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The essence of politics and political sociology is based on how to regulate the unequal power relations 
between the rulers and the ruled. This is exactly what justifies the existential necessity of the political order 
and its continuation or overthrow.. In this regard, the current research emphasizes that state-building in 
the first Pahlavi period was established in conflict with democracy, and as a result, it suffered from a lack 

of legitimacy and its political stability was fragile ؛Therefore, in this research, the institutional structure of 
the government and its relationship with the institutions of democracy are examined as the most important 
component of legitimizing unequal power relations And it tries to answer the question why the political 
order did not have the necessary political legitimacy during the first Pahlavi period? The hypothesis of the 
research is based on the answer that the desire of the government in the first Pahlavi period towards 
illegitimate power through the conflict between personal and impersonal interests came into conflict with 
political institutionalism, and as a result, the regime was incapable of reproducing political legitimacy and 
the political order was deteriorating. The lack of legitimacy was faced. The data has been collected through 
the library-document method and data analysis has been done using Thomas Nigel's "Conflict of Interests 

and Values Theory." 
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 چکیده
 ق ر   رنهبراب روابط یهفتن نظم چگهنگ  بر سسهس   شمهس جه ع  و سلسهس  جههر 
 ضللرور  ک  اسلل  چسزی همه  دقسقه   این. اسلل  راسللتها فر هنبرا  و حهکمه   سه 

 پژوهش راسته  این در. کم    تهجس  را آ  اسقهط یه استمرار و سلسهس  نظم وجهدی
 به تعهرض در اول پهاهی دور  در سلللهزیدول  ک  دارد تأکس  ا ر این بر حلهضلللر

 سهس س ثبه  و برد   رنج  شلروعس  فق ا  از آ  تبعب  و یهف  اسلتقرار د هکراسل 
 و اول پهاهی در دول  نههدی سلله   پژوهش  این در بمهبراین  بهد؛ شللهمم   آ 

 روابط ب  دهم    شروعس   ؤلف  ترین هم عمها ب  د هکراسل  نههدههی به آ  ارتبهط
 چرا ک  اس  سؤال این ب  گهی پهسخ درص د و گسرد   قرار بررس   هرد ق ر  نهبرابر
 ؟اس  نبهد  بر هردار الز، سلسهسل   شلروعس  از لاو  پهاهی دور  در سلسهسل  نظم

 سم   ب پهاهی اول دور  در رژیم  سل ک  اس  پهسلخ این بر  بتم  پژوهش فرضلس 
 در غسرشللخصلل   مهفع  و شللخصلل   مهفع  سه  تعهرض رهگار از نه شللرو  ق ر 

  شلللروعس  بهزتهلس  از رژیم آ   تبعب  و گرف  قرار سلللسهسللل  نههد م ی به تعهرض
 طریق از ههداد . ش  روروب   شروعس  فق ا  و زوال به سسهس  نظم و نهتها  سلسهس 

 تعهرض نظری » از گسریبهر  به ههداد  تحاسل و گردآوری اسمهدیههی کتهبخهن  روش
 .اس  ش   انجه، نسگل ته س «ههارزش و  مهفع

  مهفع  تعهرض شلهمم    دول  سللهزی  د هکراسلل  سلهزی دول  :کلیدی واژگان
 سسهس   شروعس 
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 مقدمه و طرح مسئله .۱

عنوان نتییی مبارزا  قدر  در دوران پس از بندد نظم سیاسی حکومت رضاشاه بیصـور 
ــز تازه ــرو،ی، بی ل  ــی ایران در زمینی اییاد تمرک  در مناب  انقالب مش ــیاس اد در تاریخ س

ــی و اب ارهاد شدید براد مت ــیاس ــانتن و قدر  و در زمینی ال ایه کمیت قدر  س مرک  س
گرایی در آن برهی از اعمـال قدر  تولی  یالت. در واقسیت، مقتیــیا  زمانی و م ــلحت

اد کی راه گونیگذاشت؛ بیتاریخ ایران، بر امر متناقض ثبا  سـیاسـی و دموکراسی صحی می
شد؛ اما همچنان این دو کاالد اسـتقرار دموکراسی و ثبا  سیاسی شدا از یکدیگر لر  می

رلت. رویکرد مذبور بر این نکتی اشــاره و از مطـاببا  شدد شامسی بی شــمار میعمومی، 
کید داشـت کی گسـترم مدانلی ارته در سیاست هاد کشورهاد شهان سوم مانند ایران، تأ

گر این موضــوا اســت کی ســدردن قدر  بی ین لرد نظامی با انتیارا  لراتر از قانون بیان
ایند نوسازد و توسسی بخه الینفن سیاست است. اسـاسـی براد اییاد ثبا  سـیاسی و لر

وشود، شامسی حاضـر نبود کی قدر  را تمام و کمال بی بویاتان رضـانان تسلیم نماید. بااین
رو، قدر  در چهارچوب و منشـور میلس و قانون اسـاسـی بی رضـانان واگذار شد. ازاین

ونی اعطا کرده بود کی میلس با حســن نیت و بنا بی شــرایم شامسی بی رضــانان قدر  لراقان
 بتواند ثبا  سیاسی را بازگرداند.

رلتی الراد، وشود، علیرغم مولقیت نســبی رضــانان در برقرارد نظم ســیاســی، رلتیبااین
اد داشتند و زمانی ها و نیروهاد سـیاسی کی در بی قدر  رسیدن رضاشاه نقه برشستیگروه

دانستند و حتی آن را بر دموکراسی ه میبرقرارد ثبا  سیاسی را از دستاوردهاد ب رگ رضاشا
اند، از رضــاشــاه لاصــلی گرلتی و مشــروعیت ســیاســی نظم موشود را زیر ســ ال ترشیح داده

بردند. تا شایی کی هنگام اشــتلال ایران توســم متفقین در شنا شهانی دوم، بنا بی برنی می
دادند و با رلتن ح میها، بخشی از شامسی اشلال کشور را بر نظم سیاسی موشود ترشیروایت

 کوبی رود آورند.رضاشاه بخشی از مردم بی ششن و پاد
ومر  و بر این اسـا،، مسـئلی اصـلی پژوهه این است کی چرا مردمی کی در وضسیت هر 

دانســتند، در رلت از مشــکال  کشــور میحلی براد برونآشــوب، برقرارد ثبا  ســیاســی را راه
ر نظم سیاسی موشود ترشیح دادند و حاضر نبودند حتی ، اشلال کشور را ب2415شـهریور سـال 
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در برابر بیگانگان از رضاشاه حمایت کنند؟ چرا رضاشاه نتوانستی بود مشروعیت نظمی را بازتوبید 
شد؟ در این راستا، عنوان ین نقطی قو  و دسـتاورد براد او و شامسی قلمداد مینماید کی زمانی بی

چگونگی زوال مشروعیت نظم سیاسی در دوره پهلود پژوهه حاضـر درصـدد اسـت چرایی و 
ــروعیت نظم  ــی و تحلیز قرار دهد. براد تحلیز روابم نابرابر قدر  و زوال مش اول را مورد بررس

ها و تسار  ارزم»ســیاســی در دوره پهلود اول، از چهارچوب نظرد تامس نیگز تحت عنوان 
این پاسخ است کی میز دوبت در دوره بردارد شـده اسـت. لرضـیی پژوهه مبتنی بر بهره« منال 

ــی و منالسی  ــخ  ــروا از رهگذر تسار  میان منال  ش ــمـت قـدر  نـامش اول پهلود بـی س
تب  آن رژیم از بازتوبید مشروعیت غیرشـخ ـی در تسار  با نهادمندد سـیاسی قرار گرلت و بی

 .رو شدسیاسی ناتوان و نظم سیاسی با زوال و لقدان مشروعیت روبی

 نظری پژوهش . چهارچوب2

ثباتی ســیاســی را در تسار  بین منال  و ، ریشــی بی«برابرد و شانبدارد»در کتاب  12تامس نیگز
داند. نیگز تأکید دارد کی در ین هاد غیرشخ ی میهاد شـخ ـی الراد و منال  و ارزمارزم

ــت کی بتواند تسادل و توازنی بین منال ــروعیت برنوردار اس ــی از مش ــیاس   شـامسـی، آن نظام س
سی قرن سیاۀ شـخ ـی الراد و منال  غیرشـخ ـی آنان برقرار نماید. نیگز پرسـه اصـلی للسف

ــتم را این ــهروندان کی منال  و ارزمگونی تقریر میبیس ها را بی تسار  هاد متسار  آنکند: ش
آمی  زندگی را سدرد صـور  مسابمتتوانند در شهانی مشـتر  و بیکشـاند، چگونی میبابقوه می
ــا، میکننـد؟ ب ــت: منال  و ارزمر این اس ها )نیگز، توان گفـت کی علت تسار  دو چی  اس

تواند سامان و ثبا  سیاسی نود را حفظ نماید (. بی عقیده نیگز، آن نظام سیاسی می42 ،2411
انداز شخ ی با کارکرد اقناعی را در آن انداز غیرشـخ ـی با کارکرد آرمانی و چشـمکی دو چشـم

اندازها و ده باشــد. نیگز در نظریی ســیاســی نود بی دنبال تلفی  دوگانگی چشــمشامسی نهادینی کر
هاد (. براین مبنا، نظام76 ،2411یابی بی مسـئلی مهم مشـروعیت اسـت )نیگز، تب  آن دسـتبی

 کند؛بندد میسیاسی را بی چهار دستی مطاب  شکز ذیز تقسیم

 های سیاسی از تامس نیگلبندی نظام(: تقسیم۱شکل )

                                                           

1. Thomas Nage 
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 (78: ۱911منبع: )نیگل، 

ــز عام بی ــروا نواهد بود کی دو اص اد گونی،رلی و شانبدارد مسقول را بیپس نظامی مش
،رلی لارغ از لاعز نادیده گرلتی نشده باشد ثانیًا شانبدارد مسقول او باهم شم  کند کی اواًل بی

(. در پژوهه حاضــر، Nagel, 1995: 61-63،رلی باشــد )یا ادبی وابســتی بی لاعز منطب  بر بی
گیرد. بدین نحوه، منال  شخ ی، بردارد قرار مینظریی تامس نیگز در سطح سیاسی مورد بهره

مسادل تمایز نظام ســیاســی بی شــخ ــی شــدن قدر  و منال  غیرشــخ ــی مسادل نهادهاد 
ی تسیاسی قانونمند یا نهادهاد قانونی ـ عقالنی )مشروعیت عقالنی در اندیشی وبر( در نظر گرل

انداز حاکمیت شخ ی( کی در شامسی شـود. درواق ، تسار  منال  شخ ی شاه )از چشممی
انداز حاکمیت رود در مقابز نهادهاد شمسی و قانونی )از چشـمایرانی مسادل دوبت بی کار می

 شود.سازد میقانونی( نظیر قانون اساسی، میلس و اح اب مسادل

 یرشخصی در سطح سیاسی(: تعارض منافع شخصی و منافع غ2شکل )

 

 های پژوهش(منبع: )یافته

ـ با ثبات و نامشروع2 ـ با ثبات و مشروع1

ـ بی ثبات و نامشروع4 ـ بی ثبات و مشروع3

اسیتقسیم بندی نظام های سی

تمایل شاه به ش،صی شدن 
(چشم انداز ش،ضی)قدرت

تمایل جامعه به قانونی و نهادینه 
چشم انداز )شدن قدرت

(غیرش،صی
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رلتی اســت کی ما را از تنگناد نســبت متناقض راه برون« 1نظم مشــروا»بنابراین، اییاد 
رهاند. نظم مشـروا با تلفی  دو مقوبی قدر  و مقبوبیت، رداد مشروعیت آزادد و اقتدار می

(. از ،رلی 37ـ  36 ،2471یگران، بر تن مناسبا  نابرابر سلطی پوشانده است )نوروزد و د
دیگر، نظم نامشـروا، تسادل میان اقتدار و آزادد را دستخوم تلییر نموده و بی همان تناس  

شود. در چنین وضسی، امکان موش  بازگشـت تر، و وحشـت بی درون اشتماا انسانی می
،ر ، گیرد و در سایی نبود ین دوبت بیهاد القی و عمودد شد  میلسال شـدن شـکا 

ثباتی نواهد برد. سود تسار  و بیها، شامسی سـیاسی را بیناهماهنگی میان منال  و ارزم
درواق ، تسار  میان منال  شخ ی حاکم و نهادهاد قانونی غیرشخ ی از رهگذر ال ایه 

تب  آن شــکنندگی دوبت در مقابز نشــونت ســیاســی موش  زوال مشــروعیت ســیاســی بی
 گردد.و نارشی می هاد دانلیها و چابهبحران

هاد ناکارآمدد هستند و حکمرانی داراد سـانت« 2هاد شـکنندهدوبت»بی ین مسنا م 
گونی گیرد. در آنیا هیچها برمبناد اشبار و نی مشـروعیت و حاکمیت قانون صور  میدر آن

ــخگو کردن رهبران بی مردم وشود ندارد ) ــازوکارد براد پاس  :Brooke and others,2012س

هاد شــکننده در حفظ انح ــار و اعمال نشــونت موردنظر وبر، ســب  ناتوانی دوبت(. 35
،ور مسـتمر بی چابه کشیده شود و در لرایند بی چابه کشیده شـود کی این انح ـار بیمی

گیرد. این نشونت آمی  مورد استفاده قرار میهاد نشونتشدن و دلاا از این انح ار، روم
هاد شکننده در تحرکا  ستی  در دوبتد. بازیگران همکنمشـروعیت دوبت را تیـسیم می

ــونت می ــونت از نش ــوند. از ،رلی دیگر بازیگران نارشی مدام نود موش  توبید نش ش
گونی موارد دوبت اند. در اینه،ور مســتمر بر کنه متقابز دوبت و نشــونت کمن کردبی
 ,Brookerی بوده اســت )شاد اینکی منبسی براد امنیت باشــد برعکس منبسی براد ناامنبی

هاد شــکننده، نود دوبت تهدیدد شدد براد بخه ب رگی از مردم (. در دوبت70 :2014
آید. در این وضـسیت منال  شخ ی دوبتمردان با منال  شمسی مردم در کشـور بی شـمار می

                                                           

1. Legitimate order 
2. Fragile Government 
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ومر  گردد و اســاسـًا هر گیرد و قانون بی امرد شــخ ـی و اب ارد تبدیز میتیـاد قرار می
 (.66ـ  67 ،2413شود )برو  و دیگران، ی میدرون

شــکننـده بودن دوبـت بـی مسنـاد آن اســت کی دوبت حفظ و بقاد نود را نی بر مبناد 
نهـادهاد قانونی و دموکراتین بلکی بر مبناد گســترم دســتگاه نشــونت و از ،ری  اب ار 

بندد قسیمکند و بر مبناد تسـرکوب )ارته( و ،رد کردن منال  ،بقا  مختلم پیگیرد می
 ــــ با ثبا  و مشــروا  1ــــ باثبا  و نامشــروا  2هاد ســیاســی تامس نیگز )چهارگانی نظام

هاد سیاسی باثبا  و نامشروا ثبا  و مشروا( در ردیم نظامـ بی 3ثبا  و نامشروا ـ بی 4
ــلت (. ازاین27 ،2411گیرد )نیگز، قرار می رو، نامشــروا بودن ثبا  ســیاســی بی آن ن 

مسنی کی از پشتوانی مردمی، قانونی و پایگاه اشتماعی برنوردار دهد؛ بدینن میشـکننده بود
 نیست، بلکی متکی بی دستگاه نشونت یا قدر  نارشی است.

ــیوه اعمال حکومت، اهدا  قدر   ــی، ش ــیاس ــوم ماهیت نیروهاد س وقتی در ن 
اشــد، نظام ها وشود نداشــتی بنظر میان پاره لرهناها، اشماا و اتفاقســیاســی و ســیاســت

ــروا، بی ــی و نهادهاد من ود، غیرمش ــیاس ثبا  و ناکارآمد نواهد ماند. درنتییی ممکن س
است اعمال زور و اشبار و متمرک  سانتن مناب  قدر  سیاسی شانشین اشماا گردد. در این 

یابد. وضـسیت احتمال کاربرد قدر  عمومی در ندمت منال  و عالی  شخ ی ال ایه می
ها ها موش  تشــدید و تسمی  چندپارگیک  منـاب  قدر  و کنترل بر آناز ســود دیگر تمر

(. 222 ،2475شـود. در این شـرایم نظام سـیاسـی، نظام با ثباتی نخواهد بود )بشـیریی، می
عنوان ویژگی عمده لرایند تکوین ســانت قدر  مطلقی در ایران نتییی لقدان تمرک  قدر  بی

ار  و منازعی آشـکار میان منال  شخ ی و منال  تب  آن تسنهادهاد سـیاسـی مشـروا و بی
 غیرشخ ی است.
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 . پیشینه پژوهش9
 شده مرتبط با موضوع موردبررسیخالصه آثار چاپ

 نویسندگان
سال 

 انتشار
 نتیجه عنوان

قیصری، 

علی و نصر، 

 ولی

1411 

دموکراسی در 

ایران: تالش برای 

آزادی مدنی در 

 گستره تاری 

ب، شکست رضاشاه را در نویسندگان در این کتا

رسیدن به آمال و آرزوهایش را، مستبد شدن رضاشاه 

و مجبور کردن ایرانیان به انت،اب فاویستی میان 

 دانند.توسعه یا دموکراسی از سوی وی می

کاتوزیان، 

 محمدعلی
1372 

دموکراسی، 

دیکتاتوری، 

 مسئولیت ملت

منش استبدادی جامعه ایران باعث شده است 

ای از نظم، ره تاری،ی چرخهکه در هر دو

ومرج و نظم دوباره تکرار شود. شورش، هرج

های م،تلف تاری،ی تکرار این الاو در دوره

ناشی از ویژگی کلنای و کوتاه بودن جامعه 

ایرانی است و همراه سبب شکاف و تضاد میان 

 دولت و ملت شده است.

رنجبر، 

 مقصود
 امنیت رضاخانی 1383

راری ثبات سیاسی، چنان رضاخان به بهانه برق

به سرکوب و خفقان دست زد که بهای آن برای 

ملت، ناامنی روحی و روانی، سیاسی و فرهنای 

تبع آن رژیم مشروعیت خود را از دست بود و به

 داد.

یاور، 

 مجتبی
1394 

نوستالژیا: 

مشروعیت و ضد 

مشروعیت در 

 دولت پهلوی

مشروعیت رژیم پهلوی بیش از آنکه مبتنی بر 

قالنیت باشد، مبتنی بر احساسات نوستالژیک ع

گذشته باشکوه ایران بود و چون مبتنی بر 

واقعیت جامعه نبود، در موقع پیدا شدن 

گرایی( به ضد نوستالژی رقیب )اسالم

 مشروعیت برای رژیم پهلوی اول منجر شد.

کاتوزیان، 

محمدعلی 

و احمدی، 

 حمید

1383 

مشروعیت سیاسی 

و پایااه اجتماعی 

 اشاهرض

ترین عوامل زوال مشروعیت سیاسی یکی از مهم

رضاشاه، طرد افراد کارآزموده و عدم واگذاری 

 گذاری به نمایندگان ملت بود.نقش قانون
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فراست،واه، 

 مقصود
1381 

دو قرن چالش 

توسعه و 

دموکراسی در 

 ایران

گونه که برای استقرار و تثبیت دموکراسی همان

، برای توسعه نیز حداقلی از توسعه ضرورت دارد

انبساط سیاسی تا حدودی الزم است. چراکه 

های شفاف و توسعه به نهادهای قانونی، مکانیزم

گویی سیاسی نیاز دارد که دموکراسی پاس 

 سازد.سیاسی را ضروری می

نوزانی، 

 بهرام
1383 

دشمن پهلوی/ 

ها و گروه

های اصلی جریان

م،الف در دوره 

 حکومت پهلوی

ین مقاله، علت سقوط و دشمنی نویسنده در ا

های خودم،تار، های م،تلف نظیر جنبشگروه

ها و جریان مذهبی با ها، دموکراتکمونیست

حکومت دوره پهلوی را به خاطر گسترش 

دستااه خشونت و فقدان هرگونه پیوند میان 

 داند.گر با مردم میدولت سرکوب

 های پژوهش(منبع: )یافته

ی  و مطابساتی کی نویسنده در ارتباط با موضوا مورد بحث داشتی تحقۀ با توشی بی پیشـین
،ور مستقز بی ثبا  سیاسی شکننده و نامشروا دوره اول رسد پژوهشی بیاست، بی نظر نمی

تامس نیگز پردانتی باشد، از « هاتسار  منال  و ارزم»پهلود بر مبناد چهارچوب نظرد 
 نگرد.یدد بی موضوا میاین حیث، مقابی حاضر از زاویی تحلیلی شد

 . روش تحقیق پژوهش4

ــ ادها از ،ری  روم کتابخانیدر پژوهه حاضر، گردآورد داده ها با اسنادد و تحلیز داده ـ
ــی با منال  »گیرد از چهارچوب نظرد تامس نیگز تحت عنوان بهره ــخ  تسار  منال  ش

 در سطح سیاسی انیام شده است.« غیرشخ ی

 سیاسی شکننده در دوره پهلوی اول قدرت نامشروع و ثبات .5
اد در تاریخ سیاسی نتییی مبارزا  قدر  در دوران پس از انقالب مشـرو،ی ل ـز تازه

ایران در زمینـی اییـاد تمرک  در منـاب  قدر  و در زمینی ال ایه کمیت قدر  ســیاســی و 
(. با 66، 2475اب ارهاد شدید براد متمرک  سانتن و اعمال قدر  لراهم سانت )بشیریی، 

گیرد رضانان و گسترم نفوذ او بر منا،  مختلم کشور با استفاده از اب ار نشونت قدر 
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نظامی، میز بی قدر  نامشــروا در دوبت رضــانان آغاز و میلس و قانون اســاســی نادیده 
سازد علیی دموکراسی در قاب  بازد تسار  منال  شخ ی شاه سان، دوبتگرلتی شد. بدین

سازد کی بی قدر  داد؛ دوبتپازل صـحنی سیاسی ایران را شکز می با منال  غیرشـخ ـی،
نماید تا کند و نهادهاد سـیاسی را بی اب ار صر  قدر  شخ ی تبدل مینامشـروا میز می

 نظم سیاسی را از ،ری  دستگاه نشونت تیمین و تأمین نماید.
ــی کردن قدر  در مقابز مطاببا    دموکراتیندر واقسیت، در این دوره تمایز بی شــخ 

ــی پدید میشامسی قرار می ــخ  ــی گیرد و نوعی حکومت اقتدارگراد ش ــدد قبی آید کی درص
کننده این میمون نوبی بیانهاد غیردموکراتین است. مفهوم اقتدارگرایی بیقدر  بی روم

وضـسیتی اسـت کی در آن اواًل آزادد بی نف  قدر  و ثبا  سیاسی در قاب  ۀ کنندو توصـیم
هایی اعمال شــود؛ دوما این اقتدار با محدودیتوچرا از اقتدار محدود میچونا،اعت بی

نوبی رود. این سیاست بیشود کی استفاده از دستگاه نشونت از نمونی بارز آن بی شمار میمی
هاد مردمی از مشارکت داشـتن و محروم سانتن بخهنود با تالم دوبت براد منفسز نگی

اد کی قدر  سیاسی منال  نود را گونیباشد. بیر پیوند میدر قدر  و لرایندهاد سـیاسـی د
ها و هاد نهادد این بخه نظیر، قانون اسـاسـی، میلس، اح اب، رسانیدر تیـاد با پایگاه

کی دیگر قادر بی تنظیم و تدوین مطاببا  سـیاسی قانونی و نحودکند؛ بیامثابهم پیگیرد می
شیح منال  شـخ ی قدرتمندان بر مالحظا  اصـیز نود نباشـند. برآیند چنین وضـسیتی تر

هاد صور ، ستی  و تقابز دوبت در پهلود اول با پایگاهمد  و بلندمد  اسـت. بدینمیان
کشــیده شــدن نهادد قانونی )قانون اســاســی، میلس، اح اب، مذه ( منیر بی چابه

 همشـروعیت سـیاسـی رژیم شـده اسـت و پاسخ رژیم سیاسی بی این لرایند بی چابه کشید
شـدن، گسـترم دسـتگاه نشـونت و محروم سانتن مردم از اشتراکا  سیاسی بود و نتییی 

 گسترم نشونت سیاسی، تیسیم مشروعیت و ثبا  سیاسی در دوره اول پهلود است.

 مثابه تعرض به منافع غیرشخصینقض قانون اساسی به .5-1

را زیر پا گذاشت و شده در قانون اساسی هاد ت ـریحرضـاشـاه با رسـیدن بی قدر ، آزادد
(. هرچند 72 ،2471سرعت بساط پلیس سیاسی را در سراسر کشور گسترم داد )امینی، بی
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نهـادهـاد دموکراتیـن مانند میلس و قانون اســاســی همچنان پا بر شا بودند اما اصــول 
شد کارد شده بود کی اسا، انتخابا  بر تقل  بنا میدموکراسی تا آن اندازه تیسیم و دست

تراز و دادند منال  شـخ ـی نود را با منال  شـخ ـی رضـاشـاه همندگان ترشیح میو نمای
ترین اقداما  (. از مهم225 ،2412منطب  سازند و نود را چندان بی دردسر نیندازند )دانه، 

توان بی سل  استقالل قیا  بر اسا، تفسیر دو رضـاشـاه در تسر  بی قانون اسـاسـی می
ــز ) ــاره کرد )مال71و  72اص ــــ  164 ،2472یی توانی، ( اش ــیرد کی باعث 163ـ (. تفس

مخدوم شـدن اسـتقالل قیـا  بی نف  منال  شخ ی شاه و در تسار  با منال  شمسی و 
 گرلت.،رلی برابر،لبانی قرار میبی

در کمیسیون قوانین عدبیی بی شرح  2425مردادماه  17قانون اساسی در  71تفسـیر اصز 
متمم قانون اسـاسی آن است کی هیچ  71از اصـز  ماده اول: مق ـود»ذیز ت ـوی  شـد؛ 

توان بدون رضــاد نود، از شــلز قیــایی بی شــلز ادارد یا حاکم محکمی عدبیی را نمی
ــاح  ــا  با رعایت رتبی آنان ص ــرا منتقز نمود و تبدیز محز مأموریت قی ــ  دادس من 

مأموریت  قیاتی کی با رعایت ماده اول این قانون مخابم اصـز مذکور نیسـت. ماده سـوم:
آنـان تبدیز شــده و از قبول مأموریت امتناا ورزند، متمرد محســوب و در محکمی انتظامی 

(. بدون تردید، چنین 2462ـ  2463 ،2472)مالیی توانی، « تسقی  و میازا  نواهند شد
متمم قانون اساسی کی نقض غر  اصز م بور بود، گامی در شهت  71برداشـتی از اصـز 

شــد )شسفرد ندوشــن و محمودآبادد، میریی محســوب میۀ اه و قواقتدار و نودکامگی شــ
کرد کی با سـل  استقالل قوه (. بدین ترتی ، منال  شـخ ـی شـاه اییاب می251 ،2471

عنوان قیــاییی و اییاد رع  و وحشــت در میان قیــا  بلندپایی و مقاما  دادگســترد کی بی
دد قیا  را مخدوم و نهادد کی آمدند، پایگاه نهاحساب مینماینده منال  غیرشخ ی بی

 متوبی برقرارد عدابت و قانون بود را بی اب ارد در راستاد منال  مشخ ی نود بدل سازد.
شد. بدین مسنا کی صر  بر این مبنا، قانون بر مدار منال  اسـتبدادد رضـاشـاه تفسیر می

  هی مواقوشود قانون اسـاسی براد اعمال محدودیت بر قدر  مطلقی کالی نیست، بلکی گا
ــی دوبت و ،بقی حامی آن، در نود قانون ثبت  ــخ  ــونت بی نف  منال  ش عدم مدارا و نش

توان هر درشی از قهر و نشونت را بی نف  تمرک  قدر  و در تیاد با دموکراسی شود و میمی
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(. بدین ترتی ، یکی از 123 ،2462و منفست عمومی بر مبناد قانون اعمال کرد )کاتوزیان، 
کی اصحاب قدر  با نحوداثر کردن موان  قانونی آن است؛ بیحذ  انتال ، بیهاد شـیوه

ــرکوب، تسار  منال  و ارزم ــز بی قوه قهریی و اب ار س ــرکوب میتوس کند و ها را بی زور س
 سدس مدعی آن است کی انتال  و تیادد میان منال  دوبت و مردم وشود ندارد.

ــی، اقتدارگرای ــاس ــیر قانون اس ــلیقیدرواق ، تفس ــمیت ی لردد و حکمرانی س اد را رس
ها و بخشید؛ حکمرانی کی در تیاد با منال  غیرشخ ی و در راستاد م ابح و تشخیصمی

(. بدین ،ری ، حاکم 456 ،2416ابقلم، شد )سری روحیا  و منال  شـخ ی متمرک  می
سود نود ند و بیترسازمان آنان را میمسـتبد با در انتیار گرلتن همی مناب  زندگی مردم، هم

(. بر این مبنا، حکومت دیکتاتورد رضاشاه، با 122ـــ  121 ،2414کرد )پیمان، شل  می
(. قانون در چنین نظامی، 327 ،2461قانون اسـاسـی و متمم آن منالا  داشت )کاتوزیان، 

باشد. ،ر  نیست، بلکی شانبدار منال  شخ ی شاه و آن چی د کی او بدسندند، میتنها بینی
بینند و چنین نظمی در صــور ، الراد هســتیت اشتماعی نود را در مسر  تردید میینبد

ــتی میاد تناقضرابطی ــود و از ،ر  مردم، آمی د، از ،ر  دوبت، باثبا  و پایدار پنداش ش
 شود.شکننده و نامشروا انگاشتی می

ــاه و منال  شمسی در قاب ــاش ــی رض ــخ  ــا،، تسار  منال  میان منال  ش   بر این اس
نهادهاد قانونی، منیر بی تسارضـا  ارزشی گردید؛ زیرا اصواًل نودکامگی رضاشاه مان  از 

ــا، وشود و بودن الراد می ــرکوب هیچاحس ــز از س ــبت بی نظم حاص ــد و مردم نس گونی ش
ــای ــتند. زیر س ــا، تسلقی نداش ــتبداد گزۀ احس ــد و رابطی منفی و هاد آزادد پرپر میاس ش

دموکراسی سیاسی بار دیگر در صحنی سیاست ایران تکرار شد پارادوکسـی سـامان سیاسی و 
صــور ، با وهور رضــاشــاه نهادهاد مشــرو،یت کی مظهر (. بدین111 ،2412)مسظمی، 

رلتند، در لیـاد انتناق و نودکامگی، کارکرد سیاسی نود را از منال  شمسی بی شـمار می
ن قانون اسـاسی نبود کی (. ای253 ،2471اند )شسفرد ندوشـن و محمودآبادد، دسـت داده

کرد بلکی دستگاه نشونت کی در رأ، آن شاه قرار داشت، انتیارا  سـلطنت را مشخص می
کننده قدر  بود و ارته میرد لرایند اســتحابی قدر  بی نف  حکومت کننده و توزی تسیین

 رلت.گرایی بی شمار میشخ ی و در تسار  با دموکراسی و مشارکت
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هاد مشروا دموکراتین سازد پهلود اول، اقتدار سیاسی نی از راهبدین ترتی ، در دوبت
بلکی مبتنی بر قدر  بوروکراتین و شخ ی بود و این نوا نظام سیاسی بیه از آنکی بی قانون 

رو، امر سیاسی (. ازاین215 ،2412زاده، متکی باشـد بی سـازمان نظامی وابستی است )لالح
و قانونی برنوردار نبوده است و از رهگذر ابهام و نأل  در دوره رضـاشـاه، از پشتوانی حقوقی

تب  آن منیر بی اقتدارگرایی قـانونی و حقوقی، تمایز دوبت بی ســمت قدر  نامشــروا و بی
مطل  لردد شـد. حکومت مطلقی لردد، وضسیتی است کی در آن اقتدار و سلطی شخ ی و 

 رسد.یهاد قانونی بی حداکثر از می ان نود ملراتر از محدودیت
 (: دولت شکننده و نقض قانون اساسی9شکل )

 

 های پژوهش(منبع: )یافته

کنندگی تعیین

ارتش به جای 

 صندوق رأی

ض قانون اساسی کشور به نفع منافع نق

شخصی و طبقاتی شاه در تعارض با منافع 

 جمعی

 ایجاد ساخت مطلقه قدرت سیاسی

تضعیف نهادهای سیاسی با ماهیت و 

 کارکرد ابزاری

نقض استقالل 

 قوه قضاییه

تفسیر قانون 

 مطابق میل شاه

ناکارآمدی و 

 فساد گسترده

گسترش 

دستگاه 

خشونت و 

افزایش 

نت خشو

 سیاسی

ناتوانی دولت در 

بازتولید 

مشروعیت 

 سیاسی

 ثبات سیاسی شکننده و دولت نامشروع
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 کارکرد متعارض مجلس در دوره پهلوی اول .5-۲

سازد در رژیم پهلود اول کی بر دستگاه نشونت و ارته استوار بود، با شـروا لرایند دوبت
،رلی نود را از بیعنوان ین نهاد غیرشخ ی، ن لت برابر،لبانی و نهاد سیاسی میلس بی

دســت داد و دچار تسار  کارکردد گردید و بی شاد اییاد توازن میان منال  شــخ ــی و 
 غیرشخ ی بی اب ارد براد تأیید و تیمین منال  شخ ی حکومت رضانان تبدیز شد.

هاد دیکتاتورد رضاشاه، بی حاشیی راندن و سدس توقم کامز دموکراسی ترین آسـی از مهم
سـاالرد در ایران بود. پیامدهاد عملکرد رضـاشـاه سـب  شد کی نخبگان سیاسی، و لرایند مردم

ــتان در دوره چهارم و پنیم در اقلیت قرار بگیرند )دانه، ها و میهندموکرا  (؛ 251 ،2412پرس
 ،2413و نمایندگان موال  نیا  سـردار سدی اکثریت میلس را تشکیز دهند )مختارد اصفهانی، 

دادند میاکثریت میلس پنیم را ســرســدردگان رضــانان تشــکیز  صــور ،(. بدین63ــــ  64
ــالمی،  ــوم می(. یحیی دوبت25 ،2473)س ــد: میلس دیگر نهادد براد آبادد در ن  نویس

ندمت بی منفست غیرشـخ ـی نبود، آزادد در انتخابا  وشود نداشت و هر کس را شاه و دربار 
ــد: در آنرییابد و میبخواهنـد، بـی میلس راه می ــم(، در ین مالقا  نویس ــش ن میلس )ش

ن ـوصـی ضـمن مذاکرا  با شـاه پهلود )رضاشاه(، ایشان بی من گفتند کی نمایندگی میلس 
ــمـا نمی ــوراد ملی دیگر بـی درد ش ــمـا هنوز مقید بی قانونش ــتید نورد؛ چراکـی ش گرایی هس

ــ  352 ،2462آبادد، )دوبت اد ه(. در تأیید این موضـوا، محمد م دق در یکی از نط 351ـ
ــد، نود در میلس اوهار می ــد یا آزادانی نباش دارد: یقین دارم کی چی انتخابا  میلس آزادانی باش

کار ،رلدار حکومت شـخ ی(، درنهایت بی هر شکلی بی اکثریتی از همین آقایان )،بقی محالظی
 (.262ـ  272 ،2473یابند )مکی، میلس راه می

شدید قدر  در تحوال  ســیاســی و در میلس دوره هفتم شــوراد ملی کی آغاز ســانت 
ــکرد،  ــاه 4 ،2425اشتماعی ایران بود )عس ــتیال یالت و ش (. رژیم دیکتاتورد بر قوه مقننی اس

(. از میلس ملی هفتم تا 147 ،2473مخـابفین رژیم را تـدرییـًا کنـار گذاشــت )پهلوان، 
 ،2412هامیان، کرد )آبراانتخابا  را شــاه تسیین میۀ ســی دهم ترکی  نمایندگان میلس و نتیی

ـــ  212 ــد کی اد کی براد انتخابا  میلس، لهرســتی از الراد دوبتی تهیی میگونی(. بی217ـ ش
کاماًل ســرســدرده و مورد اعتماد و عنایت شــخص شــاه بودند و این لرایند تا پایان حکومت 
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 انتخابا  قطسی بود.ۀ صور ، نتیی(. بدین2 ،2476( ادامی یالت )لرهادنیا، 2415رضاشاه )
گرلت و تا شایی کی گاهی مواق  اهز محز تا اد کی مطاب  دسـتورا  رضـاشاه انیام مینتییی

آبادد، شنانتند )دوبتوشی نمایندگان نود را نمیهیچبی حال اسـم نماینده نود را نشنیده و بی
(؛ بنابراین، از دوره هفتم تا دوره سی دهم، میلس یکسره از وکالد مطی  و هوادار 353 ،2462

 (.112ـ  127 ،2472شد )مالیی توانی، رضاشاه انباشت می
ــی دهم، قانون و میلس نی تنها در ندمت شامسی نبود بدین ترتی ، از میلس هفتم تا س

(. از این 45 ،2467بلکی اب ارد براد توشیی و حفظ قدر  استبدادد رضاشاه بود )رستمی، 
ون سانت دوبت مطلقی ادغام شدند و دوران بی بسد نهادهاد برآمده از مشرو،یت نی  در در

ــی پدیدار گردیدند در مقابز قوه میریی، دربار و ارته بی ــیاس ــلی قدر  س عنوان مراک  اص
سیاسی ارته نسبت بی نهادهاد دموکراتین مثز ۀ اد کی وزنگونی(. بی71 ،2475)بشـیریی، 
 (.257ـ  256 ،2416ابقم، مرات  بیشتر بود )سری میلس بی

د ین دیکتاتور نظامی در رأ، هرم قدر  در کنار میلس شــوراد ملی و قانون، درواق ، وشو
 ،2467نمود )رستمی، ها را در کنار هم محال میتناقض آشـکارد بود کی ادامی حیا  و شم  آن

ــدر قانون17 میریی، بلکی نهادد ۀ گذارد و نظار  بر قو(. بـدین ترتیـ ، میلس نی منب  و م 
ــاه، اب ار ــیدن بی اقداممطی  منویا  ش ــروعیت بخش ــوی  د براد مش هاد او و مرک د براد ت 

کرد تا ها و اقداما  نود، وشود آن را مثبت ارزیابی میقوانینی بود کی دوبت براد پیشبرد سیاست
ــتشایی کی هیچ ــاح روبیوزیران و وزرا از دورهین از نخس ــتیی ــی دهم با اس رو هاد هفتم تا س

 (.457 ،2417عتماد شاه بودند بر سر کار باقی ماندند )سنائی، نشدند و تا زمانی کی مورد ا
ــد کـی نی از نود اراده ــت رژیم پهلود تبـدیـز ش ــت و نی درنتییـی میلس بـی اب اردس اد داش

ـ  156 ،2472توانسـت بدون شل  نظر رضـانان ،رحی را بی ت ـوی  برساند )مالیی توانی، می
ــرباز ولادار157 ــفت ین س ــتر ص ــور بودند کی در پازل تسار   (. نمایندگان بیش را براد نود مت 

کی نحودمنال  میان منال  شـخ ی شاه و منال  غیرشخ ی ملت، شانبدار منال  شخ ی بودند. بی
کدام شخ ی استقرار یالت، هیچۀ هاد میلس ششم تا سی دهم کی حکومت مطلقدر سـراسر دوره

ند. رأد اعتماد میلس بی این بوایح در از بوایحی کی از ،ر  دوبت بی میلس لرسـتاد شـد، رد نشد
 اصز چی د ش  تمایز شخ ی شاه نبود کی بی سمت قدر  نامشروا میز کرده بود.
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هاد برشستی تابید و اغل  چهرهبی بسد هیچ نارضایتی و مخابفتی را برنمی 2452شاه از سال 
ان بی شخ ی (. بذا تمایز رضان447 ،2466سـرعت از میلس کنار گذاشـتی شدند )لوران، بی

شد )شمشیدیان و کردن قدر  و تمرک  قدر  مان  از ورود الراد مسـتقز و رشـد دموکراسـی می
دار برقرارد ثبا  و امنیت شامسی (. از سویی دیگر حکومت نود را عهده17ـــ  3 ،2415پروانی، 

بگیرد و  بوازم و اسـباب انیام این مسئوبیت را در انتیارۀ داد کی همدانسـت و بی نود ح  میمی
ــــ  273 ،2414پذیرلت )پیمان، گونی محدودیتی را نمیدر این زمینی هیچ (. بدین ترتی ، 272ـ

 شد.اقداما  حکومت دیکتاتورد رضاشاه با ادعاد برقرارد ثبا  سیاسی توشیی می
ــانـت شدید دوبت در رژیم پهلود اول، از نوا رژیم هاد غیر دموکراتین بی بر این مبنـا، س

تنها یکسره نهادهاد دموکراتین مانند قانون اساسی، میلس و اح اب را از بین کی نیرود شمار می
هـا را از محتوا تهی نموده و در یـن تسـار  کـارکردد در ندمت نظام نبرد، بلکـی در عمـز آن

اد در روند (. از این زمان، ل ــز تازه251ــــ  257 ،2412دیکتاتورد بی کار بســت )آبراهامیان، 
اد کی کار ویژه اصـلی میلس، ت وی  لورد و اریسـم ایرانی گشـوده شـد؛ دورهحیا  پاربمانت

عنوان اب ار نیرومند وچراد بوایح و قوانین موردنظر شــاه و نهادینی کردن ت ــمیما  ود بیچونبی
(. در این وضسیت، 176 ،2472هاد سـیاسی بود )مالیی توانی، اییاد موان  قانونی در راه آزادد

بخه ثبا  سـیاسی، از نهادهاد دموکراتین بی قدر  ر سـر مبانی مشـروعیتتسار  و سـتی  ب
شـخ ـی رضـاشاه انتقال یالت و نظم سیاسی در درون نود با بحران مشروعیت مواشی بود و بی 

هاد مختلم، ها میان ،بقا  و گروهشـاد اییاد توازن، مدیریت و کنترل تسار  منال  و ارزم
 نمود.ها اقدام میو گاها سرکوب شدید آنبی انکار این تسارضا  بنیادین 

درنتییی، توازن میان منال  شخ ی و منال  غیرشخ ی بی نف  دوبت رضاشاه و در تیاد 
با منال  غیرشخ ی مردم تلییر کرد. کوشه براد سانت نظم سیاسی شدید با تهدید آزادد 

یت، دموکراســی و دموکراســی توأم شــد. درواق ، دوبت شدید با نقض مبانی قانونی مشــروع
هاد شامسی پس از انقالب مشرو،ی بود، نادیده گرلت. بار ترین نواستینواهی را کی از مهم

دیگر تنـاقض بنیـادین میـان اقتدار و آزادد بی چابه اصــلی حکومت در پهلود اول تبدیز 
سـازد را سرعت بخشید و تا حدودد گشـت. گرچی رضـاشـاه با اتکا بی ارته، لرایند دوبت

گام مهمی در اسـتقرار ثبا  سـیاسـی بردارد اما تکیی صـر  بر قدر  شـخ ی و توانسـت 
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سازد کالی نبود و در سایی لقدان نهادهاد سازد و ملتدسـتگاه نشونت براد پیوند دوبت
سـازد و دموکراسی در تسار  و تناقض با یکدیگر قرار سـیاسـی مشـروا و کارآمد، دوبت

قود بود؛ زیرا لیــاد ســیاســی مناســ  و اب ارهاد  رو، دوبت پهلود از ،رلیگرلتند. ازاین
سـازد داشـت اما ضـسیم بود؛ چون نتوانسـت سانت شدید قدر  نیرومند را براد دوبت

تب  آن از بازتوبید هـا و منـال  متسار  ،بقا  گوناگون منطب  ســازد و بینود را بـا ارزم
 مشروعیت سیاسی نود در قاب  نهادهاد دموکراتین ناتوان شد.

 (: دولت سازی و فرو بستگی نهادی4)شکل 

 
 های پژوهش(منبع: )یافته

تمرکز قدرت، شخصی شدن حکومت و نامشروع بودن دولت

فروبست نهادی

ع غلبه منافع شخصی بر مناف
جمعی در مجلس

شخصی شدن امر قانون گذاری
مطابق میل شاه 

تعارض کارکردی مجلس

تضعیف و ماهیت ابزاری مجلس

تأیید همه کابینه های 
مورد اعتماد شاه

ب ابزاری برای تصوی
لوایح دولتی

ن گزینش و حذف نمایندگا
مستقل و تشکیل مجلس

وابسته

دخالت گسترده در
انتخابات

ساخت اقتدارگرایی قدرت

شخصی کردن 
قدرت

برقراری سیستم 
حامی و پیرو

بهره گیری از 
دستگاه خشونت

حزب نیروهای ملی گرا
و مذهبی مستقل
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 احزاب سیاسی قربانی ساخت مطلقه قدرت در دوره پهلوی اول .5-3

انگی  داشتی است؛ زیرا پیدایه و تکوین اح اب سـیاسـی در ایران مساصـر، سـرنوشـتی غم
اد نیالتند برهی گاه اح اب سـیاسی لرصت آزادد براد تکامز سازمانی و لکرد در هیچهیچ

عنوان نماد مشروعیت بی کار (. درواق  اح اب سیاسی بی بیشتر بی2: 2467)صارمی شهاب، 
ســان هاد اشتماعی، بدینعنوان میارد اعمال قدر  و نفوذ گروهشــدنـد تا بیگرلتـی می

گرلت را در دوبت مطلقی در حال گذار می« ائتال  نیروهـا»شـاد « هـاائتال  ســمبـز»
ــیریی، ــا، منال  و اهدا  241 ،2475 )بش ــی در ایران نی بر اس ــیاس (. درنتییی، اح اب س

کردند مد  و غاببًا بر پایی نظر شــخ ــی عمز میدرازمـد  بلکـی بر پـایـی اهدا  کوتاه
تب  آن عدم استقالل اح اب مشـی و بی(. لقدان برنامی، سـازمان، نم66 ،2413)مختارد، 

ز این اح اب در راسـتاد بی قدر  رسیدن نود سـیاسـی در ایران سـب  شـد کی رضـاشـاه ا
ها را از قدر  کنار ب ند. اح اب اســتفـاده نمـایـد و پس از تحکیم و تثبیت قدر  نود آن

ــی در اوایز دهی  ــیاس ــکز 2455س گیرد دوبت مرک د مقتدر حمایت کردند. اح اب از ش
ــالح ــیوناص ــت، لراکس ــیابیس ــوس ــلی میلس چهارم و پنیم ،ل ، تیدد و س با هاد اص
،لبان در میلس هاد اصالحی و تمرک گرایانی همراهی نمودند. در این میان اصالحسیاست

ها در میلس پنیم از رضانان حمایت کردند، رهبران ح ب تیدد چهارم و سـوسـیابیست
هاد آن را استوار سانتند )سنائی، ها بسد نی  از رضاشاه و رژیم او شانبدارد و ستوندر سال
2417، 457.) 

 اب سـوسیابیست، تیدد و منفردین با حمایت رضاشاه شناح اکثریت میلس پنیم اح 
را در مقـابـز شناح اقلیت بی رهبرد مدر، تشــکیز دادند و ســرانیام راه را براد بی قدر  
رسـیدن رضـاشـاه لراهم سـانتند. در دوره میلس ششم، تمام لراکسیون اقلیت کی در دوره 

ــلطنت مخابفت نمودند ــدند و تنها مدر، و  پنیم با تلییر س ــت انتخابا  حذ  ش از بیس
هفت تن از کاندیداهاد او در دوره ششم بی میلس راه یالتند؛ اما در دوره هفتم میلس حتی 
همین وضـسیت هم بی پایان رسـید و میلس یکسره و یکدست از وکالد رضاشاهی انباشتی 

ر مناب  قدر ، (. بر این اســا،، تالم براد ســلطی انح ــارد ب27 ،2475شــد )نوذرد، 
،لبان از لسابیت یالتی بود. ابتدا اصالحباعث تحمز نکردن هرگونی لسابیت سـیاسـی سازمان
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 ۀها رسید. بدین ترتی ، اح اب سیاسی کی وویفمحروم شـدند، آنگاه نوبت بی سوسیابیست
نمایندگی منال  غیرشخ ی را بر عهده داشتند، براد پیگیرد منال  شخ ی نود در ائتال  

رضـاشـاه شان  تلییر سـلطنت را گرلتند و درنهایت نود قربانی منال  شـخ ی رضاشاه با 
سال بستی  22نواهی بی مد  ها بی همراه دموکراسی و مشرو،یشـدند و سـرانیام پرونده آن

 شد.
ــت دادند. حاکمیت  ــدید تمرک گرایی، نهادهاد مدنی اهمیت و شایگاه نود را از دس با تش

ترین حد لروکاست و اح اب سیاسی را محکوم د سیاسی را تا پایینلردمحور رضـاشاه نهادمند
هاد سیاسی در بیرون و درون میلس دیده پس دیگر نشـانی از لسابیت تشـکزبی لنا کرد. ازآن

(. بدین گونی ایرانیان 111 ،2472شد و دوره لتر  اشبارد اح اب آغاز شد )مالیی توانی، نمی
وران سـلطنت رضـاشاه از دست دادند و تحت نظار  پلیس هاد نود را در دپربارترین ارزم

آمی  بود )دانه، وگو در ن ــوم موضــوعا  ســیاســی امرد مخا،رهســیاســی هرگونی گفت
گوید کی نگاه رضـاشـاه بی اتباا کشور نود، نگاهی صرلًا اب ارد براد (. ها، می225 ،2412
مطلقًا مح ور در ان واد  یابی بی اهدا  شـخ ی است و این شنبی غیرانسانی و زندگیدسـت

 (.Hass, 1946: 147سیاسی مردم ایران، حاصز اعمال استبدادد رضاشاه بود )
ت ـور نکنید کی شما ح ب ندارید. من ح ب هستم. »گفت: رضـاشـاه بی نمایندگان می
حاال کی »گوید: در اوهارنظرد دیگر می«. دهیمها انیام میکار ح ب را من و لراکســیون

اند ما دو نفر شــدیم و دیگر من تنها نیســتم و ما کار ح ب را ر  مراشست کردهوبیسهد از نا
وسیلی، تمرک  قدر  در دست (. بدین412ـــ  421 ،2461میرزا صـابح، «)دهیمانیام می

شهت گذاشت. ازاینگونی میابی براد رقابت و مشـارکت سـیاسـی باقی نمیحکومت هیچ
کم بود. این ح« دوبت ضسیفی»یروهاد اشتماعی دوبت رضاشاه از حیث رابطی با ،بقا  و ن

(؛ بنابراین، 62 ،2475توان بی کز ســانت دوبت مطلقی در ایران تسمیم داد )بشــیریی، را می
قدر  مسـتقز و نودکامی و بالمنازعی کی ین لرمانرواد شـخ ی از آن برنوردار است بی 

تس با  و توهما  دهد کی در مقایسـی با ین حکومت غیرشـخ ـی، ود این امکان را می
(. کریم سنیابی 133 ،2473کی نود را با سـهوبت بیشـترد انیام دهد )بروکر، یایدئوبوژ

کس شرأ  نداشت هیچ»نویسد: در مورد ماهیت نشـن رژیم پهلود در نا،را  نود می
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حقای  نال  نظرا  او را بی زبان آورد چی برســد کی در مقابز ود ایســتادگی کند. او تمام 
ز بین برد و مشــرو،یـت ایران را تسطیز و آزادد مطبوعا  و آزادد اشتماعا  را اح اب را ا
 (.32ـ  33 ،2477)سنیابی، « زایز نمود

ــرکوب نهادهاد بنابراین، بی ــتقالل میلس و قوه میریی، س ــتن اس موازا  از میان برداش
 ،2417هاد کارگرد و اح اب شــد  گرلت )ســنائی، ها، اتحادییمســتقز چون روزنامی

گسیختگی و تفرقی در (. رضـاشـاه اح اب را نی عامز ولاق و همگرایی، بلکی اب ار ازهم451
در دوره زمامدارد نود، اشازه تأسیس ح ب و اح اب را نداد و  رو،دانست. ازاینشامسی می

 ،2471کرد )لوالدزاده، اد در این امر نی  وشود داشــت، ســرکوب و منکوب میاگر زمینی
د ضــ»بی ابتکار تیمورتام و ح ب « ایران نو»ی دو ح ب دوبتی بی نام (. رضــاشــاه حت176

نان را تحمز نکرد و دستور بی برچیدن کلیی آثار این دو ح ب را بی ریاست چراغسلی« اشنبی
نویســد: (. تیمورتام در این ن ــوم می142 ــــ 145 ،2472صــادر کرد )مالیی توانی، 

گذار کی من پایی« ایران نو»کند کی بقاد ح ب میدان نیال وسی  است و شاه ونین نیال می
آن بودم، ممکن اسـت هستی و قدر  داشتی باشد و بی حمایت از من برنی د، از تر، چنین 

(. بذا ایرانیان نود را در برابر 34ـــ  32 ،2461االسالمی، روزد آن را منحز سانت )شیخ
. هدلی کی نی بی نف  ایران بود دیدندین انتخاب لاویستی میان ثبا  سیاسی و دموکراسی می

و نـی بـی نف  رژیم پهلود. رضــاشــاه بی شاد چارچوبی نهادد با هد  پیوند متوازن میان 
هاد ثبا ، توســسی و دموکراســی، ایرانیان را میبور کرد کی میان ثبا  ســیاســی و آرمـان

بی درباره اددموکراسـی یکی را انتخاب کنند. تأثیر این دوره بر سـیاست ایران، از سرگیرد می
 (.77ـ  76 ،2355دموکراسی پس از سقوط پهلود بود )ق یرد و ن ر، 

گیرد کی بر این اسـا،، پارادوکس ثبا  سیاسی و دموکراسی سیاسی از تسارضی نشأ  می
،ر  آن را میز شـاه بی شـخ ـی کردن قدر  و ،ر  دیگر آن را میز نهادهاد سیاسی بی ین

دهند. می  میان منال  شخ ی و منال  غیرشخ ی شکز میپراکندگی قدر ، در پازل منازعی آ
اد کی سـانت قدر  در رژیم پهلود اول مبتنی بر لردگرایی و مطلقی شـخ ی است و گونیبی

،ور انح ـارد همی مناب  قدر  را از ،ری  گسـترم دستگاه نشونت و ارته تحت شـاه بی
از پیگیرد منال  و حقوق مشروا ها و نیروهاد سیاسی کنترل نود درآورده اسـت و سـایر گروه
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رو، ثبا  سـیاسـی رژیم مبتنی بر ارته و دستگاه نشونت است و نود عاش  و ناتوانند. ازاین
تب  آن مبانی مشروعیت رژیم دچار نق ان است. در این وضسیت، شاه از هر حرکت شمسی بی

نال  و قدر  ها را تهدیدد مســتقیم علیی مهـا و شنبهگونـی حرکـتو ح بی هراســان و این
 کرد.ها را سرکوب میشد  آنپنداشت و بیشخ ی نود می

 تعارض منافع رضاشاه با نهاد مذهب .5-4

رضــانان در ابتدا میان علما نی  حامیانی براد برنامی نود بی دســت آورد )ق ــیرد و ن ــر، 
ا سردار سدی قیالی نود ر»نویسد: آبادد در این ن وم می(. یحیی دوبت72ـــ 75 ،2355

اد نســبت بی همی، مخ ــوصــًا نســبت بی روحانی و اندازهبراد رســیدن بی مق ــود بی
کند کی انسان ت ور نمایان و اشخام متنفذ در شامسی تلییر داده با همی مهربانی میروحانی

لریبانی و (. اعمال و رلتار عوام473 ،2462آبادد، نماید او عو  شــده باشــد )دوبتمی
گاهی رضــاشــاه بی نقه کارســاز مذه  در شامستظاهر بی دین و مذه   ایرانی ۀ نشــان از آ

(. 44ـــ  41 ،2461داشـت و در نظر روحانیون و رهبران مذهبی بسیار م ثر التاد )قاضی، 
دارد نظر مساعد بدین ترتی ، رضـاشـاه براد رسـیدن بی سـلطنت توانسـت با تظاهر بی دین

ی ایران را شل  نماید )بی نقز از مکی، مذهبۀ بسیارد از مقاما  مذهبی، روحانیون و شامس
 (.66ـ  67 ،2471امینی، 

ها کی شــامز مذه  نی  وســیلی ســنتهایی کی اقتدار و مشــروعیت نود را بیدر حکومت
کنند، همواره احتمال تنه میان حکومت و دین بوده است و بنابراین، هرگاه شود، توشیی میمی

آمده است. رابطی شـروعیت و اعترا  پدید میها نار  شـوند، احتمال ضـسم ماز حدود آن
 ،2475دین و دوبت در ایران قبز از قرن بیســتم نی  در همین حدود نوســان داشــت )بشــیریی، 

گاه نهادد آن ترین تکیی(. در دوره پهلود اول نی  با توشی بی سانت مطلقی قدر  کی اصلی232
نوان ین ارزم عمومی و تسار  عارته و دسـتگاه نشونت بوده است، میان دین و مذه  بی

اد کی گونیآن بـا تمایز شــاه بی شــخ ــی کردن و متمرک  کردن قدر  دور از انتظار نبود. بی
 اد میان روحانیون و رژیم شدید تبدیز شده بود.ها بی میادبیتسار  منال  و ارزم

بی نحود  پروراند،بدین ترتی ، رضاشاه براد تمرک  قدر  و پیشبرد اهدالی کی در سر می
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شد. از انتیارا  اعیان و اشرا  کاست و سلطنت روزال ون بی رویکردهاد نشن متوسز می
(. هد  باالتر رژیم آن 72ـــ 75 ،2355را از مذه  و علما دور سانت )ق یرد و ن ر، 

ــیر  ــیت اشتماعی مذه  را از بین ببرد )ب  (. رویارویی 277 ،2467منه، بود کی ناص
تر شـد کی او ت ـمیم گرلت اصالحا  سیاسی ـ یت، زمانی شددرضـاشـاه با قشـر روحان

اشتماعی و لرهنگی مدرن نود را عملی ســازد. ابتدا نود را از وشود منتقدان محبوبی چون 
اکبر داور، ،رح سکوالری اسیون حقوق و شهید مدر، نالم نمود. در عدبیی بی کمن علی

ۀ وزیرد میـدد لروغی، هیمـقـانون کشــورد را بـی موق  اشرا گـذارد و پس از نخســـت
اد را علیی مظاهر دینی در قاب  تلییر ببا، و کشم حیاب، اییاد محدودیت در شانبیهمی

وسـیلی، رضاشاه (. بدین147 ،2473.. آغاز نمود )آصـم، .هاد مذهبی وبرگ ارد مراسـم
 ،2471سهمناکی بی هویت ملی، لرهنگی و دینی شامسی اسالمی وارد سانت )امینی، ۀ ضرب
(. شایگ ینی قوانین غربی بی شاد قوانین مذهبی و تحدید تدرییی مرشسیت مذهبی در 13

عنوان ین نیرود اد براد آیین تشــی  بیمورد مســائلی نظیر ازدوا  و ،الق، تهـدید بابقوه
رلت. این تهدید با لرانوانی ،لبی علوم دینی براد ندمت مســلم اشتمـاعی بی شــمار می

 ،2421م و تربیت عمومی از نظار  روحانیون ایاق شــد )شوز ، ســربازد و درآوردن تسلی
13.) 

اد اندازهروحانیون بی 2422از سال » :نویسدپیتر آورد در ن ـوم وضـسیت علما می
ها عبا و تیــسیم شــدن بودند کی آماده پذیرم اصــالحا  رضــاشــاه گردیدند. برنی از آن

صـور  صاحبان محالز رسمی وار بیوشـلعمامی نود را بی کنارد نهادند و با پوشـیدن کت
(. درمیموا 77 ،2441)پیتر آورد، « درآمـدند تا بدین ترتی ، دچار الال، مابی نشــوند

(. 212 ،2467منه، هاد رژیم بر غیرسـیاسـی شـدن روحانیون ال ود )ب ریتسـیاسـت
منه، ،بیسی حاکمیت ســکوالری م، ســل  نفوذ و انتیارا  روحانیون بود )ب ــیر ۀ نتیی

تنها در عرصــی ســیاســت بلکی در امور (. بذا روحانیون نفوذ و قدر  نود را نی217 ،2467
 (.217 ،2412حقوقی، اقت ادد و اشتماعی در دوره پهلود اول از دست دادند )آبراهامیان،
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 های مذهبی جامعه ایرانی: اقدامات رضاشاه در تعارض با ارزش5شکل 

 
 های پژوهش(یافته منبع:)

 گیرینتیجه

ها ادامی دوبت اقتدارگراد پهلود اول، بازد سیاست را در چهارچوب تسار  منال  و ارزم
شانبی اد کی با تشدید دستگاه نشونت بی دنبال شخ ی کردن قدر  و اعمال ینگونیداد. بی

عنوان نماد حاکمیت عمومی نقشی و نشنت حاکمیت بود تا شایی کی نهادهاد دموکراتین بی
کنار ۀ رو، ثبا  سیاسی با ه ینها نداشتند. ازاینگذاردها و سـیاستگیرددر اتخاذ ت ـمیم

ــد. چنین ثبا   ــت با حذ  نهادهاد دموکراتین برقرار ش ــیاس ــحنی س ــتن مردم از ص گذاش
وسیلی، سـیاسـی مطاب  با نظریی تسار  منال  تامس نیگز، نامشروا و شکننده است. بدین

یت شــکنندگی آن، هم نتییی تسار  منال  میان وهور دوبـت اقتدارگراد پهلود اول با ماه
منال  شـخ ـی )تمایز شـاه براد شـخ ـی کردن قدر ( و منال  غیرشــخ ی )نهادهاد 

 ،ر  و قانونی( و هم تشدیدکننده تسار  منال  موردنظر تامس نیگز است.سیاسی بی

والرطرح ایده ناسیونالیسم سک

زیر پآن هادن احکام و 
شعایر اسالمی

قانون و اصالح تغییر
در تضاد با قوانین 

شرعی

ها از طریق تحدید آن
لبا  اجرای قانون

متحدالشکل 

رواج منویات و منکرات
خالف شرع

محدودیت برای مراسم 
سوگواری، ترحیم، نماز

جماعت وغیره 

و زرتشت گرایی
باستان گرایی

نهادن احکام و زیر پا
شعایر اسالمی

حذف اوقات شرعی

یغ و ت،ریب، تحقیر، تبل
ت خشونت علیه ش،صی

های مذهبی

ت،ریب مدار  
علوم دینیحوزوی و 

یم لغو استفاده از تقو
قمری

کشف حجاب اجباری
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اثر کردن موان  قانونی آن اســت؛ هاد حذ  انتال ، بیترتی ، یکی از شــیوهبـدین
ها را کی اصحاب قدر  با توسز بی قوه قهریی و اب ار سرکوب، تسار  منال  و ارزمنحودبی

کند و سـدس مدعی آن اسـت کی انتال  و تیــادد میان منال  دوبت و بی زور سـرکوب می
ــتوانی حقوقی و قانونی مردم وشود ندارد. ازاین ــاه، از پش ــاش ــی در دوره رض ــیاس رو، امر س
از رهگذر ابهام و نأل قانونی و حقوقی، تمایز دوبت بی سمت قدر   برنوردار نبوده است و

ســازد شــخ ــی علیی دموکراســی قانونی شــد. در این تب  آن منیر بی دوبتنامشــروا و بی
بخه ثبا  سیاسی از نهادهاد دموکراتین وضسیت، تسار  و ستی  بر سر مبانی مشروعیت

 .بی قدر  شخ ی رضاشاه انتقال یالت
سازد نی از مطل  شـاه بر همی شئون سیاسی حاکم است و دوبتۀ می، اراددر چنین رژی

،ری  نهادهاد سـیاسی مشروا بلکی از ،ری  اراده حاکم و گسترم دستگاه نشونت برقرار 
سـازد کی چون مشـروا نیسـت، شـکننده است؛ بنابراین با تبدیز نهادهاد شـود؛ دوبتمی

شخ ی ۀ رود و سـلطها از بین میآنقانونی بی اب ار صـر  حکومت شـخ ـی، اسـتقالل 
شود. درنتییی، صـور  نامحدود بی بهانی حفظ ثبا  سـیاسـی و امنیت عمومی حاکم میبی

توازن میان منال  شـخ ـی و منال  غیرشـخ ـی بی نف  دوبت رضـاشاه و در تیاد با منال  
غیرشـخ ـی مردم تلییر کرد و کوشـه براد سـانت نظم سـیاسی شدید با تهدید آزادد و 

نواهی دموکراسی توأم شد. درواق ، دوبت شدید با نقض مبانی قانونی مشروعیت، مشرو،ی
ــی نواهی را کی از مهم ــتیو دموکراس ــرو،ی بود، ترین نواس هاد شامسی پس از انقالب مش

نـادیـده گرلـت. بار دیگر تناقض بنیادین میان اقتدار و آزادد بی چابه اصــلی حکومت در 
 پهلود اول تبدیز گشت.

ها، حقوق، منال ، احساسا  و این وضـسیت، نظام سیاسی از حفظ و بازتوبید ارزم در
ــت هاد شمسی ناتوان و بیارزم ــروعیت قانونی نود را از دس تب  آن پایگاه اشتماعی و مش

داده بود. لقدان مشــروعیت در نظام پهلود اول از ناتوانی رژیم در انطباق و ســازوارد ثبا  
نود ضرور  ۀ نوبگرلت. چنین شرایطی بیی سیاسی نشأ  میسـیاسـی شدید با دموکراسـ

کشد. بی همین سب ، پس از بازسـازد سازوکارهاد حکومتی و دگرگونی سیاسی را پیه می
سقوط رژیم رضاشاه بی دست عامز نارشی، مردم با نرسندد درصدد تسریم نظم سیاسی 
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ــتی ــاب آو  هاد دموکراتین آنشدیدد بودند کی نواس د. چنین رژیمها را بی حس هایی کی از ر 
ــروعیت رنم می ــود، ها با تهدید و نطر مواشی میبرند  زمانی کی بقاد رژیم آنلقدان مش ش

تنها نخواهند توانست نطر نارشی را قا،سانی دل  نمایند بلکی نظم سیاسی دانلی آنان از نی
شی مواشی شد بی زمانی کی با تهدید نار 2415هم نواهد پاشید. رژیم پهلود اول در سال 

 اد دچار گردید.چنین عارضی
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