
گذاشتھ »احمد عالف«را در میان مردم از دست داده بود و مردم نام او را 

احمدشاه در اروپا در حال خوشگذراني بود ووقتي رضاخان ) 39:1389كرونین،(بودند
وپایي و صحنھ عیاشي اورا بدست آورد و در سطح جامعھ ھاي او دركنار زنان ارعكس

افرادي كھ . منتشر كرد بیشتر در افكار عمومي مجبوبیت خودرا بعنوان حاكم از كف داد
براي ماندن . جایگاه قدرت را اشغال مي كنند تا زماني كھ درآن جایگاه ھستند در قدرت اند

خارج از شبكھ این . د، وابستگي دارندخودشان ھم بھ ھمھ ي افرادي كھ بھ آنان وابستھ ان
آخرین شاه قاجار كھ در دوره ).70:1382دسوان،(جایگاه ھاي قدرت ارزش چنداني ندارند

ي زمامداري او كشور در حالت بحراني و بي ثباتي قرار داشت با قدرت یابي رضاخان و 
ریج دچار ھاي قدرت مركزي و جلب افكار عمومي بتدتوانایي باالي او در پركردن ضعف

بي اعتباري شد و كانون ھاي اصلي قدرت متقاعد شدند كھ وي لیاقت اداره كردن مملكت 
 .را ندارد و بھ او پشت كردند

ھا و تصمیم مجلس پنجم از پشتیباني نیرومند ملي گرایان، تجددخواھان و سوسیالیست
قت یا علماي بزرگ دیني در مواف. مقامات بلند پایھ لشكري وكشوري برخوردار شد

مخالفت اقدامي نكردند و بھ سكوتي حاكي از رضایت تن دادند و تعداد زیادي از 
روحانیون عضوء مجلس موسسان بھ سود پادشاھي رضاخان راي دادند 

مجلس پنجم كھ حكم الغاي حكومت قاجار را داد با ھوشیاري ). 40:1389كرونین،(
صورت قدرت یابي او بھ مناصب رضاخان مھره ھاي طرفدارش حضور پیدا كردند تا در 

در . كلیدي و نقشي كارآمدتر در عرصھ مناسبات سیاسي اگرچھ در ذھنیت بدست آورند
مجلس پنجم، وقتي رضاخان تدریجاً خواھان قدرت بیشتري شد یحیي دولت آبادي مي گوید 

ھا راصریح و بھ اصطالح عوام، پوست سردار سپھ از روي روحیات نظامي حرف: «
این امر نیز در تسھیل قدرت یابی رضاخان ). 343:1390بھشتي سرشت،» (زدكنده مي 

 .بسیار موثر بود 

آخرین پادشاه قاجار، تخت طاوس را ترك كرد، این  1305سرانجام، وقتي در سال  
از رضاخان، قویترین مرد آن روز بخواھد بھ ) را وا دارند(امر سنتي بود كھ مجلس 

كھ او در خانواده اي كھ بھ طور كامل خارج از نظام سلطنتي مھم آن نبوده . سلطنت بنشیند
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رضاخان پس از ). 61:1385گراھام ،(بود بدنیا آمده و راه خود را بسوي باال گشوده است

ایجاد امنیت در كشور و عقب نشیني از جمھوري خواھي خود بخاطر مخالفت علما، پس 
پھلوي، فروش مشروبات الكلي از تصویب خلع قاجاریھ از سلطنت و واگذاري دولت بھ 

را ممنوع كرد، قیمت نان را پایین آورد قمار بازي را غیر قانوني كرد، بھ زنان توصیھ 
ھمچنین ادعا . كرد كھ عفت عمومي را رعایت كنند و اجراي اصول اخالقي را وعده داد

 كرد كھ دوآرزوي بزرگ او، در زندگي، دستیابي بھ صلح و امنیت براي عموم و اجراي
با قدرت یابی رضاخان کھ محصول ). 166:1389افشار كھن،(شرع مقدس اسالم بوده است

روند گذر از مدرنتیھ بود در سال ھای آینده تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و 
در واقع جامعھ سنتی ایران در این تحول تاریخی بر اساس شرایط .اقتصادی بوجود آمد 

عادی بازگردد و ظھور رضاخان نیز محصول این فرھنگی خود می کوشید بھ شرایط 
 .گذار بود

در خصوص گذار از مدرنیتھ نظریھ پردازان ھركدام بھ طریقي سعي در تشریح 
توربون اعتقاد دارد كھ چھا راه جھاني . حاالت مختلف پیش روي این جوامع داشتھ اند

وي كشورھایي مانند بھ اعتقاد .ھاي ملي وجود داشتھ استبراي مدرنیزاسیون سیاسي دولت
ایران وتركیھ ،چھارمین راه مدرنیزاسیون را، مدرنیزاسیون وارداتي از خارج را پیموده 

این نوع مدرنیزاسیون را كشورھایي بھ اجرادر مي آورند كھ بھ طور جدي مورد .اند 
 ھاي حاكمگروه.ھاي اروپایي واقع شوند اما ھرگز بھ زیر سلطھ آنان در نیامدندتھدید قدرت

ھا ونھادھاي مدرن دولت ملي وتركیب آنان با این كشورھا توانستند با وارد كردن سیستم
بر این اساس، در ).48:1381كمالي ،.(شیوه ھاي محلي حكومت بھ حیات خود ادامھ بدھند

خصوص تطبیق این نظر با دوره ي قاجاریھ در ایران باید گفت در ایران تصورات 
ر گرفتھ از الگوي غربي بوده است و جنبھ ي وارداتي اجتماعي وسیاسي مدرن ھرچند ب

داشتھ است  اما بر عكس نظر توربون حكومت قاجار در آخر نتوانست موفق بھ حفظ خود 
با وقوع انقالب و تبعات آن بعد از نزدیك دو دھھ مجبور بھ . وگذار بھ دوره مدرن بشود

 .  ترك صحنھ ي سیاسي كشور گردید

ھایي را در فرایندھاي مھم تغییر اجتماعي، عناصر وویژگيتجدد بھ عنوان یكي از 
تغییراتي كھ برخوردار از پیامدھاي . خود دارد كھ تمامي آنھا مقوم تغییر اجتماعي بوده اند

ایرانیان در ساختار نظام مشروطھ ). 355:1378بشیریھ،(مثبت و منفي قابل توجھي ھستند
... بوروكراتیك آنان در مجالس قانونگذاري وكھ دوره ي گذار از سنت بود و اولین تجربھ 

داشتند، شاھد بر ھم خوردن الگوي سنتي و عدم تثبیت نظم نوین بودند و دوره ي بي ثباتي 
گفتمان رضاخاني بابرگرداندن .پس از مشروطھ تا قدرت یابي رضا خان موید آن است

ھاي پرقدرت در سایھ امنیت و ثبات سیاسي بھ كشور و برقراري روابط حسنھ با گروه
جامعھ و ایجاد تصور اجتماعي مطلوب از خود وسعي در تظاھر بھ اصول مشروطھ 

توانست دربافت تاریخي عصر خود منشا تحوالت پیشرو  باشد و در نظام معنایي افراد ...و
جامعھ نوعي حركت بھ سمت ترقي و تجدد را تداعي كرد كھ تا رسیدن بھ تاج وتخت این 

 .نمایش پابرجا بود 
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ھاي عمده ي انقالب مشروطھ یعني حكومت قانون و پارلمان و مشاركت درخواست
آزاد در زندگي سیاسي ، با تكوین ساختار دولت مطلقھ غیر قابل اجرا شدند ولي 

ھاي دیگر آنان، بھ ویژه اصالحات بوروكراتیك و مالي وآموزشي ، نوسازي خواست
نتیجھ ي تكوین ساخت دولت مطلقھ مجال  فرھنگي وگسترش نوعي ناسیونالیسم ایراني، در

دولت رضا شاه نخستین دولت مدرن مطلقھ در ایران بود و مباني آن را . تحقق یافتند
بوجود آورد كھ مھمترین ویژگي آن تمركز و انحصار در منابع و ابزارھاي قدرت دولتي، 
د،  تمركز وسائل اداره ي جامعھ در دست دولت متمركز ملي ، پیدایش ارتش جدی

در این مقطع تاریخي ). 202:1385موثقي،(ناسیونالیسم و تاكید بر مصلحت ملي بوده است
گفتمان رضاخاني با نشان دادن توانایي خود در ثبات و امنیت در كشور كھ خأل معنوي 
آنان بشدت احساس مي شد و جلب رضایت گروه ھاي قدرتمند داخلي و ھمگرایي 

مینھ ھاي آن توانست با كنار زدن قاجاریھ سلسلھ پھلوي را انگلستان با آن با فراھم بودن ز
 .تأسیس كند

 

 گیری نتیجھ

ھاي پس از مشروطھ تا كودتای سوم اسفند رضاخانی، تشکیل نظام پارلمانی سال
ساختار مطلقھ حاکم با تبلیغ باورھای . تجربھ دموکراسی و تقابل سنت و مدرنیتھ مي باشد

از رفتار استبدادی در سطح کشور بشدت با ھرگونھ  خاص خود و ایجاد شبکھ سراسری 
. تغییر و القاء افکار مدرن کھ تعادل حاکم را بھ مخاطره می انداخت؛ مقابلھ می کرد

ھای عدیده بودند و با نفی و نخبگان فکری و بخش ھایی از نخبگان مذھبی متوجھ نارسایی
سرانجام . ادرت کردندطرد گفتار رایج در متن جامعھ بھ ترسیم شرایط آرمانی مب

مشروطیت محقق شد اما آنچھ در ایده تبلیغ شد و انتظار می رفت با عینیت فاصلھ بسیار 
ھاي گروھھاي مختلف وخود سري بي ثباتي سیاسي وآشوب اجتماعي و جدال. داشت

ھای پس از مشروطیت سبب شد با ظھور رضاخان و عملكرد در سال... فئودالھاي محلي و
در بازگشت بھ روند عادي و نظم و امنیت سیاسي بیشتر الیھ ھاي اجتماعي بھ مقتدرانھ او 

در آن شرایط تاریخي بسترھاي مناسب براي قدرت یابي رضاخان از . او متمایل بشوند
رضاخان با . مجاري قانوني و از طریق مجلس نمایندگان با نمایش قدرت او فراھم شد

ھ آرمان بزرگ انقالب بود و با جلب حمایت وعده ي ترقي و احترام بھ نظام مشروطھ ك
اقشار سنتی با نفوذ  جامعھ توانست با نفی حکومت قاجاریھ و آرمان ترقی خواھی زمینھ 

سرانجام بھ آرامی و از طریق ساز وکارھای . ھای خأل قدرت یابی خود را فراھم کند
 .قانونی بر اریکھ قدرت تکیھ کرد
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، انتشارات نقش علماء در سیاست، تھران). 1390(بھشتي سرشت، محسن   .١١

 .پژوھشكده امام خمیني و انقالب اسالمي

، قم، دفتر تبلیغات در آمدي بر جامعھ شناسي تجدد). 1379(بشیریھ ، حسین   .١٢
 .اسالمي حوزه علمیھ قم

، با مقدمھ علي علل ناپایداري احزاب سیاسي در ایران). 1371(تبریزنیا، حسین  .١٣
 .باقري ،تھران، انتشارات مركز نشر بین الملل

 .، تھران ، نشر مدبر رضاخان در مطبوعات دیروز). 1377(خاتمي ،  محمد   .١۴
، مترجم جعفر نجفي  در آمدي بر جامعھ شناسي انساني). 1382(دسوان ، آبرام   .١۵

 .زند، تھران، نشر آگاه
، جلد نھم ، بھ كوشش مسعود روزنامھ خاطرات عین السطنھسالور، قھرمان میرزا، .١۶

 .١٣٧۶سالور و ایرج افشار، تھران، انتشارات اساطیر، 

سعھ سیاسي در دوره سلطنت رضا موانع تحقیق تو). 1378(سردارآبادي، خلیل   .١٧
 . ، تھران، مركز اسناد انقالب اسالميشاه

نخبگان سیاسي ایران از انقالب مشروطیت تا انقالب ). 1383(شجیعي ، زھرا .١٨
 .، تھران، نشر سخن اسالمي

 .، بی جا اوضاع ایران در دوره معاصر، تھران). 1356(طبري ، احسان   .١٩
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 .،تھران ، انتشارات اكباتان رضا شاهروانشناسي ). 1386(صادقكار، مرتضي  .٢٠

یران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگلیسي ا). 1377(غني، سیروس  .٢١
 .، ترجمھ حسن كامشاد، تھران انتشارات نیلوفرھا
، تھران، نشر تجدد طلبي و توسعھ در ایران معاصر).1377(غني نژاد، موسي  .٢٢

 .مركز
 . ،تھران، نشر نيزي در ایرانمجلس و نوسا). 1379(قلفي، محمد وحید  .٢٣

بھ ضمیمیھ  خاطرات و سفرنامھ ي ژنرال آیرون ساید،). 1363(قزویني ، بھروز   .٢۴
 .ي اسناد و مكاتبات سیاسي وزارت خارجھ انگلستان، تھران، نشر آینھ

 .، نشر دیگر دو انقالب ایران، تھران ). 1381(كمالي، مسعود  .٢۵
ترجمھ مرتضي ثاقب  یري ایران نوین،رضاشاه و شكل گ). 1389(كرونین، استفاني .٢۶

 .  فر، تھران ، نشر گلشن
، بحران نوگرایي و فرھنگ سیاسي در ایران معاصر). 1382(كاظمي، علي اصغر  .٢٧

 .تھران ،نشر قومس 
، ترجمھ ي فیروز فیروز نیا،تھران، سراب قدرت: ایران). 1385(گراھام، رابرت .٢٨

 .نشر سحاب كتاب 
، ج تاریخ مختصر احزاب سیاسي ایران انقراض قاجاریھ). 1379(بھار، محمد تقی  .٢٩

 .اول،تھران، انتشارات امیر كبیر 
ج سوم، تھران ، انتشارات علمي  تاریخ بیست سالھ ي ایران،). 1374(مكي ،حسین  .٣٠

. 
 .  ، تھران، نشر گسترهمشروطھ و جمھوري ). 1381(مالیي تواني ، علیرضا  .٣١

 .، تھران، نشر طرح نو یتھ ایرانيتاملي در مدرن). 1384(میرسپاسي، علي  .٣٢
تھران، . )از اندیشھ تا عمل(نوسازي و اصالحات در ایران ). 1385(موثقي ، احمد  .٣٣

 .نشر قومس 
دولت وجامعھ در ایران انقراض قاجار و ). 1379(ھمایون كاتوزیان، محمدعلي .٣۴

 .، تھران ، نشر مركزاستقرار پھلوي
خاطرات و خطرات توشھ اي از ). 1375) (مخبرالسطنھ(ھدایت ، حاج مھدیقلي  .٣۵

 .، تھران، انتشارات زوارتاریخ شش پادشاه و گوشھ اي از دوره ي زندگي من

 

	


