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چكیده
درک ماهیتِ نقش سیاسی وزارتِ دربار در دوره پهلویدوم ،چه در چارچوب شررِ وارایق نرانونی و چره در ر ره
وانعیت های ملی حوزه سیاست ،تنها با درنظرگرفتن رابطه ضروری این نهاد با نهادِ پادشاهی ،ممکن و میسر اسرت در
مقاطعی از دوران مزبور که هنوز خواست شاه مبنی بر تمرکز ندرت تحقق نیافته بود ،ندرتِ وزرای دربار نیرز ،براسرا
نظام رسمی و نانونی توزیع ندرت در نانون اساسی ،چندان درخور توجه نبود؛ پس ،متصدیان این منصر
تغییر می شدند در این دوران ،غال

مرتبرا دچرار

مسا ی وزرای دربار ،به امور داخلی دربار و خاندان سلطنتی معطوف میشد اما بره

مرور زمان ،تمرکز ندرت و شخصیشدن ر ه سیاسی و به تبع آن ،اهمیرتیرافتن روابرغ غیررسرمی و نرزوی جای راه
نهادهای نانونی ،به ارتقاء جای اهِ اشخاص منجر شد در این وضعیت ،ندرت و جای اه سیاسی وزارت دربار نیز برهطرور
واضحی ارتقا یافت در این راستا ،وزیردربار یکی از ا لیترین اهرمهای شاه ،در ایجاد و حفظ نظام مزبرور برود؛ چرون
وزیردربار با اندامات فرانانونی و بهندرت در چارچوب واایق نانونی ،با بهرهگیری از شبکه روابرغ غیررسرمی ،بررای
تغییر جای اه نانونی دولت و نخست وزیر و تعامل و گاه تقابل با نخب ان حکومتی و نخب ران مخرالق ترمی مریکررد
چنانکه فعالیتهای وزیردربار در حوزه روابغِ خارجی که به موازاتِ کنشهای وزارت خارجه رورت مریگرفرت ،در
نال

ن ری شاه به حاکمیت و رویکردِ وی در توزیع متداخل واایق بوروکراتیک ،درککردنی اسرت همننرین ،بایرد

توجه کرد که میزان ندرت سیاسی وزرای دربار ،ناهمسان بود؛ چون براسرا

دو امرل وضرع تراریخی و توانراییهرای

شخصی وزیر ،در نوسان بود
واژههای كلیدی
وزارت دربار ،نظام سیاسی پهلوی ،شاه ،نخبگان سیاسی.

 استاد گروه تاریخ دانش اه ا فهان

m.dehghan@ltr.ui.ac.ir
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تنشزا بود وجه دی ری از کارکرد سیاسی وزارت دربرار،

مقدمه
در نظررام پهلررویدوم و براسررا

دسررتاوردهای انقررمب

در چ ون ی ارتباش با گروههای فشار و نخب ان جلروهگرر

مشروطه و نانون اساسی منرت از آن ،پادشراه مریبایسرت

میشد خغمشی شاه در رابطه با نخب ران ،کنترری ترکیر

پادشرراهی مشررروطه و مبرررا از مسرر ولیت مرریبررود امررا

آنهررا و زیرنفرروا نررراردادن و در نهایررت ،تغییررر ماهیررت

پهلوی دوم برخمف جای اه نانونی خود ،در ر ه مرل،

خواستههای آنان بود البته پدیده مداخله وزارت دربرار ،در

به پادشاهی مطلق مبدی شد لت این امر مونعیت خراص

امر روابغ خارجی نیز حرا ز اهمیرت اسرت ایرن امرر کره

ترراریخی همنررون برخررورداری از بوروکراسرری گسررترده،

وزرای دربار بارها ،به موازات دست اه وزارت امور خارجه

ارتش ،درآمدهای درخور توجهِ نفت و بهطور کلری امرل

و به دور از کنتری و نظارت وزیرخارجه یا نخسرتوزیرر،

«توانمندی نهادی»( )9سلطنت برود شراه در کمرنر کرردن

به کنشهای دیپلماتیک دست زدهانرد ،موضرو ی درخرور

ا ل تفکیک نوا که در نانون اساسی مشروطه ا مای شرده

تأمل است با دیدگاهی مبتنی بر شناخت اجزا ،بره نروان

بود ،کامیاب شد؛ پرس برهطرور نسربی ،در متمرکزسراختن

درینهای برای شناخت کلیت ماهیت یرک نظرام سیاسری،

ندرت توفیق یافت بهویژه افزایش درآمدهای نفتری در دو

میتوان از بررسی و شناخت وزارت دربار ،برای شرناخت

دهرره آخررر حکومررت محمدرضاشرراه ،ررموهبررر بسررغِ

کلیت نظام سیاسی صر پهلویدوم بهرره بررد برا بررسری

اسرتقمی و

برخرری از رویرردادهای دوران پهلررویدوم ،در چررارچوب

دورشدن دولت از جامعه و طبقات شد ( )9در این سراختار

روابغ ترسیمشده در این مقالره ،جای راه وزارت دربرار در

سیاسی ،ماهیت نقش و ملکرد سیاسی وزارت دربرار ،در

روابغ و کرنش و واکرنشهرای شراه برا سرایر کرارگزاران

کارکرد ارتباطی و واسطهگونه آن متجلی بود وزیردربار برا

سیاسی روشن مریشرود بررسری لرل تحرودت نردرت

ایجرراد ارتباطررات متعرردد و متنررو  ،ترسرریمگررر هندسررهای

وزرای دربار ،به آشنایی با منطق توزیع و تولیرد نردرت و

تواناییهرای نظرامی و اداری دولرت ،موجر

ارتباطی بود که همیشه در یک رأ

اضم آن ،شراه نررار

انتدار در رژیمهای مشابه منجر میشود

میگرفت اساسرا نقرش سیاسری وزارت دربرار ،در سرایه

با توجه به مقدمه مطرِشده ،پاسخ ویی به این پرسشهرا

رابطه با شاه معنا و هویت مییافرت برخری ویژگریهرای

ضروری به نظر میرسد:

مرراهوی نظررام سیاسرری ،بررههمررراهِ کیفیررت ارتبرراش شرراه و

 9کیفیتِ نقش و کارکرد ارتباطی وزارت دربار ،در رابطره

وزیردربررار ،پدیرررده جابررهجرررایی متصرردیان منا رر

با شاه و نهادهای رسمی مانند نخستوزیرری و همننرین

نخستوزیری و وزارت دربرار را با ر

مریشرد ضرلع

گروههرای غیررسرمی و نخب ران سیاسری صرر پهلروی

دی ری از ارتباطات وزارت دربار در تقابرل و گراه تعامرل

چ ونه بود؟

با نخستوزیر شکل مریگرفرت ایرن مسریر ارتبراطی در

 9منطق تحودت نردرت وزرای دربرار برر چره مروازینی

مقاطعی ،دارای ماهیتی پرتنش بود در تعلیل و تحلیل ایرن

استوار بوده است؟

تنشها ،باید به تنانض میان نیاز به نوسازی ،برا اسرتفاده از

در برابر پرسشهای فوق ،فرضیات زیر به آزمرون گرزارده

تمرکز ندرت ازیکسرو و مطالبره جامعره سیاسری ،یعنری

میشود:

گسررتری مشررارکت سیاسرری ،ازسررویدی ررر اشرراره کرررد

 9راستا و سمت وسوی انردامات وزیردربرار را شراه

همننررین رویکررردِ شرراه ،در موازنرره متضررادِ نخب رران و

تعیین می کرد وزیردربار در راستای راهبردهای کلی

تخصیص واایق متداخل بوروکراتیرک ،از دی رر وامرل

شرراه ،مبنرری بررر متمرکزسررازی نرردرت و موازنرره متضررادِ
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مقامات و تخصریص وارایق بوروکراتیرکِ مترداخل ،بره

هررانتین تون و «بحررران دموکراسرری» نوشررته ظیمرری و

تعامل یا تقابل با نخستوزیر و گروههای فشار و نخب ران

«روانشناسی نخب ان» اثر ماروین زونیس ،در فهرم ماهیرت

میپرداخت

نظررام پهلررویدوم و کارکردهرررای نهادهررای رسرررمی و

 9به نظر میرسد وضع تاریخی حراکم برر دوران تصردی

غیررسمی آن موثر هستند

وزیردربار و همننین ویژگیهای شخصیتی وی ،بر میرزان
ندرت منص

وزارت دربار مؤثر بوده است

روش پژوهش
این پرژوهش برا روی تو ریفیتحلیلری و اسرنادی و برا

پیشینه پژوهش

محوریررت اسررتفاده از منررابع کتابخانررهای ،در پرری تحلیررل

ن ارنده تاکنون با تحقیق و پژوهشی ،در محوریرتِ وزارت

ماهیت و نقش سیاسی وزارت دربار است

دربار یا بررسی نقش و کارکردِ نهادهای سیاسی ،همنرون
وزارت دربررار ،مواجرره نشررده اسررت در ایررن میرران ،چنررد

وزارت دربار و ارتباط با اضالع قدرت

پررژوهش دربرراره اشخا رری کرره در مصرردر وزارت دربررار

کنش ران سیاسی صر پهلرویدوم مومرا نقرش سیاسری

بودهاند ،ورت گرفته که در امترداد خرغِ سریر زنردگانی

وزرای دربررار ندرتمنررد را مهررم ارزیررابی کررردهانررد م ر م

وزارت دربار نیز پرداخته شده

سالیوان ،سرفیر ونرتِ آمریکرا در ایرران ،در دوره بحرانری

است کتاب «مرردی بررای تمرای فصروی -اسردا

لرم»

سررایهررای 9966ی9911/م و 9961ی 9918/تررا 9919م،

ازجمله کتبی است که بره زنردگی سیاسری اسردا

لرم،

از وزیردربار به نوان یکی از رهبران سیاسی نرام مریبررد

وزیردربار ،پرداخته است ارا ه نکراتی در براب تشرکیمت

(سرررولیوان و پارسرررونز )999 :9919 ،حتررری برخررری از

سازمانی وزارت دربار و استفاده از برخی اسرناد ،از نکراتِ

پژوهش ران ،کممرتبهترین افررادِ ضرو در شربکه دیروانی

درخور توجه این اثر است نمونرهای دی رر از ایرن کتر ،

وزارت دربار را پرنفواتر از دی ر مجراهرای دیوانسرادری

«در دهلیزهای ندرت زندگینامره سیاسری حسرین رمء»

ارزیابی میکنند ( یوضی )999 :9989 ،برخری دی رر ،در

است که به زندگی حسین م پرداخته اسرت امرا در ایرن

دوران تصرردی لررم ،وزارتِ دربررار را برره لحررا ِ نرردرت

میان ،برخی از آثار نیز بره بررسری تحلیلری نظرام سیاسری

سیاسرری حترری در جای رراهی برتررر از نخسررتوزیررر نرررار

پهلوی و ساختِ ندرت متمرکز بودهاند «گروههای ندرت

میدهند (مرادیجو)901 :9988 ،

در سرراختار سیاسرری دوره پهلررویدوم» پژوهشرری دربرراره

فهم چنین جای اهی ،تنهرا برا درک ماهیرت کلیرتِ نظرام

سیسررتم و نرردرت سیاسرری و نفرروا گررروههررای سیاسرری

مقدور است در برخی مقراطع ،ایرن نظرام سیاسری واجردِ

مختلق ،در دسرت اه حاکمره دوران حکومرت پهلرویدوم

برخی خصایص نظام های پاتریمونیای برود()9؛ امرا هماننردِ

است در این پژوهش ،ضمن معرفی گروههای اجتما ی و

نظامهای سلطانی ،وفاداری به شاه ،نره براسرا

سرنت یرا

سیاسی دوران حکومت محمدرضا پهلوی و ارتباش برخری

اید ولوژی یرا خصرایص کاریزماتیرکِ وی کره بره لرت

از این گروههای سیاسی و اجتمرا ی برا دربرار ،بره بحر

آمیزهای از نظام پادای و جزای وی بود همننین رواملی

دربرراره سرراختار نرردرت در ایررران دوره پهلررویدوم نیررز

مانند نوانین یا سنت یا اید ولوژی ،محدودیتی برای ا مرای

پرداخترره شررده اسررت .کتررابهررای «سررامان سیاسرری» اثررر

ندرتِ شاه نبودند باوجود برخری شرباهتهرا میران نظرام

سیاسی این افراد ،به منص
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سیاسی پهلویدوم و نظامهرای توترالیتر( ،)1تفراوتِ مرده

توجهی بهرهمند میشد ویژگیها و مزیرتهرای شخصری

مرومی و نبرودِ اهردافِ

وزرا ،همنررون میررزان نزدیکرری برره شرراه و شرربکه روابررغ

معررین و ایررد ولوژیک ،برررای جامعرره بررود در نظررامهررای

غیررسمی آنها ،دی ر امل تأثیرگذار در ایجاد این پدیرده

توتالیتر ،این امر با بسی مردم در حزبی منفرردِ( )6هم رانی

بود بدینترتی  ،تجلری وجره ارتبراطی وزرای دربرار کره

رخ میداد در این میان ،تمرکز ندرت و خودکام ی همراه

مهمترین وجه ملکرد آنران برود ،موجر

احرراز چنرین

با شخصیشدن ندرت ،بعرد از کودترای 98مررداد  ،تمرام

اهمیتی شد بنابراین حوی محور روابغ و کنشهای متقابل

نهادهای نانونی انتخابی و انتصابی را بره ابرزار حفرظِ شراه

وزیر دربار و سایر نهادها و گروههای سیاسی ،بره تفکیرک

مبدی کرد بنابراین ،همننانکره پریشترر نیرز اشراره شرد،

سلسره

آنان در فقدان شکلگیری بسری

دو حوزه سیاسی داخلی و خارجی کشور و ترتی

ندرت ،به ترسیم نقرش آن در رخردادهای سیاسری

وزیردربار به واسطه حضور مستمر نرزد شراه کره یکری از

مرات

منابع ا لی توزیع نردرتِ سیاسری برود ،از نفرواِ درخرور

دوران پهلویدوم میپردازیم

ضوی مجزا از بدنه دولت محسوب مریشرد الیخرانی،

وزيردربار و شاه
وزارتِ دربار در ااهر ،وزارتخانهای از کابینه دولرت برود؛

وزیرانتصادِ چندین کابینه دولت در دهره چهرل شمسری و

وزیردربار به هده نخستوزیرر

ویراستار کتاب خاطرات لرم ،شررِ وارایق زیرر را بره

اما در وانع ،زی و نص

نبود و در مقام مل ،این شخص شاه بود.

نوان اهم واایق برای وزیردربار پهلرویدوم ،امیراسردا

وزرای دربار مبادرت میکرد همننین

لم ،استنباش میکند «دستیاری است که دستورهای شراه را

مطابق نانون ،دولت هر سای میبایسرت بودجره معینری را

ابررمو و تررا انرردازهای اجرررای آنهررا را نظررارت کنررد بررا

به دربار اختصاص میداد؛ ولی در دو دهره آخرر سرلطنتِ

مقامهای خارجی در تما

باشد بتواند کارهایی که شراه

شاه ،دولت فاندِ توان ا مای محدودیتهای بودجرهای برر

به او ارجا میکند را با ناطعیت به انجام برساند » ( لرم،

وزارت دربررار بررود (میمنرری )199 :9999 ،وزیردربررار در

 8 :9919و  )6این تعریق از شرِ واایق وزارت دربار،

جلسررات هی ررت دولررت حضررور نمررییافررت و در وانررع،

و ارتباش ضروری آن ،برا نهرادِ

که به زی و نص

ماهیتِ ارتباطی این منص

بررسی و تحلیل ماهیت و نقش سیاسی وزارت دربار در صر پهلویدوم 5/

شاه را منعکس میکند بنابراین مهمترین جنبره از جای راهِ

 ، 1699گزاری حسین رم وزیرر دربرار بره محمدرضرا

وزارت دربار و وزیردربار ،در رابطه با شراه ترسریم

پهلوی ،مرکز اسناد مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهن ری)

و تو یق میشد رابطه سیاسری شراه و وزرای دربرار ،در

یا در جای دی ر ،هن ام نتل رزمآرا حسرین رم ازجملره

دو حیطه «مشورت و همفکری با شاه» و «اطرم رسرانی و

نخستین کسانی بود که شاه برای تعیین جانشینی رزمآرا ،با

منص

رض مطال

روزمره و گزاریها» درخور بررسی اسرت

او مشورت کرد (فردوست 919 :9961 ،و )919
لم نیرز واجرد خصو ریات مشراوری شرایان

در برهههایی از صر پهلرویدوم ،برخری از وزرای دربرار

اسدا

مجرب و متنفذ ،در جای اه مشاوره و رایزنی برا شراه نررار

ا تنا بود او موه بر برخورداری از تجربره کرافی ،برا

میگرفتند؛ بهطور م ای ،آوری وزارت دربار را نرو ی اداره

بهره منردی از شرناختِ خصو ریات شخصریتی شراه،

مملکت تو یق میکند و نقش مده حسین رم ،وزیرر

را با شاه در میان گذارد کره

میدانست چ ونه مطال

دربرررار ونرررت را ارشررراد و گوشرررزدکردن اشرررتباهات

موج

سیاستمداران نلمداد میکند این نویسرنده ارا ره تجربیرات

به نوان نمونه ،مخالفت َلم با چاپ کامرل مصراحبه

فراوان و پیشبینی تراثیر ا مرای آتری را از محسرنات رم

شاه با حسنین هیکل ،به لت وجرود اشراره تلرویحی

برمیشمرد (آوری )91 :9969 ،گرروههرا و سرازمانهرا و

شاه به تأثیرپذیری از نیروهرای خرارجی ،در انتصراب

نخب ان سیاسری بره لرت تأثیرگرذاری نسربی ایرنگونره

دکتر امینی به نخستوزیری بود گرچه گاهی نیز ،شاه

مشورتهرا ،برر اهنیرت و جهرتگیرری شراه نسربت بره

با این پیشنهادها موافقت نمیکرد؛ م م شاه به مخالفت

اشخاص ،به اهمیت این مشورتها وانق بودهاند حسرین

َلم ،با دخالت دانشجویان در امر بازرسی دانش اههرا

مء از ن رانی این افراد آگاه بود؛ پس در نامرهای بره شراه

ونعی ننهاد ( لرم )999 :9980 ،یرا در هفردهم آبران

ااهار کرد« :خواهند فرمود :هر دفعه میرویم بررای نردری
اسررتراحت و انص رراف از محرریغ مسررموم تهررران ،فمنرری
(حسین م) گزارشات وحشتان یز و ناگوار را مریدهرد
و راحتی را از ما سل

مینمایرد » (رسرتمی)16 :9981 ،

دامنه این مشورتها گستره وسیعی را شامل مریشرد و از
مطال

مربوش به ردیابی منبع توزیع شرایعات ،تبلیغرات و

پروپاگاندا ،مطبو ات خرارجی ،انتصرابات و انتخابرات ترا
تو یق اوضا انتصادی و نهادهای مرالی و دسرت اههرای
امنیترری را دربرمرریگرفررت (رسررتمی 66 :9981 ،تررا  18و
 )169اکر چند نمونه از این مشورتها ،ضروری بره نظرر
میرسد:
حسین م ،وزیردربار ونرت ،در خررداد 9910ی9969/م
در نامهای به شاه او را از تصمیم بختیار درباره کودترا و در
دستگرفتن ندرت آگاه کرد؛ پرس کمری بعرد ،بختیرار برا
پیشنهاد امینی و موافقت شاه برکنار شرد (سرند ی،99 ،66

رنجشخاطر او و وان

ناگوار بعدی نشرود

9961ی9918/م ،در جلسهای مشورتی در حضور شاه
ارددن ،وزیردربار ،به همراه تنی چند از رجای سیاسی،
دربرراره گزینرره هررای احتمررالی رفررع بحررران سیاسرری
چارهجویی کر دند در این جلسه ،برخمف نظر ارددن،
تصمیمی مبنری برر دسرت یری هویردا اتخراا شرد بره
اهمیت نحوه بیان مطالبی که به نوان مشورت ،به شاه
ارا ه می شد اشاره کرردیم برازخوانی وانعره برکنراری
م ،درهن ام ناآرامیهای 96خرداد ،مویرد ایرن نکتره
است مء ،وزیردربار ،رویه ا مای خشونتِ ریران و
رویررارویی نظررامی بررا تظاهرکننرردگان و روحانی ران را
مصلحت نمیدانست؛ ازایرنرو از برخری چهررههرای
باتجربه ،همنون انتظام و سردار فاخرحکمت و ژنرای
یزدانپناه د وت به همفکری کر د و نهایتا این افراد نیز
در حضور شاه ،از این رویره انتقراد کردنرد شراه نیرز
مشورت در این گونه امور کلری و اساسری را مداخلره
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تلقی کرده و پرس از مردتی ،رم را از وزارت دربرار

می کرده اسرت (شراهدی )690 :9919 ،اینکره افرراد

برا

مزاج و خُلق آنی مافوق ،مشموی مرحمت یا

زی کرد (میمنری 919 :9999 ،و  )919در نیرا

برحس

بعضررری از کرررنشهرررای مرررذکور ،اطرررم رسرررانی و

خشم شروند از خصرایص سرازمان هرای اداری سرنتی

شرف رضیها ،از واایقِ سیاسری رادی و متعرارف

اسررت؛ درحررالی کرره در سررازمانی قمنررینررانونی

وزرای دربار بود تمامی وزاری دربار بریاسرت نا ،ایرن

(بوروکراتیک) رفتارها و روی ها ،براسا

معیار نانون

واایق را بر هده داشتند :گزاری فحروای نامرههرای

و ا وی دانش تخصصی و محاسبه پذیری پرادای داده

مس ودن و سفرای خرارجی ،فهرسرت زمران و مکران

یررا ترراب مرری شرروند ( رربوری کاشررانی)19 :9980 ،

ممنات ها و در کل برنامه روزانره شراه رموه برراین،

ارتباش دا می شراه و وزیردربرار تبعرات دی رری نیرز

سفارتخانههای ایران گزاریهایی از روزنامههای مهرم

درپرری داشررت شررناخت دو طرررف از ویژگرریهررای

میفرستاد ند و وزارت دربار ایران این گزاریها را بره

شخصیتی یکدی ر ،موجد پدیده تبعی دی ری می شرد

شکل بولتنی آماده می کر د و به اطم شاه مریرسراند

شرراید بترروان ایرن پدیررده را رفررتوآمررد شررغلی میرران

شاه از پن و گاه ،حتی دوازده مجررای اطم راتی کره

متصدیان منص

نخستوزیری و وزارت دربار نامیرد

وی را در جریان امور و جز یات می گذاشرتند ،سرخن

چنان که شاه در موانعی ،از این توان برخوردار بود کره

گفترره اسررت (میمنرری ) 169 :9999 ،احتمرراد وزارتِ

فراتررر از حررق نررانونی پیشررنهاد کاندیرردای مرردنظر برره

دربار یکری از مجراری مرذکور برود ارتبراش دا مری

مجلرررس ،شرررخص مررردنظر خرررود بررررای تصررردی

وزیردربار و شاه ،پیامدهایی نیز درپریداشرت وزارت

نخست وزیری را به مجلس تحمیل کند؛ یرا در موانرع

دربار به لت ارتباش دا می برا شراه ،برا خصو ریات

درخررور ترروجهی ،وزیردربررار خررویش را برره منص ر

شخصرریتی وی کرره در مقرراطعی از دوره پهلررویدوم،

نخستوزیری نشاند و در تعداد دفعرات چشرم یری،

تعیینکننرده تررین برازی ر سیاسری کشرور برود ،آشرنا

نخست وزیر برکنارشرده را بره وزارت دربرار گمرارد

میشد وزیردربرار بره مررور زمران ،بره لرت همرین

پرراره ای از تبیررین چرایرری رخ دادن ایررن پدیررده ،برره

آشنایی ،به توا نایی تأثیرگذاری نسبی برر اهنیرت شراه

محدودبودن تعداد کسانی که مقامرات ارشردِ نظرام بره

دست پیدا می کرد بدیهی است که این مونعیت موجد

آن ها واگذار می شد ،مرتبغ است امری که شاید بتوان

توانایی بالقوهای ،برای تأثیرنهادن بر تمرامی فضراهای

آن را پایسررت ی مرردیران ارشررد نظررام نامیررد در میرران

سیاسیانتصادی کشور می شد بره نروان م رایَ ،لرم

سررایهررای 9919م9990/ی تررا 9969م9999/ی100 ،

تجربیات خود ،معتقد بود اگر پیشنهادها را به

کابینه ای را تنها  911نفر هده دار شردند آمرار

براسا
ترتی

معینی ردیق کند ،انبای بیشتری بررای کسر

منص

درخور توجره ترر اینکره در دوره 9910م9999/ی ترا

موافقررت شرراه دارد او گنجانرردن جز یررات بسرریار را

9960م9999/ی ،فقغ  9نفر به نوان نخست وزیر ،در

به تعویقافتادن تصمیمگیری شراه مریدانسرت

نردرت

موج

رأ

 91کابینه نرار گرفتند در سلسله مرات

َلم گزاری «برنامههای موفق مملکتری» و «نامرههرای

سیاسی ایر ان ،در زیر خطی نرمز ،افراد بره سرر ت بره

خصو ی» را که فقغ بره او داده مریشرد ترا بره شراه

مقامات الی یا پست می رسیدند؛ اما امرری کره کمترر

برسرراند «نط ر هررای دوگانررهای» تو رریق کرررده کرره

اتفاق می افتاد ،حرکتِ افراد به بادتر از این خغِ نرمرز

آنهرا تنظریم

بود (زونیس996 :9981 ،و  ) 998ونو ایرن امرر ،ترا

محتویات پروندههای خرود را براسرا
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حدی به زمینه طبقراتی گرزینش نخب ران ،در سراختار

آشنایی نزدیک شاه با توانراییهرا و شخصریت وزرای

سیاسی نظام پهلوی دوم مرتب غ برود نخب رانی کره بره

دربار ،د ر اثر تما

نزدیک هر روزه برود از مصرادیق

نخست وزیری مری رسریدند غالبرا از پای راه اجتمرا ی

این پدیده انتخاب حکیمالملک ،وزیردربار ونرت ،بره

ویژه ای بودند از والدینی که خرود ،از نخب ران ارشرد

تصدی نخستوزیری بود ایرن انتخراب ،در مرونعیتی

جامعه سیاسی بروده و از سرابقه دوسرتی شخصری برا

رخ داد که مصدق نیز در رأیگیرری دوبراره ،راح

نخب ان و به ویژه ،شخص شاه بهره منرد بودنرد وجره

آرا شایان توجهی برود؛ امرا حمایرت شراه و دربرار از

دی ررری از ایررن پدیررده ،برره ماهیررت سررنتی سرراختار

حکیمالملک ،با

انتخاب وی شرد یرا در نمونرهای

دیوانسادری شاه ،مربوش می شرد توجره بره وفراداری

دی ررر ،در نرروروز 9991ی9966/م ،ررمء از وزارت

وطیفرره و

دربررار برکنررار و برره نخسررتوزیررری منصرروب شررد

استانداردهای حرفه ای ،مهم ترین معیار گرزینش افرراد،

(کاتوزیان ،بیتا )910 :نخست وزیرانی چون فروغری،

بود این ویژگری یکری از دی رر

محمود جرم ،هژیرر ،انبرای ،رمءَ ،لرم و هویردا بره

شخصرری ،برره جررای تأکیررد بررر احسررا
برای منا

حسا

مشخصاتِ دیوانسادری هرای سرنتی اسرت ( ربوری،

وزارت دربار نیز منصوب شدند

 ) 99 :9980رویرره دی ررر تبیررین پدیررده جابررهجررایی
نخست وزیران و وزرای دربار ،به ناامنی اهنری شراه و
اهمیت جل

شاه ،وزيردربار ،نخستوزير

اطمینان خاطر وی بازمی گردد به لرت

بررا دنررت در ونررایع دوران پهلررویدوم ،تررنش و درگیررری

ناامنی و بی ا تمادی که ویژگی سراخت نردرت بروده،

چشم یری میران وزیردربرار و برخری از دی رر برازی ران

مس له کیفیت اطمینان به افراد ،واجدِ اهمیتری اساسری

ر ه سیاست ،همنون نخستوزیران مستقل ،بره چشرم

بررود (مرررادیجررو) 990 :9988 ،؛ بنررابراین برره لررت

میخورد در وانع ایرن درگیرریهرا ،نسرمتی از درگیرری

برخوردهای روزانه و شرناخت میرق ،شراه از وزرای

کمنتری بود که هم میان کلیتِ نظام سیاسی برا جامعره و

دربار و نخست وزیران شناخت کافی داشرت اهمیرت

هم در میان اجزای نظام سیاسی با یکدی ر وجرود داشرت

این امر ،در ااهارات شاه نیز بازتاب داشت شاه معتقد

در تحلیل این وضعیت ،باید به چند نکته توجه کرد؛ یکری

بود یکی از مسا ل اساسری حکومرت ،شرناخت افرراد
مناس  ،در تعداد مناس

است وی بره زمران بربرودن

این فرآیند اا ان میکرد ((bayne, 1968: 193
م الی از اه میتِ مس له ا تماد ،در نامهای نهفتره اسرت
که به وزارت خارجه ان لیس ارسرای شرده اسرت در
این نامه ،اا ان می شود که در رورت تصرمیم شراه،
مبنی بر برکناری زاهدی ،کاندیدای نخستوزیرری در
کانون منه شاه مء خواهد بود؛ چراکه شاه بهخوبی
بررا شخصرریت وی آشناسررت و او را انسرران ررادنی
ارزیابی میکند (ابتهاج )191 :9919 ،در هر رورت،
یکی از لل انتخاب وزرای دربار به نخسرتوزیرری،

از این نکات ،فرآیند دیالکتیکِ میان ماهیرت نظرام سیاسری
پهلرروی و خواسررته مقرردر جامعرره سیاسرری ایررران ،یعنرری
نوسازی ،بود در جامعه سیاسی ایران ،اجرای ا محات و
نوسازی به تمرکز ندرت احتیاج داشرت؛ از طررف دی رر،
این جامعه سنتی متمرکز هر چه نوینتر شده ،در تطبیق برا
فراگردِ گستری مشرارکتِ سیاسری کره پیامردِ گریزناپرذیر
نوسازی بود با مشکل بیشتری مواجه میشد (هرانتین تون،
 )68 :9910بنابراین ،یکی از لل ایجاد ترنش و درگیرری
میان شاه و نخستوزیرانی چون مصردق ،تمایرل شراه بره
ایجاد نوسازی و تمرکز ندرت سیاسری ،برهگونره توأمران
بود ضرورتا وزیردربار نیز ،به نروان اهررم سیاسری شراه،
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یکی از اجزای حاضر در این کشمکشها بود اوج تمایرل

«محمدرضاشرراه در دوران سررلطنتش ،همررواره از خطررر

شاه ،مبنی بر ایجادِ دوگانه تمرکز و نوسازی ،از اواخر دهره

نخستوزیرانی که حضور او را کمرن

مریکردنرد ،آگراه

پنجاه میمدی/دهه سی شمسری ،شردت گرفرت (هرامبلی،

بود او مردانی را ترجیح مریداد کره کرامم بره او وابسرته

 )99 :9988همننین ،لت دی ری که میتوان بدان اشراره

بودند؛ امرا توانرایی اداره حکرومتی جدبرد را نیرز داشرتند

کرد ،مس له توزیع امتیازات و رانت در نظام پادشاهی برود

(هامبلی )99 :9988 ،شاید ایرن کرمم شراه در گفت رو برا

نهادِ سلطنت ،بره نروان توزیرعکننرده ا رلی امتیرازات و

بررین( ،)6یکرری از وابسررت ان وزارت خارجرره آمریکررا ،برره

غنایم ،بیشتر نخب ان را به خود وابسرته کررده برود دربرار

آشکارترین وجه بیانکننده افق اهنی وی بود شاه پرس از

تمامی نظام پادای و امتیازات ،ا م از سیاسری و انتصرادی

اشاره به توفیقنیافتن احتمالی امینی ،نخستوزیر ونت ،در

را دستاویز خود نرار داده بود و از آن بهرهبرداری سیاسری

اجرای ا محات مدنظر او میگوید« :فکر میکنم که تنهرا

میکرد هر گروهری از نخب ران ،سرعی مریکررد حرکرت

راهحل برای من این خواهد بود که خرودم ،نخسرتوزیرر

بزنرد و ا مرای گرروههرای گونراگون

خودم باشم» ( .(bayne 1968:192بنرابر آننره گفتره

سیاسی ،در همین راستا بود ( ظیمی )99 :9919 ،بنرابراین

شد به نظر میرسد اگر نخستوزیری مستقل و مسرتحکم

بر سر هر چه نزدیکترشدن به منبرع نردرت ،یعنری شراه،

پیشروی شاه و دربار نرار میگرفرت وزیردربرار نیرز ،بره

میان وزرای دربار و نخستوزیران و سایر نخب ان وابسرته

همراه سایر نا ر دربار ،در دد ایجراد تزلرزی در ارکران

تنش و درگیری ایجاد مریشرد شرکلگیرری کرانونهرای

نخستوزیری بود و هرگاه نخستوزیری وابسته و مطیرع

متعدد ندرت ،در دهه چهرل و پنجراه شمسری/شصرت و

منویات شاه ،در رأ

کابینه بود وزیردربار در پری تقویرت

هفتاد میمدی بر گردِ ملکه ،اشرف ،سراواک ،وزیردربرار و

وی گررام برمرریداشررت برره نرروان نمونررهای ،از روابررغ

نخستوزیر از مصادیق این پدیده اسرت (میمنری:9980 ،

وزیردربار با نخستوزیری مطیرع و وابسرته مریتروان بره

 )968گذشته از لل مرذکور ،ن رری مسرتبدانه شرخص

رابطه هژیر ،وزیردربار و سا د ،نخستوزیر ،اشراره کررد

پادشاه به حاکمیت نیز ،در بهوجودآوردن این درگیریها و

یکی از خواستههای محمدرضاشاه در این مقطرع ،تشرکیل

تنشها مروثر برود پهلرویدوم در اوایرل کرار ،حردانل در

مجلس مؤسسان و افزایش اختیارات وی بود این خواسرته

اررراهر ،بررره ااهرررارات آزادیخواهانررره و دموکراتیرررک

شاه جامه مل پوشید؛ امرا نکتره بغررن ترر ،اگرر رحت

مرریپرداخررت؛ امررا در دورههررای بعرردی حکومررت وی،

سررخن راوی پذیرفترره شررود ،میررزان نفرروا وزیردربررار بررر

همینگونه ااهارنظرهرا نیرز ادامره نیافرت و ملکررد وی،

نخستوزیر و اسرتقمینداشرتن وی برود؛ برهگونرهایکره

مخصو را پرس از کودترای  98مررداد  9999ی9969/م،

وزیردربار متن نامهای که نرار بود نخستوزیر برا آن شراه

روزبهروز به رویکردی استبدادی نزدیک میشد نهایتا شاه

را مخاط

نرار دهد ،به نخسرتوزیرر تحمیرل مریکررد

به جایی رسیده بود کره ملکررد خرود را موفرق ارزیرابی

(تقیزاده)989 :9968 ،

میکرد و لت آن را نیز ،تصمیمگیرری شخصری و دوری

بازخوانی روابغ مصردق و شراه و وزیردربرار ،در دوران

از مشررورت مرریپنداشررت (جن رررو 919 :9911 ،و )919

نخستوزیری مصدق ،نمونهای توجه بران یز بررای درکِ

دی ران نیز برآوردهای مشابهی ،از ن ری شاه به حکومرت

چ ون ی رابطه وزیردربار با نخستوزیری مستقل است

و حکومتداری ارا ره مریکننرد (شروکرا 969 :9969 ،؛

مصدق در مدتِ یکماهه نخستِ دوران نخسرتوزیرری

هویررررردا966 :9910 ،؛ میمنررررری 999 :9980 ،و )991

خود ،یکیدوبار با شاه دیدار کررد و پرس از آن ،ارتبراشِ

بعدی شاه را حد

بررسی و تحلیل ماهیت و نقش سیاسی وزارت دربار در صر پهلویدوم 9/

شاه با نخستوزیر از طریق رم ،وزیرر دربرار ،رورت

مربوش به سره ماهره آخرر سرای 9999ی9969/م ،از

مرریگرفررت (فردوسررت )910 :9961 ،ررمء در اوایررل

تما

مء با مخالفان مصدق ،به خصوص کاشرانی،

حکومت مصدق از حامیران جردی او برود مصردق نیرز

حکایت میکند (مکی)906 :9966 ،

مء را شخصیتی ادق و شریق و در مجمرو  ،وی را
سیاستمداری درخور ستایش میدانست ( Azimi,
) 1989: 248برخمف باور برخی از نویسندگان م،

هر چند پس از چنردماه ،در سرای 9999ی9969/م،
شاه مجبور شد مء را که به دخالت در ماجرای نتل
سرلشکر افشارطو

و پیش از آن ،مداخله در وانعره

وزیردربار ونرت ،از انردامات مصردق در اجررای نرانون

 9اسررفند و مرراجرای توط رره نتررل مصرردق از سرروی

ملیشدن و خلعید از شرکت سابق نفت ان لیس و ایرران

درباریرران مررتهم بررود برکنررار کنررد پررس از آن ،شرراه

حمایت میکرد در این مقطع که هنوز شاه و مصدق ،بره

ابوالقاسرم امینرری را برره کفالرت دربررار انتخرراب کررد

رویارویی و تقابل آشکار و بیبازگشت دچار نشده بودند

(آوری ،9919 ،ج ) 91 :9این انتخاب برای هماهن ی

در بسیاری موان ع ،م در گفت و و تعامرل برا شراه و

بیشتر دربار ،با دولت مصدق انجرام پرذیرفت نهایترا

نخسررت وزیررر ،در ایجرراد تفرراهم و نزدیررک سرراختن

96مرداد ،پس

درگیری و تنش به اوج رسید در ش

نصرریری ،ابوالقاسررم

انتظرررارات و مطالبرررات دو طررررف کامیررراب برررود

از شکسررت مأموریررت سرررهن

(مکرری )96 ،96 ،99 :9966،امررا مررر ایررن وجرره از

امینی ،کفیل وزارت دربار ،به دستور مصدق دسرت یر

روابغ به درازا نکش ید انردامات گرروههرای فشرار و

شد سرانجام کودتای 98مررداد 9999ی9969/م ،بره

جریان هرای سیاسری داخلری و خرارجی ،مصردق را

ونو پیوست و مصدق از نخسرت وزیرری برکنرار و

سرررانجام برره اسررتعفا واداشررت حسررین ررم در روز

زندانی شد (آبراهامیان )991 :9981 ،به این ترتیر ،

 96تیرماه ،ضمن ارا ه متن استعفای مصدق به ر ریس

این فصل از روابغ نخستوزیری و وزارت دربرار و

مجلررس و ا ررمم پررذیری اسررتعفا از سرروی شرراه ،از

شاه پایان یافت به ارتباش َلرم و هویردا و شراه نیرز

مجلس درخواست کرد که به نخست وزیر جدید رأی

می توان به نوان نمونهای دی ر ،در بررسی تراریخی

ا تماد دهد (مردنی ،بریترا )111 :امرا نراآرامیهرای

روابغ م ل

شاه و وزیردربار و نخست وزیرر اشراره

اجتمررا ی در حمایررت از دولررت مصرردق و واکررنش

کرد روابغ َ لم و هویدا از جنس روابرغ مصردق و

کاشانی و تحصن فراک سیون نهضت ملی ،دربار را بره

مء نبود؛ ولی این رابطره نیرز دارای منطرق خراص

ا مم استعفای نوام و د وت دوباره از مصردق وادار

خررود بررود « برره رغررم ارراهر روابررغ دوسررتانه و

کرد (مقصودی)989 :9980 ،

محرمانررهای کرره میرران َ لررم و هویرردا وجررود داشررت

پس از نیرام  90تیرر و بازگشرت مصردق بره اریکره

جن وگریزی دا می میران ایرن دو در جریران برود »

نرردرت ،شرراه در برخرری از مواضررع خررود مونتررا

(میمنرری 968 :9980 ،و  )969اسرردا

لررم مرتبررا

تجدیدنظر کر د در همین راستا رم ،وزیردربرار ،در

هویدا را در مظان سوءان و بدبینی شاه نرار مریداد

مجلس ترحیم شهدای 90تیرر شررکت کررد و بررای

و از اینکه شاه در نبرای ایرن گونره اتهامرات واکرنش

حمایت کاشانی و همراهران او ،بره تکراپو پرداخرت

جدی نشان نمی داد ،ااهار ش فتی می کرد َلم بقای

(دوانی 968 :9989 ،و  ) 969امرا مجرددا و برهطرور

هویدا در مقام نخسرت وزیرری را بره معمرایی تعبیرر

تدریجی ،مواضع دربرار تغییرر یافرت گرزاریهرای

میکرد (میمنی )86 :9980 ،ب رای پیش یری از ایجاد

 /90پژوهشهای تاریخی ،سای پنجاهم ،دورة جدید ،سای ششم ،شمارة سوم (پیاپی ،)99پاییز9999

ا تمف و اتحاد در بین نخب ان و از بریم بره چرالش

نقش وزارت دربار در تعامل با گروههای فشاار و

کشیده شدن ندرت شاه ،در نتیجره ایرن ا رتمف هرا و

نخبگان سیاسی

همننین ممانعت از اهور احتمرالی فرردی ممتراز و

شاه در مقابرل نخب ران ،رویکررد ویرژه ای را مردنظر

برجسته که بتواند برای شاه محردودیت ایجراد کنرد،

داشت هدفِ وی کنتری ترکی

نخب ران و زیرنفروا

شاه سیاست تفرنه را ا مای می کررد (زونریس9981 ،

نرررراردادن آنررران و در نهایرررت ،اسرررتحاله ماهیرررت

)919:؛ م م در برهه ای َلم به نخست وزیری و انبای

خواسررته هررای آن هررا بررود در وانررع وی بررا نصررر

ریاست شرکت نفت و شریق امرامی ر ریس مجلرس

توانمندی نهادی ،سعی می کرد آنان را یکپارچه کند و

سنا انتخاب شد که دشمنی هر سه آن ها با هرم یران

تحت کنتری خود درآورد یکی از کارویژه های وزارت

در

دربار ،یافتن نخب ان برالقوه برود برا ایرن کرار ،هرم

پسررررت وزارت دربررررار و نخسررررتوزیررررری ،در

استعدادها در اختیار حاکمیت نرار می گرفتند و هرم،

سررای9966ی9911/م و در زمرران نخسررتوزیررری

از تشکیل گروه نخب ان مخالق جلوگیری می شد در

آموزگار و وزارت در بار هویدا نیز ادامه یافرت ایرن

این راه ،وزارت دربار از ارفیرت هرای سرازمان هرای

رویکردِ شاه ،در چینش رؤسرا و مسر ودن ،یکری از

مالی ،همنون بنیاد پهلروی ،نیرز برخروردار مری شرد

دی ر وامل تنش زا در نظام پهلوی دوم بود انتصراب

(زونیس 19 :9981 ،و  ) 19در جوامعی که گروه های

بررود (زونرریس )960 :9981 ،گمرراردن دو رنی ر

افراد حوی محور موازنه مقامرات ،براسرا

دشرمنی

غیررسمی

()1

شالوده تشکیمتِ اجتما ی و سیاسی را

متقابل میان آنان و ا طای مس ولیت های بوروکراتیکِ

تشکیل می دهند ،تما های غیررسمی با این گروه ها،

متررداخل ،تررنش آفرررین بررود برره هررر روی ،در برهرره

مهم ترین شیوه برنرارکردن روابغ است ازجمله لل

نخست وزیری هویدا و وزارت دربار َلرم ،تعراممت

اهمیت یافتن روبغ غیررسمی نبود توافق و اطمینران،

این دو نهاد دی ر اهمیت گذشته را از دست داد و در

درباره کارایی و حدودِ حقوق و واایقِ گرروه هرای

سررطح مررراودات نررانونی و متعررارف بررانی مانررد در
نمونه ای از این مراودات َلم ،وزیردربار ،از هویردا،
نخستوزیر ونت ،درخواست کرد هزینه سفر اشرف
پهلوی  ،ر یس کمیسریون حقروق بشرر سرازمان ملرل
متحد را برای حضور در مجامع مرومی برینالمللری
تأمین ک ند (نامه وزیردربار به نخستوزیرر ،ی  10و
 16و 11؛ ی

 )9960/9/91 ،99در نمونرررررره ای

مشابه وزیردربار ،اسدا

َلم ،از نخست وزیر ،هویدا،

درخواسررت کرررد مطررابق توافقررات احرازشررده برره
تخصرریص هزینرره ،در را سررتای برنامرره جشررن هررای
شاهنشاهی بپردازد ( نامه وزیردربار به نخسرت وزیرر،
ی

 919 :و  919و 681الق)9969 ،

رسمی است لتِ دی ر ،انسرداد مجراری رسرمی و
نانونی جریان گردی ندرت و گردی نخب ان ،یعنی
حزب ها و اتحادیه ها و انجمن هاسرت کره در نتیجره،
جای خود را به محافل و دوره ها می دهنرد ایرن امرر
خود ،معلوی شخصی شدن ندرت توسرغ شراه اسرت
وی لی رغم وجودِ نهادهرای رسرمی و نرانونی ،بره
تصمیم گیری های ا طمحا پشرت پررده و غیرشرفاف
مبادرت می کرد که منجر به گریز از نهادین ی ساختار
ندرت می شد لت دی ر اهمیت تعاممت وزیردربار
با اشخاص و گروه ها ،اهمیرت و تأثیرگرذاری بیشرتر
افراد ،نسبت به نهادها بود در وانع ،سیاست های شاه
را نه نهادها بلکه افررادی کره وی انتخراب مری کررد،
ا مای می کردند (مرادی جرو )99 :9988 ،وزیردربرار

بررسی و تحلیل ماهیت و نقش سیاسی وزارت دربار در صر پهلویدوم 11/

گرراه برره چانررهزنرری سیاسرری ،بررا گررروههررای فشررار

و خود را برای فعالیت سیاسی دی ری آمراده کردنرد

میپرداخت و گاه با نخب ان مذاکره می کرد منظور از

(ز یم و ارددن 66 :9918 ،تا  )69در دوران نخست

گروههای فشار ،تمام گروه های شغلی یا اید ولوژیک

وزیری نوام ،در سای 9999ی9969/م ،نخستوزیرر

است که از طرق مختلق همنون انتشار بیانیه ،تهدید

و شرراه و دربررار ،برره لحررا سیاسرری از منررافع و

دولت ،پرداخت نکرردن مالیرات ،ا مرای خشرونت و

راهبردهررای سیاسرری مشررترک برخرروردار بودنررد

کنش هایی این چنین تمی مری کننرد برر تصرمیمات

ازاینروی ،وزیردربار نیز در راستای کمک به تحقرق

مس ود ن و حاکمیرت ترأثیر گذارنرد (روشره:9990 ،

اهداف نوام گام برمی داشت در این برهره ،نروام برا

 996و  ) 996هر چند که گروه های فشار را مریتروان

مخالفت های برخی از گروههای اجتمرا ی ،همنرون

با توجه به معیارهایی همنون ماهیت آنران ،وسرایلی

روحانیان ،دستبهگریبا ن بود وی سرعی مریکررد از

که در مل به کار می برند ،رویهای آنان و اشکالی

مجاری و کانایهای مختلق ،با کاشانی بره مرذاکره و

از ندرت که در اختیار دارند ،متمایز کرد (آلن بیررو،

رایزنی بپرردازد حسرین رمء ،وزیردربرار ،یکری از

 ) 999: 9980برای روشن ترشدن چ ون ی تعامرل و

مذاکره کنندگان و رایزنان ا لی نوام ،در مواجهره برا

تقابل های وزیردربار با گروههای فشار ،به اکر چنرد

کاشانی بود هرچند درپی انتشار ا ممیره تهدیردآمیز

نمونه مختصر از کنش های متقابل بسنده می کنریم در

نوام ،این مذاکرات و رایزنی ها به شکست انجامیرد و

در 99مهر99/9998اکتبر  ، 9919گروهی از کنشر ران

کاشانی در واکنش به ا ممیه نوام ،نامه تهدیردآمیزی

و کررارگزاران سیاسرری ،برره سرررکردگی مصرردق ،در

به حسین مء ن اشت (هامبلی ) 68 :9988 ،اگرچره

ا تراض بره دخالرت هرای دولرت در انتخابرات دوره

چندی بعد ،در هن ام ونو کودتای 98مرداد ،کاشانی

شانزدهم مجلس ،در کاخ سرلطنتی تجمرع و تحصرن

و دربار در راهبردی مشترک ،خواهان سقوش مصردق

کر دند هسته اولیه گروه متحصنان را میتوان در سره

بودند در این هن ام ،کاشانی جما تی را لیه مصدق

دسررته طبقررهبنرردی کرررد :سیاسررتمداران ضررددربار؛

و به نفع شاه بسی کرده برود (فروران)116 :9990 ،

سیاستمداران مررتبغ برا برازار؛ سیاسرتمداران جروان

اما موهبر گروه هرای فشرار ،نخب ران نیرز از دی رر

تنرردروی فرراروالتحصرریل از دانشرر اههررای غربرری

کارگزاران تغییر و تحودت تاریخی بودند منظرور از

(آبراهامیان )990 :9981 ،اساسیترین خواسرته ایرن

نخب ان ،تمام کسانی است که برا توجره بره نقرش و

بررای گسرتری مشرارکت

مونعیت اجتما ی یا استعدادهای طبیعری ،از نردرت

سیاسی بود در ایرن بحبوحره ،پهلروی دوم تهرران را

(اتوریته)( )8یا نفوا برخوردار بودنرد (روشره:9990 ،

ترررک کررر د مصرردق در حضررور مررردم خطرراب برره

رردور بیانیرره هررای انتقررادی و

گروه ،ایجاد زمینه مناس

 996و  999و ) 990

بدالحسررین هژیررر ،وزیررر دربررار ،برره رونررد ناسررالم

نامه های سرگشاده ،به نوان یکی از گزینههای پریش

انتخابات ا تراض کرد (شیفته 61 :9910،تا  )61امرا

روی گررروه هررای فشررار و نخب رران اسررتفتده شررد

به خواسته سیاسی متحصرنا ن کره در وانرع ،خواسرته

نامهن اری های متقابل نوام ،به نوان نخبه ای سیاسی،

برخی از گروه های اجتما ی بود ،شاه و وزارت دربار

بررا حکیمرری ،وزیردربررار و برره نماینرردگی از شرراه ،از

نداد بادخره متحصنان پس از ناکامی

مصادیق این گونه کنشها و واکنشها بود ایرن نامره

از دیدار با شاه ،در روز  91مهر به تحصن پایان دادند

نیز ،در ا تراض به کاهش مشارکت سیاسی و تمرکرز

پاسخی مناس
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بیشتر نردرت در دسرتان شراه برود در اواخرر سرای

دربار ،به خوبی نشان داده بود به نوان م ای در سای

9998ی 9919/م ،نوام که در خارج از کشور بره سرر

9991ی 9968/م و پررس از افشررای کودتررای نرنرری،

می برد با ارسای نامهای ،با محور ا ترراض بره تغییرر

سفیر آمریکا به شراه راجرع بره فسراد و نارضرایتی و

نرار داد شراه

تزلزی حاکمیتش هشدار داد سرفیر آمریکرا خواهران

نیز وزیردربار را ملزم کرد تا با نامهای که مضرمون و

برنررراری ارتبرراش بررا مخالفرران ،برره نرروان یکرری از

لحن آن کامم مطابق نظر وی تنظیم شده بود ،متقابم

راه حل های مشک ل شده بود بنابراین از طریق محفرل

به ا تراض و انتقاد از کارنامه سیاسری نروام بپرردازد

روشنفکران وابسته به َلم ،کسانی چرون خرانلری و

(مکی 966 :9966 ،تا  )911اما تعامل موفق و م برت

توللی و باهری ،با خلیل ملکری ارتبراش برنررار شرد

نیز ،میان وزرای دربار و نخب ان وجرود داشرت؛ بره

لم بارها با ملکی ممنات و زمینره را بررای مرذاکره

نوان نمونه میتوا ن به ارتبراش رم و انبرای ،وزرای

مستقیم شاه با وی فراهم کرد (میمنی)991 :9999 ،

دربار ،با آیرت ا بروجرردی اشراره کرر د وی بررای

باید تأکید کرد که در این هن امَ ،ل م وزیردربار نبود

دیدار با شاه ،از نم خارج نمی شد این وزرای دربرار

همننین باید توجه کرد که ایرن چنرین کرنش هرایی،

بودنرد کرره برا وی دیرردار و پیررام هرای شرراه را ابررمو

کررنش هررایی غیررسررمی انررد و در ایررن دوره ،ر رره

میکردند مء ،وزیردربار ،در ا یاد رسمی در تهران،

سیاست ر ه سیاست های غیررسمی بود در ر ه

از دی ر روحانیا ن نیز پذیرایی می کرد (آوری:9969 ،

سیاستِ غیررسرمی ،مجراری ارتبراطی و روی هرا و

 996و  ) 991تا به این شرکل ،طبقره روحانیران را برا

کنش های معین و استانداردی وجود نردارد بنرابراین

دربررار همررراه و سیاسررت هررای شرراه را در ایررن برراره

اگر در ایرل کارکردهرای وز یردربرار ،بره تمرا

برا

منعکس کن د البته همیشه کنش های وزرای دربار ،در

مخالفان اشراره شرد ،بره ایرن معنرا نیسرت کره تنهرا

تقابل برا نخب ران مسرتقل و ناراضری سیاسری نبرود

وزیردربار ،به این گونه کنش ها می پرداخته اسرت بره

وزیردربار گاه برای تحقق نظریات شراه ،برا نخب ران

نرروان آخرررین نکترره در روابررغِ سرره گانرره شرراه و

تکنوکراتیررک (حکرروم تی) کرره خررود جز رری از نظررام

وزیردربار و نخب ان و گروه های مخالق ،می توان به

پهلوی بودند ،وارد تعامل میشرد؛ بره نروان نمونره

برکناری هویدا ،وزیردربار ،در سرای9961ی9918/م

می توان به مذاکرات م با ابوالحسرن ابتهراج ،بررای

به نوان زمینه سازی برای توافق با روحانیان  ،به ز م

راضی کرد ن وی به امضای نراردادی مهم اشراره کررد

برخی ،میانهرو اشاره کررد ایرن انردام نشران ر درک

(ابتهاج )966 :9919 ،در دوران وزارت دربرار لرم

دیرهن ررام نظررام شرراه ،از اهمیررت تعامررل بررا انشررار

که همراه با دوران ندرت مطلقه یا استبدادی شاه بود،

اجتما ی ،به ویژه روحانیان ،بود

ا ل  19نانون اساسی ،شاه را مخاط

اساسا نخب ان سیاسی مستقل و متعارض یا سررکوب
و زندانی شده یا به سکوت وادار شد ه بودند بنابراین

وزيردربار و روابط خارجی

در دوران وی ،پدیررده تعامررل یررا تقابررل بررا نخب رران

تمامی وزرای دربار پهلوی دوم ،در مسیر شغلی خود،

سیاسی معترض و گروه هرای فشرار چنردان مشراهده

حضور در حردانل یرک م نصر

مربروش بره وزارت

نمی شود هرچندکه َلم توانایی های خود را در ایرن

خارجه را تجربه کرده بودند پاره ای از فعالیرت هرای

زمینه ،در برهههای مختلق ،پریش از تصردی وزارت

وزیردربررار در حرروزه روابررغ خررارجی ،در راسررتای

بررسی و تحلیل ماهیت و نقش سیاسی وزارت دربار در صر پهلویدوم 13/

واایقِ نانونی و متعارف بود وزیردربار برای انجام

دست وزیردربار رورت پرذیرد همران گونره کره در

برخی امور غالبرا تشرریفاتی ،مری بایسرت برا وزارت

سای های دهه پنجاه میمدی/دهه سی شمسی ،پرون و

خارجه همراهی می کرد ممنات های شاه برا سرفرا و

شاهرخ و در دهه شصت میمدی/دهه چهل شمسری،

نمایندگان دولت های خارجی ،ا طای نشان به سرران

َلم به این اندامات مبادرت مری ورزیدنرد (میمنری،

یررا مررأموران کشررورهای خررارجی ،اطررم از ا یرراد

 )911 :9999البترره وزارت دربررار گرراهی نیرررز ،از

کشورهای خارجره و پاسرخ نامره هرای سرران دی رر

ارفیت های وزارت خارجه استفاده می کرد بره ویرژه

کشورها ،با هماهن ی میان وزارت خارجره و وزارت

در دورانی که نخست وزیران همسو با دربار ،در رأ

دربار ورت می پذیرفت (اتحادیه)918 :9990 ،

دولت نرار می گرفتند؛ بررای نمونره اشررف پهلروی،

امررا انجررام برخرری انرردامات دیپلماتیررک ،ازجملرره

سفیر ونت ایران در سازمان ملل ،در نامره ای خطراب

کارکر دهای فرانانونی وزارت دربار بود این امرر کره

به لم ،وزیردربرار ،خواسرتار همسرویی کرنش هرای

وزرای دربررار بارهررا برره مرروازاتِ سیسررتم وزارت

وزارت خارجه با وی شرد اشررف پهلروی خواهران

امورخارجه و به دور از کنتری و نظارت نخست وزیر،

بررسی میزان احتمای موفقیتِ وی ،در نیل به جای اه

به کنش های دیپلماتیک دسرت مری یازیدنرد درخرور

ریاست مجمع مومی سازمان ملل ،در ورت ا مم

تأمل است این امر در سایه ن ری استبدادی شاه بره

نامزدی بود (موسسه مطالعات تراریخ معا رر ایرران،

حکومررت و تمایررل وی برره متمرکزسرراختن امررور،

سررند  )9919 /8/98برخرری از وزرای دربررار ،چنرران

تبیین کردنی است شاه با به کرارگیری وزیردربرار در

روابغ میق و گستردهای ،با دست اه های دیپلماسی و

امور دیپلماتیک ،نخستوزیر مقتدر را هر چه بیشتر،

دیپلمات های خرارجی داشرتند کره در مظران اتهرام

از فرآینررد تصررمیم سررازی در امررور کررمن دور ن رره

جاس وسری و خرردمت بره بی ان رران بودنرد فروغرری،

مرریداشررت در تبیررین ایررن پدیررده ،بایررد برره یکرری از

حکیمی ،هژیرر ،انبرای ،رم و َ لرم ازجملره وزرای

رویکردهای شاه در حکومت داری نیز اشاره کرد شاه

درباری بودند که با این گونه اتهامرات مواجره بودنرد

بود در ر ه سیاست ،شخصیتِ

(فردوست 966 :9961 ،و  )961در تحلیل این امرر،

ممتاز و برجسته و مستقلی به اهور نرسرد ،در برابرر

باید به چ ون ی ن ری نخب ان ایرانی به تحصیمت

همان طورکه مران

سیاسی و

سازمان ها و نهادها نیز چنرین ن رشری داشرت هری

و سازوکار ارتقاء جای اه ،در سلسله مرات

سررازمانی نبررود کرره مسرر ولیت و کررارکردِ حیرراتی

نسبت آن با انامت یرا سرفر بره کشرورهای خرارجی

منحصربه فردی بر هده داشته باشد؛ بنابراین مدیریتِ

توجرره کرررد در سررازوکار رشررد نخب رران ،وضررعیت

روابغ خارجی هم ،در چند مجرا توزیع می شد بدین

اجتما ی انتصادی مطلوب خانواده و نردرت سیاسری

ترتی  ،هم جریان اطم اتِ مربوش به روابغ خارجی

مناس

آن ،به ندرت بیشرتر فرزنرد در آینرده منجرر

که باید در اختیار شاه نرار می گرفرت ،تنهرا بره یرک

می شد همننان که میان سفرهای خارجی شرخص و

کانای محدود نمی شد و هم ،مس وی روابرغ خرارجی

وضعیت اجتما ی انتصادی و سطح نردرت سیاسری

به ندرتی مطلق العنان تبدیل نمی شد (زونیس:9981 ،

وی ،رابطه معناداری وجود داشرت (زونریس:9981 ،

 ) 969البترره برررای شرراه الزامرری وجررود نداشررت کرره

 ) 996تقریبا یک دوم نخب ان ،بیش از ده سرای را در

انداماتِ موازی ،در حوزه روابغِ خرارجی حتمرا بره

خارج از کشور به سر برده بودند بره لرت حضرور
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طودنی مدتِ این نخب ان در خارج از کشور و تکرار

بودند یکی از کارکردهای این مراودات ،فراهم سازی

برخی از تما ها با این کشرورهای خرارجی ،زمینره

زمینه مرذاکرات رسرمی برود حسرین رم بارهرا برا

این اتهامات به وجود می آمد (زونیس 999 :9981 ،تا

سفیران برجستهای همنون اسمیرنق ،سفیر شروروی

 )996در باب کیفیت و سطح این روابغ ،ایرن نکتره

و دریفو  ،وزیرمختار آمریکا ،دیدار کرد (اتحادیره،

گفتنی است که بیشتر روابغ خرارجی وزاری دربرار،

 )969 :9990دیدار وزیردربار ،حسین م ،در تاریخ

در سطح رابطه با سرفیران کشرورهای خرارجی برود؛

99خرداد 9999ی9960/م ،با سرفیرکبیر ان لریس در

ولی گاه ،ارتباش و تعامل با مقامات ارشرد کشروهای

باش اه شاهنشاهی اتومبیلرانی و سخنگفرتن دربراره

خارجی نیز شکل گرفته بود نامره حسرین رمء بره

اهمیت انتخابات پیش روی و بی ثبراتی نظرام ایرران،

جان فاستر دالس ،وزیرخارجه ایادت متحده آمریکا،

نمونه دی ری از ایرن دیدارهاسرت (رسرتمی:9981 ،

نمونه درخور توجهی از نمونه های این چنینری برود

 89تا  ) 81دیدار َلم با سفیر آلمان ،نمونه دی ری از

نکته ای که در این نامه جلر نظرر مریکنرد مخاطر

این دست بود در این دیدار ،آنران دربراره وضرعیتِ

نرارگرفتن وزیرخارجره آمریکرا ،توسرغ وزیردربرار

اروپا و ناتو و تبعاتِ سیاست جدیرد آلمران در نبرای

خود ،نشان ر جای اه وزارت دربرار

شوروی و تأثیر آن بر موضع ناتو گفت و کردند ( لم،

و شخص مء است (رستمی 991 :9981 ،ترا )998

 ) 8 :9981در پی ناآرامی هرای پرس از انتشرار مقالره

البته نمونه های ی از دیدارهای وزرای دربار ،با رؤسای

رشیدی مطلق ،میان سولیوان و هویدا ،نمونه دی رری

کشورها وجود داشت که ممنات نه به نصد مرذاکره

از این گونه شور و مشرورتهرا رخ داد (سرولیوان و

و رایزنرری کرره تنهررا برررای ادای احترررام ،برره میهمرران

پارسونز )996 :9919 ،مراودات لم در حوزه روابغ

نخعی ،وزیردربرار،

خارجی ،تنها بره ممنرات برا دیپلمراتهرای رسرمی

در منزی یکی از رجای سیاسی ،به نصد احترام دربرار

محدود نبو د بنابر اسناد موجود ،وی برا چهررههرایی

به برژنق ،ازجمله این نمونرههاسرت (مجلره آینرده،

هم نون لرد کرارین تون نیرز مرراوده کررد (موسسره

 ،8 :9910ی ) 91در دوران َلررم ،دیرردار بررا سررران

مطالعات تاریخ معا ر ایران15th july 1972 ،نامه

ارشد کشورها پرشمار بود رؤسای برخری کشرورها،

لرررد کررارین تون برره لررم ) لیقلرری ارددن ،آخرررین

است این مطل

ورت گرفته بود حضور ند

همنون پادشاه اردن ،با َ لم در تما

بودنرد ( لرم،

 ،9919ج ) 989 :6دیرردار بررا حرراکم فجیررره ،نمونرره

وزیردربررار پهلررویدوم ،ررموه بررر تصرردی منا ر
مختلررق در امررر دیپلماسرری ،از اتاشرره تررا وزارت
چنرد

دی ری از این گونه دیدارهاسرت ( لرم ،9919 ،ج:6

امورخارجه ،در حوزه روابغ بینالملل اح

 )989در چنین موا نعی ،ایرن گفت وهرا کره بره طرور

اثر مکتوب است وی در سای 9961ی ،در روزهای

غیررسمی و توسغ وزارت دربار انجام می شد ،فانرد

بحرانی تصدی ای بر وزارت دربار ،چنان شأنی برای

ااهارات و اندامات رسمی وزارت خارجه بود اشاره

دیپلماسی نا ل بود که چاره بحران کشرور ،در برهره

کردیم که برخی وزرای دربار ،از ارتباطرات درخرور

پس از خروج شاه از ایرران را در گفت روی شرورای

توجه با سرفرای خرارجی برخروردار بودنرد بیشرتر

سلطنت با سفیران کشرورهای ان لسرتان و آمریکرا و

موانع ،در گفت و با سفرای کشورهای دی رر ،وزرای

حتی شوروی می دید (فرهن

ناموران معا ر ایرران،

دربار تنها واسطه و انتقایدهنده نظرها و پیامهای شاه

 ،9989ج)996 :9
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چرايی تفاوت میزان فعالیت و قدرت وزرای دربار

وی بود اشاره کردیم که در فرآیند تصمیم سازی ،در

میررزان فعالیررت و حضررور وزرای د ربررار در ر رره

چنین منظومه سیاسی ،اشخاص حتی بیش از نهادهای

سیاسی ،در مقایسه با یکردی ر کرامم متفراوت برود

حکومتی ،اهمیت می یاف تند پس نزدیکی به پادشراه و

بهگونره ای کره یرافتن نرام برخری از متصردیان ایرن

نرارگرفتن در راستای منویات وی ،مهرمتررین رکرن

منص  ،در برخی از مقاطع این دوره ،مشکل به نظرر

توزیرع نرردرت محسرروب مریشررد ( یوضرری:9989 ،

میرسد این گرروه از وزرای دربرار ،تنهرا در نالر

 )998پس ویژگی های شخصیتی یرک وزیردربرار در

انجام اموری تشریفاتی همنرون اداره امرور خانردان

جل

سررلطنتی ،برگررزاری م راسررم و تشررریفات مختلررق

تواناییهرا ،در میرزان نفروا و نردرت وزارت دربرار

دربرراری ،انتقررای پیررام هررای اداری شرراه برره افررراد و

تأثیرگررذار بررود در جامعررهشناسرری نرردرت نیررز

بالعکس ،برنامه ریرزی سرفرهای خانردان سرلطنتی و

ویژگیهای شخصی ،به نوان یکی ا ز منرابع نردرت

شاه ،مدیریت امور داخلی کاخها و حضور در مراسم

محسوب میشوند ( یوضی )91 :9989 ،به تفراوتِ

تودیع و معارفه سفرا به ایفای نقش میپرداختنرد در

ویژگی های وزرای دربار اشاره کردیم؛ م م شبکههای

با این وزرای کم اثرر ،میرزان نفروا و فعالیرت

ارتبرراطی و محافررل اجتمررا ی و خررانوادگی گسررترده

برخی ا ز وزرای دربار به وجهی بود که بررسی تاریخ

اسدا

نخعی ،دی ر وزیردربرار،

سیاسی آن مقطع ،بدون توجه به نقرش آنهرا نرانص

نیا کردنی نبود گرروه تحقیقراتی زونریس َلرم را

خواهد بود این تفاوت ها و تغییرات در حوزه ندرت

حتی در زمرانی کره بره دانشر اهِ شریراز ،موسسره ای

وزیردربار ،دارای منطق خاص خود برود مهرمتررین

غیرسیاسی و کیلومترها دورترر از مرکزیرتِ سیاسری،

نا ر رنم زننده این امر ،یکی ویژگیهای شخصریتی

فرستاده شد از نظر ندرت سیاسی ،یکی از چهار نفرر

و مزیتهای شخصی و دی ری وضع تاریخی حراکم

اشخاص بسیار پرنردرت تو ریق کردنرد (زونریس،

بر آن مقطع زمانی بود که وزیردربار در آن به فعالیت

 ) 969 :9981در نظررام سیاسرری دوران پهلرروی دوم،

مرررری پرداخررررت در دوران پهلرررروی دوم ،انترررردار

همنون نظام های سلطانی ،دیوانسادران برگزیده شاه

شرِ واایق یا دایرره

نه ا فرادی برآمده از یک مسریر شرغلی ضرابطه منرد و

اختیارات سازمانی یا نانونی نبود؛ زیرا مم نانون و

نانونی و نه مریدان یا مبارزان یرک جنربش حزبری و

حتی اساسیترین نانون ،یعنی نرانون اساسری ،دارای

مسررلکی بودنررد ،بلکرره خررود شرراه مسررتقیما آنرران را

نرانون

برمی گزید بنابراین آن ها فاندِ وجهره و رزت نفرس

اساسرری کرره همانررا مشررروطیت و تفکیررک نرروا و

برآمده از شخصیت و جای اهِ شخصری خرود بودنرد

سلطنت کر دن و نه حکومتکردن شاه بود ،یعنی ا ل

پس ریشره نردرت سیاسری َلرم ،در شربکه روابرغ

بیستوهفتم و بیستوهشتم و نیز ا ل چهلوچهارم

غیررسمی وی و البته در درجه اوی ،ناشی از ا تمرادِ

و چهل وپنجم متمم نرانون اساسری 9991ی9916/م،

شراه و نزدیکری بره او برود )(linz, 2000; 157

(راوندی 919 :9961 ،و  ) 969مم زیر پا نهاده شده

بیشینه آننره در اسرناد و منرابع و کتر

تراریخی ،از

بود بنا براین آننه بیش از همه ،در تقسیماتِ نردرت

کنش های وزرای درباری همنرون فررزین یرا نرد

نیا

احبان منا

تماما براسا

ا وی معطلماندة بسیار بود در وانع ،اسرا

تأثیرگذار بود ،میزان وفاداری به شاه و جل

ا تمراد

ا تماد و رضایت شاه ،به همراه برخی دی ر از

لم با حسین ند

نخعی بانی مانده ،در حوزه واایقِ داخلی و خان ی

 /96پژوهشهای تاریخی ،سای پنجاهم ،دورة جدید ،سای ششم ،شمارة سوم (پیاپی ،)99پاییز9999

دربار ،همنون رسیدگی به امور شا هزادگان ،کاخ هرا،

مجلس ،نخب ان سیاسی ،روحانیا ن و غیره تنها یکری

برنامه ریزی سفرهای خاندان سلطنتی و است؛ مر م

از بازی ران ر ه سیاسی بود در این سای ها بود که

نخعی که به مدتِ سره سرای ،از

وزارت

ردپای حسین ند

نوسانات و بی ثباتی های سیاسی ،برر منصر

9919ی/م 9969تررا 9916ی9966/م ،هررده دار امررر

دربررار نیررز اثرگررذار بررود وزرای دربرراری همنررون

وزارتِ دربار بود در اسناد بازمانده ،تنهرا در ونرایعی

فروغی ،فرزین ،هژیر و ابوالقاسم امینی تنها چند مراه

مانند آزادسازی نوشیدنی های متعلق به دفترر شرمس

و جم و حکیمی و انبرای ،یرک یرا دو سرای در ایرن

پهلوی ،خ واهر شاه ،از گمرک دیرده مری شرود (نامره

منص

نرار گرفتند مء نیز به طور متناوب ،از سرای

رییس دفتر شمس پهلوی بره وزیردربرار ،ی ،9969

9999ی9919/م تا 9919ی 9969/م ،مجمو ا دوازده

 )9911/99/9شاید از معدود گزاری های اکرکردنی

سررای ،حررا ز ایررن منصرر

بررود امررا پررس از سررای

کرره راجررع برره وی در منررابع یررافتیم ،اشرراره ای برره

9919ی 9969/م ،وضع متفراوت شرد دوره تصردی

نخعی ،در انتقای پیامی به

نخعرری ،از 9919ی9969/م تررا

درخواستِ ابتهاج از ند
شاه بود ابتهاج در نال

درخواسرت خرود از نرد

سرره سرراله نررد

9916ی 9966/م را شاید بتوان دوره گذار بره دوران
لرم،

نخعی ،تلویحا شراه را برا افشرای وضرعیت نرامعلوم

اوج ندرت وزارت دربار ،یعنری دوره اسردا

پرونده ای که در دادگستری ایران لیه او مفتوِ برود

تلقی کرد به اا ان نااران سیاسی و پژوهش ران ،از

و بازتاب این امر در بانک جهانی  ،تهدید کررد (919

دوران وزارت دربررار َلررم بررود کرره وزارت دربررار

) bostock & jones،9989:

گسررتری یافررت و از دفتررری کوچررک ،برره سررازمانی

اوضررا ترراریخی نیررز ،در فررراز و فرودهررای نرردرتِ

ررریض و طویررل برردی شررد (اتحادیرره996 :9990 ،؛

وزرای دربار موثر برود بسریاری از مقراطع تراریخی

مرررادی جررو909 :9988 ،؛ )BAYNE، 9968: 998

پررریش از سرررای 9919ی9969/م را شررراید بتررروان

اما این امرر تنهرا بره کرارکرد شخصری َلرم مربروش

تحت نوان « دموکراسی الی ارشری» گنجانیرد کشرور

نمیشد این اتفاق ،تجلی پدیدارشدن شکل و فرماسریون

برره لحررا ِ انتصررادی توسررعه نایافترره ،بررا جمعیترری

جدیدی از حاکمیت بود تنها بخشی از این گستری ،بره

و آزادی های مدنی محدود که ریخرتِ

شخصیت و نفواِ َلم بازمی گشت؛ چراکه وزارت دربرار

سیاسی آن ،برا تلفیقری از نا رر سرنتی و مردرن و

اساسا سازمانی وابسته به نهادِ پادشاهی برود هرانتین تون

تحتِ لوای ااهری مشروطه دموکراتیک شکل گرفته

شیوه ملی یا سازمانی را مستقل تو ریق مریکنرد کره

بود()linz، 9000: 919( )90

چنان رشدیافته باشد که دی ر تنها بیان ر مصالح شرخص

دوره اشغای ایران پس از شرهریور  ،9990سرایهرای

یا گروهِ خا ی نباشد (بدیع )89 :9916 ،از ایرن لحرا ،

پس از خروج نیروهای خارجی ترا تشرکیل مجلرس

وزارت دربار را باید سازمانی محروم از اسرتقمی و ترابع

مؤسسان ،سایهای ملی شدن نفت و دولت مصردق و

شخص شاه برشمرد بنابراین ،گستری این نهاد سنتی در

بحرررانهررای سررایهررای  9999تررا 9919ی 9960/تررا

دوران رویاپردازی برای نوسازی کشرور ،حراکی از میرل

9989م ،ازجمله این برازه هرای زمرانی برود در ایرن

شاه به تمرکز و شخصیسازی هرچه بیشتر نردرت برود

دوران شاه مستبد ،با ددلت معنرایی دنیرق ایرن واژه،

در وضعی که شاه مسرتبد و دارنرده نردرت مطلرق بروده

نبود ،بلکه به همراه برخی سفارتخانههرای خرارجی،

وزیردربار نیز ،به نوان بازوی شاه ،دارای ندرت فرراوان

بسی ناشده
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بود؛ ولی در مقاطع تاریخی که به آن اشراره شرد نردرت

ر هها و همننین ،خغمشی تعیین واایق بوروکراتیرک

وزیردربار نیز کاهش مییافت اجماد میتوان ایرنگونره

متداخل مربوش میشد ازسویدی ر ،اهمیتیرافتن روابرغ

نتیجهگیری کرد که رابطه ندرت وزیردربار با ندرت شاه،

غیررسمی و پررنر شردن نقرش اشرخاص و گرروههرای

رابطهای مستقیم و خطی بود

غیررسمی ،به اهمیت روابغ با نخب ان و گروههرای فشرار
افزود وزیردربار در راستای ن ری کلی شاه در رابطره برا

نتیجهگیری

نخب ان ،یعنی رویکردِ کنتری ترکی

اهمیت نقش سیاسی وزرات دربار ،از پرتو ارتباشِ دا می با

بررر خواسررتههررای آنرران ،گررام برمرریداشررت در دوران

شاه نشأت میگرفت نقش ا لی وزارت دربرار ،در نالر

پهلویدوم ،ندرت و جای اه وزرای دربار دستخوی تغییرر

ارتباش با شاه و ایجراد ارتباطرات چندجانبره ،میران شراه و

و تحودت بسریاری شرد کره ایرن تحرودت دارای منطرق

سایر اضم نظام سیاسی ،شکل میگرفرت رابطره شراه و

خاص خود بود مهمترین نا ر رنمزننرده ایرن تغییرر و

وزیردربررار ،حرروی دو محررور «مشررورت و همفکررری» و

تحودت ،وضع تاریخی حاکم بر آن مقطع زمانی برود کره

روزمرره و گرزاریهرا»

وزیردربررار در آن برره فعالیررت مرریپرداخررت و دی ررری،

میچرخید محور نخست ،اهمیتِ بیشتری داشرت و تمرام

ویژگیهای شخصیتی و امتیازات شخصی وزیردربار برود

وزرای دربار ،در مونعیت و جای اهِ ایفای ایرن نقرش نررار

در مقطعی که هنوز شاه موفق به تمرکز و شخصریسرازی

نمیگرفتند یکی از پیامدهای ارتباش پایدار و دا می شراه و

ندرت نشده و فضای سیاسی کشور کرمثبرات و پرنوسران

«اطم رسرانی و ررض مطالر

نخب ان و ا مای نفوا

وزیردربررار ،پدیرررده جابررهجرررایی متصرردیان منا رر

بود ،راحبان منصر

نخستوزیری و وزارت دربار بود یکی از لل بروز ایرن

اینفوا نبودند و غالبا پس از مدتِ کوتاهی ،جای خرود را

پدیده ،به سوءان و ناامنی اهنی شراه بره شخصریتهرای

به دی ری میسپردند اما پس از رخنمودن برخی تحودتِ

اطمینان خاطر وی مرتبغ مریشرد

تاریخی و توفیق شاه ،در تبدیل ساختار سیاسری مشرروطه

تما های مکرر و روزانه شاه با وزیردربرار ،بره شرناختِ

سلطنتی به نظامی سلطانی ،جای اه وزارت دربار نیرز ارتقرا

اطمینررانبخررش از وی مبرردی مرریشررد لررت دی ررر

یافت بنابراین در مونعیت تاریخی خا ی که شراه مسرتبد

به وجودآمدن پدیده مذکور ،به پایست ی مردیران ارشرد در

بود و دارنده ندرت مطلق ،وزیردربار هم به نوان برازوی

نظررام سیاسرری ایررن دوره مربرروش مرریشررد بخشرری از

شاه ،دارای ندرت فرراوان برود؛ ولری در مقراطع تراریخی

کارکردهای سیاسی وزارت دربار ،مربوش به حروزه روابرغ

همنون دوره اشغای ایرران یرا سرایهرای پرس از خرروج

پرتنش شاه و وزیردربار و نخستوزیر بود در تحلیل ایرن

نیروهای خرارجی ترا تشرکیل مجلرس مؤسسران ،نردرت

تنش ،باید به رویکرد شاه ،مبنی بر پیشبرد دوگانه متنرانض

وزیردربار نیز کراهش یافرت اجمراد مریتروان ایرنگونره

نوسررازی و تمرکررز نرردرت ،سیاسررت موازنرره متضرراد و

نتیجهگیری کرد که رابطه ندرت وزیردربار با نردرت شراه،

اختصرراص واررایق بوروکراتیررک متررداخل اشرراره کرررد

رابطهای مستقیم و خطی بود متغیر دی ری که برر نردرتِ

کنشهای وزیردربرار در حروزه روابرغ خرارجی نیرز ،در

وزرای دربار تأثیرگذار بوده ،ویژگیها و ممیزات شخصری

امتداد رابطه با نخستوزیر و تحتتاثیر همان متغیرها برود

وزرای دربار بود میزان نزدیکی به شراه و جلر

اطمینران

اساسا دخالتِ وزیر دربرار در امرور دیپلماسری ،بره لرت

خرراطر وی ،همننررین بهرررهمنرردی از شرربکه ارتباطررات

تمایل شاه به ا مای ندرت و تصمیمگیری مستقیم در تمام

غیررسمی ،در میزان ندرت وزیردربار اثرگذار بود

سیاسی و اهمیت جل

وزارت دربرار نیرز چنردان مروثر و
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پی نوشت

 90البته این مردی از سراختار و فرماسریونی کره در

 9توانمندی نهادی ا طمحی است که گیردنز بررای

آمریکررررررای جنرررررروبی وجررررررود داشررررررت و

نشان دادن توان تأثیرگذاری یک نهاد بر زندگی افرراد

کَسیکیزمو  caciquismoنامیده مری شرود ،متفراوت

مرتبغ با آن نهاد به کار می برد ( ظیمی)99 :9919 ،

است

 9نویسندگانی چون گازیورسکی و رواسانی ،پس از
کودتای  98مرداد ،رابطه دست نشاندگی را موج

این

كتابنامه

استقمی می دانند؛ اما به نظر می رسد که نظریه دولرت
وابسته ،چندان نادر به تبیین ونایع این دوران نباشد

الف .اسناد

 9همانند نظام های پاتریمونیای ،دیوانسرادری اداری

مرکز اسناد ملی ،حضور متفقین در ایران و رواج

و سیاسی به ابزار خصو ی شاه مبدی شده بود و در
این دیوانسادری ،مرزهای ر ره مرومی و ر ره
خصو ی دچار ابهام بود و نظرام تعهردی بره حفرظ
مرزها و فعالیت های اجتما ی نداشت
 1اس تفاده دلخواهانه (مسرتبدانه) از نردرت و نقرش
مهم نیروهای امنیتی و ارترش و تررور ،حملره و آزار
مخالفان که با اطم شرخص حراکم رخ مری دهرد و
تر

ناشی از این شکل از به کارگیری ندرت

احتکار ،9999 ،ی9 ،990000991برگ
موسسه مطالعات تاریخ معا ر ایران،درخواستِ مالی
وزیردربار از نخست وزیر برای مخارج مرکز هنرهای
چکسلواکی در نمایش اه تهران ،9960،ی -9-9-969
-919الق9 ،برگ
موسسه مطالعات تاریخ معا ر ایران ،نامه ی وزیردربار
به لردکارین تون و خریدِ تسلیحات از بریتانیا9919،

 6به نظر می رسد که توفیق نیافتن پروژه حزب واحد،

میمدی 9969/هجری شمسی 9،برگ

حزب رستاخیز ،از بدیهیاتِ تاریخی باشد همننرین

موسسه مطالعات تاریخ معا ر ایران ،نامه ی اشرف

است ناکارآمدی و نقرص «ناسریونالیزم » پهلروی ،بره

پهلوی به وزیردربار و گمانه زنی پیرامون ریاستِ

م ابه یک اید ولوژی بسی گر توده ها پس نمری تروان

مجمع مومی سازمان ملل9 1-16-10 ،9919،برگ

برره ا تبررار حررزب رسررتاخیز و ناسرریونالیزم پهلرروی،

موسسه مطالعات تاریخ معا ر ایران ،نامه ی وزیر

گزاره های مدکور را نقض کرد

دربار به نخست وزیر برای تأمین هزینه ی سفر اشرف

BAYNE 6

به اجم

Informal groups 1

9 ،1.9-11برگ

 8تفاوت ندرت و نفوا از دیدگاه روشره مشرخص

موسسه مطالعات تاریخ معا ر ایران ،درخواست وزیر

است وی کسانی را بدون اینکه دارای ندرت رسمی

دربار از نخست وزیر برای تأمین 99میلیون ریای هزینه

یا سازمانی(یا انتردار یرا اتوریتره) باشرند ،بره لرت

ی

تهیه و چاپ کتاب یادنامه ی جشن

نفواشان در گروه نخب ان نرار می دهد (روشه:9990،

شاهنشاهی 9969،ه ی-919-9-9-681 ،الق9 ،برگ

)990

موسسه مطالعات تاریخ معا ر ایران ،نامه رییس دفتر

unmobilized 9

کمیسیون حقوق بشر 9918 ،ه ی-88 ،

شمس به ند

نخعی وزیر دربار  ،برای ترخیص
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نوشیدنی از گمرک خرمشهر-9911/99/9-مرنومه

 -دوانرری ،لرری ،)9989( ،نقررد مررر؛ زنرردگانی و

 9 ،9969برگ

خاطرات ،ج ،9تهران :رهنمون
 -ابرریح ،سررپهر ،)9910( ،ایررران در دوره مصرردق،

 -نامه رییس دفتر شمس به ند

نخعی وزیر دربار ،

ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی ،بیجا :بینا

برای ترخیص نوشیدنی از گمررک خرمشرهر /99/9

 -رستمی ،فرهاد ،)9981( ،پهلویها؛ خاندان پهلروی

 - 9911مرنومه 9969

برره روایررت اسررناد ،ج :9محمدرضررا پهلرروی،تهررران:
موسسه مطالعات تاریخ معا ر

ب .كتاب ها
 آبراهامیان ،یرواند ،)9911( ،ایران بین دو انقرمب،ترجمه احمد گل محمدی ،تهران :نی

 -آلن ،بیرو ،)9980( ،فرهن

لوم اجتما ی ،ترجمه

بانر ساروخانی ،تهران :بینا

 آوری ،پیتررر ،)9969( ،ترراریخ معا ررر ایررران :ازتأسیس سلسله پهلوی تا کودتای 98مرداد  ،9999ج9
و  ، 9ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی ،تهران :حیدری

 _____ ،)9919( ،تاریخ معا ر ایران :از کودترای98مرررداد  9999تررا ا ررمحات ارضرری ،ج ،9ترجمرره
محمد رفیعی مهرآبادی ،تهران :حیدری

 ابتهاج ،ابوالحسرن ،)9919( ،خراطرات ابوالحسرنابتهاج ،بی جا :لمی

 اتحادیررره (نظرررام مرررافی) ،منصررروره ،)9990( ،دردهلیزهای ندرت؛ زندگی نامه سیاسری حسرین رمء،
تهران :تاریخ ایران
 برردیع ،برتررران ،)9916( ،توسررعه سیاسرری ،ترجمررهاحمد نقی زاده ،تهران :نومس

 تقرریزاده ،سیدحسررن ،)9968( ،زنرردگی طوفررانی؛خاطرات سیدحسن تقیزاده ،به کوشش ایرج افشرار،
بی جا :لمی

 جررامی ،)9911( ،گذشررته چررراو راه آینررده اسررت؛تاریخ ایران در فا له دو کودتا  ،9999 -9999تهران:
نقنو

 راوندی ،مرتضری ،)9961( ،تفسریر نرانون اساسریایران ،تهران  :امیرکبیر
 روشه ،گی ،)9990( ،تغییررات اجتمرا ی ،ترجمرهم نصور وثونی ،تهران :نی

 ز یم ،کوری و ارددن لی( ،بی تا) ،جبهره ملریایران؛ از پیدایش ترا کودترای 98مررداد ،تویسررکان:
بینا

 زونرریس ،مرراروین ،)9981( ،روانشناسرری نخب ررانسیاسرری ایررران ،ترجمرره پرویررز ررالحی ،سررلیمان
امین زاده ،زهرا لبادی ،تهران :چاپخش
 سولیوان و پارسرونز ،)9919( ،خراطرات دوسرفیر،ترجمه محمود طلو ی ،تهران :لم

 شاهدی ،مظفر ،)9919( ،مردی برای تمرام فصروی؛اسدا

لم و سلطنت محمدرضاشاه پهلروی ،تهرران:

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

 شمیم ،لیا غر ،)9919( ،ایران در دوره سرلطنتناجار ،تهران :لمی
 شرروکرا  ،ویلیررام ،)9910( ،آخرررین سررفر شرراه،ترجمه بدالرضا هوشن

انصاری ،تهران :البرز

 شیفته ،نصررا  ،)9910( ،زنردگی نامره و مبرارزاتسیاسی دکتر محمرد مصردق نخسرت وزیرر ایرران در
سایهای  9990تا  9999خورشیدی ،تهران بی نا
 بوری کاشانی ،منوچهر ،)9980( ،جامعره شناسریسازمان ها؛ بوروکراسی مدرن ایران ،تهران :سخن
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 ظیمی ،فخرالدین ،)9919( ،بحران دموکراسری درایران  ،ترجمره بدالرضرا هوشرن

مهردوی ،تهرران:

 مکی ،حسرین ،) 9966( ،ونرایع سری ام تیرر ،9999تهران :ایران

البرز

 -میمنرری ،بررا  ،)9980( ،معمررای هویرردا ،تهررران:

 -یوضی ،محمدرحیم ،)9989( ،مبرانی حکومرت و

اختران

ساخت ندرت در ایران ،تهران :دانش اه پیامنور

 -اااااااااا ،) 9999( ،ن راهی بره شراه ،تورنترو:

 -لم ،امیراسدا  ،)9919( ،گفت وهای من برا شراه،

پرشین سیرکل

ترجمه گرو ه مترجمان ،تهران :طرِ نو

 -هامبلی،گاوین ،)9988( ،یکه سادری محمدرضاشاه

 ،)9980( ،________ -یادداشت های لم ،تهرران:

از مجمو ه تاریخ کمبری  ،ترجمه مرتضی ثانر فرر،

مازیار

دفتر 9از ج ،1تهران :جامی

 -فردوست ،حسین ،)9961( ،اهور و سقوش پهلوی،

 -هانتین تون ،سرمیو ل ،)9910( ،سرامان سیاسری در

تهران :اطم ات

جوامع دستخوی دگرگونی ،متررجم محسرن ثمثری،

 -فرهن

ناموران معا ر ایران ،)9989( ،ج ،9تهران:

بی جا :لم

سازمان تبلیغات اسممی ،حوزه هنری ،دفترر ادبیرات

 -هویدا ،فریدون ،)9910( ،سرقوش شراه ،ترجمرهِ

انقمب اسممی

مهران ،تهران :اطم ات

 -فرروران ،جرران ،)9990( ،مقاومررت شررکننده؛ ترراریخ

ج .نشريه

انقمب ،ترجمه احمد تدین ،تهران :خدمات فرهن ی

 -مجله آینده ،ی ،91سای  90 ،9910تا 91

رسا

 -جن رو ،مهدی (« ،)9911حزب رستاخیز» ،فصلنامه

 -کاتوزیرران ،محمررد لی ،)9966( ،انتصرراد سیاسرری

تاریخ معا ر ایران ،موسسه مطالعات تاریخ معا رر،

ایران ،تهران :پاپیرو

 968تا 989

تحرودت اجتمرا ی ایرران از سرای 9600مریمدی ترا

 __________( ،بیترا) ،انتصراد سیاسری ایرران،تهران :مرکز

 ااااااااااااااااا ،)9919( ،مصرردق و نبررردندرت ،ترجمه احمد تدین ،تهران :رسا

 مدنی ،سریدجمیالردین( ،بریترا) ،تراریخ سیاسریمعا ر ایران ،تهران :دفتر انتشارات اسممی
 مرادی جو ،لی جان ،)9988( ،گروه های ندرت درساختار سیاسی دوره پهلوی دوم ،نم :ا تدای
 مقصررودی ،مجتبرری ،)9980( ،تحررودت سیاسرری-اجتما ی ایران ،به اهتمام مجتبی مقصودی برا آثراری
از لی اکبر امینی [و دی ران]  ،بی جا :روزنه
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