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اوالً ظاکارنمیی ظهادتا و اوضاع ایرا قب از ظهور رضا ا تا چاه حایی

در قیرتگیری رضا ا تأثیر داشقنی؟

ثاظیاً در قیرتگیری رضا ا ظهادتا چه ظق

و ع لکردی داشقنی؟

در پاسخ به این سؤاالت بایی به ترتیب گفت :اوالً باه ظرار مایرسای عای

کارایی مجال

مشروطه ،تغییر پیدرپی کابیناهتاا و ظباود دولات مرکازی

تواظ نی قب از ظهور رضاا ا در فراینای قایرتگیاری وی ظقا

داشقهاظیب

ثاظیاً به ظرر میرسی پ

مه ای

از کودتای 1299ش ،رضا ا با ک ک و تقویت

ظهادتایی ت چو قشو  ،احزاب و مجال

چهاار و پانجم شاورای ملای

تواظست به اوج قیرت برسی و حکومت قاجاریه را طی فراینیی سارظرو

ظ اییب

کلیدواژگان :رضا ا  ،مجل  ،احزاب ،قشو  ،ظهادگراییب

مقدمه

تمزما با روی کارنمی اح ی شاه ،وضعیت حکومت قاجاریه به ظحاوی باود کاه ظاه تاوا
مقابله و ایسقادگی در برابر یورشتای ت هجاظبه سیاسی ،ظرامی و اققصادی غارب را داشات
و ظه قیرت بر ورد با سقیزهتا و چال تای مخقلف دا لیب لذا در عصار اح ای شااه قاجاار
شیرازه کشور بی
رو

و اظرلای

از گذشقه باه علات جناه جهااظی او  ،قراردادتاای 1907و  1915باین
و قارارداد تحاتالح اایری  ، 1919از تام پاشاییه شایب رضاا ا کاه از

ظزدیک ظراره گر اوضاع مقش و رو به ضعف قاجاریه باود باا ک اک اظرلیسایتاا تواظسات
توش نیاظه و با سیاست اصی برای کسب قیرت وارد کارزار با دربار و دیرر قیرتتاای
پراکنیه در کشور شاودب وی در یاک کودتاای ظار باا ت راتای سایی ضایای و اظرلیسایتاا
تواظست به راحقی قایرت را قبهاه کنای و از کودتاای ساو اسافنی 1299ش در طای یاک
فراینیی پن ساله با در ا قیار گرفقن ارت
وی  ،پ

و ظفوذ در مجل

و به ک ک احزاب وابسقه باه

از  134سا به حکومت قاجاریه پایا دتی و سلسله پهلاوی را تأسای

ظ ایای.

در واقک ظهور رضا ا در عرصه سیاسی ایرا و تصیی مقا سلطنت توسط وی ظاه اتفااقی
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بود و ظه صرفاً واست یک قیرت ارجی ،بلکه ظق

ظخبرا و ظهادتای سیاسی و اصاوالً

ظیاز به اسققرار یک حکومت مرکزیِ قاوی باهعناوا ضارورت تااریخی در فراینای قایرت
گیری رضا ا در اوا ر عصر قاجاریه بسیار مهم و اثرگذار مایباشایب در رابطاه باا پیشاینه
تحقیق ظیز بایی گفت به رغم مقاالت مقعیدی که راجک به رضا ا به رشاقه تحریار درنمایه
ولی تاکنو ظوشقار مسققلی درباره قیرتگیری رضا ا با رویکرد ظهادگرایی ظراشقه ظشیه
استب بر این مبنا سعی شیه است براسا

رویکرد ظهادگرایی سیرِ قیرتگیری رضا ا که

از  1299تا 1304شب به طو اظجامیی مورد واکاوی قرار گیردب
چارچوب نظری

در ابقیای این مبحث بیا چارچوب ظرری ضاروری باه ظرار مایرسای لاذا بارای فهام بهقار

پژوت  ،تعریفی از ظهادگرایی و ویژگیتای ن ارائاه داده مایشاودب ظاور  1از پیشاراما

ظهادگرایی در تعریفی جامک از ن میگویی« :ظهادتا قراردادتای ابیاع شیة اظسا تسقنی کاه
کن

مققاب اظساظی را ساا قارمنی مایکننایب نظهاا از قاواظین رسا ی(قواعی ،قاواظین ،قااظو

اساسی) ،قواظین غیررس ی (ارزشتای رفقاری ،عرف ،قواظین بر ورد تح ی شایة رفقاار) و
صوصیات اجرایی نظها تشکی شیهاظی» (ظور )360 :1994،ب بیینترتیب ظهادتا فراینایی

تسقنی که به صورت رس ی و یا غیررس ی رفقار کارگزارا را شک میدتنی و بر اظییشه و
برظامة ن تا تأثیر میگذارظی (نبظیکی)11-12 :1386 ،ب
کساظی که به ظرریه ظهادگرایی اعققاد دارظی به دو گروه ظهادگرایا قاییم و ظهادگرایاا
ظوین یا جییی تقسیم می شاوظی :ظهادگرایاا سانقی یاا قاییم بار قواعای رویاهتاا و ع لکارد
سازما تای رس ی حکومت ت رکز میظ اینی (حاجی یوسفی 85 :1378 ،؛ فاینر)9 :1972 ،
ولی ظهادگرایا جییی بر جایراه مسقق برای ظهادتای سیاسی تأکیای مایکننای و ایان ظاوع

ظهادگرایی با مارش و اولسن 2شنا قه شیه استب نظها بر ظق

فرد در اظقخاب سیاسای تأکیای

میکردظی و ت ای داشقنی که به طور گسقرده فرد را یک باازیرر مساقق و عقالظای ساازظیب
ظهادگرایی جییی دارای رتیافتتای گوظااگوظی مایباشای کاه شاام ظهاادگرایی اظج نای،
1. North
2. Olsen
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ظهادگرایی تنجاری ،ظهادگرایی تجربی ،ظهادگرایی جامعهشنا قی ،ظهاادگرایی باینال للای،
ظهادگرایی تاریخی و ظهادگرایی اظقخاب عقالظی میباشانی (حقیقات)141-142 :1387 ،ب در
ذی رتیافتتای ظهادی ظوین که در رابطه باا فراینای قایرتگیاری رضاا ا ظقا

اساسای

دارظی مورد واکاوی قرار میگیرظیب
نهادگرایی هنجاری :در این رتیافت نظچه بیشقر جالب توجه و مهم است ن که چروظاه
افراد ظه در موقعیتتای کنقار رسا ی ،مایتواظنای در درو یاک ظهااد ،شاروع باه تح ا
تغییرات کننیب دگرگوظی تای بنیادین ظهادتای اجق اعی و قاظوظی فقط باه ساادگی از طریاق
اظجا ظیاد و اجابتظکرد بسیاری از قواعی در ظرم سیاسی موجود تحقق ماییابای (پیقارز،
)67-68 :1386ب رتبری از طریق تالش افراد ،تاحیودی حالات یاک طرفاهای بارای ایجااد
اسا ی

تغییر در درو ظهاد بهوجود مای نوردب در ایان ماورد بایای باه ظرفیات فارد در ظقا

رتبری بهویژه در یک ظهاد بزرگ اشاره کرد یا به قابلیتتاای اساقاناییِ شخصایِ وی بارای

ایجاد تغییرات ظهادیب بنابراین به گفقه پیقرز 1پیوظی ظهاد و افراد میتواظی از طریق تغییار افاراد
که برای ظهادتا اسقخیا میشوظی به دست نیی (پیقرز)68 :1368 ،ب
نهادگرایی انتخاب عقالنی :در این روش افراد بازیرر ،محوری در فراینی سیاسایاظای و
این افراد به صورت عقالظای ع ا مایکننای تاا مطلوبیات شخصای اوی

را باه حایاکار

برساظنیب بنابراین در این دییگاه ،ظهادتا تج ک مقراک ی از قواعی تسقنی کاه رفقاار فاردی را
شک میبخشنی اما افراد ظسبت به این مشوّقتا و محیودیتتای وضکشیه توسط ن قواعی
به صورت عقالظی واکن

ظشا میدتنای (پیقارز)85 :1386 ،ب از ظرااه ظهاادگرایی ،اظقخااب

عقالظی افراد را در درو ظهادتا می توا توصیف کرد که بازیررا سیاسی در تاالش بارای
سودمنی سا قن ظهادتا برای ارضای تیفتای فردی وی

تسقنیب برای ماا پیقرز به ظقا

از ویلیا ظیسکاظن میگویی« :رتبرا سازما تای بوروکراتیک در حکومت ،از موقعیتتای
وی

بارای باه حایاکا ر رسااظی ساودمنیی اود ،اغلاب از ابزارتاایی چاو تخصای

بودجهتای بیشقر به پرسن تحت ظرارت وی

اسقفاده میکننی (پیقرز)91 :1386 ،ب
1. Piterz
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نهادگرایی تااریخی  :یکای دیرار از رویکردتاای مسالط در زمیناه ظهادتاا ،ظهاادگرایی

تاریخی میباشی که اولین ظسخه از ظهادگرایی ظوین میباشی که در علو سیاسی پیییار شیب
در ظهادگرایی تاریخی مفاتی ی ت چو بزظراه ،افق زما  ،وابساقری باه مسایر و بااز ورد
مابت بایی مورد تحلی و تبیین قرار گیرظیب

بزنگاه :شوکتای بزرگ و ارجی مع والً بزظراهتای مهم تلقی میشوظیب در این ادبیاات
ر یادتای مهم ظریر جنه یا بحرا اققصاادی ،تساریککننایه تغییارات ظهاادی ماظایگار باه

حساب مینینیب بایی توجه داشت تبیین تغییر در چناین برتاهتاایی مع اوالً منحصاربهفارد و
موضعی است (پیرسو )228 :1393 ،ب در این میا یکی از اظواع تغییرات ظهادی که در یاک
بزظراه ویژه رخ مایدتای ،تغییاری اسات کاه ایزظشاقایی ن را «الراوی یکرارچاهسااز تغییار

میظامنی» که ظ وظه ن شورش دودماظی و سلسلهای است که منجر به ساقو دولات قبلای و
جایررینی ظهادتای سیاسی دیرر و احق االً بخ

(اسکاچرو )142-143 :1388 ،ب

ظ ادین تازهای برای ظرم سیاسی مایشاود

فرایند بازخورد مثبت و وابستگی به مسیر :فراینای بااز ورد مابات دارای صاای

زیادی ازج له پی بینیظاپذیری ،اظعطافظاپاذیری ،فراماوشظاپاذیری و ظاکارنمایی باالقوه
مسیر میباشی (پیرسو )44-45 :1393 ،ب پویایی باز ورد مابت دو عنصار اساسای دارد کاه

ح

تحلیلررا وابسقری به مسیر را شک میدتی :او ایان پویاایی را ظشاا مایدتای کاه

چروظه در بر ی از بسقرتای اجق اعی تزینه دستکشیی از یاک گزیناه و روینورد باه
گزینه دیرر در طو زما به طرز نشکاری افزای

مییابی ،دو اینکه پویایی عام توجاه

به مقوالت زما بنیی و توالی است و لحرات شک گیری و بزظرااهتاا را از دورهتاایی کاه

مسیر ت ررای یکییررظی ،تقویت و جیا میسازد (پیرسو )46-47 :1393 ،ب سیو  1مفهاو

وابسقری به مسیر را بیین معنا میداظی« :تر نظچه در زما قب تری رخ مایدتای ر ایادتای

م کن در زظجیرهای از ر یادتا را تحت تأثیر قرار میدتی که بعیاً اتفاق مایافقای» (سایو ،

)262-263 :1196ب تاکر 2ظیز معققی است« :وابسقری باه مسایر ظااظر بار پیایای

مسایرتایی
1. Swell
2. Hacker
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است که ماتیقاً بازگشت از نظها دشوار است (تاکر)24 :2002 ،ب در تأییی گفقاة تااکر بایای
توجه داشت زماظی که برظامه حکومقی یا ساازماظی روی یاک مسایر حرکات داده مایشاود

ت ای جبری برای ادامهیافقن به وجود مینیی (پیقرز)119 :1386 ،ب

افق زمانی :بسیاری از ظقاای تصا یمتاای سیاسای صوصااً مایا الت سیاساتگذاراظاة
پیچییه یا اصالحات ظهادی اساسی ،تنها در درازمیت ظقیجه میدتی ولی کنشاررا سیاسای

و باأل

سیاسق یارا  ،غالباً باه پیامایتای کوتااهمایت اقایامات اود عالقاه دارظای لاذا

مع والً تأثیرات درازمیت از ظرر نظا به حساب ظ اینیای (پیرساو )82 :1393 ،ب باه گفقاة

تیلی 1در یک توالیْ زما وقوع ر یادتا بر چروظری نظهاا ماؤثر اسات (تیلای)14 :1984 ،ب
براسا

این قاعیه ،دیرزماظی است که محققا بزرگ تأکیی دارظی ظرم زماظی م کان اسات

عنصر مه ی در تبیین باشی چنا که ظرم زماظی ر یادتا یاا فراینایتا تاأثیر مه ای در ظقیجاه

دارد (پیرسو )103 :1393 ،ب

عملکرد نهادهای قاجار قبل از ظهور رضاخان
پ از قر تا در اواسط دوره قاجاریه برای ظخسقین باار ساا قار سیاسای ا اجق ااعی کشاور
دچار تغییرات اساسی گشتب در زما پادشاتی مرفرالیین شاه قاجار مشروطه واتا یعنای
سه گروه روحاظیت ،بازاریا و روشنفکرا با یاک ائاقالف ظاات رو باا اظییشاه و اتایاف

مقفاوت ،معقرض به وضک کشور ،مخالف اسقبیاد ،ظفوذ اارجی ،تارجومارج ،بایقااظوظی،

بیثباتی و فساد سیاسی و اداری گردییظی (سریکالقلم)137 :1390 ،ب علیرغم اینکه جنب

مشروطه ظوعی حکومت پارل اظیِ تصنعی بایو پایاهریازی یاا رتباری واقعای را باه وجاود

نورد ،اما تیچگوظه ظرا منسجم حزبی (در قیا

با ماالً حزب کنرره در تنی) یاا شخصایت

برجسقه و مسققلی را پییی ظیااوردب سیاساق یارا اظرشاتشا اری ظیاز کاه پیرواظای داشاقنی

مع والً جر ت ظ ی کردظی روی پای ود بایسقنی و اغلب مقکی به ح ایات اارجی بودظای

(غنی)39-40 :1378 ،ب احزاب و اظج نتای بی ش ار سیاسی تام کاه بارای تاروی اظییشاه

مشروطه واتی در ایرا به عنوا ظهادتایی ظوپاا باه منصاه ظهاور رساییظی ،باه دلیا ضاعف

بنیا تای دموکراتیک اغلاب ظاه بار مایار مناافک ملای بلکاه بار محاور رواباط صوصای و
1. Tilly
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غیررس ی گروتی می چر ییظی و در مج اوع اکاریات احازاب و فراکسایو تاای مجلا ِ
مشروطه را مصلحتگرایاظی بیمحابا تشکی میدادظی که گفقارشا با کردارشا ت اتناه

ظبود (مالیی تواظی)149 :1381،ب ویلساو از مسقشااراظی کاه مقاار باا مشاروطه از ظزدیاک
شاتی رفقار و ع لکرد ظهاد تازهتأسی

بود ،پی بینی میکارد مجلا

مجل

شاورای ملای

در ایرا شک ظ یگیرد زیرا «تنوز در زمیناه تاای اجق ااعی و سانن ایارا ریشاه ظیاوظیایه

استب سلسله قاجار و یا سلسلهتای دیرر سراظجا ظاگزیر به اض حال و اظحال ایان ظراا و

مجل

شورای ملای واتنای باود و باار دیرار دیکقااتوری بار ایارا حااکم واتای شای»

(ویلسو )34 :1394 ،ب

با این اوضاع ،مجال

او تا چهار مشروطه ترکیا به ظاوعی ظقواساقنی کاارایی مابات

داشقه باشنی ،به ظحوی که مجل

او مشاروطه کاه در تااریخ سیاسای معاصار ایارا دارای

جایراه اصی می باشی به اطر به توب بسقن ن توسط مح ایعلی شااه قاجاار بسایار زود
سقو ظ ود و ظقواست فرصقی برای اصالح و ظهادسازی در کشور داشقه باشی ( یریزاده،

) 87 :1390ب مجل

دو ظیز با اولقی اتو روسیه منح شی که با اظحال مجلا

دو (محار

1330هبق) فهای ا قناق نمیزی بر کشور حاکم شی و از فعالیت ظهاد ظوپاایی ماظنای حازب
به اطر تبعیی و بازداشت بسیاری از رج سیاسی جلوگیری به ع

)202/4ب در فاصله بین اظحال مجل

دو تا افققاح مجل

نمای (شاجیعی:1383 ،

سو فقرتای ساه سااله بار کشاور

حاکم گردیی و زما امور کشور به دست دیوا ساالرا طرفیار ظهاد سالطنت قارار گرفات

که ظه تنها اعققادی به توساعه سیاسای ظیاشاقنی بلکاه تنهاا راه رتاایی کشاور از بحارا تاای

موجود را توقف فعالیت احزاب سیاسی میداظسقنی (ملاکزاده)1479 /7 :1371 ،ب ساراظجا
با توافق دو

ارجی و ظیروتای دا لی ،مجل

ن با جنه جهاظی او  ،پ

سو نغاز به کار کرد ولی به دلیا تقاار

از میتی تعطی گردیی( 1اتحادیه)171 :1371 ،ب

در رابطه با وضعیت ظابساما کابینهتا قب از ظهور رضا ا ظیز بایای گفات کاه از زماا

صیور فرما مشروطیت تا کودتای 1299ش ،درست  51کابینه با درظررگرفقن کابیناهتاای
ترمی ی به زمامیاری رسییظی که جز در مواردی اظیک ،بیشقرشا در ظهایت بیثبااتی و ظیاز

1ب برای اطالعات بیشقر راجک به مشروطه ،ع لکرد مجال

و کابینهتا به کقاب تااریخ مشاروطه ایارا ِ اح ای کساروی،

تاریخ بییاری ایراظیا ِ ظاظماالسال کرماظی ،تاریخ اظقالب مشروطیت مهیی ملکزاده مراجعه شودب
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سردرگ ی ،به قصی اجارای اتایاف ظراا ظاوین و بارنورد

واساقهتاای جناب

مردمای

مشروطه ،با برظامه و بیبرظامه وارد کار شیظی ولی ت ری با مواظک و دشواریتای کاموبای

یکسا و گااتی تام ویاژه مواجاه شایظی (پاورنرین)535 :1385 ،ب کابیناهتاا تقریبااً زماا

کوتاتی و بین  1تا  6ماه بیشقر دوا ظ اینوردظای کاه ایان نماار اود باهروشانی وضاعیت
ظابساما و عی ثبات دولتتای عصر مشروطه را به تصویر میکشیب ش ار رئی الوزراتایی

که از  6تا  12ماه اداره امور م لکت را در دست داشقهاظی ،بسیار اظیک استب در میا ت اا

کابینه تای عصر مشروطه تنها از  2دولت با ع ری باالتر از یک سا میتوا ظا برد (شاجیعی،
)25/3 :1383ب با این تفاسیر تیچ کیا از رئی

کاری از پی

الوزراتا و اعهای تیئت دولت ظقواظسقنی ع الً

ببرظیب در مج وع عل ظاپاییاری کابینهتا را میتوا چنین برش رد :مشاکالت

مالی ،مخالفت روزافزو احزاب و ظ اینیگا مجل

شورای ملای باا کابیناهتاا از ساویی و

ا قالف ظرر مقامات با شاه قاجار بر سر اظقخاب اعهای دولت از سوی دیرر و مهمتار از ن
اع ا ظفوذ دولتتای بیراظه یعنی روسیه و اظرلی

به طور مسققیم و غیرمسققیمب

عالوه برع لکرد ظاموفق ظهادتا بایی توجه داشت که برطبق ظرریه ظهادگرایی شوکتاای

بزرگ و ارجی ظیز مع والً از بزظراهتای مهم تلقی میشاوظی (پیرساو )228 :1393 ،ب لاذا

وقوع جنه جهاظی او بهعنوا یک شوک بزرگ ارجی ظیز به اظحاای مخقلاف موجباات
پریشاظی و ساردرگ ی بیشاقر قاجاریاه شای و باه ظاکارنمایی اداری ،تارجومارج ،ظااامنی و

پراکنیگی و بیثباتی در ایارا بای

از گذشاقه دامان زد (سارهر)89 :1336 ،ب تاأثیر جناه

جهاظی او بر ایرا به حیی زیاد بود که ت ه گروهتاای سیاسای کشاور ماأیو

از نتیاه و

اصالح امور در اظقرار یک رسقا یز و روج یک رتبرِ نتنینپنجاه ،باه سار مایبردظای کاه

«جا فورا » اذعا دارد ریشهتای کودتای سو اسفنی 1299ش ،و رویکارنمی رضاشااه

را بایی در این مسئله جست (فورا )296 :1377 ،ب ت چنین به اعققاد ویررت فن بلوشار( 1کاه
از زما قق ظاصرالیین شاه تا رویکارنمی رضاشاه از ظزدیک شاتی فهای سیاسی کشاور

بود) عی کارایی ظهادتا به علات ظوپاا باود گفق اا مشاروطیت و عای تعریاف ن بارای

جناحتای سیاسی ،احزاب ،مطبوعات بسقر ذتنی و عینی را برای وجاود شاخ

ماظنی رضا ا فراتم ظ ود که درست سرِ بزظراه ظهور کرد (بلوشر)149 :1363 ،ب

ظیرومنایی

1. Wipert von Blücher
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نقش نهادها در فرایند قدرتگیری رضاخان

ت ا طور که در مطالب فوق اشاره شی ظهادتای مجل  ،احزاب ،قشو و بهویاژه اح یشااه
قاجار تا قب از ظهور رضا ا به دالی گوظاگوظی اثربخشای و کاارایی چنایاظی ظیاشاقنی و
این مسئله بهقرین فرصت را در ا قیار رضا ا که از ساا  1299ش وارد عرصاه رقابات باا
اح یشاه قاجار برای قیرت گیری شیه بود ،قرار دادب در ادامه پژوت

مشاخ

مایگاردد

که رضا ا به عنوا منجیِ ح مشکالت و مواظک پی ِ رو ،چروظه سرِ بزظراه با ع لکارد و
اقیامات

ظهادتا را تحث تأثیر قرار دادب

الف) نقش قشون در قدرتگیری رضاخان

ظرامیا به عنوا قیی یترین ،باات یاتتارین و تأثیرگاذارترین ظهااد در یکصای ساا ا یار
ایرا  ،ظق

تعیینکننیهای در روظای تحاوالت سیاسای داشاقهاظای و باا وجاودی کاه وظیفاه

ظرامیا قاظوظاً دفاع از کشور در برابر تهیییات ارجی و حفظ ظرم و امنیت دا لای اسات،
ولی در تاریخ سیاسیِ یک قر ا یر ایرا شاتی د الات مساققیم و غیرمساققیم ظرامیاا در
شئو مخقلاف جامعاه باه ویاژه حفاظ یاا تغییار سالطنت تساقیم (ازغنایی)65-66 :1376 ،ب
باایینجهاات حکومااتتااایی کااه تنهااا دارای ظهادتااای سیاساای محاایودی ماظناای مجل ا

و

دیوا ساالری مق رکز تسقنی ظ یتواظنی ود را با دگرگوظیتای محیطی تطبیاق دتنای ،لاذا
یک ظیروی ورای قاظو اساسی ،یعنی ظیروی ظرامی ،در سیاست میا له کرده و از یک ظهاد
برای مشروعیت بخشیی به وی

اسقفاده میکنای (تااظقینرقو )33 :1370،ب رضاا ا کاه

فااردی گ نااا و باایو پیشااینة سیاساای بااود در 1299ش .از طریااق ت ااین ظیااروی ظرااامی و
دگرگوظیتای به وجودنمیه در عصر مشروطه وارد کارزار سیاسات شای و در یاک فراینای
کوتاهمیت به قیرت مطلقه تبیی گشتب
با وجود پیروزی رضا ا در کودتای سو اسفنی 1299شب و گرفقن لقب سردارساره از

اح ی شاه قاجار در دوره فقرت بین مجل

سو و چهار به علت اوضاع نشفقه ایرا و ظبود

شرایط و زما مناسب ،دامنه مشروعیت اقیا رضا ا در حیی ظباود کاه بقواظای حکومات

قاجاریه را لک کنی ( لیلی و)110 :1373 ،ب براین اسا
ظهاد دربار ع

کرد و حقی پ

رضا ا بسیار با احقیا در برابر

از سقو کابینه کوتاهمیت سیی ضیای ،عیهای رضاا ا را
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فرد مناسبی برای پست رئی الوزاریی میداظسقنی اما ود وی به دلی فقیا شارایط زمااظی
مناسب برای ظفوذ در ظهاد دربار ،از پذیرش ن

ودداری ظ ود (رمهاظی)57 :1386 ،ب

برطبق ظرریه ظهاادگرایی ،رتبارا در مواقاک حساا

از موقعیاتتاای اوی

حیاکار رساظی سودمنیی ود ،اغلب از ابزارتایی چاو تخصای

پرسن تحت ظرارت وی

بارای باه

بودجاهتاای بیشاقر باه

اسقفاده میکننای (پیقارز )91 :1386 ،و دقیقااً بار ت این اساا

رضا ا که موجودیت سیاسی ود را مییو ظرامیا میداظست ،بار ارتا

تقویات ظیاروی ظرااامی و حفاظ وفااداری نظهااا را مقای تارین وظیفااه اوی

تکیاه کارده و
مایپنیاشاات

( لیلی و)145 :1373 ،ب ت چنا که بنابر گفقه ماکیاولی «بنیاد اصلی ت ه دولتتا ،قاواظین
وب و ارت تای شایسقه است؛ ارت

قواظین ظیکو بیو ارت

وب حقی مهمتر از قواظین وب است زیرا وجود

شایسقه امکا پذیر ظیست ،اما اگر ارت

وب است» (ماکیاولی)67 :1366 ،ب رضا ا با پیبرد به ظق

وب باشی قاواظین ظااگزیر

و ات یت قشاو  ،تواظسات

در کابینهتای سیی ضیای و قوا السلطنه بیشقرین بودجة کشور را به ظیروی ظرامیِ تحت فرما
وی

ا قصاد دتی و علیرغم اینکه بودجه ساالظه کشور باا کساری ظزدیاک ساه و ظایم

میلیو توما روبه رو بود و حقاوق معوّقاة معل این بای

از شا

مااه پردا ات ظشایه باود،

رضا ا با تر وسیله ای ظزدیک به ظی ی از بودجه دولت را به تزینهتای وزارت جنه ،کاه
تحت امرش بود ،ا قصاد داد (ملکای171 :1377 ،؛ مشاروح ماذاکرات مجلا

ملی ،دوره چهار  :جلسه  54و )97ب

شاورای

رضا ا که از کودتای سو اسفنی 1299شب باه بعای ظیروتاای ظراامی تحات امارش را

برای قیرتگیری بیشقر در صحنهتای مخقلف وارد ظ ود ،پ

از سرکوب جنب

گایال و

راساا  ،قاازاقتاای تحاات فرماا وی باار ن منااطق حک فرمااا شایظی و بااه تاایچ روی از

رئی الوزرای قوا السلطنه ،که جاظشین سیی ضیای شیه بود ،فرماا ظ ایبردظای و فقاط مطیاک
اوامر رضا ا بودظای چناا کاه امیرپنجاه رئای

قازاقتاای اعزامای باه مشاهی نشاکارا باه

قوا السلطنه اعال کرد او فقط مجری دسقورات سردارسره واتی بود و الغیر(میرزا صاال ،
)189 ،182 :1370ب پ

از ن با موفقیت رضا ا در مطیکسا قن قشقاییتاا در فاار  ،باه

اطاعت درنورد بخقیاریتا در ظواحی مرکزی و جنوب غربی ایرا و مهار عشاایر و قبایا

در دیرر منااطق کشاور ،وی طباق ظقشاهای حساابشایه تواظسات نرا نرا افسارا ارشای
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قزاقخاظه را به بهاظة تأمین امنیت ع ومی در اسقا تا به پستتای حسا

بر ارد و حقی کاار

به جاایی رسایی کاه رضاا ا ادارات مالیاات غیرمساققیم و الصاجات را ضا ی ة وزارت

جنه ظ ود و دسقور داد درنمیتای ن دو اداره مسققی اً باه حسااب وزارت جناه واریاز

شود (نبراتامیا )149 :1389 ،ب

رضا ا در ظی ه نذر ماه  1300ش پ

از سخنراظی در حهور ژاظایار تاا و تأکیای بار

لزو تشکی قشو مقحیالشک  ،کلنا کلارور را از ریاسات ژاظایارمری منفصا و اود
شخص ًا ریاست ن را برعهیه گرفات و کفاالق

را برعهایة کلنا عزیازا

اا ضارغامی

گذاشت (مکی)556/1 :1361 ،ب ک یسیوظی را ظیز مأمور رسییگی باه ساا قار نینایه قشاو
ظ ودب این ک یسیو مرتب ظقای کارِ ود را به وی اعال میکرد کاه ساراظجا در دی مااه
 1300ش باارای اظسااجا و ت اااتنری بیشااقر ظرامیااا  ،قشااوظی مبقناای باار پاان لشااکر ،کااه
سرفرماظیتی ن در تهرا بود ،ایجاد شی (کاروظین)201 :1377 ،ب ت چناین رضاا ا بارای
تحاات اماار درنورد ظر یااه در  15ماارداد  1300ش بااا اظققااا تعاایادی از افساارا قاازاق بااه
کالظقریتا و اظققا تعیادی از ژاظیار تاای جاوا باه قزاقخاظاه ،زمیناه ظفاوذ اوی

را در

شهرباظی ظیز ت وار سا ت (مکی)497 /1 :1361 ،ب
رضا ا که از تر فرصقی به ظحو احسن به ساود اوی

بهاره مایبارد ،در فقارت باین

سقو کابینه او قوا تا معرفی کابینه مشیرالیوله اظبار غلّه دولقی را که تا ایان زماا تحات
ظرر وزارت مالیه بود به وزارت جنه ض ی ه ظ ود (بهار)183 /1 :1371 ،ب این اقیا از یک
سو موجب تقویت قشو و ظرامیا و از سوی دیرر باعث اع ا ظفوذ بار مارد و شااه شایب
مقار با کابینه مشیرالیوله ،ابوالقاسم التوتی در به ن 1300ش در نذربایجا با گاردنوری
عیه ای از افسرا ژاظیارمری ،که مخالف ادغا ظیروی ژاظایار در قاوه قازاقِ تحات فرماا
رضا ا بودظی ،به ت راه افراد باقیماظیه از ظههت یاباظی باه جناه باا ظیروتاای رضاا ا
بر است (نبادیا  )121 :1389 ،ولی ظیروتای التوتی در اظیک زماظی توسط قوای اعزامای
رضا ا  ،شکست وردظی و به قو مسقوفی کودتاای التاوتی تایچ ظقیجاهای ظیاشات جاز
اینکه سردارسره را در بهاظهتای

برای ادغا ژاظیارمری در وزارت جنه موجهتر جلوه داد

(مسقوفی)373/3 :1343 ،ب رضا ا با سرکوب التوتی و سر

واباظی شورش اسا اعی
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نقا (سی یققو) ،که از چنی سا قب دست به تحرکاتی علیه حکومت مرکازی زده باود و در
واقک شاه بی تااج و تخات منطقاه شا ا غارب کشاور باود (مساقوفی517-520/3 :1343 ،؛
تیایت )351 :1343 ،تواظست اظسجا بیشقری بین قشو ایجاد کارده ن را باه مااباه ظهاادی
تأثیرگذار در یمت وی

قرار دتی و در بین قوای قازاق باه عناوا شخصایقی پرظفاوذ و

کاریزماتیک شنا قه شودب
ب) نقش مجلس چهارم و احزاب آن در فرایند قدرتگیری رضاخان

رضا ا (سردارسره) که در زا دودما قاجاریه شکفقه شی با تصیی وزیر جناه کابیناه
سیی ضیای با تاکنیکتای مخصودبه ود در افقی مشخ

داد و به قو ماکیاولی 1شیوه کاردار اوی
مجل

گا بهگا باه مسایرِ اود اداماه

را باا سرشات زماظاه ساازگار کاردب مقاار باا

چهار از زما سقو کابینه سیی ضیای تا موقک اظقصاب رضا ا به رئای الاوزرایی،

پن کابینه مسئولیت اداره ایرا را برعهیه داشقنی (کابینه او قوا  7ماه ،کابیناه مشایرالیوله
 5ماه ،کابینه دو قوا  8ماه ،کابینه مساقوفیال الاک  5مااه و کابیناه مشایرالیوله  5مااه) و
سردارسره در ت ة این کابینهتا که حیود دو سا و ظیم به طو اظجامیای ،وزیار جناه باودب
ارج از قل رو قیرت رضا ا برای ظهادتای رسا ی و

البقه در این مقطک تاریخی ظ یتوا

غیررس ی کشور جایراتی قای گردیی ،با اینحا وی با اقیامات ب وقاک پایاهتاای قایرت
مطلق ود را در بین ظهادتای ارت
مجل

و مجل

چهار شورای ملی که ظق

تحکیم بخشیی (شفیعی)166 :1389 ،ب

زیادی در توسعه تیریجی قایرت رضاا ا و مهیاا

شی شرایط برای حهور مققیراظه وی داشت ،پ

از افققاح توسط اح ی شاه قاجاار در او

تیرماه  1300هبش ، 1921/از ظرر گرای تای سیاسی به چنیین جناح تقسیم شایه باودب دو
جناحی که بیشقرین تعیاد و تأثیرگذاری را بار مساائ داشاقنی سوسیالیساتتاا و اعقایالیو
بودظاایب گروتاای کااه در مجل ا

سااو

ااود را دمااوکراتتااا ماای واظیظاای اکنااو بااه ظااا

سوسیالیستتا دور تم گرد نمیظی و بهطور تقریبی  29ظفر بودظی که به رتبری سلی ا میرزا
اسکنیری و مح یصادق طباطبایی واسقار حکومات مرکازی قاوی بودظای (غنای:1378 ،

.)251-252

1. Machiavelli
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جناح ع یة دیرر که تقریبااً باه  32ظفار مایرسایی حازب اصاالحطلباا  ،وار حازب
اعقیالیو پیشین بودظی که به اطر منافک اوی

از ت رکاز سیاسای کاه تایف رضاا ا و

سوسیالیستتای طرفیارش بود ،گریزا و بیشقر ت ای به پراکنیگی قیرت داشقنیب رتباری
این حزب را روحاظیو برجساقه ماظنای مایر  ،تجاار ثروت نای و اشاراف زمینایار برعهایه
ساو (کاه باا اعطاای

داشقنیب محافره کارا زمینیار به علت تغییر قاظو اظقخابات در مجل

حق ر ی به ت ه مردا  ،از ج لاه روساقاییا  ،ظا واساقه موجاب شای کاار باه دسات رجاا
کهنه کار و زمینیارا طرفیار ظهاد سالطنت بیفقای) تواظساقنی اکاریات مجلا
دسات نورظای (بهاار)306 /1 :1371 ،ب پیایای
سوسیا (دموکرات پیشین) در مجل

چهاار را باه

احازاب اصاالحطلاب (اعقایالیو ساابق) و

چهار شاورای ملای جنباه طبیعای ظیاشات و ایجااد

ترکیا به عوام بیروظی و دروظی و اظریزهتاای اصای بساقری داشاتب ایان دو حازب را
اظقالب مشروطه بهوجود ظیاورد بلکه یکی بهواسطه اظفعا در برابر حاواد ن ایاا و یکای
تحت تأثیر اظقالب  1917روسیه به وجود نمی (بهار)132 /1 :1371 ،ب
در مجل

چهار شورای ملی ظ اینیگا در برابر فراینی قیرتگیاری رضاا ا  ،دارای

تفکرات و گرای تای مقفاوتی بودظی :بر ی ماظنی سلی ا میرزا و سردارمعرم (تی ورتاش)
از ظ اینیگا گروه اقلیت مجل

به علت موفقیتتا و اقیامات رضا ا در برقراری امنیات

در کشور از طرحتا و لوای وی ماظنی اعزا  60ظفر محص به فراظسه برای تعلی ات ظرامی و
داد بودجه بیشقر به وزارت جناه ،باه تار طریاق م کان ح ایاتتاای ویاژه مایظ ودظای
(مشروح مذاکرات مجل
مجل

شاورای ملای ،دوره چهاار  :جلساه )97ب در برابارِ گاروه اقلیات

که به تر بهاظهای در حا

یمتکرد باه رضاا ا و واساقار حکومات مرکازی

قوی بودظی ،بر ی ظ اینیگا که اکاریت مجل

چهار شورای ملی را تشکی میدادظی در

برابر اقیامات قیرتطلباظه رضا ا ایسقادظی و به تر طریقی می واسقنی وی را از میایا باه
در کننی ،چنا که رئی الوزرای قاوا السالطنه ،در کابیناة دو

اود الیحاة قااظوظی محاک اه

وزرای را در  131ماده تنریم و در تاریخ  7نبا  1301به مجل

ارائه ظ ود (مرواریی:1377 ،

 )365/1تا از طریق این قاظو و با ک ک ظ اینیگا حامی وی

ماظنی مایر  ،کاه دارای

ظفوذ فراواظی بودظی ،جلوی قیرت روزافازو رضاا ا را بریرظای ولای ایان الیحاه ت اظنای
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بسیاری اقیامات دیرر به ظقیجه ظرسییب بایی توجه داشات حقای ظ اینایگا اکاریات مجلا
چهار شورای ملای ماظنای معق ایالقجار ظ اینایه تبریاز و مایر  ،باه دلیا

ودساریتاا و

د الااتتااای رضااا ا در امااور مالیااه ،واسااقار برکناااری وی از کابینااة دو قااوا شاایظی
(تاایایت)352 :1343 ،ب در ایاان میااا رضااا ا کااه پشااقیباظی مجل ا

را از دساات داده از

ترفنیی ویژه یعنی اسقعفا اسقفاده کردب
بر اساقعفای رضاا ا  ،مقاماات ظراامی از گایال  ،اظزلای ،لرساقا ،

بالفاصله با شنیی

قزوین و دیرر بخ تای ایرا تلررا تایی به تهرا مخابره کردظی و واسقار پذیرفقهظشی
اسقعفای وی توسط مجل
ارت

شیظی (بهار)239/1 :1371،ب رضا ا با توجاه باه ایانکاه ظهااد

را پشت سرِ ود داشت اکاریت مجل

رضا ا در مق ا وزیر جنه به مجل

در برابارش کوتااه نمایه و بارای اولاین باار

چهار نمای و قاو ت کااری و پایبنایی باه قااظو

اساسی و عی د الت در وزارت مالیه را به ظ اینیگا دادب در ظقیجاه ظ اینایگا مجلا
باقی ماظی وی در مقا وزارت جنه موافقات ظ ودظای (تایایت )352 :1343 ،پا
اتفاق ،او با پیبرد به ظق
مجل

باا

از ایان

و ات یت مجل  ،بر ن شای تاا باا تط یاک و تهییای ظ اینایگا

را در ا قیار بریرد لاذا باه ظ اینایگا مجلا

وعایه مقاا تاای واالی دولقای داد و

ت چنین کساظی ماظنی داور و تی ورتاش را که افکاری ت سو باا وی داشاقنی ،بارای تشاکی
احزاب طرفیار وی

و درا قیارگرفقن مجل

پنجم ترغیب ظ اود (ملیکاف)58 :1358 ،ب

رضا ا که با زیرکی از دور ظرارهگر رفقار دولت و مجل

و چال تای ماابین نظهاا باود،

با اسقعفاتای تاکقیکی به این مسئله پی برده بود که ظ اینیگا به اطر ظیاشقن تفکارِ حزبایِ
پاییار و سست عنصر بود  ،این قابلیت را دارظی که از نظها برای رسیی به اتیاف

بیشاقرین

اسقفاده و به تعبیری سویاسقفاده را ببردب
با بازگشت رضا ا و بهدست نورد حامیا جییی در مجل  ،کابینه دو قوا السالطنه
سقو ظ ودب در پی ن در به ن 1301ش کابینه مسقوفیال الک به مجل

معرفی گردیای

که اظقخاب وی از سوی بر ی ظ اینیگا و دربار ،از ج له اشاقباتاتی باود کاه ساراظجا باه
عاز اح ای شااه اظجامیای ( واجاهظاوری)43 :1367 ،ب مساقوفیال الاک پا
رئی الوزرایی با اسقیهااح

توساط مایر

از پان مااه

مجباور باه اساقعفا شای و اح یشااه قاجاار و
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چهاار و طیاف

اکاریت ظ اینیگا به ظاچار مشیرالیوله را ،که اود از ظ اینایگا مجلا

اصااالحطلبااا (اعقاایالیو سااابق) بااود ،باارای بااار دو در  24اارداد 1302شب بااهعنااوا
رئی الوزرای اظقخاب ظ ودظای (نبادیاا )267 :1389 ،ب بایای توجاه داشات باا وجاود ن کاه
رضا ا میتواظست پ

از مسقوفیال الک با فشار و تهییی به مقا رئی الوزرایی برسای

اما صالح دیی فعالً وارد ماجرا ظشود ،زیرا اوالً طرفیارا او در مجل

زیاد ظبودظی و اگر در

این شرایط به رقابت با مشیرالیوله برمای اسات تنهاا سارا اقلیات سوسیالیسات باه او ر ی
میدادظیب ثاظیاً اعقیالیو و مسقق تا تحت تأثیر میر

اکاراً باه ترکسای باه جازی رضاا ا

ر ی میداظیب ثالااً و از ت ه مهمتر اح ی شاه قاجار که اققایار رضاا ا بارای
باود بااه وی تایچگوظااه اعق اادی ظیاشااتب مشایرالیوله پا

محارز شایه

از پان ماااه در اثار تهییاایتای

طرظاااک سردارسااره اسااقعفا و کابینااهاش سااقو کاارد (رمهاااظی )69 :1386 ،و طبااق
پی بینیتای رضا ا  ،اح ی شاه قاجار با ظیاشقن تیچ مهره و شخ

م قازی باالجبار طای

حک ی رضا ا را به س ت رئی الوزرایی منصوب ظ ود (میظی)191/1 :1369 ،ب رضا ا
که فردی فوقالعاده موقعیتشنا
که تنها مهره میر

بود ،ض ن حذف و تبعیی رقیب سرسخق

قوا السالطنه،

و اح یشاه در ایان زماا باود ،در زماا فقارت باین مجلا

چهاار و

پنجم ،کابینه او ( 4نبا 1302شب) ود را باا ترکیبای از سوسیالیساتتاای طرفایارش در
مجل ا

چهااار یعناای ساالی ا میاارزا ،معاضیالساالطنه پیرظیااا ،امااا ا

ااا اردال  ،قاساام

صوراسرافی به ت راه افاراد لشاکری ماظنای ایایار ا تشاکی داد (ساقاره ایارا  7 ،نباا
،1302

 ،9ش)47ب

ج) نقش مجلس پنجم و احزاب آن در فرایند قدرتگیری رضاخان

در تر حکومقی احزاب سیاسی یکی از بازیررا مسلط و مروّجا ارزشتای ایایئولوژیک
در عرصه سیاسیاظی و ت چو تر سازماظی میتواظنی باه عناوا ظهاادی مفهاو ساازی شاوظی
(پیقرز)218-219 :1386 ،ب ترگاه حکومتتا دسقخوش ظابساماظی و بیثباتی شاوظی احازاب
قادرظی با حهور فعا در صحنه سیاسی ،نرام

را به جامعه برگرداظنی و مقاماات حکاومقی

تم از این احزاب بارای رسایی باه اتایاف و مشاروعیتبخشایی باه کارتایشاا اساقفاده
میکننی (ظوذری)55 ،87 :1381،ب
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در نسقاظه اظقخابات مجل

پنجم شورای ملی ت اظنی ادوار گذشاقه ،فعالیاتتاای حزبای

دوباره جا گرفت تا جایی که بر ی احزاب ت ساو باا اتایاف سیاسای رضاا ا تأسای
شیظی ،از ج لة نظها «حزب رادیکا » توسط علیاکبر داور ایجاد و عیهای از اعهای ن باه
ظ اینیگی مجل

پنجم رسییظی (عاقلی)349 :1370،ب یکی دیرر از این احزاب جییی که پا

به عرصه سیاست ظهاد «حزب تجید» بودب این حزب و جریا سیاسی -اجق اعی تاوادار ن ،
اساساً سا قه و پردا قة محاف ظزدیک به رضاا ا و باه طاور مشاخ

مشااورا فکاری و

سیاسی او بودب تجیدگرایا به علت ظاامیایی از ظرسایی ظراا مشاروطه باه اتایاف

ساعی

داشقنی به منرور ایجاد دگرگوظیتای اساسی در ظهادتا و سا قار سیاسی -اجق اعی کشاور،
ترکیبی تنیرو و توادار اصالحات در مجل

پییی نورظی (کیی)146 :1381 ،ب ت چنین باه

علاات فهااای حاااکم باار کشااور ج عیااتتااای بساایاری چااو ج عیاات معااارف و ج عیاات
سوسیالیست تا پییی نمیه و نشاکارا مارد را باه ح ایات و پشاقیباظی از رضاا ا دعاوت
میکردظی (ملیکف)77 :1358 ،ب این گوظه احزاب و گروهتا اصوالً در امور دا لیِ م لکات
تااأثیر فراواظاای ظیاشااقنی و مع ااوالً بااه عنااوا وساایلهای جهاات تااأمین منااافک شخصاای،
دسیسهگریتای مخقلف و تحریک و فشار در پیشبرد واسقهتا بشا ار ماینمیظای (سااتن،
)188 :1356ب
با صیور فرما اظقخابات مجل

پنجم شورای ملی ،امارای لشاکری و ظرامیاا در ت اا

مناطق علناً در اظقخابات میا له ظ وده و ظقشی ع ایه در دساقکاریتاای اظقخابااتی باه ساود

ظامزدتااای وابسااقه بااه رضااا ا بااازی کردظاایب 1در تهاارا ک یقااه ویااژهای بااه ساارکردگی
یایار ا فرماظیه لشکر و یکی از دسقیارا ظزدیک رضا ا تشاکی گردیایب وی حازب
تازهتأسی

دموکرات مسقق را ظیز تیایت میکرد کاه مایبایسات اظقخاباات را در ایااالت

کنقر کنی (ملیکف)66 :1358 ،ب در ظقیجه با د الت گسقرده ظرامیا در اظقخاباات مجلا
پنجم شورای ملی ،ترکیب سیاسای مجلا

باه ظفاک رضاا ا تغییار کاردب در ایان دوره 66

درصی ظ اینیگا برای اولین بار وارد مجل

شیظی که ظی ی از ظ اینیگا این دوره جوا و

1ب برای اطالعات بیشقر راجک به چروظری برگزاری اظقخابات مجل
اسناد» مراجعه گرددب

پنجم به کقاب «اظقخابات مجل

پانجم باه روایات
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کارمنیا دولت بودظی (مرواریای )401-402 /1 :1377 ،و تقریبااً ت اه ایانتاا باا رضاا ا
ت سو و ت فکر بوده و از طریق ظیروتای ظرامی و سیاسی تحت امر وی باه مجلا

راه پیایا

کردظیب بیین ترتیب ظیروتاای سانقی و طرفایار ظهااد سالطنت ظقواظساقنی اکاریات مجلا

را

بهدست بریرظی لذا فراینی قیرتگیری رضا ا با این ظهادتا شقاب بیشقری گرفتب
پنجم شورای ملی که در دورا رئی الوزرایی رضا ا در  22به ان 1302شب

مجل

در غیاب اح یشاه قاجار افققاح گردیی از چنی جناح تشکی میشی :تیین به عنوا یکای از
ظواب تیئت رئیسه مجل  ،رئی

جنااحی باود باه ظاا حازب تجاید کاه  35تاا  40ظ اینایة

طرفیار داشتب سوسیالیست تا که از رضا ا و برظامه ج هوریت او تواداری میکردظی ظیز
 12تا  13ظ اینیه داشقنیب  10تا  15ظ اینیه که عهو جناح به صوصی ظبودظی ظیز مق ایا باه
رضا ا بودظی ولی  10تا  12ظ اینیه مسقق به ت راه میر
تا  13ظفر ،مخالف سرسخت رضا ا در مجل

رتبر گروه اقلیت مجل

با 12

پنجم بودظی (غنی)332 :1378 ،ب

بایی توجه داشت در زما کابیناه او رضاا ا مهامتارین مسائلهای کاه در دوره پانجم
مجل

شورای ملی ،احزاب سیاسای و ظ اینایگا مجلا

را باه تاالش و فعالیات واداشات

موضوع «ج هوریت» بودب رضا ا از زما کودتای 1299شب باه دظباا ج هوریات باود و
ازج له عواملی که باعث شی پ

از کودتا چنای ساالی از دور ظراارهگار اوضااع و مقرصای

فرصت برای اعال ج هوری و بهدست گرفقن کام قیرت باشی ،این باود کاه مباادا اعاال
ج هوری منجر به مخاطرات و بیظر یتای بیشقری در کشاور گاردد (غنای)328 :1378 ،ب
اما پ

از چنی سا اظقرار باال ره با توجه به جو ج هوری اواتی کاه بار دظیاا حااکم شای

رضا ا با الروبرداری از ترکیه بارای الغاای سالطنت و ج هاوریکارد ایارا باا ک اک
ظهادتای مورد ح ایق  ،یعنی ظ اینیگا حزب تجید و سوسیالیستتاا باه ت اراه ظرامیاا ،
شروع به فعالیت ظ ود (تبریزظیا)261 :1371 ،ب در زما تنرایم الیحاه ج هاوری ،در درو و
بیرو مجل

پنجم شورای ملی بین مخالفا و موافقا درگیری و تن تای فراواظی رخ داد
پانجم کاه صااحب وجهاه

که با پافشاری و درایت میر

 -ظ اینایه گاروه اقلیات مجلا

روحاظی و سیاسی باود -و پا

از قهایه سایلیزد باه وی توساط احیایالسالطنه (بهرامای)،

احساسات ع ومی بر ضی ظ اینیگا ِ اصالحطلب تحریک گردیای و بسایاری از ظ اینایگا
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اکاریت ،از طیف اصالح طلبا جایا شایظی و باه چنای فراکسایو تقسایم گردییظای (اعراا
قیسی67-8 /2 :1349 ،؛ پور شالچی)105 :1384 ،ب در واقک سیلی بهرامی باه مایر

سایلی

بزرگی بر ج هوری و صوصاً سردارسره بود ،چرا که ایشا باه دظباا ایان اتفااق پشاقیباظی
اکاریت مجل

را در ت راتی با ود از دست دادب رضا اا را بایای مصایاق ایان اظییشاه

ماکیاولی داظست که در عین شیر بود بایی روباهصفت تم بود (ماکیااولی ،)86 :1366 ،لاذا
پ

از شکست در قهیه ج هوری واتی برای کسب وجهه به دییار عل ای قم 1رفت ولای

با سرزظ

نظها مواجه شی اما با اظقشار اعالمیهای ض ن اعاال برائات از ج هاوری ،اود را

اد حج و شریعت مقی

اسال داظست و به بهاظاه ساقری از کاار باه حرباه ت یشاری

یعنی قهر و اسقعفا و فشار از طریق ظیروتای تحت فرماظ
نورد (ایرا  20 ،فاروردین،1303 ،

صوصااً در وزارت جناه روی

 ،8ش )1575ب بالفاصاله باا کناارهگیاری و حرکات

رضا ا به سوی رودتن ،توادارا او در ارت  ،مجل  ،ظهادتا و محافا سیاسای باه دفااع
جاظاظه از رضاا ا پردا قاه و حقای امیرلشاکرتای غارب و شارق باه فرماظایتی امیرلشاکر
اح یی و امیرلشکر حسین نقا نماادة ح لاه باه تهارا شایظی (عااقلی)364 :1370 ،ب اغلاب
روزظامه تا ظیز واسقار بازگشت سردارسره به قیرت شیظی ،چنا که روزظامه «شفق سرخ» باا
درج مقالهی «پیر وطن رفات» تبعاات ظباود سردارساره در قایرت را باه ملات و ظ اینایگا
گوشزد کرد (شفق سرخ 19 ،اسفنی ،1303

 ،3ش )228ب روزظامهی «سقاره ایرا » ظیاز کاه

از میافعا سرسخت بازگشت سردارسره بود ،مجل
سردارسره داظسقه و ن تا را گروتی «
،1303

را بااظی کشا ک تاا و کناارهگیاری

و اشاک» داظسات (ساقاره ایارا  20 ،فاروردین

 ،9ش )163ب در بیسااقم فااروردین 1303شب سااراظجا مجل ا

کااه اکاریاات ن

توا واه رضا ا بودظی ،با توجه به اوضاع مقشن با فرساقاد  12تان از ظ اینایگا مجلا
پنجم به رودتن رضاا ا را بارای بازگشات باه قایرت قااظک کردظای (ایارا  21 ،فاروردین

1ب این عل ا یعنی نیتا ظائینی ،سیی ابوالحسن اصفهاظی ،حسن طباطبایی ،عبیالحسین شیرازی به ت اراه  25ظفار دیرار
کساظی بودظی که از عراق ا راج شیه بودظی و رضا ا چنی ماه قب از رئی الوزرایی ،سار بزظرااه باا تکاریم و احقارا

فراوا به اسققبا این روحاظیو تبعییی رفت و گزارشی از ع لکرد ود در وزارت جناه باه نظاا ارائاه داد (شافق

سرخ 13 ،تیر ،1302

 ،2ش )28ب
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،1303

از بازگشت به تهرا  ،سردارسره کاه پای بارده باود دیرار باه

 ،8ش )1576ب پ

اظیازة سابق به سوسیالیست تا ظیاز ظیارد ،سه ظفر از اعهاای سوسیالیسات کابیناه اود یعنای
سلی ا میرزا ،معاضیالسالطنه پیرظیاا و اماا ا

اا اردال را در کابیناة دو ( 24فاروردین

1303ش) ااود کنااار گذاشاات (ایاارا  25 ،فااروردین ،1303
ت چنا گروه اقلیت مجل

به رتبری میر

 ،8ش )1579ب در ادامااه،

به سه علت :سویسیاسات ظسابت باه دا لاه و

ارجه ،قیا و اقیا علیه قاظو اساسی و حکومت مشروطه و تحوی ظایاد اماوا مق ارّدین
به زاظة دولت ،در زماظی که سردارسره سرگر رسییگی باه واقعاة ساقا اظه و ققا رابارت

ای بااری 1بااود ،واسااقار اسقیهاااح وی شاایظی کااه بااه علاات تحاات فشااار قاارار داد
اسقیهاحکننیگا  ،این قهیه مسکوت ماظی (عاقلی)368-369 :1370 ،ب پ
قهیة ای بری ،سردارسره که پ

از ات اهیاافقن

از تر اتفاقی کابینه ود را ت اظنی مهرهتای شاطرظ تغییار

میداد ،سرداراسعی و سردارمعرم راساظی (تی ورتاش) را ،که تواظایی و ظفوذ فوقالعاادهای
و ارج مجل

در دا

داشقنی ،وارد کابینه سو ( 7شاهریور 1303شب) اود ظ اودب ایان

دو ظفر در قهیه سرکوبی شیخ زع و داد لقب فرماظیتی کا قاوا باه رضاا ا ک اک
شایاظی ظ ودظیب
طبق ظرریه ظهادگرایی زماظی که برظامه حکومت یا شخصی روی یک مسیر حرکت داده
میشود ،ت ای جبری برای ادامهیافقن به وجود مینیی و وابسقری به مسیر ظاظر بار پیایای
مسیرتایی است که ماتیقاً بازگشت از نظها دشاوار اسات (تااکر)24 :2002 ،ب براساا

ایان

رویکرد بهدظبا عی کامیابی رضا ا در اسققرار ج هاوری ،محبوبیات وی باه پاایینتارین
سط

ود از زما کودتای 1299شب رسیی ،لذا برای اینکه بقواظی بار دیرار اققایار اوی

را به ظ ای

برذارد ظیاز به یک اقیا اساسی داشت که وجهه کاریزماتیک اود را دوبااره

احیا کنی (دیرار و دیررا )89 :1377 ،ب ازنظجاکه پ

از ایان شکسات ،سردارساره دیرار

فرصقی برای نزمو و طا ظیاشت و بایی به تر طریق م کن با ک ک ظهادتاای حاامیاش،
1ب رابرت ای بری ( ،)Robert Imbrieقنسو نمریکا در ایرا بود که در پی بری راجک به وقاوع معجازه در ساقا اظه
شیخ تادیِ تهرا برای گرفقن عک

به نظجا رفت اما توسط مرد کشقه شی و ت ین مسئله باعاث جنجاا فراواظای باین

گروهتای سیاسی کشور گردیی (فرخ)187-91 :1347 ،ب
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یعنی ارت

و مجل  ،سیری را که برای قیرتگیریاش در پی

گرفقه بود طای مایکارد،

لذا بهقرین اقیا در این راساقا سارکوب شایخ زعا باود چاو از یکساو از زماا وزارت
جنه تواظسقه بود یاغیا و گردظکشا معروف را در سرتاسر کشور مطیکِ حکومت مرکزی
کنی و تنها منطقه وزسقا تنوز در دست شیخ زع قارار داشات و از ساوی دیرار شایخ
زع تنها گزینه ظهاد دربار ،مایر

و گاروه اقلیات مجلا

بارای رویاارویی و مقابلاه باا

رضا ا بود و حقی گفقه میشود بین نظها تلررا تایی رد و بای شای کاه در یکای از نظهاا
شیخ زع  ،رضا ا را مسبب رابیتای م لکت و بیاحقرامی به قااظو اساسای و اح ای
شاه داظسقه (لورین )187-188 :1364 ،و حقی با جسارت ت ا شاخ

سردارساره را دشا ن

اسااال و غاصااب زماماایاری ایاارا و مقجاااوز بااه حقااوق ملاات قل اایاد کاارده بااود (ظااوری
اسفنییاری102 :1335 ،؛ پهلوی)2-3 :1354 ،ب رضا ا با ایان شارایط ،چاو بحاث اعااده
حیایت در میا بود ،با ت ا قوا به وزسقا لشکرکشی ظ ود و تواظسات بایو
درگیری و البقه با ت کاری اظرلیسیتا بر شیخ زع و مقحیاظ

اوظریزی و

که ک یقه «قیاا ساعادت»

را تشکی داده بودظی غلبه کنای و شایخ زعا باا 180درجاه تغییارِ عقیایه در تلررامای باه
مجل  ،ود را مطیک محض رضا ا معرفی کرد (مسقوفی641/3 :1343 ،؛ لورین:1364 ،
)210ب رضا ا با افق زماظی و در گرفقن از گذشقه بیو برگشت به عقاب و اوشبینای
ظسبت به نینیه تواظست به این فق مهم دست یابی ،به ظحوی که با پیروزی بار شایخ زعا ،
به گفقة مسقوفی« ،میخ سلطنت نینیه سردارسره کوبییه شی» (مسقوفی )642/3 :1343 ،و باار
دیرر در بین ظهادتاای حاامیاش باه ویاژه ظ اینایگا مجلا  ،کاه بعای از شکسات الیحاه
ج هوری تا حیودی از وی دور شیه بودظی ،محبوبیات زیاادی کساب کاردب سردارساره باا
فیصله داد به قهیه شیخ زع در یک اقیا معنادار برای مشروعیتبخشی به اقیامات

باه

طور غیررس ی به زیارت عقبات عالیه رفت و در نظجا ماورد تکاریم و احقارا قارار گرفات
(قاظو  25 ،نذر ،1303
براسا

 ،4ش )14ب

رویکرد ظهادگراییِ تنجاری ،دگرگاوظی بنیاادین ظهادتاای اجق ااعی و قااظوظی

فقط به سادگی از طریاق اظجاا ظایاد و اجاباتظکارد بسایاری از قواعای در ظرام سیاسای
موجود تحقق مییابی (پیقرز)67-68 :1386 ،ب بر این مبنا رضا ا پ

از تصرف وزساقا
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برای اینکه یک قی به تخت سلطنت ایرا ظزدیکتر شود و دیرار باهراحقای کسای ظقواظای
وی را مورد باز واست قرار دتی ،لقب فرماظیتی ک قوا را که طبق قاظو مخق
برای وی

الز و ضروری داظست ،درحالیکه داد این لقب به شخ

ت غییر قااظو اساسای از طارف ظ اینایگا مجلا

شاه بود،

دیراری ظیااز باه

شاورای ملای داشت(مساقوفی/3 :1343 ،

)648ب به دظبا این ماجرا ظ اینیگا اعال کردظی این اقیا محرورات قاظوظی دارد اما با فشار
و اصرار رضا ا  ،ظ اینیگا مجل

با تشکی ک یسیوظی مقشاک از  12ظفار از ظ اینایگا

به سرپرسقی علیاکب ر داور مأمور رسییگی باه داد لقاب فرماظایتی کا قاوا باه رضاا ا
شیظی که سراظجا ک یسیو لقب فرماظیتی ک قوای ایرا را از اح یشاه سلب ظ اود و باه
رضا ا واگذار کرد (عاقلی)53 :1369 ،ب البقه زین العابیین رتن ا ماییر روزظاماه «ایارا »،
ابوطالب شیرواظی مییر روزظامه «میهن» و کاظم سرکشیکزاده ماییر روزظاماه «اتحااد» ،کاه
ت ه از ظ اینیگا مجل

پنجم شورای ملی محسوب مایشایظی ،در ایان راه باه داور یااری

رساظیظی و به تنویر افکار ع ومی دست زدظای (مالیای تاواظی)160 :1381 ،ب رضاا ا بارای
اینکه در کسب لقب فرماظیتی ک قوا با مخالفت گروه قیرت نی اقلیت و منفاردین مجلا
مواجه ظشود ،شخصاً با ک ک ت فکراظ
یعنی میر

مجل

تی ورتاش و فیاروز میارزا باا رتبار گاروه اقلیات

وارد مذاکره شی (مکی )353 /3 :1374 ،و چو میر

شیخ زع را

که تنها مهرة مقابله با رضا ا بود از دست داد ،به منرور ریای زماا بارای تجییای قاوا و
بهدست نورد شرایط الز برای مقابله با رضا ا در قهیة داد لقب فرماظایتی کا قاوا،
مجبور به ت راتی با وی شی مشرو بر اینکه ظصرتالیوله و قاوا الیولاه از اعهاای کابیناه
چهار ِ ( 17مرداد 1304شب) وی باشنی (بهنود)74-5 :1369 ،ب
با تصویب الیحة لقب فرماظایتی کا قاوا باه رضاا ا و باا تأییای اکاریات ظ اینایگا
پنجم شاورای ملای ،در حقیقات اظقاراض قاجاریاه اعاال شای (مساقوفی/3 :1343 ،

مجل
)648ب پ

از این جریا  ،روزظامه حب ال قین پی بینی کرد که رضا ا باا توجاه باه ساابقه

چنی ساله ای که در پشت پا زد به ت ا قواظین م لکقی داشقه ،با بارتمزد قواعای سیاسای،
سلطنت قاجاریه را ظیز بر واتی چیی (حب ال قاین 11 ،اسافنی ،1303
پ

از تشت ماه این گفقه به واقعیت تبیی شیب

 ،33ش  )6و دقیقااً
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رضا ا پ

از کسب لقاب بااارزش فرماظایتی کا قاوا ،در راساقای تهاعیف ترچاه

بیشقرحکومت قاجار چنی طرح ماظنی الیحه ظرا وظیفة اجباری ،لغو قاظو القااب و درجاات
ظرامی ،قاظو اصالح تقویم و قاظو اظحصار قنای و شاکر را باا ک اک ظهاادی بسایار مهام و
تأثیرگذار یعنی مجل

پنجم شورای ملی باه تصاویب رسااظی (دولاتنباادی-9 /4 :1361 ،

)396ب او در ن رین گا پ

از اینکه تواظست قیرت ظرامی ،سیاسی و مالی ود را مساج

سازد با گذاشقن تلهای ،از اح ی شاه محافرهکار ،که ت یشاه باه بهاظاهتاای واتای کشاور را
ترک میکرد ،واست به کشور بازگرددب باال ره اح ی شاه بی بر از مسائ پشت پارده و
علی رغم عی ت ای به بازگشت ،در تلررامی تص یم بازگشات باه کشاور را اعاال کارد و
رضا ا از این امر به ظاتر ابراز رسنیی ظ ود ،اما وی را در شرایطی  -بحارا ظاا  -قارار
داد که ظقواظی به ایرا بازگردد تا پ

از ن با بهرهگیری از امقنااع شااه جهات بازگشات باه

م لکت ،دست به براظیازی حکومت قاجاریه بزظی (پورشالچی)187 :1384 ،ب
مقار با بر بازگشت اح ی شاه قاجار ،به بهاظه ک بود ظا (اظباار غلّاه دولقای در دسات
رضا ا بود) در تهرا  ،شورشتایی بابرظامه و حسابشیه علیه قاجاریه به پا شی که مقصرِ
اصلی را اح ی شاه قاجار میداظسقنیب بهدظبا این قهایه در تبریاز ،رشات ،مشاهی ،اصافها ،
کرما و جاتای دیرر ظیز کوش تای مقعیدی توسط مقا تاای ظراامی بارای ساازما داد
تراترات علیه شاه به ع

نمی و نظا با ارسا تلررافتاایی از سراسار کشاور باه مجلا

واسقار برکناری اح یشااه قاجاار شایظی (کاروظین)359 :1377 ،ب در حاین غوغاای تغییار
سلطنت قاجار توسط رضا ا  ،گروه اکاریت ظ اینیگا مجل

تم بهعنوا ظهاادی کاه باه

اقیا وی جنبة قااظوظی مای داد بیکاار ظنشساقنی و زمیناة اظقاراض قاجاریاه را فاراتم ظ ودظایب
علیاکبر داور و تی ورتاش با گرفقن امهای از ظ اینیگا نظها را به تصاویب الیحاة اظقاراض
قاجاریه قاظک ظ ودظیب ت چنین تیین رئی

حزب تجید از طرفیارا سرسخت رضاا ا  ،در

غیاب و با اسقعفای مؤت نال لک ،که ظ ی واست ظنه ساقو قاجاریاه باه اسام وی ت اا
شود ،به عنوا ظایب رئی

او مجل

پنجم ت اه کاارة مجلا

شای و باا ت اا تاوا ساعی

داشت این طرح را به سراظجا برساظی (مخقاری اصفهاظی)143-145 :1392 ،ب گروه اقلیت و
منفردین مجل

ظیز در قبا تغییر سلطنت دیرر توا الز را ظیاشقنی که ت اظنی الیحه ج هوریت
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کارشکنی بکننیب در نسقاظه تغییر سلطنت ،در صف ظسبقاً مقحی گاروه اقلیات شاکاف افقاادب
بر اای از نظهااا بااه دلیاا یااأ

و ساار وردگی راه ااود را از ماایر

جاایا کردظاای و در

فراکسیوظی کوچک به ظا «اتفاق» گرد نمیظیب در ظقیجه ،اقلیت تاوا ساازماظیتی پیشاین را
نشکارا از دست داد (مالیی تواظی)189 :1381 ،ب لذا مجل

با اکاریت نرای به ظا «ساعادت

ملت» با پذیرش تغییار داد اصاو  40 ،38 ،37 ،36ماق م قااظو اساسای اظقاراض سالطنت
قاجاریه را اعال ظ ود (مشروح مذاکرات مجل

شورای ملی ،دوره پنجم :جلسه )211ب

نتیجه

دورا قاجاریه دورة مه ی از تاریخ ایرا بود که در طی این دوره در کشور ایرا تحوالت
و اتفاقاتی بسیار مهم رخ داد که تا این زما سابقه ظیاشتب از ج له اینکاه اوالً ایارا بارای
اولین بار تحت سلطه اسقع ارگرا بهویژه اظرلی

و روسیه قرار گرفت و ثاظیااً در ظی اه دو

حکومت شاتا قاجار ،برای ظخسقین باار مجلا

و احزابای شاک گرفات ولای باه دالیا

مخقلفای ظقواظساقنی باهدرسااقی رساالت اوی

یعنای کنقاار شااتا و اساقبیاد را در ایاارا

ریشه کن ظ اینی و ت چنا ایرا با بحرا دموکراسی و ظباود قااظو مواجاه باودب باا د الات
بیراظرا و شروع جنه جهاظی او ایرا با مشک تجزیه و چنیپارگی مواجه شی و در این
مقطک زماظی بسیار حسا  ،اح ی شاه قاجار بهعنوا ن رین شاه قاجار با توجه باه شخصایت
ضعیف  ،توا مقابله و ح مشکالت دا لی و ارجی را از طریق ظهادتایی ت چو قشاو
و مجل

ظیاشتب

درست در این برته از زما رضا ا ظهور ظ ود که برعک

ن رین شااه قاجاار دارای

جسارت و ذکااوت فراواظای باود و از ت اا امکاظاات بارای ظیا باه قایرت اساقفاده ظ اودب
رضا ا از بزظراهتایی ماظنی عی کارایی مجال

و کابینهتای پیشین ،جنه جهااظی او و

د الت عوام بیراظه ،که باعث مشکالت و حاوادثی در ایارا شایه باود ،باه ظفاک اوی
اسقفاده ظ ودب وی با طی کرد مسیری با بااز ورد مابات و عقالظای ،بایو وقفاه و باا ت اا
امکاظات از سا 1299شب تاا 1304شب باا کارنمای ساا قن ظهادتاا بارای باهچناهنورد
قیرت اسقفاده کردب رضا ا پا

از کودتاای 1299شب تواظسات از ظهادتاایی کاه تاا ایان
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زما کارنمیی چنیاظی ظیاشقنی برای رسیی به قیرت اسقفاده ظ ایی و با بهرهگیری از ظهااد
قشو  ،که تا قب از وی به دلی ظیاشقن سا قار درست و قوی ،کارایی قاب قبولی ظیاشت،
تواظست به ت راه ظهاد مجل
سلطة مسققیم وی

و با پشقیباظی جریا تای فکری ،ظراا سیاسای را کاامالً تحات

درنوردب بنابراین اگرچه سرچش ه قیرت رضا ا اساسااً ظهااد ظراامی

بود ولی به واسطه ائقالف تیف نی باا گاروهتاای مخقلاف درو و بیارو مجلا

چهاار و

پنجم شاورای ملای ،باه منراور مشاروعیت بخشایی باه اقایامات و برظاماهتاای  ،تواظسات
حکومت قاجاریه را منقرض و به قیرت مطلقه تبیی گرددب
منابع و مآخذ
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