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 چكيده
ا و نظـام  خصـوص اشـخاص، نهادهـ    سياسـي در ؤاالت سـ  نيتر يضروربرخي از 

و بسياري از محققان بـا اتخـاذ ايـن    شوند  ميشناسي مربوط  روان ةسياسي به حوز
تحليـل و  بـراي  كاوي رهبـران سياسـي    رويكرد، به بررسي ابعاد شخصيت و روان

  .بررسي وضعيت گذشته، حال و آينده روي آوردند
وي، شناسي كارن هورناي بر رفتار محمدرضا پهلـ  روان ةنگارنده با تطبيق نظري

حيطــي و اجتمــاعي دوران كــودكي يــن بــاور اســت كــه عوامــل نــاهمگون مر ابــ
منجـر  در زندگي فقدان حمايت و محبت  و گرايانه نگرش سلطه ، وشاه  رضامحمد

ثر أرنجوري و اضطراب اساسي وي شد و شخصيت نابهنجار مت گيري راون به شكل
 ةوسـتي و عقـد  د حكومت، با خودشـيفتگي، تملـق   ةاز گذشته باعث شد تا در دور

ضـعف شخصـيتي وي    ،نهايـت  در. اشـد سلطه بر ديگران ب دنبال بهبيني،  خودبزرگ
ي خـارجي،  ها تيحماگيري از قدرت موجود داخلي و  باعث شد كه نتواند با بهره

  . نظام شاهنشاهي پهلوي را از فروپاشي نجات دهد
گانه و  هاي دهرضا پهلوي، كارن هورناي، اضطراب اساسي، نياز محمد :ها هواژ كليد
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مربـوط  شناسي  روان ةطور ذاتي به حوز سياسي بهمسايل  نيتر يبرخي از ضرور«كه  باورند
  .)139: 1371 پالمر،( »است

و روي  رنـد اشناسـي اكـراه د   فـاهيم روان كـاربرد م از دانشمندان علوم سياسي برخي از 
كيـد  أشناختي از طريق ت اند كه از متغيرهاي روان كوشيده ها آن. دهند خوش به آن نشان نمي

حـال، برخـي از    ايـن  بـا . اجتنـاب كننـد   اثر فشارهاي محيطي درتعيين شكل رفتار انسـان  بر
طـور   بـه  ار سياسيو رفت ها نظامخصوص اشخاص، نهادها،   در سياسيل ئمسا نيتر يضرور

در علـم   هـا  ينيب جايي كه اغلب پيش و از آن )138: همان(است  شناسي مربوط ذاتي به روان
 شناسي يكي از منابع اصـلي در  رسد كه روان نظر مي  گيرد، به سياست، رفتار انسان را دربرمي

  .تحقيقات سياسي و اجتماعي باشد
ثير أت  م اجتماعي تا حد زيادي تحتشناسي در علو ي روانها ليتحلشايان ذكر است كه 

شناسـي علـم    از منظر رفتارگرايان، روان. رشد كردند1960 و 1950ي ها دههرفتارگرايي در 
كه رفتار و شخصيت فرد را حوادث و رويدادهاي محيط زندگي او است، به اين دليل رفتار 
 هـا  آنفرايندهاي ذهنـي   ايستارها و رفتار افراد بر اساس ها ليتحلد و در اين نوع نز  مي رقم

كيـد  أبـر متغيرهـاي كـالن ت    شناختي كه عمـدتاً  ي جامعهها ليتحلو برخالف  شود يمتبيين 
يكـي از مسـائل مهـم در    . اسـت شـناختي خـرد    ي روانهـا  نيـي تبدارند، سـطح تحليـل در   

فرد اشاره دارد كه بـر   ةي بيروني و قابل مشاهدها يژگيوكه به است شناسي شخصيت  روان
و در  نـد رهبران پرداخت ةلذا انديشمندان از اين منظر به بررسي پيشين .گذارد يمثير أت ديگران

  . كردندتوجه  ها آنآن به مسائلي از قبيل خصوصيات فردي، اخالقي، تحصيلي و خانوادگي 
، وجـود دارد متعـددي  ي هـا  دگاهيـ دشناسـي،   بررسي ابعاد شخصيت از منظـر روان براي 

از سوي برخـي   ها آنديدگاه كه كارن هورناي  و فرويد، آلفرد آدلر دنظريات زيگمون جمله از
و رهبـران   هـا  تيشخصـ كـاوي برخـي    ايران و روان ةمحققان در مورد مسائل سياسي جامع

شناسـي شخصـيت    بـه روان  تـوان  يمـ ايـن تحقيقـات    ةكار رفته است كه از جملـ  سياسي به
  . كردرزگر اشاره دخان قاجار از سوي ابراهيم بمامحغشاه و آ مظفرالدين

بايـد  است، كاوي شخصيت محمدرضا پهلوي كه موضوع اين نوشتار  خصوص روان در
معاصـر ايـران،    ةتاريخي پيش از انقالب در جامع ةرغم اهميت دور خاطرنشان كرد كه علي

شكسـت  زونيس در كتـاب  در ايران بحث نشده و تنها ماروين حال  هاين موضوع تابدربارة 
وي كـه در ايـن   . ه آن پرداختـه اسـت  با تكيه بر ديدگاه آلفرد آدلر ب) 1370زونيس،( شاهانه

كـاوي   بـا روان اسـت،  گيري انقالب اسالمي ايـران   تحقيق در پي توضيح علت اصلي شكل
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بلكه اگر  و شخصيت پهلوي دوم، بر آن باور بود كه انقالب اسالمي ايران امري حتمي نبود
ات دموكراتيك زده بـود و يـا پـس از انقـالب،     شاه قبل از شروع انقالب، دست به اصالح

اما مشـكل اصـلي   . حكومت خود را حفظ كند توانست يمقدرت سركوب گسترده داشت، 
، چـون  بـود  اش ينوجوانكودكي و  ةشاه در ويژگي شخصيتي او بود كه حاصل تربيت دور

ضعف، سستي و تزلزل شخصيتي ناشـي از دوران كـودكي، شخصـيتي قـوي و      ليدل بهوي 
شخصيتي در طول زندگي، توسط تعدادي از نزديكان و دوسـتان   اين خألو  دانه نداشتمر
اما هنگام بروز وقايع انقالبي در ايران، تمامي حاميان رواني شاه از بين رفته بودند . شد يمپر 

اصـالحات دموكراتيـك يـا سـركوب     نـاتواني در اعمـال    ليـ دل بـه و شاه كه تنها مانده بود، 
  . انست مانع انقالب ايران شودانقالبيون، نتو

شناسـي   رغم سعي و تـالش در روان  باور است كه ماروين زونيس، علي ايننگارنده بر 
شناسي شـاه   آدلر، تنها به يك بعد محدود در روان ةرضاشاه با تكيه بر نظري شخصيت محمد

ت اين موضـوع، الگـوي نظـري كـارن هورنـاي قابليـ       ةجانب ده و براي بررسي همهكراكتفا 
آن است تا با تكيه بر اين نظريه، شخصـيت و رفتارهـاي    دنبال بهلذا نگارنده . تري دارد بيش

  .كندكاوي سياسي  رضا پهلوي را روان سياسي محمد
شخصيت و رفتار سياسـي وي   :ال استؤصدد پاسخ به اين س  لف دربراي اين منظور، مؤ

اساسي در اين مقاله  ة؟ فرضياست شناختي كارن هورناي قابل روانكاوي روان ةچگونه با نظري
صورت شخصي  رضاشاه وي را به آن است كه اضطراب اساسي ناشي از دوران كودكي محمد

سلطه بـر ديگـران    دنبال بهعهدي همواره با خودشيفتگي،  پس از دوران ولي و نابهنجار درآورد
  . دهد ضعف شخصيتي نتوانست نظام حكومتي پهلوي را از بحران نجات ليدل بهبود و 
  

  ارچوب نظريهچ. 1
بر  يرا مبتن تياز شخص ييالگو اش هيظرندر آلماني است كه  يپرداز ي نظريهخانم كارن هورنا
معتقـد   يهورنـا  .اسـت انـدك   اريدر آن بس يعوامل مادرزاد ريكه تأث داند يم يعوامل اجتماع

و  يرمـ محبـت، گ  ،يمنـ يتفـاهم، احسـاس ا   ، اموري همچونكودك ةاگر در خانواد است كه
: 1385 شكرشـكن، ( شود يم يريشگيپ يرنجور روان شيداياز پ ،وجود داشته باشد تيميصم
اضـطراب  شود  يمرنجوري  گيري روان كه موجب شكل اي وي، عامل اصلي ةدر انديش .)392

و  يياحسـاس جـدا  «كـه از ديـدگاه وي، بـه    اسـت   )Principe of Basic Anxiety( اساسـي 
  . )132: 1388 برزگر،( شود يم بيرتع »ه بالقوه خصومتگر استك ييايكودك در دن يدرماندگ
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، بـر آن  با كـودك  نيجمله تعامل والد از يتجارب اوان كودك بهدادن  ي با اهميتهورنا
موجـب   ايـ و  كننـد  را ارضا يمنيو ا يكودك به سالمت ازين توانند يم نيوالدباور است كه 

واكـنش كـودك در برابـر     يو چگونگ دكزندگي كوورد، مدر اين راستا . آن شوند يناكام
ـ  .)322: 1374 شـولتز، ( استافراد  تيساخت شخص گيري ، عامل شكلآن  ي،و ةديـ ه عقب

. كند جادياضطراب ا تواند يرا مختل كند م نيكودك و والد نيمطمئن ب ةكه رابط يزيهرچ
و  يطـ يعوامل مح ريتحت تأث بلكه ،ستين يدمادرزاتنها  ياضطراب اساس هك  عالوه بر اين

 ريـ متغ يفقـدان محبـت و رفتارهـا    ت،يـ گرانه، فقدان حما همچون نگرش سلطه ياجتماع
در رشـد   زيـ چ چيكنـد و هـ   رييدر سراسر عمر تغ تواند يم تيشخص ،ينظر هورنا به. است

حـال   و پرسـتاران بـا كـودك در    نيرفتار والد ةويشثير أبا توجه به تاو . ندارد تيكودك كل
بـه   زيـ چ و همـه  انيـ اطراف يرفتارها ةجيكودك نتدر شيرگونه گراه كه ندك يم، ابراز رشد

كننــده در ديتهد يايــكــودك درمانــده در دن .اســت ابســتهو يو اجتمــاع يطــيعوامــل مح
 تيـ به سـالمت، امن  ازيمحرك رفتار انسان ن يرويو تنها ناست خاطر  تيامن يجوو جست
كـه از طـرف جامعـه و     وجـود دارد  يعوامل .)171 ـ 170 :همان( .از ترس است ييو رها

اهـم ايـن مـوارد     .كنند يم ياحساس ناامن اضطراب و جاديدر كودك ا خصوص خانواده به
كودك، توجه و  اجاتياحتاحترامي به  بي ثبات، يرفتار ب ،يجهتو يب اد،يتسلط ز :عبارتند از
 يواگـذار  د،يمحافظـت شـد   ض،يتبعـ  ،يكـاف  تيميو صم يگرمنبود از حد،  شيمحبت ب

 شـاملو، ( تيكسب احساس امن يو خشونت برا ،يعدم آن، پرخاشگر ايو  اديز تيلئومس
 د،شـو  يظـاهر مـ   طيمح ايتوسط اجتماع  دشدهياضطراب تول نيكه ا يهنگام. )78: 1377
كـار   بـه خـود   ياضـطراب  يهـا  آمدن بـا احسـاس   كنار يبراگوناگوني  يها وهيفرد ش بالطبع
فـرد   تيدر شخصـ  يقـو  يهـا  يژگيت وصور ممكن است به ها وهياز ش يبرخ كهبندد  مي
  . )117: 1377 ،نيورنون و كالو( شوند ليتبد ازهايو به ن نديدرآ

 ايـ افـراد بهنجـار    ةدر همـ  ازهـا ين نياز ا يناش يدرون يها كشمكش ي،هورنااز منظر 
 .العـاده اسـت   هـا فـوق   كـه شـدت كشـمكش    تفاوت نيدارد، با ا دوجو شينابهنجار كماب

دهنـد    مكمل هم قرار ايكنند  قيرا با هم تلف ازهاين نياز ا يبعض دتوانن ياشخاص بهنجار م
بكاهنــد،  آن الاقــل از شــدت ايــببرنــد  انيــخــود را از م يراه كشــمكش درونــ نيــو از ا
در افـراد  كـه  را  ازهـا ين نيـ ا ديوجه شد .را ندارند ييتوانا ناي افراد نابهنجاركه  يصورت در

كـه  ) 130و128: 1374 سياسـي، ( نامنـد  يمـ  يآزردگـ  روان يازهاين شود، يم دهيد نابهنجار
  : شود يمشامل نيازهاي ذيل 
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است  ريشخص ناگز :)affection & approval( شدن واقع دييأبه محبت و مورد ت ازين ـ
 انيـ اش بـه اطراف  توجـه عمـده  . كند يزندگ ها آنرا خشنود سازد و مطابق انتظارات  گرانيد

  . دبه او داشته باشن ياست تا نظر خوب
: )a doinate partner in life( دار شود فرد را عهده يزندگئوليت كه مس يكيبه شر ازينـ 

 گونـه  نيـ ا. رديـ را به عهده گ زيچ همه تيلئواست كه مس يكيدنبال شر بهزندگي خص در ش
  .ماندن هراسان هستند شدن و تنها از رها تينها ياشخاص ب

: )narrow & constricted limitis to life( تنـگ  يدر حصارها يزندگ ديبه تجدنياز  ـ
كـه تـا حـد امكـان در      دهـد  يم حياندك است و ترج اريبس يشخص از زندگ يها خواسته
و همواره  دهد يم تياهم يگرياز هر امر د شيب ايشخص به حجب و ح. به سر برد يگمنام

  .خود جلب نكند يسو را به يمراقب است كه توجه كس
اسـت   يچنان قـو  به داشتن قدرت در شخص آن ليم: )power( به داشتن قدرتنياز  ـ
  .برساند بيآس گرانيبه د يكسب آن حاضر است حت يكه برا
 خواهد يآن است كه شخص م انگريب ازين نيا :)exploitation( گرانيبه استثمار دنياز  ـ

  . به نفع خود استفاده كند گرانياز د يكش با بهره يسودمند تياز هر موقع
 ةكننـد  نيـي شـخص عامـل تع   ياعتبار اجتماع زانيم :)prestige(ياعتبار اجتماعبه نياز  ـ
  . او از خودش است يابيارز

 زيآم مبالغه يريشخص از خود تصو :)personal admiration( ين و تمجيدبه تحسنياز  ـ
  . شود نيتحس يمجاز ريتصو نيو انتظار دارد براساس ا رددا زيو غرورانگ

 يبـه علـت احسـاس نـاامن     :)personal achievement or ambition( تيبه موفقنياز  - 
  . دهد يتر سوق م و بزرگ تر شيب يها تيموفق يسو شخص خود را به ،ياساس
كـه    جـا  آن  از: )self – sufficeiency & independence( و اسـتقالل  ييبه خودكفانياز  ـ

از با احتـراز   ،استشده  أسيدچار  بخش تيروابط رضا افتني يشخص در تالش خود برا
  . ديآ يدرم زانيگر اي يمنزو يصورت شخص به ،گرانيبه د وستنيپ
 علـت آن  به :)perfection & unassailability( نشدن و مورد انتقاد واقع ييگرا به كمالنياز  ـ

خود را  كوشد يم ،شدن واهمه دارد دنبال آن مورد انتقاد واقع كردن و به كه شخص از اشتباه
  .)119 ـ 118 :1377 ،نيورنون و كالو( طا جلوه دهدمصون از خ

بـرآورده   كامالً گاه چيه ازهاين نيامذكور بايد خاطرنشان كرد كه  ةگان خصوص نيازهاي ده در
ـ  يها كشمكش ةو سرچشم رندبا هم تعارض دا اناًيو اح شوند ينم  بـه . شـوند  يواقـع مـ   يدرون
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  : كرد يبند ميتقستاكتيك اساسي  سهيا ه طبقه را در س يآزردگ روان يازهاين يهورنادليل، همين 
و  ،ييد و محبـت أسوي مردم، نياز به ت نياز براي حركت به: )طلب مهر( شخصيت تسليمگرـ 

   ؛نياز به داشتن مونس
زندگي و استقالل و كمال  نياز بهو  جستن از مردم دوري: )طلب انزوا( شخصيت جداشدهـ 

  ؛ انزواطلبانه
حركت عليه مـردم و نيـاز بـراي رسـيدن بـه قـدرت،       : )طلب هسلط( شخصيت پرخاشگرـ 

  . )135 ـ 134 :1388برزگر، (و برخورداري از تحسين و پيشرفت  ،استثمار ديگران
 بلكه ،مقابله با اضطراب نيست ةبينان راهبردهاي واقع به تنهايي ها كيتاكت يك از اين هيچ

تمركـز   ،يو درون يرونيبرحسب عوامل بو  رنديگ يكار م متعادل هر سه راهبرد را به يها آدم
 نيـ ا يزيـ چ پـس چـه   :اسـت  نيـ ال اؤاكنـون سـ  . گرداننـد  يبرم يگريبه د يكيخود را از 
ـ  يريكارگ هب يپاسخ هورنا سازد؟ يرنجورانه م را روان يانطباق يراهبردها  نيـ از حـد ا  شيب
 شـتن يخو ايـ مفهـوم خـود   ي با محوريت قـرار دادن  هورنالذا  .ي استفرد نيب يها روش

)self ( مورد مطالعه قرار دادآن را  توان ياز سه جنبه ممعتقد است كه:  
  ؛يتجارب فرد يجمع تمام :)acutual self( يخود عملـ 
  ؛موجود در هر فرد يتيهمتا و حس انسجام شخص يتام ب يروين: )real self( يقيخود حقـ 
بـا   يود كه ارتباط تنگاتنگشكوهمند از خ يذهن ريتصو: )idealization self( يخود آرمانـ 
  ؛دارد) narcissism( يفتگيخودش يو امروز يهوم جارفم

ناكامـل و   يو مانند نقاب دهد يارائه م يآدم تياز شخص يغلط ريتصو يآرمان ةخودپندار
و آن را  سـند شنابرا  ناشـ  يرنجور خـود واقعـ   كه افراد روان شود يمانع از آن م  كننده گمراه
ـ  ، وجود ةنقاب بر چهر نين با زدن ارنجورا روان. رنديبپذ خـود را انكـار    يتعارضـات درون
  .)510ـ  507: 1384 شولتز،( هستند كه واقعاً ننديب يد و خود را برتر از آن مننك مي

رنجور نه مادرزادي اسـت و   هاي اساسي شخص روان كه تعارض هورناي عقيده داشت
اگـر در  لـذا  . گيـرد  كي سرچشـمه مـي  هاي نامطلوب كود بلكه از موقعيت ،ناپذير نه اجتناب

رنجوري  محبت وجود داشته باشد، از پيدايش روانو كودك تفاهم، احساس ايمني،  ةخانواد
  .)179 ـ 178: 1374 شولتز،( شود پيشگيري مي

خصـوص اضـطراب اساسـي، نيازهـاي      هورنـاي در  ةينظرپس از مرور اجمالي اركان 
بـه تطبيـق ايـن نظريـه در مـورد       ،، در ادامـه شـيفتگي گانـه و خود  ي سهها كيتاكتگانه،  ده

  . ميپرداز يمرضا پهلوي  محمد
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 رضا پهلوي كارن هورناي بر شخصيت محمد ةتطبيق نظري. 2

  شناختي منظر روانرضا پهلوي از  بررسي زندگي محمد 1,2
و از منظـر   محمدرضا دوران كودكي را در فضايي كه ديكتاتوري بر آن حاكم بـود، گذرانـد  

يابند در ظاهر حالـت تسـليم و    كودكاني كه در محيط ديكتاتوري پرورش ميتي، شناخ روان
ايـن كودكـان   . واقع دچار هيجان و اضـطراب هسـتند   ولي در ،دهند اطاعت ازخود نشان مي

سـن يـا    به كودكان هـم . گيرند مقابل ديگران حالت خصومت و دشمني به خود مي اغلب در
وچـرا   الً چون افكار و عقايد خاصي را بدون چـون معمو. رسانند يتر از خود آزار م كوچك
 ةدر زمينـ . بـردن بـا ديگـران عـاجز هسـتند      سر از به. آيند اند، افرادي متعصب بار مي پذيرفته

توانند شركت كنند و اغلب  در كارهاي گروهي نمي و رندنداعاطفي و اجتماعي رشد كافي 
 كه در اين وضعيت،به اين دليل  ،)219: 1364 شريعتمداري،( النفس هستند متزلزل و ضعيف
ابـراز عقايـد و   و رواني كودكان مثل محبت، رشد شخصـيت اجتمـاعي،    احتياجات اساسي

 زنـدگي كودكـان   وشـود   ميترس فراوان موجب و اين وضع د وش ميننظريات خود تأمين 
  .ندكن مي  سر خود را با ناراحتي و اضطراب 

محـيط تـأثيرات   ايـن  شدن در  زرگو بكرد رضا پهلوي در وضع مشابهي زندگي  محمد
و اين رفتـار   برآمدطلبي  جوي برتري و در برابر ديگران به جست. وي گذاشتبر گوناگوني 
يكي از اشكال دفاعي او در برابـر ايـن احسـاس     .ادد مختلف از خود بروز  يها را به شكل

رات خـود  فردوست در خاط. در كودكي آزار و اذيت همساالن خود در مدرسه بود يترهك
خصوص به شاگردان  دبستان نظام در كالس به ةسال شش ةمحمدرضا در طي دور«: گويد مي

داد و هرروز نوبت يك نفر بود كه  را خيلي آزار مي ها يخصوص بعض به. كرد خيلي ظلم مي
محمدرضا در اين خصوص تشديد شـد   اتيروحبعدها  .)33: 1374 فردوست،( »آزار ببيند

رحم باشد و به باالدسـت   خشن و بي زيردست اخان باعث شد كه او بو الگوي تربيتي رضا
  . سلطنتش چنين بوددورة انگليس و آمريكا در تمام كه با  چنان ،ندككامالً تمكين 

سـاله بـود كـه رسـماً بـه       محمدرضـا هفـت   و رسماً تاجگذاري كرد 1305رضاخان در سال 
رضاشـاه  . ز در زنـدگي او پديـد آورد  سـا  اين انتخاب تحولي سرنوشـت  .عهدي برگزيده شد ولي

ـيم و   دستور داد بالفاصله محمدرضا را از مادر و خواهرانش جدا كنند و در كاخي جداگانه به تعل
عهد بايد در فضايي مردانه تربيت شـود، فضـاي    رضاشاه با اين استدالل كه ولي. تربيت او بپردازند

زا  نشدني عقده هاي فراموش يكي از تجربه لذا .ديد خانة مادري را جاي مناسبي براي تربيت او نمي
عاطفي ناشي از دور ماندن از محيط خـانوادگي در سـن خردسـالي     ةبراي محمدرضا همين ضرب
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باعـث شـد كـه     ،توانست داليل عيني طرد خـود را بفهمـد   او در آن دوران نميكه  جايي از آن. بود
بعـد از  . اصول و قـوانين اخالقـي باشـد   تر مقيد به  مهر و كم ديگران بيبا اغلب سرد و خشك، و 

ـيل بـه     فارغ التحصيلي محمدرضا از مدرسة ابتدايي، رضاشاه تصميم گرفت او را براي ادامـة تحص
سـاله نشـده بـود، بـه      خارج از كشور بفرستد و سرانجام محمدرضا را هنگـامي كـه هنـوز دوازده   

ادگي و محبت مادري به اجبـار  سالگي از محيط خانو بار ديگر در هفت او كه يك. سوئيس فرستاد
 .)74 ـ 73: 1370 زونيس،( .ندكبايست محروميتي ديگر را تحمل  دور شده بود، اين بار مي

وجـود   العاده به كمبود محبت يا تجليات عاطفي در او بـه  فوق يمحروميت حساسيت ةاين عقد
تغذيه كـردن مـادي   گسيخته به  طردشدگي بود كه عنان ةآورده بود و شايد براي تالفي همين عقد

هـا بـه اتـاقش     را در ساعات تفـريح و شـب   ها آن. ختپردا اطرافيان خود در مدرسة سوئيسي مي
محمدرضا بعداً . )36: 1374فردوست، ( آورد پذيرايي مفصلي به عمل ميها  ند و از آرك دعوت مي

ـ از ثروت اين ملت براي تسـكين حالـت بيمارگو   ،كه قدرت و امكانات وسيعي پيدا كرد خـود   ةن
هـا دعـوا    هميشـه بـا بچـه   در مدرسه محمدرضا بنا به اظهارات فردوست، . فراواني كرد يها خرج
 د وعهد مطـرح كنـ   عنوان ولي خواست خود را به علت اصلي اين دعواها اين بود كه ميو  كرد مي

 .)41 ـ 39: 1370 ،زونيس( شد يمكه در نهايت به دعوا ختم كردند  ها هم او را مسخره مي سوئيسي
محمدرضا به ايران بازگشـت و وارد   ،سال تحصيلي در سوئيسپنج پس از  1315در سال 

محمدرضـا  . سرواني اعطا كردند ةخيلي كوتاه به وي درج يافسري شد و بعد از مدت ةدانشكد
رغـم   را به ايران آورد و علي ،اش در سوئيس مستخدم مدرسه ، پسرارنست پرون ،بعد از مدتي

اش با محمدرضـا، دوسـتي خـود را بـا وي      ا حضورش در ايران و دوستيمخالفت رضاخان ب
  .)93 :همان( حفظ كرد

زد عنوان شاه جديد بر مسند سلطنت تكيـه   محمدرضا پهلوي به، 1320بعد از وقايع شهريور 
حكومت پهلوي و شـخص محمدرضـا بـه     ةشناساني كه دربار بسياري از پژوهشگران و روانو 

بـه   ،اختصـار  در اين نوشتار، بهكه ما نيز  داراي اختالل شخصيت دانستندوي را پرداختند تحقيق 
  . ميكن يو آفات شخصيتي وي اشاره م ها يژگيبرخي از و

  
  رنجوري محمدرضا پهلوي ي روانها يژگيو 2,2

  اضطراب اساسي 1,2,2
ي هـا  درخواسـت تجربگي، به  دليل جواني و بي محمدرضا پهلوي در ابتداي سلطنت خود به
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اما در ادامه به احيـاي شـوكت    ،باز سياسي پاسخ مثبت داد فضاي نسبتاًبراي و جامعه  مردم
تـر بـر    را از طريـق تـالش بـراي نظـارت بـيش      پدر مبادرت ورزيد و آن ةپادشاهي مستبدان

سياسـي و   ةدر عرص ناهمگونة بسياري از نويسندگان توسع. نهادهاي دموكراتيك بروز داد
شاه در  رسد يمنظر  به، چون دانند ا حاصل اين تناقض فكري ميپهلوي دوم ر ةاقتصادي دور

كشـورهاي   ةانديشي و تناقض فكـري بـود و بـا مشـاهد     طول سلطنت خود مبتال به دوگانه
 »فرمـانرواي سـنتي  «معرفـي كنـد، نـه    » شـاه مترقـي  «خـود را   كـرد  يمـ دموكراتيك، سعي 

 دنبال بهبه وضعيت سنتي ايران، اقتصادي نيز بدون توجه  ةدر عرص. )242: 1373  كاتوزيان،(
ي هـا  عرصـه توسعه به سبك غربي بودكه در نتيجه بـا افـزايش درآمـد هنگفـت در برخـي      

گرايي و ايجاد فضاي بـاز   تبع آن مشاركت مردم، حزب اما به ،اقتصادي، توسعه شكل گرفت
توسـعه نـاهمگون    ،سياسي است، محقق نشد و در نهايت ةي توسعها يژگيوسياسي كه از 

: در پاسـخ بـه ايـن تنـاقض چنـين آورده اسـت       پاسخ به تاريخشاه در كتاب . كل گرفتش
دموكراسي در گرسنگي و جهل و انحطاط مادي و معنوي فقط كاريكاتوري از دموكراسـي  «

كه شاه در پي  قابل توجه آن .)302: 1379 پهلوي،( »دشمن آن است نيتر خطرناكواقعي و 
و از سـوي   دوافـز  و بر خفقـان حاضـر   داد اك را تشكيل سو ساو انديشي از يك اين دوگانه

كه اين مصاديق به خوبي بيانگر كرد حزبي را ايجاد  تك بعدهاديگر نظام سياسي دوحزبي و 
  .تضاد فكري پهلوي دوم است

 ةمحمدرضـا در دوران كـودكي و تـاثير آن بـر رفتـارش در دور     بـودن    رسـد  يمنظر  به
دليـل   رضـا بـه  وي شـده بـود و محمد  متناقضـي از  حكومت، سبب بروز چنين رفتارهـاي  

مواظبـت بـيش از حـد و حضـور      ،ي تربيتي خشن رضاخان و همچنينها وهيشخشونت و 
قدرت تفكر و  دماند و نتوانبدائمي در مدرسه يا محل زندگي، باعث شد كه در تخيل باقي 

  . ارزيابي مسائل آن را داشته باشد
شـاه  كـه محمدرضا  رسد يمنظر  ت مذهبي نيز بهاعتقادا ةسياسي، در عرص ةغير از عرص

كوشـيم   با تحـليل اعتقـادات مذهبي شاه، مي ،دچار نوعي اضطراب اساسي بود كه در ادامه
تـوان   مـي ديـد  اين مسـئله را از دو   .دوگانگي او را در گرايش و ضديت با دين نشان دهيم

تشـريح رؤياهـا و    ،ابتدا نوع مذهبي كـه شـاه بـه آن اعتقـاد داشـت و سـپس      : كردبررسي 
   .هاي او كه مدعي بود در خواب امامان را زيارت كرده است ييگو تناقض

ي اسـالمي تنهـا در شـكل    هـا  سـنت بري از  دين بدوي محمدرضا كه بر اثر تجربه و بهره
كنند و  كرد امامان او را تأييد مي كه تصور مي به طوري ،شد شكند، باعث فريب ظاهري بروز مي



  ... رضا پهلوي با تكيه بر محمد شخصيت شناسي سياسي روان   74

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي سياسي معاصر، 

اي به مناسبت سالروز سقوط رژيم  فرح پهلوي در مصاحبه. آيند ه كمك او ميدر مواقع خطر ب
آنجلس دربارة مذهب شاه و اعتقادات مذهبي او  ساعته لس 24 خطاب به مجري راديو ،پهلوي

ي آخر حكومتشان كـه  ها سالخصوص در اين  شاه اعتقادات مذهبي نداشتند و به: چنين گفت
ديـن شـده بودنـد و حتـي بدشـان       شـدت بـي   گرفتند، به مي مرتباً مورد مدح و چاپلوسي قرار

هويدا از شاه خواسته بود تا رسميت ديـن  (كار ببندند  آمد كه توصيه اميرعباس هويدا را به نمي
ترسـيدند و   شـدت مـي   اما از مـردم بـه   ،)اسالم را لغو و به بهائيان اجازه فعاليت گسترده بدهد

به همين خاطر از هويدا خواستند . ه شورش بزنندوحشت داشتند كه مردم عليه ايشان دست ب
  .)21/11/1378آنجلس،  ساعته لس24راديو (رشد بهائيان را فراهم كند  ةتا دولت در خفا وسيل

او  يهـا  تناقض بين حـرف  مدعي شد كه توان يمبا بررسي ادعاهاي مذهبي محمدرضا 
ي خود ها خواب ،وف ايتالياييدر مصاحبه با اوريانا فاالچي، خبرنگار معر ،مثال. آشكار است

بيـان كـرده    مأموريـت بـراي وطـنم   كند كه در مقايسه با آنچه در كتاب  تكرار مي طوريرا 
گفته بود كه اولـين بـار    مأموريت براي وطنمشاه در . آشكاري دارد يها ها و تناقض تفاوت

عـه امـام   گويد اولـين دف  كه در اين مصاحبه مي حالي را در خواب ديده، در) ع(حضرت علي
در آن كتاب گفته بود كـه هنگـام سـقوط از اسـب      ،همچنين. آخر را در خواب ديده است

كنـد كـه امـام     كه در اين مصـاحبه ذكـر مـي    حالي او را نجات داد، در )ع(حضرت ابوالفضل
آيـا از ديـد    :ال اين اسـت ؤحال س .دمآ در هنگام سقوط از اسب به كمك او مي) جع(زمان
  بود؟) عج(همان امام زمان  )ع(حضرت ابوالفضل ،شاه

حل مشـكالت جامعـه ايـران    مأمور اضطراب اساسي در شاه باعث شده بود كه خود را 
حقيقت اين است كـه مـن از   «: در ادامة سخنانش در اين مصاحبه گفته بود يو .كرد يمتلقي 

اه در ش يها ييگو يكي ديگر از تناقض. »ام تا مأموريتي را انجام دهم طرف خدا برگزيده شده
هـا را وقتـي كـه     آيا فقط اين خواب«: كند ال ميؤكه اوريانا فاالچي سجاست  آناين مصاحبه 

شـاه جـواب    »ديديـد؟  ها مـي  ديديد يا وقتي كه بزرگ هم شديد از آن خواب بچه بوديد، مي
فقـط  . در دوران بزرگـي هرگـز نديـدم   . به شما گفتم كـه فقـط در دوران كـودكي   «: دهد مي

مـن  . بار ـ هشت سال يك سال يا دو سال در ميان يا حتي هر هفت سال هر يك ييها خواب
در چنـد   ،ترتيـب  بـدين  .)293: 1357اوريانا، ( »ها داشتم سالگي دوبار از اين خواب در پانزده

  .كند حرف اول خود را نقض ميجمله 
باز هم  ،نيز ديده است ييها حال اگر فرض را بر اين بگذاريم كه محمدرضا چنين خواب

اصـوالً  . ها يقيناً تأثيرگذار بـوده كـه نيـاز بـه تفسـير دارد      محيطي و روحي در آن خوابآثار 
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چون فرد بـه زبـان   . ستدروني او يها تيواقع ةكنند بيند منعكس كه يك فرد مي ييها خواب
نفع شخصـي خـود از آن   به كند و  آن را بازگو مي ،رؤيا و تجزيه و تحليل رؤيا آگاهي ندارد

كه اضطراب ناشي از روابط اجتماعي و بازتـاب آن در رؤيـا بـه     حالي در ،كند مي برداري بهره
  . كند خود مي يها زبان ديگر و كامالً پيچيده فرد را دچار برداشت مثبت از خواب

رضـا   ي اضـطراب اساسـي در شخصـيت محمـد    ها حالتپس از مرور اجمالي برخي از 
كـارن هورنـاي كـه در رفتـار سياسـي وي       ةنيازهاي ذكر شده در نظريـ  نيتر مهمپهلوي، به 

  . ميپرداز يماست، برجسته 

  ي از اضطراب اساسي در شخصيت شاه نيازهاي ناش 2,2,2
ـ  :شدن واقع دييأبه محبت و مورد ت ازين ـ تـرس   ،همچنـين  و رضـاخان  ةخشونت و جذب

ه كـرد داشتن  ورزي و دوست عشققابليت حدي كه محمدرضا از او داشت او را فاقد  از بيش
ورزي از سوي يك فـرد بـه دو حالـت خـود را نشـان       عواطف و عشق ،در اين موارد. بود
در شكل بدوي، فـرد تمـايالت دوسـتي    . يا انساني رديگ ييا شكل بدوي به خود م: دهد يم

تر نوعي فرافكني  اين عالقه و عشق بيشخصوص شاه  دراما  ،دهد يشديدي از خود بروز م
نيـاز  . كه او را بپذيرند دهد يي، خود را عاشق و عاطفي نشان ميعني فرد از روي ناامن ،است

تظاهر عشق به جمـع و مـردم دوسـتي،    سو در  از يك: به محبت در دو بعد شكل گرفته بود
عشق به مـيهن و خـاك ايـران    «، »مأموريت براي وطنم«و » خدمت به مردم« جمالتي نظيربا

خودمحـوري و  مظهـر  همگـي  كـه   شـد  يمـ خالصه  خاك از كشور يا و بردن جعبه» زمين
 ،از سـوي ديگـر  . محمدرضا بودند كه شكل مردمي به خود گرفته بـود  ناخودآگاهسركوب 

شاه در طول حيات خود با زنان زيادي  كهر اثر خاطرات كودكي باعث شد بمحبت به زنان 
اط بـا شـاه و شـرح ارتبـ     ها آننام اين زنان و چگونگي آشنايي . كندبرقرار ارتباط نامشروع 

جا تنها بـه برخـي اسـامي     در اينآمده كه ) 1384 ،بختياري( در برخي منابع تفصيلبه  ها آن
گيتي رفيع، فيروزه، ديوساالر، گيتي خطير، پروين غفـاري، طـال،    :شود يمزنان مرتبط اشاره 

آذر صنيع، دختر اسداهللا علم، دختر حسين عالء، دختر ساعد، سميرا طارق، ماريـا اشـنايدر،   
وژه بون ون، روت استيونس، مارگارت، برنا الگي، بريژيت باردو، گريس كلـي، جينـا   آنژ، ر

   .جنيفر اونيل و لولو بريجيدا، الكه زومر
كمبود محبـت در  ناشي از  توان يزنان مختلف را مه شديد شاه بو ارتباط علت گرايش 
داشـت  كـه   اي رضاشاه بـا روحيـة قلـدري و ديكتـاتوري    چون . دانستزندگي كودكي او 
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در خشـن  مربيـان  زيردسـت  تربيـت وي  محمدرضا را در كودكي از خـانواده دور كـرد و   
بعدها كوشيد كمبود ، اثر مخربي بر جاي گذاشتاو رفتار نظامي ايران، در  ةمدرسسوئيس و 

افراطي با زنان گوناگون جبـران   يها محبت نهادينه در جسم و جان خود را ضمن معاشرت
قابـل  . كرد شناخت و اصول اخالقي را رعايت نمي مرزي نمي و حد ،در فساد اخالقي وا. كند

، اظهـار  فرزندش يها يباز از هوسنيز با دفاع  ،مادر محمدرضاشاه  الملوك، تاج كه توجه آن
اگر انسان شاه باشد و  .را توأمان داشته باشد  اين حق پسرم بود كه همسر و معشوقه«: داشت

  .)1380آيرملو، ( »پس چه فرقي با يك رعيت ساده دارد ،نتواند از پادشاهي خود لذت ببرد
شناسـي، تفكيـك    در روان :دار شـود   فـرد را عهـده   يزندگ تيلئوكه مس يكيبه شر ازين ـ

روحـي منفعـل بـه دليـل شـرايط       يهـا  پيكند كه ت فعال و منفعل مشخص مي يها تيشخص
انعكـاس محـيط را دارنـد و     شـوند كـه   اي تبديل مي به آينه ،دوران كودكيدر نامساعد تربيتي 

شـخص منفعـل توانـايي آن را نـدارد كـه      . قدرت دخل و تصرف و تغيير اوضـاع را ندارنـد  
امـا شـخص    ،مانـد  گونه تغييري در محيط زندگي خود پديد آورد و صرفاً مقلد باقي مـي  هيچ

عل مقابل، شخصيت منف در .دهد العمل نشان مي و عامل مسلط بيروني عكس  فعال به هر پديده
  . دار شود كه مسئوليت زندگي فرد را عهدهاست شريكي  دنبال بهبراي حل مشكل خود 

 علـم، اشـرف،   ارنست پـرون، اسـداهللا  : اين عوامل عبارتند ازدر زندگي محمدرضا نيز 
تكميـل ايـن   براي شاه  .)240 :1370زونيس، (شاه مريكا از آحمايت الهي، تصور حمايت 

بـر   زونيسماروين مورد، در اين . كرد با پدرش استفاده ميزي از همانندسا نيز چهار عامل
 ةطور مداوم شخصيت ضـعيف و وابسـت   بهاين عوامل منابعي هستند كه « آن باور است كه

 ،ترتيـب  ايـن  اما مقارن حوادث انقالب از ميان رفته بود و بـه  ،كرد شاه را تقويت رواني مي
و غالب گرديد و نتوانست دست بـه  ويژگي اصلي شخصيتي او برجسته شده، و انفعال برا

  .)همان(» عمل قاطع بزند
 57كه در سال  طوري به ،تدريج كاهش يافت به 1350 ةاز شاه در ده حمايت مردم ايران

روشني آشكار شد كه تمام مردم ايران خواستار بركناري شخص او و نظام سلطنتي پهلوي  به
نام برده شد بـراي مشـاوره و    ها آنه از عنوان مثلث تقويت رواني شا سه نفري كه به. هستند
اسداهللا علم در سـال  . ها قبل در سوئيس مرده بود ارنست پرون سال. دادن به شاه نبودند نيرو

اشرف نيز به  و حدود يك سال قبل از انقالب اسالمي بر اثر سرطان خون درگذشت 1356
تبـاط خـود را بـا او قطـع     خارج از كشور بود و شاه ار دليل دردسرهايي كه پديد آورده بود

اعتقـاد شـاه بـه    . براي شـاه ميسـر نبـود    ها آنبردن از   امكان بهره ،كرده بود و به همين دليل
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 ،عـالوه  و بـه شدن به سـرطان از بـين رفـت     حمايت الهي از خود نيز پس از اطالع از مبتال
  .محو شدكامل   طور باورش به حمايت الهي به ،مردم ايران عليه او اقدام كردندكه  هنگامي

جمهـور آمريكـا مـراوده و     كه شاه در طول سلطنتش با هشـت رئـيس   جا از آن ،همچنين
در آن مقطع اما  ،دانست مالقات داشت، خود را مورد حمايت نيرومندترين دولت جهان مي

 ،در نتيجـه . عمـل آورد  آمريكا نتوانست حمايت رواني الزم را كه منظور شاه بـود، بـه  ديگر 
روانـي   و تعـادل فكـري  خبري نبود، چهار عامل تقويت و حمايت رواني شاه  ازكه  هنگامي

شاه نيز گسسته شد و فروپاشي رژيم پهلوي آهنـگ شـتاباني بـه خـود گرفـت و بـا فشـار        
طـور   مقاومت خود را بـه  ،تر مردم كه تبديل به انقالبي عليه او و نظام سلطنتي شده بود بيش

صـورت فـردي    گيـري شـاه كـه بـه     تالل در تصـميم با اخـ  ،ترتيب بدين. كامل از دست داد
در نهايت به  كهوجود آمد  ها و مراكز اداري نيز به اختالل در ساير سازمان ،كرد حكومت مي

  . سقوط حكومت پهلوي انجاميد
الگوسازي  دنبال بهي ناشي از دوران كودكي، شاه ها سركوب ليدل به: به داشتن قدرت ازين ـ

صدد ايفـاي    د و پس از اخذ حكومت و ثبات قدرت خود، دراز پدرش در ذهن و عمل بو
نقش ژاندارمي منطقه برآمد و ايران را به انبار مهمات و تسليحات نظامي مدرن غرب تبديل 

داشتن منابع عظيم زيرزميني و فـروش آن و   اختيار دار پهلوي با در دولت تحصيل، چون كرد
 . بود نيازي از ملت شده كسب درآمدهاي هنگفت دچار بي

تـر   آور و شاه بيش اساس درآمدهاي نفتي، سرسام واقعيت اين است كه مخارج نظامي بر
دنبال امنيت خـود و سـلطنتش بـود و     كه به فكر دوام و اقتصاد زيربنايي كشور باشد به  از آن

  . دانست يمي پيشرفته ها سالححفظ آن را در گرو خريد 
ي كشـورها ني بر صدور نفت بـه تمـامي   مبت انسياست نفتي حكومت ايران در اين دور
ي ها نهيهزمنظور كسب درآمدهاي بيشتر براي  غربي از يك سو و سعي در افزايش قيمت به

ـ بلند ي اقتصادي و اجتماعيِها طرحتسليحاتي و مخارج  هنگفت محمدرضاشـاه از   ةپروازان
مـانع  از اين عوامـل نتوانسـت    يك هيچهنگام شكست حكومت پهلوي  اما ،سوي ديگر بود

  .تحقق انقالب اسالمي ايران شود
او  ياعتمـاد  بـي ر اثر ب 1332 تا 1320هاي نوع رفتار شاه طي سال :گرانيبه استثمار د ازينـ 

م أتو ،او را گرفته بود جاي شخصيت پدر مقتدرحال به حمايت بازيگري به نام انگليس كه 
اين دوره  شاه در ةاشگرانندادن رفتارهاي پرخ انخصوص در نش اين امر به .با آشفتگي است

از رژيـم و  آمريكا قيدوشرط  و اطمينان از حمايت بي 1332اما پس از كودتاي. شود ييد ميأت
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گسـترش  . درك او بروز  آثار پرخاشگري و رفتارهاي استبدادگرايانه در ،تدريج شخص او، به
كه اوج آن  1350ة اول ده ةو نيم 1340ة هاي پاياني ده ويژه درسال گرايي رژيم به تشريفات

، ساله2500هاي برگزاري جشن ،)سال پس از سلطنت رسمي 26( 1346 گذاري سال تاجدر 
 ،هاي امنيتـي  سازمان تشكيلكه با بود استبدادي  خويشاه و  ديگران ازبرداري  تمايل فرمان

تنبيه افرادي كه  بروز حركاتي همچون. ساواك نمود يافت ها س آنأر نظامي و انتظامي و در
ايرانيـان در حـزب    ةعضويت اجباري هممانند  ،ندردك تخلف ميشاه ابداعي  يها ارزشاز 

شدن ايران براسـاس   پردازانه در سطح قدرت منطقه و جهاني گسترش اوهام خيال، رستاخيز
م داللتگر شخصـيتي مسـتبد   ئجملگي از عال دريغ آمريكا وحمايت بي ،معيارهاي نظاميگري

  .داشت در پيشاه را  ةمامي مخالفان و تقويت سلطوقمع ت قلع ،بود كه در نهايت
ي بـه افـزايش   ا مارگونـه يبافراطـي و   ةرضا پهلـوي عالقـ   محمد :يبه اعتبار اجتماع ازين ـ

با كشورهاي غربي  نامه توافقتجهيزات نظامي داشت و پشت هرگونه برقراري رابطه و عقد 
كـه   ميكنـ  يمـ ر تاريخ مشاهده با مرو. مريكا خريداري تسليحات نظامي جديد نهفته بودآو 

هرگونه تسـليحات نظـامي    ةكشورهاي غربي و آمريكا نيز براي منافع خود در منطقه از ارائ
ي نفتي ايران را چپاول آمدهاورزيدند و درمدرن غير از تسليحات فوق مدرن و اتمي دريغ ن

ايران در اين بخش «اعتبار اجتماعي براي خود بود، بدان باور بود كه  دنبال بهشاه كه . كردند
ارتش ما . ي را تجهيز كندا بازدارندهچنان قدرت  يك توانست يماز دنيا تنها كشوري بود كه 

اي دارد، هرگونه  العاده كه براي غرب اهميت استراتژيك فوق ،واقع قادر بود در اين ناحيه در
اقداماتي از قبيل  شاه با .)266: 1379پهلوي، ( »ناآرامي محلي را متوقف يا در نطفه خفه كند
كسب اعتبار اجتماعي در سـطح افكـار    دنبال بهگسترش تسليحات نظامي و ژاندارمي منطقه 

  . بين سران ساير كشورها بود ،عمومي ايران، منطقه و دنيا و همچنين
محمدرضا از همان دوران نوجـواني  : نشدن  و انتقاد ييگرا كمال،شدن نيبه تحس ازين ـ
بـه همـين   . مطرح باشـد  يابد ميجا حضور سطح بااليي بپذيرند و هر و را دركوشيد كه ا مي

 او از ايـن . دادن به اطرافيان به اشكال مختلف در تمام طول سلطنتش ادامه داشت باج ،سبب
چون فاقد استقالل شخصي بود و ارزيابي صحيحي از و . هراسيد شدت مي بهشود كه تحقير 

  .كرد در او تأثير ميشدت  خود نداشت، اظهار نظر اطرافيان به
شاه يكي از صفاتي بود كه در بسـياري  دت به او اردوستي  تملقاطرافيان شاه،  مياندر 

بردنـد تـا بـه     خـارجي از آن سـود مـي    يها تياز مواقع، نوكران و اطرافيان و حتي شخص
اسـداهللا  . يك از اطرافيانش پوشيده نبـود  اين ضعف شاه بر هيچ. اهداف خود نزديك شوند
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روز از شـاه   يـك  :افراد به شاه بود، در كتاب خود آورده است نيتر كيكه يكي از نزد ،علم
وزير و وزيـر خارجـه را رسـماً تـوبيخ كـنم، چـون در        دهند نخست پرسيدم آيا اجازه مي
كـرد و  شاه مخالفت  .آورند جا نمي وجه ادب و احترام الزم را به هيچ محضر اعليحضرت به

علـم،  ( »؟زنـد  جلـوي مـن زانـو مـي     ،دهم اردشير دست مينديدي چطور وقتي با «: گفت
  .)223 ـ 222: 1371

شـاه دو تـن از رؤسـاي جمهـور آمريكـا را مسـتوجب انتقـاد         ،به گفتة فريدون هويـدا 
شاه را مجبور كـرد بـه    1943 فرانكلين روزولت كه در سفرش به ايران در سال: دانست مي

مهـم توصـيف   شخصـيتي  گاه شـاه را   هيچكه  براي آن ،و ديگري جان كندي ،ديدارش برود
   .)141 ـ 140: 1373هويدا،( نكرده بود

  : آمده استنيز در كتاب خاطرات پرويز راجي 
وزيـر   نخسـت  ،سالگي هارولد ويلسون62كه به افتخارجورج وايدن فلد  يدر ضيافت شام

مدرضا بار در مالقات با مح يك :ويلسون گفت بود، شركت كردم دادهسابق انگليس، ترتيب 
رهبران دنيا توصيف كردم و شاه از اين تملق مـن خيلـي    نيتر عنوان يكي از بزرگ او را به

   .)61 :1365 راجي،( ... خوشش آمده بود
در ميان مشاوران شاه، از «: كند نقل مي ،از قول مصطفي فاتح ،پرويز راجي در كتاب خود

ديگر در  يه هويدا بيش از هر كستر هويداست و بايد گفت ك تواناتر و موذي  تر، همه مطلع
ايجاد عالقة روزافزون شاه به تملق و چاپلوسي و نيز دور ساختن او از توجه بـه واقعيـات   

 :شـاه در كتـابش گفتـه اسـت    اين خصوصـيت  در مورد راجي  .)124 :همان( »مقصر است
ذير بـه  ناپ عطش سيري انگيز، اقتصادي فاجعه يها استياتخاذ س ازكارنامة شاه آكنده است «

 يها ياحساسي كامل نسبت به احساسات مردم كشور، سخنران شنيدن تملق و چاپلوسي، بي
  .)61 :همان( »... ممتد  گويي پر از گزافه
سفارت آمريكا  مدر متن يك تلگرا صريح و آشكارا دوستي شاه خصلت تملق ،همچنين

  : شده است نبيااياالت متحده فرستاده شده بود،  ةكه به وزارت خارج ،در تهران
كنند و اين تا  نه در كابينه و نه در بيرون از آن، به وي درست خدمت نمي ،ن شاهمشاورا

هـاي ديگـران بـدگمان اسـت و همچنـين       طلبي حدودي بدين سبب است كه فطرتاً به جاه
نـد بـدان   ا حتي كساني كه حـائز صـالحيت  . جهت كه فاقد همكاران واقعاً صالح است بدين

منفي به وي اظهار نكنند و از آن سنت ديرين ايراني پيروي كننـد كـه    يآراتمايل دارند كه 
گويي  صورت تملق خوش دارد بشنود و اين غالباً به پندارند بايد به شاه چيزي بگويند كه مي



  ... رضا پهلوي با تكيه بر محمد شخصيت شناسي سياسي روان   80

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي سياسي معاصر، 

وي مـردي اسـت   . انگيزي نسبت به آن حساس است گونة حيرت آيد كه شاه به گزاف درمي
  .)44 :1363 ،مايكل ويليام و( دانند پرنخوت و پيرامونيانش اين را مي

  
  خودشيفتگي  3,2,3

ي گذشـته در تمـام دوران   رهايتحقبيني ناشي از خشونت و  خودبزرگ ةخودشيفتگي و عقد
حسين فردوست از اولين ديدارش با محمدرضـا و   ،در اين زمينه. استمشهود زندگي وي 

  :نويسد خاطرات دورة دبستان خود چنين مي
دستش را روي قالب . عهد اولين نفري بود كه از كالس خارج شد ولي. ه شدزنگ تفريح زد ...

ما سه نفر بوديم . عهد اوست كرد تا ما بفهميم كه ولي كمربند گذاشته بود و تكبرآميز حركت مي
. تر بود عهد دو سال از من كوچك ولي. سال بود 8تا  6 مان حدودسنّ. هم ايستاده بوديم كناركه 

نگـاه عميقـي بـه مـن كـرد و      . اهي كرد، خوشش نيامد، ولي به من نزديك شدبه آن دو نفر نگ
   .)15 :1374 ،فردوست( ها شغلش چيست و از اين قبيل صحبت ،پدرت كيست: پرسيد

 ةدهنـد  تواند نشان فقط مي كند مياالتي كه محمدرضا در كودكي از حسين فردوست ؤس
ودند كه او از لحاظ خانوادگي با بقيه خيلي گونه تفهيم كرده ب اين باشد كه مربيانش به او اين

خـوبي   سالي محمدرضا بـه  نتايج اين طرز تربيت در بزرگ. جدابافته استة فرق دارد و تافت
همسـر   ،ثريـا  .طلبي و خودشيفتگي بـود  محمدرضا دچار تثبيت بيماري برتري. نمايان است

كه از طريـق پـرواز و    خواست شاه هواپيما و پرواز را دوست داشت و مي« :گفت ،دوم شاه
پرواتر از آنچه كـه واقعـاً بـود نشـان      تر و بي اسپورت خود را شجاع يها ليرانندگي با اتومب

   .)63 :تا اسفندياري، بي( »دهد
جلب ستايش ديگران هدف اصـلي انسـان   شناختي،  كه در مباحث روان آن جالب توجه
احساس «تكبر در فرد با نوعي اين  و ولي خودشيفتگي با تكبر همراه است ،خودشيفته است
شود كه افـراد خودشـيفته    ها منجر مي همراه است و همين احساس» پذيري قدرت و آسيب

ايـن  . )Bursten, 1973: 291( فكر كنند كه همواره نوعي حمايت الهي همـراه آنـان اسـت   
مرتبگـي يـا    اسـت كـه نـوعي احسـاس عميـق دون      يصفات براي فرد خودشيفته فقط نقاب

فراهم آورده بود كه نيازهاي  شيرا برا يفرصتنيز محيط زندگي شاه  .پوشاند ي را ميكفايت بي
ـ   شاه. لحاظ اجتماعي جبران كند شناختي خود را به روان  رايبودن براي محمدرضا پهلـوي ب

حكومـت او ثابـت و    يها كننده بود و اين خودشيفتگي در طول سال  ارضااش   خودشيفتگي
  .كرد مداوم رشد مي



 81   مهدي طاهري سيد

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان اصر، جستارهاي سياسي مع

 ةعقـد  حلبراي اين افراد  .دفاعي افراد خودشيفته فخرفروشي است ةترين وسيل معمول
نـاتواني خـويش بـه    با جلوگيري از بروز  كهكنند  تصور ميو كنند  ميحقارت فخرفروشي 

خصوص محمدرضا پهلوي نيز بيان  در .را دست كم بگيرند ها آنند كه نبايد نفهما ديگران مي
  :ندكبه اثبات اين ادعا كمك  تواند يمشاهدي در اين زمينه 

الوقـوع شـاه و    اسداهللا علـم بـراي تقـديم جزئيـات سـفر قريـب       ،1352رداد خ 12در
از كساني را كه ملتزمين ركـاب شـده    تنشاه اسامي چند . رود همسرش به حضور شاه مي

كـه   گويـد  مـي علـم بـه شـاه    . از جمله امير متقي، معاون اسداهللا علم ،كند بودند حذف مي
شناسد و حضـور او در   افراد مهم را در دولت و مطبوعات فرانسه مي ةي تقريباً كلياميرمتق

اين امتيازات ديگـر بـه   «: گويد ولي شاه در پاسخ علم مي. شود اين سفر امتياز محسوب مي
جـاي ديگـر    قدر در دنيا مهم هستم كه در فرانسه هم مثل همه من ديگر آن. خورد درد نمي

بينـي   شاه با خـودبزرگ  ،همچنين .)2/593 ،1371علم، ( »اشمپوشش خبري خوبي داشته ب
 »مردم ايران امروز عاشق من هستند و هرگز به من پشت نخواهند كـرد «كه  شود يممدعي 

  ).1/277 :همان(
كرد تا خود را فرمـانروايي دانـا و    فراوانيآخر حكومتش تالش  يها محمدرضا در سال

جـا   فـراوان او كـه همـه    يها ، عكسشيها ها و نشان مدال، ها يونيفورم. قدرتمند نشان دهد
اظهارات اقتدارطلبانه و متعـدد او در زمينـة   ، و وجود داشت، برگزاري مراسم باشكوه متعدد

غالبـاً بـراي    و چنين تصويري بود ةارائ برايي يهاي زندگي ايرانيان جملگي اجزا جنبه ةكلي
داخلـي   يها وي مخالفت. گرفت ميتغييرناپذيري تصميمات  ،خود يها ساختن هدف حققم

. انگاشت كرد و ناديده مي  ميكشور در مغايرت است تقبيح  ةرا به اين عنوان كه با منافع عالي
 ،ي عالي مبدل شديآن يك قدرت نامطمئن و متزلزل به پيشوا ةعظيم كه در نتيج ةاين استحال

به پدر خـود در تبعيـد   اي  در نامه ،1940 در اوايل دهة. در سخنان خود شاه انعكاس داشت
پارچة سياست خارجي و داخلي كشور  ساختن يك من و همكارانم در حال متحول«: نوشت
مـن كابينـة   «: شاه چنين لحني براي خود اختيار كرده بود، 1970 اما در اواسط دهة. »هستيم

م من شوراي وزيرانم را وادار كرد .اصالحات ارضي كردم ةاميني را مجبور به گذراندن اليح
مـن  . من به زنان ايراني حقوق كامل اعطـا كـردم   .كه قانون اصالحات ارضي را اصالح كند

من تصميم گرفتم كـه دسـتگاه   . دار يك جهاد ملي اعالم كردم سپاه دانش را به عنوان مشعل
. كردن فئوداليسم صنعتي گـرفتم من تصميم به خرد. فيد هماهنگ كنمقضايي را با انقالب س
  .)407ـ  406: 1375 آموزگار،( »نهايت دادم رت بيبه حزب رستاخيز قد
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قدري او را  شاه به ةگرايان نويسد توهمات عظمت مي سقوط شاه كتاب فريدون هويدا در
اي در سـال   ضـمن گـزارش محرمانـه    ،نيز» سيا«از حقايق دور ساخته بود كه حتي سازمان 

كنـد   مـي  شبينـي تهديـد   مردي كه خطرات ناشي از عقدة خودبزرگعنوان  بهشاه را  ،1976
بيني شاه او را به  خودبزرگ ةتوصيف كرده بود و در ادامه آورده است كه سرعت رشد عقد

از جملـه بايـد اشـاره     .دكر جايي كشانده بود كه گاه افكاري سخيف را بسيار جدي بيان مي
نيويـورك  بـا    دادن نيروهاي مخالف خود طي مصـاحبه  بار براي ضعيف نشان كرد كه او يك

 »جادويي است و اين واژه شاه است ةآيد يك واژ در ايران آنچه به حساب مي«: گفت ايمزت
   .)1: 1374 فرامرزي،(

اوج عظمـت   يهـا  كـه در سـال   شـد طلبي شاه هنگامي آشكار  وجه ديگري از عظمت
جـاوداني بـا تـاريخ     عنوان فرمانده اين پادشـاهيِ  من به« :خود را فرمانده ناميدشاه پهلوي، 

بندم كه اين عصر طاليي ايران نو به پيروزي كامـل خواهـد رسـيد و هـيچ      پيمان ميايران 
 »مقابل پيوند آهنـين ميـان شـاه و ملـت بايسـتد      قدرتي در روي زمين قادر نخواهد بود در

)Ameir Arjomand, 1988: 68(.  
 يعنوان يكي از اجـزا  خصوص افراد خودشيفته حسادت به يكي از نكات قابل توجه در

. كه اين خصيصه در موردمحمدرضاشـاه نيـز نمـود بـارزي دارد     تسها آنشخصيت اصلي 
  : دارد يماين زمينه اظهار هويدا در 

محبوبيت مصـدق  . شاه هرگز چشم نداشت كسي را ببيند كه مورد توجه مردم قرار دارد
در مـورد حسـنعلي   . كردن نفت ايران شاه را واقعاً به خشم آورده بـود  و موفقيت او در ملي

قدرها سـبب نـاراحتي شـاه را فـراهم      منصور هم در بعضي محافل شنيده شد كه قتل او آن
هويـدا،  ( را به طرف منصـور جلـب كنـد    ها يليچون رفتار و گفتار او توانسته بود خ ،نكرد

  : كند هويدا در اين كتاب همچنين بيان مي .)141 :1373
ورفت اخل و خـارج كشـور آمـد   دمختلف سياسي در  يها كه با گروه علت آن علي اميني به

 ةشـايع  1967بعـداً هـم كـه در سـال     . داشت مورد بغض و حسـادت شـاه قـرار گرفـت    
را در يكـي از  ئله ، مـن ايـن مسـ   ]شـد [امينـي در تهـران فراگيـر     ةرسـيدن دوبـار   قدرت به

موقع ديدارم از آمريكا، هرجا : گفترويي  هايم به اطالع شاه رساندم، ولي او با ترش مالقات
پرسـيدند و رفتارشـان    وزيـر را از مـن مـي    سيدم اول از همه حـال و احـوال نخسـت   ر مي
   .)140 :همان( آورند مرا به حساب نمي صورتي بود كه گويي اصالً به

 ،محمدرضـا پهلـوي   شخصـيت ايـن خصوصـيت در    يد وجـود أيتبا  ،شاپور بختيار نيز
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تر، قدرت بدني  گي بيشتر، آراست توانست بپذيرد كه كس ديگري هوش بيش نمي«: گويد مي
خواست خود از هر بابت برتر از  مي .تر از او داشته باشد تر يا ثروتي بيش بيش ةتر، جذب بيش

 »آورده بـود  مايـه و فاسـد را گـرد    كنُتُ يها در اطراف خود فقط آدم ،همه باشد و در نتيجه
سـواد و  « :كنـد  صـراحت بيـان مـي    بهدر جاي ديگر  ،همچنين .)115ـ  114: 1384 بختيار،(

اي كـه بـه كسـاني كـه بـه مالقـاتش        شد، به درجـه  تنگي او مي فرهنگ ديگران باعث خلق
زنند، عمداً چند غلط دستوري در  اگر به زبان فرانسه با او حرف مي  ،شد رفتند توصيه مي مي

گونـه برتـري    با گذشت زمـان، تحمـل هـيچ   . حرف بگنجانند كه حسادت او تحريك نشود
  .)58 :همان( »ديگران را نداشت

اي از  كساني را كه احتمال داشت براي خـود پشـتوانه   ةهم ،در دو دهة آخر سلطنتش ،شاه
تا تهديدي براي قدرت وي گذاشت پا كنند از روي برنامه از قدرت كنار و مردمي دست ةوجه
  .شودمانع فروپاشي حكومت پهلوي اقدامات مذكور نتوانست يك از  هيچولي  ،شمار نرود به

  
  گيري هنتيج
گرفته  هورناي اضطراب اساسي است كه بر مبناي اضطراب شكل ةترين مفهوم در انديش مهم

ده نـوع نيـاز مهـم     به كودك با والدين و محيط اجتماعي در زندگي افراد نابهنجار ةدر رابط
و  رنـد با هم تعارض دا شوند و احياناً برآورده نمي گاه كامالً كه اين نيازها هيچ دهد يمشكل 

رنجـور بـراي رهـايي از     ايـن افـراد روان  . شـوند  هاي دروني واقع مـي  كشمكش ةچشمسر
و كننـد   ميطلبي را اتخاذ  مهرطلبي، انزواطلبي و سلطه ةگان ي سهها كيتاكتاضطراب اساسي، 

تنهايي راهبرد  به ها كيتاكتيك از اين  كه هيچ حالي درشوند،  يمگاهي نيز دچار خودشيفتگي 
متعادل  صورت بهي عادي از هر سه راهبرد ها انسانبلكه  ،با اضطراب نيست مقابله ةبينان واقع

  . رنديگ يمدر موارد نياز بهره 
نـزاع پـدر و   ر اثر بشاه در محيط ديكتاتوري دوران كودكي و دور از محبت، محمدرضا
نظـامي   ةخانـه و مدرسـ   گرفتن از محيط خانه و تربيت در مكتـب  با فاصله ،مادر و همچنين

مهرطلبي در ميان زنـان دربـار و    دنبال به ،اساس آنضطراب اساسي و انزوا شد كه برر ادچا
بعداً كه قدرت و ولي برآمد، مين نيازهاي ناشي از اضطراب اساسي أدوستان خود، درصدد ت

هزينه خود  ةاين ملت براي تسكين حالت بيمارگون و اعتبار از ثروت ،يافتامكانات وسيعي 
در  ،كه ناشي از خشونت و تحقير رضاخان بود ،بيني خودبزرگ ةدخودشيفتگي و عق كرد و

انـدارم منطقـه، افـزايش قـدرت نظـامي و تملـق       ژ ،ساله2500 يها جشنمواردي از جمله 
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هاي كالني صرف آن شد تا شاه را در منطقه و جهـان مطـرح    و بودجه يافتنمود  اطرافيان
 و محمدرضاشـاه  زدنـد  مـي شاه دامن نيز به اين حالت و سران ساير كشورها آمريكا . سازد
داد تـا در وصـف او    خارجي مـي ي ايراني و ها رسانهو مجالت  ،ها به روزنامه هنگفتيمبالغ 

سياسي و اختناق، درصـدد   ةبا فضاي بست ،همچنين .نكنندبنويسند و انتقادي از حكومت او 
 ــ  تحسين مـردم  ،)مريكااحمايت الهي، ( الگوبرداري از پدرش بود و از همزادان رواني خود

ي مـردم،  هـا  اميـ قرفتن همزادان رواني، كـاهش قيمـت نفـت و     اما با ازميان .گرفت يمبهره 
حفـظ  راه ي موجـود در  هـا  قـدرت نتوانسـت از  ) رفتار سياسـي (ضعف شخصيت  سبب به

  .حكومت پهلوي فروپاشيد ،حكومت بهره گيرد و در نتيجه
  
  نوشت پي

قابل بررسي نظر اين  ازتر  محمدرضاشاه پهلوي بيش يماروين زونيس در تحليل شخصيت ةنظري .1
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