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چکیده
پژوهش حاضر ،تحلیلی بر زمینه های روانی -اجتماعی استقبال از استبداد رضاشااهی مایباشاد در
این پژوهش فرض بر این است كه شکلگیری استبداد رضاشاه ناشی از نگرشهاای عااو و صاا

و

شرایط روانی  -اجتماعی آن زمان بوده است كه اكثر اقشار جامعه تحات تااریر مصاابب و مشاک ت
سیاسی -اجتماعی به حمایت و استقبال از اقدامات او در دوران رضاصانی روی آوردند مطابق چارچوب
روشی اسپربر ،مسئلهی زمینههای روانی -اجتماعی در بروز استبداد ناشی از كمباود عنصار شاادی در
زندگی مردو ،احساس حقارت ،رهایی از بندهای روزمره ،رسیدن باه منزتات اجتمااعی بااوتر و عادو
ریشه یابی پدیدههای اجتماعی است كه طرز تلقی افراد و انگارهی جامعه آرزومند ظهور فردی منجای
برای حل معض ت و بحرانهای اجتماعی میباشد اما از آنجاا كاه شیصایت مساتبد از نوار روانای
مستعد قدرت است فرصت را غنیمت شمرده و با توجه به شرایط موجود ،حکومت استبدادی را تاسیس
میكند تذا در این پژوهش با توجه به زمینه های روانی -اجتماعی و قدرت صاواهی و فرصات طلبای
رضاشاه ،پدیده استبداد را با اساتفاده از روش توصایفی -تحلیلای و ابازار مناابت كتااابیانه ای ماورد
كنکاش قرار داده ایم
کلید واژه ها :استبداد ،استقبال ،زمینهها ،روانشناسی اجتماعی ،رضاشاه

 1كارشناسی ارشد دانشگاه رازی mohsentalebi93@yahoo.com
 2استادیار گروه علوو سیاسی دانشگاه رازی t.alipour@yahoo.com
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مقدمه
هرچند پژوهشهای متعددی در زمینهی نحوه شکلگیری استبداد رضاشااهی و باه قادرت رسایدن او
ازبعد تارییی و جامعه شناسی انجاو شده است اما به نور نگارنده ،فضل این كار ،داشتن چارچوب روشای
برای اربات موضوع از منور روانشناسی اجتماعی است؛ پدیدهی صودكامگی و اساتبداد ،دساتاورد شارایط
اجتماعی صاصیمی باشد؛ تذا در تحلیل آن ،بازصوردها و نحوهی نگرش و رفتار افراد مهم است زیارا ایان
طرز تلقی افراد و انگارهها است كه آرزومند ظهور فردی منجی برای سروسامان دادن به بحرانها هستند،
بنابراین به حمایت از فرد صودكامه می پردازند
در این شرایط مجال و فرصت یکه تازی برای فرد صود كامه و مساتبد كاه رضاایت و حمایات جمات
كثیری از مردو را دارد مهیا می شود؛ اما به دتیل عدو توانایی مردو در ریشه یابی پدیده های اجتماعی ،از
فرد صود كامه استقبال و در نتیجه پدیدهی استبداد رخ میدهد در این راستا بنیان شاکلگیاری كودتاای
سوو اسفند 6633و در ادامه توتد دوتت مطلقهی استبدادی رضاشاه را باید از جنابش مشاروطه باه بعاد و
سیر تحووت آن ریشه یابی كرد؛ چرا كه در این دوره ،كشور نه تنها دچار نابسامانی و بای ربااتی سیاسای
شده بود ،بلکه گرفتار تجاوز دول بیگانه ،ویرانی اقتصادی و شورش ها و درگیریهای داصلی بود در ایان
شرایط بحرانی صاحبان قدرت داصلی و صارجی نویر ساور جنا ،،نصارت اتدوتاه فیاروز ،ساردار اساعد
بیتیاری و به تعبیر بهار ،حتی مدرس و انگلیسیها در پی كودتا بودند شرایط روانی -اجتمااعی ماردو و
نحوه ی رفتار آنها از شرایط حاكم سبب شده بود« :كه آرزومندانه منتور ظهور فردی مقتدر و توانا باشاند
تا در زیر سایهی او آرامش پیدا كنند این گروه از مردو بی صبرانه مشتاق بودند تا به محض یافتن چنین
فردی ،تمامی آزادی و اصتیارات صود را به او تفویض نمایند 1زیرا قدرت در صیاباان بسااخ صاود را پهان
كرده و منتور بود تا كسی آن را فراچن ،آورد2و تذا تصور روی كار آمدن هركسی قابل پایش بینای باود
و«همه ی ایرانیان نیاز كشورشان را به یک حکومت مقتدر احساس می كردند و نیز اكثریت معتقاد بودناد
3

كه چنان حکومتی باید مجلس را نادیده بگیرند و از طریق كودتا به قدرت برسد»
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استبداد و استقبال
در عصری كه رضاصان برسركار آمد ،كمبود عنصر شادی ،احساس حقارت ،بندهای زندگانی روزماره و
عدو شناسایی پدیدههای اجتماعی در كشورموج میزد بنا باه بساترهای نامناساب و نامسااعد جامعاهی
ایران ،باور مردو همواره در جستجوی یک منجی برای فیصله دادن صرابیها و مشک ت زماناه صاویش
بود تا جایی كه نسبت به كودتای سوو اسفند و عوامل آن واكنشی از صویش نشان ندادند آشفتگی روانی
و حوادث نامعلوو ،قدرت تفکر و شناسایی پدیدهها را از مردو گرفته بود در این مقطت زمانی مردو ایاران
به طور كلی درک درستی از تحووت و رویدادهای پس پرده نداشتند ،راجات باه سیاسات از اظهاار نوار
صودداری می كردند در عوض بیشتر به تبادل شایعات و صیاوت پرداصتند ،حاتت تسلیم و ساکوت اتیاا
نمودند و در مجموع صبر كودتا را با بیتفاوتی تواو با تعجب و انتوار تلقی كردند در عمل افکار عمومی و
احساسات مردو بدون آ نکه از جریانات پشت پرده اط ع درستی داشته باشند در برابار كودتاا و روی كاار
آمدن سید ضیاء و رضاصان نه با شوق و استقبال بود نه با میاتفت و اعتراض

4

همچنان كه اریک فروو در«گریز ازآزادی» علل روانی مردمی را كه به نازیسم روی آوردند ،چنین بیان
می كند «:از تحاظ روان شناسی به نور می رسد این آمادگی برای تسلیم در برابر رژیم (پذیرش نازی ها)
بیشتر محصول حاتتی از صستگی درونی و تسلیم و رضا باشد » 5بعد از آنکه سید ضیاء و رضاصان با انجاو
كودتایی تهران را تصرف نمودند ،سیدضیاء به مقاو نیستوزیری منصوب شد ،و با صدور بیانیهای رهایی
از مشک ت را نوید داد به تعبیر اسپربر«با شوق فراوان احساسات ماردو را تحریاک مای نماود وگااهی
اوقات با صشم و و فریاد سین می گفت و سینانش مملو از احساس و آرامشی بود كه بار دل شانوندگان
می نشست او به گونهای سین میگفت كه مردو میصواستند و حرفهایی را بر زبان میراند كاه روزی
صود مردو چنانچه توان بیانش را داشتند ،آرزومند گفتنش بودند در واقت هركسی روی احساس صساتگی
و بیزاری توده مردو شرخ بندی كند نمیبازد » 6این بیانیه آنقدر جامت بود كه صواسات هماه گاروههاای
اجتماعی بود و جای هیچ ع مت سواتی در هن میاطب بر جای نمیگذاشات او از رنا هاا و مصاابب
مشروطه و بحران های داصلی و صارجی گفت تاا حمایات تاوده ماردو بارای اصا ر و دگرگاونی كلیاه
ساصتارها سید ضیاء كه در ابتدای راه نمیصواست موجی از حم ت و میاتفتها را برای صود بیارد باا
عواو فریبی و روان شناسی تودهها وعدهی حل مشک ت و نجات مردو آزرده صاطر را با تحریک عقاید و
ارزش های سنتی جامعه یعنی صدا ،شاه ،میهن نوید داد و صود را ناجی مقدرات و سرنوشت ملت معرفای و
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وظیفه ی مقدس صود را برای همگان وطن پرستی ،شااه دوساتی و انساان محاوری اعا و نمود؛ساپس
ادعای آبادانی ادارات دوتتی ،جلوگیری از فساد و اسراف ،اص ر نواو اقتصادی ،تاسیس مادارس دوتتای،
بهره مندی از نعمت تعلیم و تربیت ،تشویق تجارت و صنعت به طریق عملی ،صاتمه سیتیها و گرانیهاا
با برداشتن احتکار ،استقرار وسایل حمل و نقل و ارتباطات ،تاسیس شهرداری برای تهران ،استقرار امنیات
در پرتو سپاهیان دتیر ،حمایت از كارگران ،دهقانان ،زارعان برای ترقی و سربلندی نمود
هم چنانکه اسپربر از منور روانشناصتی می گوید« :فرد عواو فریب چنین فریاد بر مای آورد مان هماه
مشک ت را حل می كنم؛ پس با اشارهی من بی وقفه حركت كنید؛ من همه چیاز را زیار نوار داشاته و
مراقب اوضاع هستم ،شما تحت رهبری صردمندانه من ،در امنیت و آسایش صواهید بود »7سیدضایاء كاه
می دانست مردو از استعمارگری انگلستان تنفر دارند ،قرارداد بی اعتبار  6363میان ایران و انگلیس را به
حکم صود تغو كرد او در این بیانیه مردو را به وحدت و همکاری دعوت نمود و چناین مای گفات« :مان
ش ما را به نجات وطن دعوت می نمایم من اعتماد به وطن پرستی و مشااركت شاما دارو؛ از تمااو شاما
8

مردو درصواست مینمایم كه به وسیله طرر پیشنهادها و تقدیم افکار و مشورتها مرا مساعدت كنیاد »

مفهوو این بیانیه از نور روانی یعنی اینکه؛« وقتی تو و من به عنوان ما با هم وحدت داشته باشایم ،مای
توانیم به راحتی همه معض ت را حل كنیم؛ هیچ كس جز من نگران وضت شما نیسات؛ شاما بیشای از
وجود من هستید و من پاره ای از شما » 9تاریر جما ت زیباا و دتنشاین اوتاین بیانیاهی ربایس اتاوزراء
كودتایی ،آنچنان مردو بیاط ع را به وجد آورد كه گویی فرشتهی صوشبیتی و عدل و داد در آسمان این
كشور ستم دیده به پرواز درآمده بود همین سبب شد كه تجار و اصناف كه از حمایت روحانیت برصاوردار
بودند ،در جواب این جما ت احساس برانگیااز تب به تشکر از كسی گشودند كاه ساالهاا انتواارش را
میكشیدند و وجود چنین كودتایی را مغتنم شمردند
در واقت مردو از نور روانی در وضعیتی به سر میبردند كه برایشان مهم نبود كاه بیانیاه دهناده ،ساید
ضیاء انگلیسی باشد یا رضاصان میرپن هدف ،نوید اص حات و سروسامان دادن اوضااع پریشاان جامعاه
بود درتشکر اصناف و كسبه آمده است؛«این پیماننامه در حقیقت حاوی جمیت مطاتب و آرزومندی اهال
ایران از هر طبقه و صنف است این همان است كه مردو بیچاره تا به حال از صدا میصواستند و هر طبقه
از طبقات مردو و هر صنف از اصناف این مملکت را از رنجبر و غیره ،امیدوار و فارر بیاش مایساازد و
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مژده میدهد كه عاجزانه مستدعی هستیم كه تشکرات این مشت رنجبران و كسبه بازار قبول فرماوده و
11

انشااهلل زودتر مفاد این بیاینه را به موقت اجرا كنید »

این عقاید مردو در بدو ظهور كابینه بود وتی پس از مدتی كه از عمر كابینه گذشت ،رفتاه رفتاه حاس
صوش بینی كه در بدو امر نسبت به هیئت دوتت وجود داشت ،مبدل به یااس گردیاد و ماتیااتهاایی بار
ضروریات زندگی مردو وضت شد و از همه مهمتر ،روز به روز تضاییقاتی بار ماردو تحمیال گردیاد و در
نتیجه نور مردو نسبت به دوتت و طرز كار كابینه عوض شد و برعدهی ناراضیها افزوده گشت از آنجاا
كه مردو و برصی از طبقات ،توانایی فهم پدیده ها و جریانات سیاسای پشات پاردهی ،كودتاا را نداشاتند
هنگامی كه متوجه شدند سید ضیاء سرساپرده و عامال انگلیسایهاا اسات از او روی شاتافتند و در پای
مصلحی دیگر بودند این مصلح كسی نبود جز رضاصان میرپن بعد از آنکه كابیناهی سایدضایاء ساقوخ
كرد ،تماو توجهات و انتوارات به سوی رضاصان معطوف شد ایشان برنامهی اصلی صود را دوتت متمركز
قوی و استقرار امنیت در جامعه و سرتاسر مملکت اع و نماود ،وی در ایان راساتا توانسات باا اقادامات
تامینی ،نوم و انضباخ را برای جامعه به ارمغان آورد و پیامد این ارمغان ،توسعه امنیت راههای مواص تی
اداری -تجاری ،بهبود وضعیت اقتصادی ،سركوب جنبش های گریز از مركز ،ایجاد وحدت فرمانادهی در
بین نوامیان بود كه همین اقدامات با حمایت و استقبال ساایر گروههاا و اقشاار در جامعاه روبارو شاد
منصفانه باید گفت در واقت وی شجاعت و تدبیری به صرج داده بود كه تاكنون در حد فکر و شعار بود تاا
عمل مردو و سایر طبقات به نشانهی شکرگزاری از اقدامات غرورآفرین رضاصان ،از سایر نقاخ به دیادار
او هجوو آوردند بنا به گفتهی بهبودی پیشیدمتش؛«عده ای از مردو برای دیدن سردار سپه و سوارانش
در صیابان سپه جمت می شدند و بی اندازه نسبت به آنها اظهار ع قه میكردند واقعاً سردار سپه مردمای
بود و محبوبیت عجیبی پیدا كرده بود میصوصاً این كه به مرور ،دست مستشاران صارجی را كوتاه كارده
بود؛ سوبدی ها را از ژاندارمری و شهربانی و صاحب منصابان قازاق روسای را از قزاقیاناه هماه جاا را
ایرانیها اداره میكردند وقتی كه سارهن ،محمادصان درگااااهی در رﺃس نومیاه آن روز جایگااازین
سوبدیها شد ،مردو باور نمیكردند كه یک صاحب منصب ایرانی بتواند نومیه را اداره كند »
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تجار كه به دتیل فقدان امنیت و ربات سیاسی در دوران حکومت قاجارها به تن ،آمده بودناد و مادعی
اصول مشروعیت و پایبندی به آن بودند ،طی اقدمات تامینی كه سردار سپه در وزارت جن ،از صود نشان
داده بود ،گروهی از سرشناسان آنها همچون امیناتضرب ،حاج رحایم آقاا قزوینای ،كاشاانی و روساای
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اصناف كه باتغ بر دویست تن بودند ،به صاطر قدردانی از عملیات سردار سپه در جناوب و ساركوب شایخ
صزعل به مجلس رفتند و بیانیه ای در حمایت از رضاصان ضمن یادآوری حقارت ها و تجربه ناكامی های
گذشته قرابت كردند در این بیانیه آمده است« :آنهایی كه برتعاتی و ترقی ایران ع قمندند افرادی كه باه
تزوو حفظ حیات اجتماعی صود معترفند ،منصفانه در وضعیات گذشته ایان مملکات قضااوت كارده و باا
وضعیت كنونی مقایسه نمایند امروز كه امنیت در سرتاسر مملکات حکمفرماا اسات؛ اماروز كاه نهضات
اقتصادی دركار و موجبات رفت فقر و ف كت عمومی نزدیک است؛ امروز كه اصل امنیت سیاسی و مادنی
تامین شده است؛ قطعاً تشییص بدهید كه بهبودیهای حاصله نتیجاه فاداكاری و صادمات صاادقانه آن
سرباز نامی و سردار ناجی ایران است »
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سردار سپه در مسیر تشکركشی به سمت جنوب در سركوب شیخ صزعل ،راه اصفهان به صاک بیتیاری
ها و صوزستان را در پیش گرفت در این سفر ،با استقبال و احساسات اهاتی اصفهان و علماای آن روبارو
شد رضاصان در صاطراتش چنین ابراز نموده است« :در سركوب شیخ صزعل اهاتی اصافهان از ورود مان
نهایت شعف و سرور میكردند و از روی محبت و دوستی نمیصواستند شیصاً به مهلکه قادو بگاذارو از
علمای آنجا حاج نوراهلل ،فشاركی و سیداتعراقین به دیدن من آمدند حتی حاج نور اهلل به مان گفات :مان
حاضرو صود و عموو كسان و عشیره او با شما حركت كنم »13سردار ساپه بعاد از آنکاه شایخ صزعال را
شکست داد ،عازو عتبات عاتیه در عراق شد باز هم بااستقبال علما و تجار مقیم بصره ،نجف ،كرب روبرو
شد تا جاییکه بعدها آیت اهلل نایینی تمثال مبارک حضرت علی(ع) را بارای او فرساتاد و ایان اقاداو«بار
موقعیت و اهمیت رضاصان افزود »14روحانیت این تصور را نمیكرد كه رضاصان روزی رضاشاه می شود و
حکومت استبدادیش به صشونت ماذهبی و سکووریسام روی مایآورد حتای مادرس و مصادق كاه از
میاتفان دیکتاتوری رضاصان بودند ،در جریان استیضاار در مجلاس از اقادامات تاامینی و دوتات مقتادر
رضاصان دفاع كردند صشنودیهای عمومی بدرقه راه سردارسپه در تشکر كشیهایش به نقااخ میتلاف
شد تا جاییکه پیاو تبریک و احساس صوشحاتی مردو و سایر اقشار كه با روحانیت در ارتباخ بودند از نقاخ
میتلف ایران در پی پیروزیهای رضاصان به تهران ارسال شد « تجار ضمن تاكید حکومت قانون و اصل
مركزیت از اهداف رضاصان در اجرای اص حات اقتصادی و ارتقای امور تجارتی كه منشاء حیات مملکات
است ،پشتیبانی كردند آنان در بیانیه صود به هر جریان میاتفآمیزی اظهار نفرت كردند »

15
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استبداد و استقبال «تحلیلی بر زمینه های روانی -اجتماعی استقبال از استبداد رضا شاهی »

بازرگان كه از نزدیک رضاصان را شناصته گفته است«:در صدر صافات و نباو هاای رضااصان ،قادرت
پسکیوتوژیک و مردو شناسیاش حقیقتاً فوقاتعاده بود »16این ویژگی او طوری باود كاه در بیانیاه هاا و
اع میه ها همواره با بیان جم ت شیرین و دتنشین برای مردو به اظهار تنفر و انزجار از سلسله قاجاریه و
به تمجید احساسات مردو میپرداصت او با قرار دادن دو اصل«رفاه حال عموو» و «اجرای عملی احکااو
شرع مبین اس و» درصدر برنامهها ،و همچنین آزادی افکارعموو و استقرار امنیت ،توانست كنترل امور را
در دست بگیرد «هدف او ایجاد یک انق ب فکری در مردو و تحریک افکار عمومی جهات تغییار رژیام
بود ،او می صواست با اعتقادات دینی و تداعی حقارتهای پیشین ،هدایت افکار عموو جامعه را در دسات
گیرد»17چرا كه ازنور روانی ،فرد قدرت طلب در فرآیند دست یابی به قادرت ،احسااس كیناه و دشامنی
مردو را تحریک كرده و به آن مشروعیت میبیشد و با رن ،و بوی اعتقادی دادن به این احساسات ،آن
را پدیدهای شریف و اصیل نشان میدهد او طرز تلقی جدید را باعث افتیااار و سربلندی میداند
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در واقت این ویژگی بدیهی است و هر دیکتاااتوری كه میصواهد زماو امور را در دست بگیرد ،بدواً بناو
دتسوزی و برای استقرار امنیت و عداتت اجتماعی كلمات زیبا و بیانات دتنشینی كار مایكناد تاا ماردو
فریب ،اتفاظ قشن ،را صورده و بعداً نتیجهای كه میصواهد تحصیل نماید 19صصوصیات ظاهری و جایگاه
اجتماعی رضاصان برای جامعه ایران جذاب بود؛ چرا كه پیشینیه و سبک زندگی اشارافیت قاجاار و نوااو
حاكمه ی آنها ،اررات روانی منفی بر هن مردو بر جای گذاشته بود در حاتیکه قامت بلند ،چهره مصمم و
با دیسیپلین نوامی ،آراستگی ظاهاااری و موقعیت صانوادگی رضاصان ،در میاان مااردو بار محباوبیتش
میافزود و سریعتر میتوانست به اهداف صود دست یابد همچنانکه صواجه نوری در این زمینه مینویساد:
« سادگی و بی آویشی كه سردار سپه در تباس پوشیدن و رفتار و گفتارش داشت ،بر محبات او در دلهاا
رفته رفته می افزود و مردو ایران كه مدتها از عبارات توصاتی و پرصدا زمامداران صسته شاده بودناد ،كام
حرفی و میتصرگویی و صدای آهسته و كم ادعایی وزیر جن ،را صیلی میپسندید »21اگر چاه برصای از
آگاهان جامعه نویر مصدق و مدرس و شاعر معروف عشقی صطر استبداد و دیکتاتوری رضاشاه را تشریح
میكردند اما به دتیل شرایط روانی -اجتماعی حاكم بر جامعه ،اكثار گروههاا و طبقاات موافاق مانادن
رضاصان بودند؛ چرا كه هن مشترک جامعه صواستار دوتت مقتدر مركزی و امنیت پایدار بود ونمیصواست
بندهای روزمره ،حقارت ها و ناكامیهای تلخ گذشته را تکرار و تجربه كند بنابراین موتفه امنیات و نوام
مركزی ،اقشار موافق و میاتف را به وحدت فکری وعملی پیوند میداد
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حمایت و استقبال روحانیت ،مردو ،تجار و سایر گروهها از رضاصان به صاطر پیروزیها و موفقیتهاای
جامعهپسند در قیاس با حاكمیتهای قبلی بود نه اینکه آگاهانه به استقبال اساتبداد بروناد؛ چارا كاه باه
واسطه این حمایت علماء و روابط نسبتاً حسنه رضاصان با آنها بود كه منجربه جلاب نوار ماردو و ساایر
گروهها درگرایش و استقبال از رضاصان شد تذا همین عامل را بایاد از عماده امتیاازات اساتقبالگرایاناه
رضاصان دانست اما این رضاصان بود كه با یک تیر دو نشان را مورد هدف قرار داد و اقداماتش در دوران
پادشاهی بر ص ف اراده عموو و آزادی های جامعه گرایش پیدا كارد و از مسایر اوتیاه منحارف گردیاد
زیرا«صودكامگان قدرتطلب همیشه نوید رسیدن به آستانه دوران جدیدی را تبلیغ كردهاند اماا در صاتماه
مردو چیزی جز دورهای مملو از ظلم و ستم و تلخ كامی تجربه نکردهاند ،اگر چه نواو صودكاامگی یاک
رشته تغییر و تحووت در چگونگی روابط زندگی روزمره ایجاد میكند؛ اما هواداران آتشین این نوااو هاا
متاسفانه صیلی دیر صواهند فهمید كه رهایی از شر بدبیتیها و تیره روزیها گذشته چیزی نیست كه باا
تغییرات این چنینی امکانپذیر باشد »

21

لومپن ها
تومپن اصط حی است آتمانی ومعمووً به طورعاو برای افراد رانده ازطبقاه ،وازده ،باه فسااد كشایده و
فاقد پیوند جایگاه وهویت طبقاتی به كار گرفته میشود این افراد ازآنجا كه شغل رابات و درآماد معینای
ندارند ازطریق طفیلیگری ،مشاغل كا ب و دست فروشی زندگی میكنند اغلب این افاراد باا وتگاردی،
دزدی ،چاقوكشی ،صودفروشی و فحشای ،قمار بازی ،صبرچینی ،اتواتی ،اوباشای ،جیابباری ،گاااادایی،
فالگیری روزگار میگذرانند 22تومپنها از جنبه طبقاتی صلق و صاوی یکساانی ندارناد آنهاا چاون دارای
زندگی آشفته و نابسامان ،مشاغل بی ربات و فاقد منافت و آگاهی صنفی و طبقاتی هساتند باه پریشاانی
فکری و آشفتگی روانی دچارند و عناصری بیشیصیت ،بیانضباخ ،انتقاو جو ،فرصت طلب و فتنهگرند

23

رضاصان ع وه بر حمایت اجتماعی كه در سبد سیاسی به همراه داشت ،با توجاه باه بساترهای نامسااعد
جامعه از تومپن ها به عنوان ابزار مناسبی برای تحکیم مواضت دیکتاتوری و فریب افکار عموو باه بهاناه
امنیت و پیشبرد اهداف بهره برد او از كودتای  6633تا زمان فتح سلطنت از آنهاا در جهات رسایدن باه
قدرت استفاده نمود اما در دوران سلطنت رضاشاهی آنها را كنترل و محدود نماود تاا جاایی كاه بعاد از
كودتای  6633تا تاسیس حاكمیت استبدادی ،از حمایت ناآگاهانه اوباشها در جریانات سیاسی -اجتماعی
از قبیل بلوای نان ،حکومت نوامی ،جمهوری صواهی و تغییر سلطنت بهره وزو را برد با نزدیاک شادن
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ساتگرد كودتای سوو اسفند ،زمزمههایی در میان جامعه و سایر طبقات و مطبوعات تحت عنوان كودتاای
انگلیسی در شهر تهران ایجاد و منجر به واكنش رضاصان شد
رضاص ان كه در پی فرصتی بود تا از طریق حکومت نوامی بتواند جلوی این قبیل تحركات را گرفتاه و
به بهانه آشوب و اصت ل در نوم و امنیت جامعه ،میاتفان را سركوب كند ماژور ایمبری «نایب كنساول
امریکا» وقتی متوجه میشود كه سقاصانه واقت در صیابان شیخ هادی تهران معجزه كرده و شیص كوری
را شفا داده و مردو و دستههای سینه زن از همه سوی شهر در آنجا گرد آمدهاند و از آنجاا بارای تبارک
استفاده میكنند ،جهت عکس گرفتن به آنجا عزیمت میكند و بازاریها ،طلبههاا ،وتگاردهاا باا شاایعه
انداصتن اینکه فرنگی در آب زهر رییته و عکس برداری نموده ،با سن ،و چماق به او حمله مایكنناد و
شدیداً مجرور شده و ماموران نومیه علیرغم اینکه از نزدیک شاهد ماجرا هساتند جلاوی ایان حادراه را
نگرفته و تنها او را به بیمارستان منتقل میكنند ،تا اینکه اوباشها دوباره به بیمارستان حمله ور شده و او
را به قتل میرسانند زیرا «در آن روزها یعنی اواصر سال  6911رضاصان به همدستی انگلیسیها درجریان
كودتا متهم شده بود » 24از این طریق حکومت نواامی برقارار و آزادی مطبوعاات را بیشاتر محادود25و
همچنین جمعی را به اتهاو آشوب از تهران تبعید كرد
یکی از اقداماتی كه سردار سپه به ظاهر برای جلوگیری از فساد و فحشاء و توجه به احکاو شرع اس و
به منوور كسب محبوبیت و مشروعیت در بین مردو انجاو داد ،بازداشت دو نفار از روساپیان زن معاروف
تهران به علت عیش و نوش با دو نفر از سفارت انگلیس به ناو های اسمارت و باریجمن توساط نومیاه
بود وقتی این صبر به اط ع حاج آقا جمال اصفهانی كه از علمای تند تهران بود رساید ،باه ساردار ساپه
نوشت كه بایستی حد شرعی بر آنها جاری شود ،سپس رضاصان به نومیه دستور داد كاه آن دو زن را در
میدان توپیانه حد بزنند و كلیه فواحش را از تهران صارج كرده و در بیارون تهاران در محلاهای باه نااو
«شهر نو » اسکان دهند این اقداو تا اندازهای باعث محبوبیت سردار سپه در بین مردو و روحانیت شاد و
دیگر اینکه عنوان «عامل انگلیسی» كه به او نسبت داده شاده باود از باین رفتاه و او را ضاد انگلیسای
بیگانه ستیز در میان عموو جلوه داد جز چند نفری كه از كنه قضایا اط ع داشتند ،هیچ كس نمیدانست
كه این موضوع از یک سرچشمه سیاسی جریان پیدا میكرد 26هنگامی كه اسمارت باه ژنارال حبیاباهلل
صان ماموریت می دهد كه به سید ضیاء تفهیم كند كه رضاصان باید از سر راه برداشته شود اماا حبیاباهلل
صان چنین اقدامی ننموده و رضاصان را از این امر آگاه نمود ،به همین منوور رضاصان پس از صروج ساید
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ضیاء درصدد انتقاو از اسمارت شد27.این اقداو انتقاوجویانه ،سفارت انگلیس را در یک بن بست قارار داده
و راهی جز صرف نور كردن از صدمت دو نفر از مامورین ورزیده صود نداشت.

28

هنگامی كه در  64مرداد  6919رضاصان به علت بی اعتناایی باه اصاول مشاروطه ،قاانون اساسای و
مجلس ،توسط جنار اقلیت به رهبری مدرس استیضاار شاد «توااهراتی از میادان توپیاناه باه سامت
بهارستان به راه افتاد و فریاد زنده باد و مرده باد از هر سوی بلند میشد تاا اینکاه باه مجلاس رسایدند،
نوامیان پیرامون مجلس جمت شده و بسیاری از افراد حاضر در آنجا با چوب ،چماق ،مجهز كرده بودند تا
به محض ورود نمایندگان اقلیت به مجلس كه طرر استیضار را داده بودند ،به آنها هجوو ببرند تا جابیکه
چماق به دستان اجیر شده به مدرس ،حابری و كازرونی حمله كردند و با مشت و چوب ضرباتی بار آنهاا
وارد كردند »29بلواگران و هوچیان با شعارهای «مرده باد مادرس و زناده بااد ساردار ساپه» وارد صاحن
مجلس شدند او وقتی شعارهای مرده باد را شنید رو به كسانی كه شعار مای دادناد كارد و گفات« اگار
مدرس بمیرد دیگر كسی به شما پول نیواهد داد » 31مدرس در جریان استیضار در صحن مجلس اعمال
و نیات رضاصان را دیکتاتورمابانه صواند اما این استیضار با میاتفت جنار اكثریت مواجهه گشت كه نتیجه
ورمره ای در بر نداشت « پس از زد و صوردهایی كه داصل و صارج از مجلس میان موافقان و میاتفاان رخ
داد ،سرانجاو به واسطه قدرت اكثریت و بیم جانی برصی نمایندگان میاتف ،استیضار پس گرفته شد »

31

تومپن ها از جمله حامیان نغمه جمهوریصواهی رضااصان بودناد كاه باا تحریاک نوامیاان و عوامال
رضاصان در تهران و سایر شهرستان ها درتواهرات و راهپیماییهاا شاركت مایكردناد آنهاا باا ارساال
تلگراف به مجلس و دوتت انزجار و نفرت صود را از نواو قاجارها ابراز مینمودند «تومپنها برای اساتقرار
جمهوری وفعاتیت علیه قاجارها سازماندهی میشادند ،میانادار ایان گردهماایی عماال جیاره صواردوتات
بودند » 32نوامیان با وعده دادن و پول به افراد سرشناس و كاردان ،تداركات وزو را مهیا میدیدناد «باه
سردستگان این جمت «اوباش ها» حقوقی داده میشد و نیازهای پیش پا افتادهی آنان تامین مایگردیاد
رهبران جماعت مذكور هم كه بیشتر وتگردها و اشیا

بیکار و بی حیثیات هساتند ،باا میتصار باروز

سیاوتی كه از سردسته ها ببینند ،مست میشوند و برای هو كردن حاضر می شوند » 33ازآنجا كاه نغماه
جمهوریصواهی ،فراگیر وعاو نبود ،مجریان آن با شکست روبرو شدند و تفکر دست اندركاران آن باه باار
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ننشست زیرا جنبشی كه به كارگردانی دستهای پشت پرده و توسط مفلوک ترین اقشار اجتمااعی یعنای
تومپنها دامن زده شد به واقت یک بلوا بود تایک جنبش مقبول سیاسی

34

روشنفکری اقتدارگرایانه
بنیان اندیشههای جدید و عصر روشنگری را در ایاران بایاد در نوریاات افارادی چاون میارزا یوساف
مستشاراتدوته كه در زمره دیوانساوران اص ر طلب مدرن ،آراء و عقاید صود را سازگاری قانون مادرن باا
دیانت ،میرزا آقا صان كرمانی تکیه بر سه اصل مدنیت فرهنگی ،اصذ بنیانهای سیاسی جدیاد فرنگیاان و
ناسیوناتیسم و ربوس افکار ملکم صان «تجدد صواهی ب شرخ» باا دوری از دو اصال اساتبداد سیاسای و
تعصب دینی ،اندیشه میرزا فتحعلی آصوند زاده كه دو بنیاد استبداد و واپسگرایی را عامل عقاب مانادگی
ایرانیان می دانست و تاكید بر اصول پنجگانه ،تشکیل حکومت قانونی ،سکووریزو ،احیاای روحیه وطان
صواهی و ناسیوناتیسم باستانگرا ،گسترش علوو جدید و فرهن ،تیبراتیستی و سرانجاو تغییر اتفبای عرب
و برگزیدن اتفبای وتین جستجو كرد

35

این طبقه روشنفکر با نگرش به فلسفه سیاسی غرب ،تغییر در ساصتار حاكمیت و وضت دین را بر مبنای
سه ابزار كلیدی مشروعیت ،سکووریسم و ناسیوناتیسم برای ساصت جامعاهای ناوین ،قدرتمناد و توساعه
یافته كارساز میدانستند  36اندیشههای جدیاد پاس از پیاروزی مشاروطه ،باه منواور تحاول در سااصت
اجتماعی-سیاسی با استقبال روشنفکران و اص رطلبان روبرو و منجر به شکلگیری احزاب و مطبوعاات
و تژهای فراماسونری در میان جامعه گردید؛ اما به دتیل مساعد نبودن بساترهای تجاددصواهی و اصا ر
طلبی و تناقضات وینحل در میان عناصر درونی جامعه مشروطه ،به شکست منتهی شد
بعد از ناكامی مشروطه ،دو گزینه تغییرات و اص حات تدریجی در قاتاب بنیاانهاای مشاروطه و روی
كارآمدن حکومتی مقتدرجریان داشت اما باور و امیاد باه گزیناه دوو تغییارات ساریت و رادیکااتی میاان
روشنفکران پدید آورد در ارر پسرفت های جنبش مشروطه ،جن ،جهانی اول ،جنبشهای گریز از مركاز،
سلطه استعمار و امپریاتیسم ،طبقه متوسط و روشنفکران نسل دوو گزینه ای جز جستجوی مردی مقتدر و
كسی كه به عنوان كارگزار ملت و حکومتی مقتدر «هر چند نه تزوماً اساتبدادی» بناا نهاد و قاادر باشاد
اوضاع مملکت را سر و سامان دهد نبود درحاتیکه روشنفکران نسل اوتیاه برابارصاواهی اجتمااعی ،آزادی
صواهی و ملیگرایی رمانتیک را برای تغییر و اص ر در سرتاسر كشور میصواستند ،اما بارای روشانفکران
پس از جن ،جهانی اول ،ایده دوتت مركزی مدرن هنشان را مشغول میكرد و اقتادارگرایای سیاسای و
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ملیگرایی زبانی و فرهنگی به نیروی ضروری و كارساز درتحقق آرزوهایشان تبادیل شاد  37ایان جریاان
روشنفکری انتوار ظهور یک مصلح بزرگ و نجات دهنده را كه عومت گذشته ایران را به آن باز گرداند و
ایرانی نو بسازد در سر داشت

38

زمینه های روانی مشروطه ،منجر به استقبال نویسندگان و شااعران و روشانفکران از حکومات مقتادر
مركزی و دیکتاتور صاتح گردید در این زمینه آمده است«:پس از كودتا كه گرایشانق بی در ناسیوناتیسم
ایرانی داشتند با شور و شعف فراوان حتی سرمستانه به استقبال آن شتافتند »

39

بسیاری از روشنفکران و نوگرایان مانند محمود افشار ،بهار ،احمد متین دفتاری ،حسان پیرنیاا ،عیسای
صدیق ،سید حسن تقیزاده ،تیمورتاش ،مصدق ،فروغی ،علی اصغر حکمت ،احمد كسروی ،عبااس اقباال
آشتیانی ،علی اكبر سیاسی ،سلیمان میرزا اسکندری ،مهدی قلی صان هدایت ،علی دشتی و شعرایی مانناد
عشقی با انتشار مقاته «عید صون» ،عارف قزوینی ،فرصی یزدی ،ملاک اتشاعرای بهاار كاه از شااعران و
فعاون سیاسی بعد از ناكامی مشروطه در جهت جبران حقارت های اجتمااعی  -سیاسای اعتقااد داشاتند
كه«تنها یک دوتت مقتدر مركزی با همراهی احزاب و مطبوعات آزادییواه و به شرخ عداتت بر سار كاار
آمده باشد ،میتواند همه كار برای مملکت بکند »41بهار پس از روی كار آمادن رضاشااه ،تجرباه تلاخ از
حکومت مقتدر مركزی را اینگونه بیان می كند«:تصور كنید مردی كه تا دیروز به آرزوی ایجااد حکومات
مقتدر مركزی با هركس كه احتمال مقدراتی در او میرفت همکاری كرده بود اینک بایاد باا مقتادرترین
حکومتها میاتفت كند »

41

شرایط سیاسی  -اجتماعی ایران روشنفکران و فعاون سیاسی را مجبور كارد باه ناچاار از آزادیهاای
اصول مشروطه دست كشیده و جبران حقارتها و محرومیتها رادر انتوار ناجی مقتدر برای كشاور مای-
دانستند در حاتیکه گرایش به استبداد در ا هان هیچکداو از این ت شگران صطور نمیكرد «فقاط از ماراو
ملی رضاصان صددرصد پشتیبانی كردند» 42اص ر طلبانی كه طرفدار تغییرات رادیکاال بودناد ،در اواصار
 6631صود را از سیاست كنار كشیدند ،از حماقتهای جوانی وحتی آنچه صود نوشته بودند فاصله گرفتند و
به انتوار یک منجی مقتدر برای نجات كشور نشستند

43

استبداد و استقبال «تحلیلی بر زمینه های روانی -اجتماعی استقبال از استبداد رضا شاهی »
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نتیجه گیری
زمینه و ریشه روانی استبداد را باید در بنیانهای اجتمااعی و ضاعف شارایط سااصتاری نوااو سیاسای
قاجارها در قلمروهای عمومی و صصوصی نویر فقر اقتصادی ،جنبشهای گریاز از مركاز ،جنا ،جهاانی
اول ،تحووت نواو بین اتملل ،سلطه استعمار و امپریاتیسم جستجو كرد مشروطه و مبانی آن با شکسات
مواجهه شد و برآیند آن هرج و مرج نیروهای داصلی و صارجی بود این بحرانها منجر شد تا مسابلی مانند
كمبود عنصر شادی ،رهایی از بندهای روزمره ،رسیدن باه منزتات اجتمااااعی بااوتر و عادو شناساایی
پدیدههای سیاسی  -اجتماعی ،حقارتها و محرومیتها در جامعه موج بزند و بااور عماوو ،نگارش هاا و
وضعیت روانی جامعه انتوار منجی و مصلحی كارآمد را برای رفت بحرانها و جبران حقارتها پذیرا شود
با كودتای سوو اسفند و در ادامهی ورود رضاصان به قدرت ،ایشان سرتوحه برناماههاا و اقادامات صاود را
تثبیت حکومت مقتدر مركزی و استقرار امنیت جهت سر و سامان دادن اوضاع پریشان جامعه اع و كارد
كه با استقبال روحانیت ،عموو مردو ،تجار ،روشنفکران ،شعرا ،نویسندگان ،مجلاس ،مطبوعاات ،نوامیاان
روبروشد اقدامات پیروزمندانه و موفقیتهای رضاصان در سركوب جنابشهاای گریاز از مركاز ،تاسایس
حکومت مقتدر مركزی ،امنیت ،بهبود راههای تجاری و سازماندهی نیروهای نوامی ،برای جامعه شادی و
آرامش را به ارمغان آورد كه براقتدار و جایگاه او میافزود به حادی كاه هماین موفقیاتهاا ،اساتقبال و
حمایت اجتماعی را در پی داشت
از طرفی دیگر این شیصیت قدرتطلب كه در پی تصرف كرسی سلطنت بود ،در ساایه ایان حمایات
هم میاتفین و معاندین را از سر راه برداشت و هم با جریحه دار كردن احساسات و باورهای ملی -مذهبی
مردو و تومپن ها فرصت را غنیمت شمرد و مقاصد استبدادی صود را پیش برد در واقات ،جامعاه و ماردو
مطاتبه شادی ،منزتت ،رهایی ازحقارتها و بندهای روزمره و نابسامانیهای اجتمااعی را داشاتند كاه باه
حمایت و استقبال از رضاصان روی آوردند و در نتیجه استبداد رضاشاهی رقم صورد در عصار حاضار ،باا
توجه به شرایط روانی ناشی از مشک ت سیاسی -اقتصادی كه گریبانگیر جامعه اسات ،امکاان روی كاار
آمدن شیصیتهای فرصت طلب و قدرتگرا قابل پیشبینی است
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