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 دهیچک
انسان مربوط  شناسایی رفتار و افکاربه است یاز علم س یمهمخش ب

های ویژگی، رغم مقام خود در جامعهبه یاسیرهبران س. شودمی
 پیامدهایی براید توانمی شخصیتی مختص به خود را دارند که

الزم است  رو نیاز ا. داشته باشد آنها در عرصه سیاست یریگمیتصم
شخصیت آنان به دقت  برای فهم اقدامات و سرنوشت رهبران سیاسی،

این مقاله بدنبال روانشناختی مورد واکاوی قرار گیرد های از دیدگاه
شخصیتی شاه در پیوند های پاسخ به این سئوال است که چگونه ویژگی

مبتنی بر وابستگی بوده است؟ روش تحقیق در  او با سیاست خارجی
پژوهش به های است و داده تاریخی-توصیفی کیفی با رویکرد قالهاین م

بر  .شده استو از طریق فیش برداری جمع آوری ای شیوه کتابخانه
و بررسی سبک رشد شخصیتی  اساس تحلیل رفتار متقابل اریک برن

تربیت خانوادگی شاه مبتنی بر  نوعبه نظر میرسد،  محمد رضا پهلوی
تربیتی محمدرضا از های استبداد رضاشاهی از یک طرف و تنوع محیط

 عالوه بر ظهور وابستگی در شخصیت اوطرف دیگر باعث شده بود تا 
 نتایج تحقیق نشان .کند نگاه« پدر»امریکا به عنوان  یبه روسای جمهور

ی قدرتمند در زندگی د که به واسطه حضور رضاشاه به عنوان فرددهمی
شخصی و سیاسی محمدرضاشاه، او هرگز نتوانست از سیطره روانی 

مواره بدنبال یک حامی بوده پدر خارج شود و در تعامالت سیاسی ه
 است.

اریک برن، تحلیل رفتار متقابل،سیاست خارجی، وابستگی  :دواژهیکل
 .ایران ،محمدرضاشاه ،روانی
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 مقدمه 

رود. این انق ب نه تنها یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر به شمار می« انق ب اس می»
ی اجتماعی جامعه را نیز هاارزشساله را به جمهوری تغییر داد بلکه 2500نظام سلطنتی 

دگرگون و متحول ساخت. از سوی دیگر، اثراتی در سطح منطقه و جهانی گذاشت و 
ها را درهم شکست. از این رو با توجه به خصوصیات و اهمیت های درازمدت ابرقدرتبرنامه

ه گران تاکنون درباره وقوع یا تبیین علل پیدایش آن با تکیآن پژوهشگران، مورخان و تحلیل
های شناختی و سیاسی، نظریات و تحلیلبر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روان

ی متعددی نیز به رشته نگارش درآمده است. برخی چون هاکتابمختلفی ارائه شده و 
طلبان و حتی محمدرضا پهلوی، سران نظامی و مقامات ارشد رژیم پهلوی، سلطنت

از جمله ویلیام سولیوان، سفیر ایاالت متحده امریکا مداران و مأموران سیاسی غربی سیاست
( و ژنرال 1363(؛ آنتونی پارسونز، سفیر بریتانیا در ایران )پارسونز، 1361)نک: سولیوان، 

هستند و معتقدند انق ب اس می در حقیقت یک   ه( طرفدار نظریه توطئ1365)هایزر، هایزر 
ارجی )امریکا و انگلستان( برای سقوط های خریزی شده توسط قدرتتوطئه از قبل طرح

ای با ( چنان که محمدرضا شاه خود در مصاحبه57: 1378رژیم شاه بود. )زیباک م،
، با صراحت از پاسخ به تاریخیا در کتاب « ها مرا سرنگون کردندچگونه آمریکایی»عنوان

 ها به عنوان عامل سقوط خود سخن گفته است. ریزی غربیتوطئه و برنامه

گران معتقدند تئوری مدرنیزاسیون و توسعه ناموزون علت وقوع روهی دیگر از تحلیلگ
های مدرنیزه کردن ایران در جهت به بعد با برنامه 40انق ب اس می بود، زیرا شاه از دهه

مانده به یک جامعه شبه مدرن و صنعتی کوشید. اما از آنجا که این تغییر جامعه سنتی عقب
هایی  عمیق رهنگ سنتی جامعه سازگار نبود، موجب پیدایش بحران و نارضایتیها با فبرنامه

که شاه خود در ( چنان66: 1378اجتماعی شد که به سقوط رژیم پهلوی انجامید.)زیباک م،
 25ماندگی کشور را با یک برنامه ضربتی ها عقبخواستم قرنمن می»نویسد: این باره می

« زدگی در اجرای این برنامه بود.ها از سرعت عمل و شتاباریساله، جبران کنم و همه گرفت
من در »نویسد: می آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس در ایران در اواخر حکومت شاه نیز

کردم که های خود همواره بر این نکته تأکید میهایی که با او )شاه( داشتم، در تحلیلبحث
یجه طبیعی پانزده سال فشاری است که او با طغیان شدید و ناگهانی احساسات عمومی، نت

سازی، سازی کشور، به مردم ایران تحمیل کرده است؛ چون این مدرناصرار در مدرن
نیروهای سنتی ایران را زیر پا گذاشته، نابرابری ثروت را به شدت دامن زده، شهروندان فقیر 
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رد از این که امواج احساسات را در وضعیت دلخراشی قرار داده است. بنابراین، نباید تعجب ک
 (126: 1385پهلوی،)«ها داده است.مردم، جای خود را به امواج مخالفت

های بزرگ مطابق شرایط ایران طراحی نشده نیکی کدی هم بر این باور بود که این طرح
اندازه گران و پر خرج بودند و ناکامی اقتصادی عدم تقسیم عادالنه و فساد و اسراف و  بی
تا  1340ی هاسال، اقتصاد سیاسی ایرانبه بار آوردند. همایون کاتوزیان نیز در کتاب مالی 
نامد که به ظهور پدیده شبه تجدد انجامید و با فرهنگ، ی استبداد نفتی میهاسالرا  1357
 . (76: 1392)کدی،ی مورد نظر ایرانیان تعارض داشتهاارزشسنت و 

زدایی و استبداد شاه، انق ب را نتیجه رشد سریع اسکاچپل ع وه بر عواملی مانند اس م
ای از داند.گروهی از نویسندگان غربی و عدهو روبنایی اقتصاد و افول توسعه سیاسی می

گرای ایرانی و مجاهدین هم  مشک ت اقتصادی، نداشتن برنامه مشخص ی چپهاگروه
گذاری و دوهزار و پانصد های تاجهای شاهانه در جشنولخرجیاقتصادی، اجرای سیاست 

 ساله، توزیع ناعادالنه درآمدهای ملی و به طور کلی فساد، اسراف، ظلم اقتصادی

از محققان  اند. برخی برشمردهو فقر اکثریت مردم ایران را از عوامل اصلی سقوط شاه 
اصلی آن دانسته و بر جامعیت اس م و زدایی شاه را عامل خواهی مردم و اس منیز، اس م

 -80: 1365اند. )محمدی، نقش تعالیمی آن در پیدایش انق ب اس می ایران تأکید کرده
 ( 573: 1368؛ عمید زنجانی،81

محمدرضا پهلوی و تعیین  یهای شخصیتپژوهشگران اعتقاد دارند ویژگیاما برخی 
ه روسای جمهوری آمریکا( بود که خارجی)مبتنی بر وابستگی بکنندگی آن در سیاست 

است به رفتار انسان مربوط یاز علم س یخش مهمب زمینه وقوع انق ب اس می را فراهم آورد.
 با یاشخاصهمانند سایر مردم،  ،رغم مقام خود در جامعهبه یاسیرهبران س. شودمی

 ،یدئولوژیا در ید عواقبتوانمیها ویژگی نی. اخصوصیات شخصیتی خاص خود هستند
الزم است برای فهم اقدامات و  رو نیاز ا. آنها داشته باشد رهبری عملکرد ای یریگ میتصم

روانشناختی مورد واکاوی های شخصیت آنان به دقت از دیدگاه سرنوشت رهبران سیاسی،
محدودی برای شناخت شخصیت  های شتا کنون ت. (Simonton , 2014:53)قرار گیرد

محمد رضا پهلوی انجام شده است. شخصیت شناسی محمد رضا شاه برای اولین باز توسط 
دگاه آلفرد آدلر یه بر دیبا تک( 1370س،یس در کتتاب شکستت شاهانه )زونین زونیمارو

او بود که  یتیشخص یژگیشاه در و یمشتکل اصتلمورد بررسی قرار گرفت. وی معتقد بود 
و  یضعف، سستبه سبب  یوبه شمار میرفت. اش  یو نوجوان یت دورۀ کودکیترب یجهنت
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نتوانست در و مردانه نداشت و  یقتو یتی، شخصتیاز دوران کتودک یناشت یتیتزلزل شخص
مقابل فشارهای انق ب اس می ایران و پراکنده شدن حامیانش از اطرافش مقاومت کند. 

ت محمدرضاشاه با یشخص ختیروانشنا تحلیل و تت ش در یسع با وجودس، ین زونیمارو
ه است )زونیس، شتاه اکتفا کرد شخصیتک بعد محدود در یة آدلر، تنها به یه بر نظریتک

 ( با تحلیل شخصیت شاه بر مبنای نظریه کارن هورنای،1389(. طاهری )112-125: 1370
انه و فقدان یگرا نگرش سلطه، و او یدوران کتودک یو اجتمتاع یطتیعوامتل نتاهمگون مح

در  یو اضطراب اساس یرنجور راون یریگ شکل دلیل شاه را یت و محبت در زندگیحما
و عقتدۀ  یدوستت ، تملتقیفتگیباعث شد در دورۀ حکومت، با خودشت وی دانست که

باعث  یو یتیتت، ضتعف شخصتیگران باشتد. درنهایدنبال سلطه بر د ، بهینیب خودبزرگ
 ی، نظام شاهنشاهیختارج یتهایو حما یاز قدرت موجود داخل یریگ ند با بهرهشد که نتوا

(. در این مطالعه با وجود دقت و ظرافتی 65: 1389)طاهری، .نجات دهد یرا از فروپاش یپهلو
شخصیتی محمد رضا پهلوی به کار رفته است هنوز به های که در تحلیل اقدامات و ویژگی

شخصیتی شاه در پیوند با های چگونه ویژگیاین سوال پاسخ داده نشده است که چرا و 
که وی سه بار در برخورد با ای به گونه سیاست خارجی مبتنی بر وابستگی بوده است؟

مطالعات پناه برده بود.  به آمریکا مصدق، امینی و امام خمینی)قدس سره(چون هایی شخصیت
جامع و اصولی ای د به گونهتوانمینشان داده است تحلیل رفتار متقابل از دیدگاه اریک برن 

 Swarappa)در روانشناسی سیاسی و تحلیل شخصیت سیاستمداران مورد استفاده قرار گیرد

& Das, 2019: 21)  .حمدرضا م شخصیتروانشناختی این نوشتار، بررسی  از این رو هدف
و  روحی خصوصیات به دستیابی برن برای اریک الگوی اساس بر آنها تحلیل پهلوی و
 شخصیت روانی هایجنبه شناسایی در اندازه چهنشان دهد این نظریه تا اوست تا  روانی

و  یکودک دوران یاجتماع و یطیمح ناهمگون عواملو اساساً  است محمدرضا پهلوی مؤثر
گیری اش چه تأثیری در شکلزندگی در محبت و تیحما فقدان پدر و انهیگرارفتار سلطه

من »و   تر است.غالب و برجستهت او یشخصو کدام بخش از شخصیت و رفتارهای او داشته 
وجه تمایز این  داشته است.  ر سقوط و ترک صحنه او در مقابل انق بدچه نقشی « والد

ه برن برای تحلیل شخصیت محمدرضاشاه و پژوهش با تحقیقات قبلی در استفاده از نظری
مهمتر از آن تاثیرگذاری بر وابستگی در سیاست خارجی بوده است. در حقیقت درحالی که 
برخی پژوهشگران خرید تسلیحاتی و گرایش به سمت غرب را ناشی از تحوالت جهان دو 
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یازهای روانی دانند این پژوهش معتقد است رابطه شاه با غرب بیشتر در چارچوب نمی قطبی
 باشد.می وی و در متن وابستگی  روانی به روسای جمهوری آمریکا قابل تحلیل

 تحلیل رفتار متقابل اریک برنچارچوب نظری: .1

، تحلیل رفتار متقابل تحلیل 1960دهه  برجسته شناسروان برن، طبق نظریه اریک
 سهبه  را انسان شخصیت ت واس "من"ساختاری است که شامل تفکیک و تحلیل حاالت 

هریک از  (. Berne,1958:739)کندمی تقسیم »بالغ»   و «ککود» ،«والد» ساختاریبخش 
 کنندمی انتخاب را بالغو  ، والدککود هایوضعیت از یکی ارتباطات خود، در هاانسان

ت در هر فرد یشخص ذکر شده سه بخش است. بر ارتباط آنها مدیریتن میزا نشانگر که
ت یحاکم. کندمیگر فرق یبه فرد د یآنها از فردهریک از  یمقدار اثر گذار یولوجود دارد 

عتًا ین اجزاء باشد که هر کدام طبیاز ا یکیت در هر فرد ممکن است به عهده یشخص
)برن، و شخصیت متفاوتی بروز خواهد کرد  را بنا خواهند گذاشت یمتفاوت یهاحکومت
 (  42-35: 1385بهرامی،؛ 14-15: 1395

های کنش در عین حال که از هم جدایند، به هم وابستگی دارند و سه بخش ساختاری
های در موقعیتها بخشرفتاری آنان متأثر از یکدیگر است. هر پیام، رفتار و پاسخی که 

ای از روابط متقابل را شکل کنند زنجیرهدیگری ارسال می بخشمختلف به 
راین تحلیل رفتار متقابل عبارت است از کشف و تحلیل بناب(. 103ت 96: 1385د)بهرامی،دهمی

شخصیت به عنوان فاعل و کدامیک مفعول و پاسخگو های این مسئله که کدامیک از جنبه
، بر پاسخ کودک شودمیمث ً پیامی که از جانب والد صادر ( 26: 1391)برن،  شودمیشناخته 

شخصیت در عین اثرپذیری از سایر ابعاد،  و بالغ و حتی خود والد تأثیرگذار است. هر بُعد از
 .ددهمیهای خود پاسخ مطابق با ویژگی

فکنی شده است و در احساسات، افکار و رفتارهای والدین که در شخص درون : دوال
ه یاول یهاسالدر د. دهمییابد، این بعد شخصیت را شکل رفتار و گفتار او بازتاب می

ا یل ین به کودکان تحمیاز طرف والد یادیز یدهایو نبا دیبه ویژه سه سال اول، با یکودک
ر قابل سوال در حالت من یغ یلیو تحم یع خارجیم از وقاین مجموعه عظی. اشودمیاد داده ی

ن بخش یا د.دهمیل یت فرد را تشکیاز شخص ینده بخشیگردد و در آیموالد ثبت 
دها در یدها و نبای، بایمدارفرد، قانون یانضباط یت، مسئول خشک و متعصب کارهایشخص

، وظیفه اجرای قوانین و نظارت بر آن را بر عهده دارد و وجود آن برای افراد مختلف است
بدون  جامعه پذیری ضروری است. ولی اگر به وجه قالب شخصیت تبدیل شود، شخص
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نه به امری صورت مستبداا بدون توجه به تعقل و منطق به یتوجه به احساسات و عواطف، 
و در صورت سرپیچی  کندمی ین اموریگران را مجبور به انجام چنیا دیو  کندمیمبادرت 

در افرادی که شخصیت  (.77ت 76: 1389)استوارت و جونز، . کندمیآنها را توبیخ و تنبیه 
و  والد فعال، والد انتقادگر ،گرالگوی رفتاری والد حمایت چهار آنها حاکم است،والد در 

 (.45: 1385. )بهرامی، گیردمیشکل  والد تأثیرگذار

به دنبال رفع خواسته  کهاست هر فرد ی نمادی از شخصیت کودک بخشاین : کودک
د. این بخش شخصیت خود دهمیو غیر منطقی از خود بروز  عجوالنهرفتارهای  خود بوده و

را شکل  یقربانکودک آزارگر و  کودک مهر طلب، کودک سه الگوی رفتاری متفاوت
 .اندازدنمی تأخیر به را اش خواستهو  شودمی. کودک هرگز از لذت جویی سیر نددهمی

کودک تمایلی به قانون اص ً خویشتن دار نیست و به عواقب احتمالی رفتارش توجهی ندارد. 
د توانمیو مقررات ندارد مگر اینکه بخش والد او را مجبور به رعایت قوانین کند. کودک ن

 (Berne,2011:4خود مراقبت کند و به همین دلیل به والد وابسته است )از 
امروز و قوانین و مقررات را های بالغ بخش عاقل و خردمند شخصیت است که نیاز: بالغ

را از ها همچون بخش پردازشگر کامپیوتر، داده. بالغ  کندمیدر نظر گرفته و تصمیم گیری 
. بالغ کندمیوالد و کودک دریافت کرده و پس از تحلیل و پردازش، پاسخ مناسب را پیدا 

 (Tudor,2019:75). کندمیاستفاده های فرد برای حل مسائل از تمام توانمندی

   یفرزند-شخصیتی محمد رضا پهلوی با رابطه والدهای رابطه ویژگی.2

ند. والدین با دهمینوع رابطه والد و کودک را مد نظر قرار  فرزندپروری هایسبک
. محققان با ت ش بر ند شخصیت فرزندانشان را شکل دهندتوانمی های فرزندپروریسبک

هر د. انهای مشترک تربیت والدین چهار سبک فرزندپروری را شناسای کردهیافتن ویژگی
، انتظارات و بیان احساسات و عواطف با هم نظم، ارتباط در چهار زمینه هاسبککدام از این 
  (Garcia, 2015:22) :متفاوت هستند

 دارای کنترل باال و محبت کمه: سبک مستبدان

 دارای کنترل کم و محبت زیاد: سبک سهل گیرانه

 دارای کنترل کم و محبت کم: سبک طردکننده

 دارای کنترل زیاد و محبت زیاد: سبک مقتدرانه

محمدرضا پهلوی چنین مستفاد مربوط به رضا پهلوی و سرگذشت با مطالعه پیشینه 
ا سبک فرزند پروری مستبدانه مادری ب که چون در یک خانواده کام  سنتی با پدر و شودمی



 159                                   99تابستان /51سال چهاردهم/شماره                 

را گذرانده است به شدت تحت تأثیر  یکودک کتاتورگونه دورانید یمتولد شده و در فضای
 رفتار و اعمال بر ، حاکمگیردمیتصمیم  نفر کی ،یهایوالد است. چرا که در چنین خانواده

 امور سازد،یم مشخص را افراد فهیوظ د،دهمی نشان راه کند،یم نییتع هدف گران است،ید

 نظراظهار حقاو  فقط کنند، رفتار او لیم دلخواه مطابق دیبا د، همهدهمی بیترت را یزندگ

 نییاو تع لهیوس به گرانید کار ارزش اجرا شود و دیبا چرا و چون بدون او دستورات و دارد
 رشد کودکان معموالً محدود است و ترسچنینی، . از این رو در فضای تربیتی اینشودمی

 مورد وجهچیه به کودک اجاتیاحت و  تیتما و تیشخص .دارد غلبه افراد بر وحشت و

پدر  مقابل در گرانید مانند فرزند، .ستین یخبر محبت از و شودمین نیست و تأمین توجه
 کودک .شودمین رفتار او با احترام قابل عضو کی عنوان به و ندارد یتیشخص کتاتورید

 انجام از هدف .است متزلزل شهیهم او وضع و کندینم تیامن احساس یاخانواده نیچن در

 رقابلیغ یوضع به انضباط و نظم .بپرسد را آنها لیدل کندینم جرأت و داندینم را کارها

 حافظ ،او دستورات از یرویپ و یکتاتورید  تیتما یاجرا .دارد رسوخ خانه در تحمل

 که را آنچه کورکورانه دیبا و ندارد نظر اظهار حق کودک .است خانه در انضباط و نظم

. ردیبگ میتصم زین خود به مربوط امور در ندارد حق .دهد انجام کند،یم نییتع کتاتورید
)2017:739Jadon and Tripathi, ( 

 مادر و به دستور پدر ازرسید  یعهدیول به رسماً گیسالههفتمحمدرضا از آنجا که در 

تلخی را  شد و در کاخی جداگانه مورد تعلیم و تربیت قرار گرفت، تجربه جدا خواهرانش و
این فاصله گرفتن از محیط خانه و  خود محروم ماند. یروان یاساس اجاتیاحت ازآموزد و 

تربییت در مدرسه نظامی در او ایجاد اضطراب کرد و سبب شد بعدها غالباً نسبت به دیگران 
 بی مهر و کمتر مقید به اصول و قوانین اخ قی باشد. 

بار دیگر بنابر تصمیم پدر  سالگیهنوز این تجربه تلخ را فراموش نکرده بود که در دوازده
کرد.  تحملتجربه و  را گرید یتیمحروم، برای ادامه تحصیل راهی سوئیس شد و و دستور او

 اتیتجل ای محبت کمبود به نسبت العادهفوق تیحساس کیطردشدگی و محرومیت نیز  نیا

 بود او در یکهتر احساس عقده جادیا رات،یتأث نیا آورد. یکی از وجود به او در یعاطف
 رفتار نیا و آمدمیبر یطلبیبرتر یجستجو به گرانید برابر در ،احساساین  یبرای نفکه 

 و خشن دست خود،افراد زیر به نسبتبرای مثال  .دادمی بروزی مختلف یهاشکل به را
 در فردوست چنان کهپرداخت. می مدرسه در خود ساالنهم تیاذ و آزاربه و بود  رحمیب

 به ک س، در نظام دبستان ساله شش دوره یط در محمدرضا" :نویسدیم خود خاطرات
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 هر و دادیم آزار یلیخ را هایبعض خصوص به .کردیم ظلم یلیخ شاگردان به خصوص

 (.  94: 1371)فردوست، ."ندیبب آزار که بود نفر کی نوبت روز

در دوران چهارساله تحصیل در سوئیس چون از والد )پدری مستبد( دور از سوی دیگر، 
بود رفتاری آزادانه داشت. دوستانی واقعی برای نوازش دیدن )تأیید شخصیت(، پرداختن به 
ورزش و بروز هیجانات و احساسات حاالت کودکی فاقد از پیروزی اِسنادی )پدر به شکل 

داد( لذت حاالت کودکی و به یمن آن ه قرار میتأییدی تنها پیروزی فرزند را مورد توج
خود )مانند انگلیس  باالدستافراد  بهرشد حالت من بالغ در این دوران نمایان است. تمکین 

خود و دعوت و پذیرایی از آنها،  از تربزرگ شاگردان باو امریکا(، برقراری ارتباط دوستانه 
 یهاس ح دیخر خویش، از تیحما یبرا کایامر نظر جلب و غرب به حد از شیب هیتک

مشک ت دوران کودکی  از یهمه ناش فراوان یهابخشش و بذل ها وجشن ییبرپا متعدد و
 .بوداو 
 سیاست خارجی مبتنی بر وابستگی روانی.3

روانی که از والد صادر  فشارافزایش بر اساس دیدگاه اریک برن در تحلیل رفتار متقابل، 
جوید. فرایند کاهش و او برای کاهش تنش راهی می کندمیایجاد تنش  در کودک ،شودمی

. فرایند تسکین هم توسط خود فرد و هم شودمی دهمیانرژی توسط یک منبع، تسکین نا
ها و... د صورت گیرد. وابستگی به والدین، همسر، فرزندان، کار، آرمانتوانمیتوسط محیط 

فرایند تسکین مانع ایجاد شود، تعارض صورت اند. اگر در جریان از موارد تسکین
محمد  هایتنش که ددهمی نشان تاریخچه زندگی شاه بررسی.  (103: 1395)برن، گیردمی
 را او بعدی رفتارهایو  شودمین حل کامل طور زندگی او به پایانتا والد از جانب رضا
 . شودمیغربی های که منجر به شکل گیری وابستگی به کشورهایی د تنشزنمی رقم

 برای ت ش در نیازهایش، فوری ارضایدرونی، بیرونی و های کاهش تنش محمدرضا برای

 از ناشی هایتنش کوتاه، مدتی برای طریق این تا از استقوانین و مقررات سخت  حذف

. حالت من والد در محمدرضا که از ولیعهدی به بعد از دهد کاهش را تعارض انواع
اندازی شده پدر بود که به رفت، به نوعی رفتار درونثابت و غالب او به شمار میهای حالت

شد. حالت والد نویسی که انتخاب شده بود به کار گرفته میمنظور الگوی قدرت برای پیش
ها، باورها و تعصباتی بود که محمدرضا از پدرش رضا شاه آموخته یداورشیاز پ یامجموعه
بود که مدام  یدهایید و نبایو با یزندگ یهات او شامل دستورالعملین بخش از شخصیبود. ا
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گر و شد. والد در اینجا دو نقش داشت: یکی نقش حمایتتوسط پدر به او آموخته می
 گرا. دیگری نقش خشونت

محمدرضاشاه از جایگاه پدر دارد برجسته بودن بعد رعب آور و کنترل توصیفی که 
این بنابر خصوصی ترین ابعاد زندگی او را نیز در برمی گرفتکننده شخصیت اوست که حتی 

ر یمحمد رضاشاه با لحن تحق .ایجاد شخصیتی وابسته در چنین فضایی طبیعی به نظر میرسد
م پدرش در مورد ازدواج یاد کرده و در اشاره به تصمیه یان ازدواج خود با فوزیز از جریآم

به من  یدانم کس یم»برد: می ز به کاریمسخره آم اتیده بود کنایاو را ند که هرگز یبا دختر
 یحق دارد در زندگان ییک نفر روستایم همان گونه که یخرده نخواهد گرفت اگر بگو

برخوردار  ین حق بدوید از ایز بایبهره مند شود، پادشاه ن یاز آزاد یو خانوادگ یخصوص
» کند: می گله یسینفدکتر های یریوسخت گ یز از کودکیگر نید ییو در جا«باشد...
کردم که می دایل اشتغال داشتم ندرتًا فرصت آن را پیس به تحصیکه در کشور سوئ یهنگام
ا به اطاعت از یخود و  یشخص قهیده  و سلیا به عقیزگان آشنا شوم و سرپرست من یبا دوش

به نقل از  ،493 :1372 ،یطلوع) «کرد...می پدرم از معاشرت من با بانوان ممانعت یدستورها
Gerard de Villiers..pp...85 - 86) که محمد رضاشاه از پدرش در  یریدر مجموع تصو

ت یگاه پدر و همچنن جذبه شخصید نشان دهنده جادهمی ارائه« وطنم یت برایمأمور»کتاب 
ات یاز خصوص یلین فهرست کردن تفصیفرزند بود. محمد رضاشاه در ح یز او برایرعب انگ
ن مردم جهان یخوش خلق تر ست نمونهتوانمی نکهین ایرضاشاه در ع»سد: ینومی رضاشاه

ها و یژگیگر از وید یکی ز باشد .ین یتیست رعب آورترن افراد گتوانمی محسوب شود،
آباد که در سعد یات پدر که غالباً مورد توجه محمد رضاشاه بود چشمان اوست .هنگامیفیک

ع و منقاد بارآورده است یاو را مط یپدرش از کودکنکه یشه از ایبود هم یمشغول سوارکار
 (116-11: 1372طلوعی،«)گله مند بود.

سالگی به سلطنت رسید، پادشاهی حاکم بر کشوری اشغال شده  22محمدرضا چون در 
د دهمینویس پدر خانواده را از خود نشان بود. او اینک در مقام پادشاهی مقتدر الگوی پیش

اکم مطلق است و باید برای رفاه ملت خود بکوشد، برای آینده آنها و همچون پدر خانواده ح
داند و ریزی کند، مشک ت آنها را حل و فصل کند، زیرا همه چیز را بهتر از همه میبرنامه

د تنها به این دلیل است که به آنها دهمیاگر به افراد تحت نفوذ خود اجازه انتقاد و قضاوت 
د را بفهمند، نه برای آنکه آنها بتوانند بدون کمک او کارهایشان فرصتی بدهد تا اشتباهات خو

 را انجام بدهند. 
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های دربار بود. عزل مؤدب نفیسی مجری اوامر پدر در از اقدامات اولیه او عزل و نصب
ای کار و با تجربهسوئیس و نصب حسین ع ء به جای او. اما با ورود سیاستمدارانی کهنه

های او آغاز شد، زیرا هر چه آرا و مصدق ناگهان دغدغهالسلطنه، رزممانند قوام
آمدند او به عنوان پادشاهی همچون تری روی کار میبا ص بتوزیران مقتدرتر و نخست

های گردید. بنابراین، چون جریانهای او افزوده میشد و بر دغدغهپدر نادیده گرفته می
نویس او مغایرت داشت، غالباً مضطرب، ناامید، خمود، افسرده و متزلزل بود و سیاسی با پیش

های موازی د به شکل جدی و غیرعلنی با قدرتبرای رهایی از این احواالت ناخوشاین
تعقل های بیجنگید. این حالت والدی بود که او را وادار به الگوبرداریسلطنت خود می

« پدر خانواده»نویس زندگیِ شاه و عملکرد او نشان از الگوی کرد. به عبارت دیگر، پیشمی
ت ایران را به مثابه فرزندانش که داند و ملدارد چرا که او خود را پادشاهی همچون پدر می

باید برای آنها تصمیم بگیرد، امر و نهی کند، دل بسوزاند و... اما یک مستبد هرچند خیرخواه 
 باشد، قادر نیست که استق ل و هویت فردی ملت تحت نفوذش را به آنها باز گرداند. 

 ائتالف روانی با غرب .3.1

در  یدارهیابرقدرت شرق و غرب و چالش سرمادو  ییارویجنگ سرد، رویافتن ان یپابا 
ات غرب و یح گر لزوم ادامهیسم و از طرف دیجهان سوم توسط کمون یتمام کشورها

ن یل بواسطه قرار گرفتن آن در حساستریت اسرائیانه، تضمین امنیآن به نفت خاورم یوابستگ
ران به یز همه بر اش ایتوسط اعراب همه و همه موجب شد تا غرب ب منطقه جهان و محاصره

قابل توجه  را دارد نگاه کند. اما نکته یگریکه توان و امکان باز یاگر منطقهیک بازیعنوان 
کا سوق داد یران را به سمت آمریآن چه که ا 1332تا  1320ور ین است که عموماً از شهریا

جان و یدر آذربا یشرویپ طلبانههیا جنبش تجزیمثل حزب توده  یدات داخلیالزامات و تهد
ران با شرکت یامان ایو در زمان دکتر مصدق هم نبرد ب یمثل شورو یدات خارجیره و تهدیغ

 یهایماریشاه و ب یدیمرداد عامل جد 28 یا بود. از زمان کودتایتانیس و بریران و انگلینفت ا
قدرت ها به یکائیکا قرار داد و آنهم بازگشت او توسط آمریبه آمر یروان یاو را در وابستگ

ابنده و ائت ف شاه یگسترش  یاست خارجیرش تعهدات بزرگ و سیبود. در واقع شروع پذ
 همچون پدر د شاهیها بود که در موقع ترس و اضطراب شدیکائیآمر یبا غرب، پشتوانه روان

کا به شاه محدود یآمر یش از آن روانیو ب یاقتصاد – یاسیس یهابه کمک او آمدند. کمک
مصدق  که در دوره یحل بحران اقتصاد یمرداد برا 28 ینبود. آنها پس از کودتا نیبه ا
م کودتا را در دستور کار قراردادند. در سال یبه رژ یون دالریلیم 45جاد شده بود کمک یا
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کا شده یمنجر به فرار شاه به آمر یاقتصاد-یانجام اص حات اجتماع یکا برایفشار آمر 1341
 ین قربانینبار دومین شد و ایترازو به نفع شاه سنگ باز هم کفه ییقوسهابود اما پس از کش و

ن کمکها، شاه یبود. در برابر ا یمل و به تبع آن جبهه یتیامن یدن قدرت او علیبه چالش کش
است مشترک یسم که سیاز نفوذ کمون یرین منطقه بود. جلوگیکا در اینده منافع آمرینما

ل در یاسرائ ین جنگین ماشیل و تأمیت نفت و اسرائین امنیغرب پس از جنگ دوم بود، تضم
نظام  یساختار ی( و فشارهایشاه )وابستگ یهایماریو تقابل ب ییچهار جنگ نشانگر همسو

کند. یان میرا ب یمجبوب کا و شاه رابطهیوندآمرین پیج ایس در تشرین زونیالملل بود. مارونیب
 یاعمده یروان یشاه بود بلکه کارکردها یاسیس پشتوانه نیکا نه تنها مهمتریاو معتقد بود آمر

ت یژه حماین کشور به ویز ایز با افت و خیاحساس س مت و اعتماد به نفس شاه ن»ز داشت. ین
بود که شاه را  یخارج یرویاالت متحده آن نیرفت. این میکا از حکومت او باال و پائیآمر
ل کرد. یاها تبدید آریاعتماد به نفس به خورشده و فاقد یجوان هراس یک فرمانروایاز 

بردند و بر نقش او به عنوان یکا عزت نفس شاه را باال میس جمهور آمریکه هشت رئ یهنگام
را آنها به یکرد. زیم یگذاشتند، شاه شخصاً احساس بزرگیارزش م« ج فارسیژاندارم خل»

ن یزد. ایکردند که با آنها درآمیق میشونًا به طور ناخواسته، او را تیقیدادند و یشاه اجازه م
داد که صرفاً شاه نباشد، بلکه یالزم را به شاه م یخود قدرت روان ز به نوبهین یختگیدرآم

. به نظر (400-420: 1370زونیس،«) فا کند.یک پادشاه وفرمانروا اینقش خود را به عنوان 
ط سخت یو مح یدر نازپروردگ یف زندگیتکال یفایو عدم ا ین وابستگیا یهاشهیررسد می

. گیردمیقرار  یاست که در تضاد با احساس تعاون و همبستگ یدوران کودک یو استبداد
ن یت و مراقبت و همچنیق حمایشاه از طر ین احساس تعاون که در دوران کودکیلذا ا
رضا شاه مورد سوء استفاده قرار گرفته است ناخودآگاه  لهیش از حد به وسیب یریگسخت

از  یریگبهره لهیفقط به وس یزندگ ن نقشهیتصور کند که تأمکه  بار آورد یاشاه را به گونه
کا و یبه آمر یشاه که در وابستگ یدر واقع اخت الت رفتار. ردیپذیگران انجام میکمک د
 یبار دوران کودکط نکبتیمن محید بازپرداخت بد یابییم یکا تجلیآمر یجمهور یرؤسا

شد یکرد و باعث میبه عزت نفس شاه لطمه وارد م یدر مواقع یروان ین وابستگیاوست. اما ا
الملل نینظام ب یر فشارهاییها و تغیکائیآمر یهاسیاستر ییتا اعتماد به نفس او همسان با تغ

جهان سوم و عدم  یدر داخل کشورها ید. از جمله، ضرورت اص حات اجتماعیاین بیپائ
ز شده بود به همان نسبت باعث یاز انق بات تجو یریجلوگ یه براحات به شاه کیفروش تسل
 ت شاه شد.یشخص یفروپاش
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شد که شاه یشتر باعث میشاه هر چه ب یهاسیاستکا و موافقت با یت آمریتداوم حما
ت منجر ین حمایدر ا یریین تغیک احساس کند و با کوچکتریاش نزدآلدهیخود را به خود ا
 ن منظومهیاز ا یدرحال حاضر درک عموم(. »76-85: 1385شد)نوائی،یاو م یبه سقوط روان
 یاز آنها در انظار عموم یکیدارد، که  یاصل« چهره»است که دو  یوجود فرد یروانشناخت

است که تا حد  یخصوصچهره یگری. دشودمیارائه  یو البته آگاهانه در مقابل خود شخص
ن فرد یکه چن یعموم . آن چهرهشودمیته نگه داش یگران مخفیامکان از خود شخص و د

ن است. یدروغ ینگینر یا نوعیز یآماغراق یادر قبوالندن آن دارد چهره یسع یافتهیخود ش
ف یتعر یکه در هر فرهنگ به عنوان تجسم مردانگ یمختلف یهاوهین به شیدروغ ینگین نریا

 یایز جویش از هر چیفته و بیت خود شین شخصیا یابد. به لحاظ روانشناسییبروز م شودمی
شتر باشد، فرد یگران بین دیاست و هر چه تعداد ا« گران بودنینور چشم د»ن شدن و یتحس

از صاحبنظران  یکی(. 77: 1385کسب خواهد کرد)نوائی، یشتریت خاطر بیمزبور رضا
 انتومین تکبر را یاست. ا یفتگیخودش یهایژگیاز و یکیز، یش از هر چیتکبر، ب»د، یگویم

ت ین شخصیف چنیآنچه از توص .م کرد یتحک« یریناپذبیاحساس قدرت و آس» یبا نوع
  ت متناقض گرفتار است، چهرهیاست که در کمند تما یتید، شخصیآیبرم یافتهیخودش
 ره کننده دارد و سابقهیخ یاست که جرأت و قدرت« مرد مردان»ک ی شخص، چهره یعموم

ترسناک فرا  یاهمتا بودنش را به چالش بکشد به مقابلهیب یرا که ادعا یقدرت او هر کس
 –کنند یش میهمتا بودن او را ستایب یژه بودن و حتیکه و یین همه آنهایخواند با ایم

او مواجه  یز بندرت با قدرشناسین –که وجودشان ضرورت مطلوب دارد  یشگریمخاطبان ستا
ن احساس از ی، کل ای. و هر از چند گاهگیرندمیر قرار یشتر در معرض تحقیشوند. آنها بیم
گسلد و فرد منفعل و وابسته یگران )و خود شخص( القاء شده است از هم میکه به د ی«خود»

 (. 36: 1370)زونیس،شودمی
رحم، ی، بی، خشک، ظالم، عامیر انسانیل متکبر، مستبد، خشن، غیاز قب یشاه با صفات
گر ید یف شده است. اما رویتوص یشجاعت جسم یر، مصمم و دارایپذکیباشکوه، تحر

ان انواع یست در مهاسالاوست که  ف شدهیو ضع یت محمدرضا شاه، خودواقعیشخص
 یاتین شاه با خصوصی. اشودمیده نید یمحمدرضا شاه گم شده و اکنون جز در موارد معدود

د شناخته یئتأ یایر، و همواره جویپذبی، آسیر حساس، ترسو، خجول، به شدت منزوینظ
کرد آنجا یز صدق مین یت شاه در مواقع بحرانیالملل و شخصنینظام ب ییشده است. همسو

کردند یشاه اتخاذ م یهایماریمخالف با ب ییهاسیاستکا یجمهور آمر یاز رؤسا یکه بعض
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زدند به تبع آنها یاست حقوق بشر )کارتر( دم می( و سی)کند یو از اص حات اجتماع
است یشاه را در س یاستگذاریش از همه سیکرد. اما آنچه بیر مییز تغیشاه ن یاستگذاریس

ن دو بعد )نظام یا ییش از همه همسویش برد و بیبه سمت گسترش قدرت خود پ یخارج
 یهنر یامنطقه یکسون و استراتژیچارد نین ریداد دکتریالملل( را نشان منیشاه و ب یتیشخص
تنام اتخاذ شد انجام تعهدات یکا در جنگ ویاز شکست آمراست که پس ین سینجر بود. ایکس
سنجر به شاه یکسون و کینه یاست دوپایکرد. سیز میرا تجو یاق دوستان منطقهیکا از طریآمر

( بدون یار هستهیزان س ح متعارف )غیخود هر م یطلبعظمت یداد تا در راستایاجازه م
ب شاه ین ترتیافت کند. به ایکنگره، در یهاتهیا کمیدشوار وزارت دفاع  یهایعبور از بررس

ر ییتغ« یمستقل مل»است به اصط ح یبه س« سم مثبتیونالیناس»اش را از دوران یاست خارجیس
کا داه یآمر یسازاسلحه یهاها دالر سفارش اسلحه به کارخانهونیلین راستا میداده و در ا
 1967در جنگ  یگری، توان بازانوس هند، سرکوب شورش ظفاریبه اق یاندازشد. دست

 ین کننده در اوپک همه و همه در راستاییتعه ک مهریل شدن به یل، تبدیاعراب و اسرائ
ژ یو پرست یطلبعظمت یماریت غرب( و بیاز وضع یشاه )ناش یاهمسو شدن تعهدات منطقه

 بوده است. یالمللنیب

 یگریازمند دشمن انگاشتن دیت محمد رضا شاه نید( در شخصیاه و سفی) سین دوگانگیا
متخاصم با غرب و  یستیکمون یر نظامهایموجود دربلوک آن، سا یو دولتها یاست. شورو

با  یکینزد یوندهایانه که غالباً پیج فارس و خاورمیخل یاکال و تندرو منطقهیراد یهامیرژ
ت یموجوده ندد کنیبودند که به عنوان تهد ین مواردیترداشتند در شمار عمده یاتحاد شورو
ائت ف  یخط مشه دیدوستان برگزه به حلق یچ راهیه  یت ویدوم و شخص یدولت پهلو

سلطه جو و پرخاشگر درون  ،والد سرزنشگر یمحمد رضا نداشتند. و همواره صداه انیگرا
کردند او را به خود آورده و همواره او را متوجه اشتباهاتش سازند  و می یاوبودند که سع
که  یل همان سلطه پدر در گذشته، او اکنون از همه کسانیبر او بودند. به دل در صدد سلطه

 ،ین افراد سرهنگ قذافیکردند. ازجمله امی ه بودند اظهار ترس و تنفریبه پدر شب یبه نوع
قدرتمند شاه  ین سلطه افراد و دولتهایفرار ازا ین بودند. برایجمال عبدالناصر و صدام حس

است یس یاستگذاریس ید برایکوشیاست ائت ف با غرب میرب افتاد. سبه دامن ائت ف با غ
خود بودند به  یهایماریرا که همسو با ب یالمللنیو ب یخارج یتقاضاها و فشارها یخارج

 یپردازنجا با الهام از مفهومیموردتوجه قرار دهد. در ا یمنظور فراهم آوردن تحقق منافع مل
ط حفظ بقا یشرا یاسازیرفتار انطباق معطوف به مه ینوعه به منزل یاست خارجیروزنا در س
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ط یالزم در مح یلهایرات و تعدییجاد تغیق ایاز طر یمله جامع یاساس یو تداوم ساختارها
ه ین دوره )سلطنت، دربار،قوه مقننه،مجریمشخص در ا یساختارهاه رندیدر بر گ یداخل

 یجوامع مل یرگذاریعمل و تأثه طیحه ل دهندیالملل تشکنیط بیر و .... (و محیونخست وز
ائت ف مورد متابعت محمدرضا شاه را  یالگو توانمی(، Mc Gown,1974:8-12متفاوت)

 یکه نوع محافظت یدگاه روزنا در حالیتمندانه  به شمار آورد. براساس دیدر نوع انطباق رضا
، یکیزیف یاساس یانه ع قمند است تا بقاء ساختارهایانطباق گرا یاست خارجیکنش س

 یق متعادل کردن همزمان تقاضاهایرا از طر یمله مقوم جامع یو اقتصاد ی، اجتماعیاسیس
درصدد آن است  ییهان کنشیچنه تمندانیحفظ و تداوم بخشد، نوع رضا یو خارج یداخل

اد شده را ممکن و یتحقق مقصود  یالمللنیو ب یخارج یز تقاضهایآمتیرش رضایتا با پذ
تمندانه در مورد محمد رضاشاه به ین انطباق رضای(. اmc Gown,1974:35-44سر سازد)یم

ل وابسته بودن به لحاظ یشد به دلمی با آن محسوب یدولت مساو یکه تجل یعنوان شخص
ل محمدر ضاشاه به انتخاب یشد. تما دهمیانجا یستیمازوخ یاست خارجیبه س یتیشخص

کا که به علت نقش یآمر یجمهور یبا روسا یتیتمندانه و ائت ف شخصیاست انطباق رضایس
ران در یدولت ا یاست خارجیناچاراً به ائت ف در س یاست خارجیگاه آن در سیو جا یشاه
روان  یهایژگیدارد و و یو یشه در دوران کودکیور یروانشناخت یید مبناین دوره انجامیا

  به غرب نشان داده است.  یخود رادروابستگ ینژند
 یروان یجاد وابستگیر آن بر ایو تاث عدم اعتماد به نفس  2-3

ای در سقوط سلطنتش داشت، های رفتاری محمدرضاشاه که نقش عمدهیکی از ویژگی
نداشتن اعتماد به نفس بود. هنر حاکم و مقام اول هر نظام سیاسی در آن است که در عین 

بداع نظریه جدیدی را داشته باشد و با نظریات و تفکرات بقیه افراد، توان خلق و ااستفاده از 
های خود پافشاری کند. چنان که ماروین اتکای کامل بر منطق و استدالل بر مواضع و خواسته

از آنجا که محمدرضا پهلوی دوران کودکی خود را در «نویسد زونیس در کتاب خود می
تاتور و مستبد قرار محیطی زنانه سپری کرده و از دوران جوانی به بعد در کنار پدری دیک

گرفته بود، به لحظ شخصیتی، فردی فاقد اعتماد به نفس بود. زیرا مرتب رضاخان او را به 
کرد و اینگونه برخوردهای او در مقابل اشتباهات واسطه اشتباهات مکررش م مت می

یای که اساسا نمکرد، به گونهکودکانه محمدرضا، او را فاقد اراده و  اعتماد به نفس می
نیز نشان   مطالعات انجام شده تا کنون. »دانست چه کاری اشتباه و چه کاری درست است

د زمانی که والد مستبد باشد و سبک فرزند پروری مستبدانه باشد، به احتمال باال اعتماد دهمی
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آید. اریک برن در تحلیل رفتار متقابل معتقد است درون سازی می به نفس در کودک پایین
والدی مستبد که مدام در حال امر و نهی و توبیخ باشد، استق ل عمل و اعتماد به نفس را از 

 (Torkaman, Farokhzadian& Miri, 2020: 37) کندمیفرد سلب 

تخت سلطنت نیز با بعد از جلوس بر  اعتماد به نفس پایین درشاه باعث شده بود حتی 
وجود آنکه هیچ انتصاب مهم دولتی و لشکری، هیچ تصمیم داخلی یا خارجی، هیچ جا به 

گرفت، ولی هرروز بیشتر و جایی و ارتقا، پاداش یا جریمه مهم بدون اجازه او صورت نمی
ت کرد و آنها این باور را در او تقویخود جمع می بیشتر فقط مداحان و متملقان را در اطراف

د مملکت را اداره کند و مصلحتش را تشخیص دهد. توانمیکردند که به راستی تنها او می
رغم جایگاه و تلقین باور قدرقدرتی و اقتدارگرایی، در عین حال مردد هم بود به اما علی

داد. شنید، تغییر میهایی که میطوری که گاه نظرات خود را بر اساس آخرین حرف
به انتخاب شریف امامی اشاره داشت. چنان  توانمیبرای نمونه  (380-379، 1385)پهلوی،

قدری به من اطمینان داد که این هویدای بیچاره به»نویسد:که خود در خاطراتش می
گذشته چند تن از روحانیون دارد و از اینها راستی روابطی استثنایی با روسامامی بهشریف

که به محض انتخاب او به صورتین باور کردم. درکنند، که مهای او گوش میمهم به حرف
کردند، اعتصاب خود را ها آنان را تحریک میکمونیستوزیری، کارگران نفت که نخست

: 1385)پهلوی، «آغاز کردند، و من خیلی زود دریافتم که روابط او با قم هم خیالی بوده است.
اده و قدرت الزم برای ای باعث شده بود محمدرضا فردی فاقد ارچنین ویژگی(97

 گیری صحیح در مسائل مهم کشور باشد تصمیم

نفس پایینی برخوردارند به طور ه مطالعات نشان داده است که افرادی که از اعتماد ب
دفاعی همچون خود بزرگ بینی در جهت پنهان کردن عزت نفس های جبرانی از مکانیزم

نفس فرد پایین تر باشد، تمای ت خود بزرگ واقعی خود استفاده میکنند و هرچه اعتماد به 
خود »محمد رضا پهلوی با نمایش .  (Veronese,2015:38)  ابدیبینانه در او شدت می

وشهنشاه  یاریحضرت ملوکانه، شهریعالم، اعله که برتر، مهربان، شاه شاهان، قبلاش « آلدهیا
به صورت دفاعی و اغراق آمیز سعی در  قطار شده بود، یگر پشت ویو هزاران صفت برتر د

ر و خوار یاز تحق یطلبن قدرتی. هر چند که در درون اانکار اعتماد به نفس خود داشت
شک ینداشت. ب ییچ ابایخود ه یاز تعادل منف یکردن مخالفان به مدد هوش و ذکاوت ناش

و  یجستگن جا شروع شده که درصدد خلق بریمحمدرضا شاه از ا ین درام زندگیمهمتر
کوروش  یایکه در رؤ یآلدهین خود ایآل برآمد. ادهیدر خور شأن و مقام آن خودِ ا یعظمت
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 یجاد مبانیمدرن بدون ا یهاب با عناصر و مؤلفهیاز ترک یرانیا یقدرت باستان یایشدن و اح
 یریگجهت یانیسال پا 25جاد شده بود در یمدرن وحذف مظاهر سنت ا یشگیو اند یفکر
 (.89-90: 1385ن کرد)نوائی،ییشاه را در ائت ف با غرب تع یخارجاست یس

 در سیاست خارجی یروان یجاد وابستگیر آن بر ایو تاث ترس .3.3

های اصلی انسان است که در نتیجة احساس خطر و فعالیت دستگاه ترس یکی از هیجان
و با تغییر رفتار همراه است  کندمیعصبی هنگام مواجهه با شیء یا موقعیت خاص بروز 

(. در زنجیرۀ روابطِ شخصی محمدرضا 690ت 689: 1388؛ راتوس، 1364،166نژاد، )شعاری
پُر رنگی دارد و در تحول شخصیت و رفتارهای آیندۀ او نقش تأثیرگذاری ایفا ترس حضور 

تا  شودمییابی به آنچه مورد نظرش است، به عامل ترس نزدیک . گاه او برای دستکندمی
از این طریق احساس درماندگی خود را که موجب افزایش ترس شده از بین ببرد و به هدف 

 خود دست یابد .

والد بر کودک  و خطر قریب الوقوعی های در تحلیل رفتار متقابل ترس،  ناشی از تهدید
میباشد  است که والد کودک را به نسبت به آن هشدار داده بود. والد مستبد عمدتا محتاط نیز
 کندمیو جهت پیشگیری از وقوع مخاطرات، دائما کودک را به رعایت اصول و مقررات امر 

د که در صورتی که همه امور طبق اصول از پیش تعیین شده پیش نرود، دهمیو هشدار 
کودک باید منتظر هرنوع عواقبی باشد. از تنبه و سرزنش والد گرفته تا خطرات بیرونی 

(berne, 2011: 78) .پر  محیط خانوادگی داشتن والدی مستبد، محمدرضا شاه به دلیل
های متعدد به کشور، همواره دچار پرستی و خیانت، فقدان پایگاه مردمی، بیگانهاضطراب

موضوع تأثیرات مهمی در شیوه مدیریت و نحوه تصمیم گیری  ترس و وحشت بود و این
ساله در دوران سه»نویسد: شاه، می وی داشت. به طوری که ثریا اسفندیاری، همسر دوم

گذاشت و حکومت دکتر مصدق، محمدرضا، هنگام خواب، س ح کمری زیر بالشش می
نمود و نیز در خوردن غذا دچار دلهره هنگام مرا بیدار نموده، اتاق خوابمان را عوض میشب
در جای دیگر  یا .(116: 1392)اسفندیاری، «ترسید در آن سم ریخته باشند.شد؛ زیرا میمی

زد، حتی رغبتی به بازی ورق به نظر مغموم و مضطرب بود، کمتر حرف می» : کندمی اشاره
این یأس و « داد. به بعضی از مستخدمین بسیار بدبین شده بود.با دوستان مألوفش نشان نمی

 بدبینی و ناامیدی در شرایطی بر او مستولی شده بود که مردم ایران از پیروزی ملی دکتر
 (. 115: 1392مصدق  امیدوار و سرشار از انگیزه بودند)اسفندیاری،
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ماندن از عواقب شکست کودتا، با هم برای در امان 1332مرداد  28در جریان کودتای 
خواهد به امریکا بروم و آنجا بساط کشاورزی و دلم می»وحشت از ایران گریخت و گفت:

های سفارت امریکا و ( گزارش85: 1390)خاطرات تاج الملوک، « دامداری راه بیندازم
ای ند مبنی بر این است که او در هر مسئلهدهمیارائه  1336ال تحلیلی که از شخصیت شاه تا س

طلبیده است. اگرچه بعد از این واقعه و بازگشت به ایران، اعتماد به ها مشاوره میاز امریکایی
، اما ترس کندمیای پیدا کرده و آن را به معنی تأیید سلطنتش از سوی مردم تعبیر نفس تازه

تا آنجا که از مناقشه با  کندمیخود را علنی  1342بار دیگر در سال و عدم اعتماد به نفس او 
تنها به حمایت  1342خرداد  15( و در برابر قیام 377: 1392دکتر علی امینی گریخته )علم،

کنند، ها از من پشتیبانی میتا هنگامی که امریکایی» گوید:ها دلخوش کرده و میامریکایی
بکنیم  و انجام دهیم و هیچ کس نخواهد توانست مرا از کار خواهیم یم هر چه میتوانمی

مرداد  28 یاز زمان کودتادر واقع « بیندازد... زیرا امریکاییان هرگز من را رها نخواهند کرد.
کا قرار داد و آنهم بازگشت یبه آمر یروان یاو را در وابستگ یهایماریشاه و ب یدیعامل جد

 یاست خارجیرش تعهدات بزرگ و سیبود. در واقع شروع پذها به قدرت یکائیاو توسط آمر
ها بود که در موقع ترس و یکائیآمر یابنده و ائت ف شاه با غرب، پشتوانه روانیگسترش 

گر آن است که  زندگی او نشان (.95: 1385د شاه به کمک او آمدند)نوائی،یاضطراب شد
هراسان هبر مقتدری چون امام خمینی با وقوع انق ب نیز در برابر ر 1357سرانجام در سال 

 گزیند. میشده و راه فرار از وطن را بر

 گیری هنتیج

د که دهمیهای تحلیل روابط شخصیت در زندگی محمدرضا پهلوی نشان بررسی مؤلفه 
ای به ویژه از دیدگاه رشتهظرفیت و قابلیت فراوانی برای بازخوانی با رویکردهای میان

که از بین  شودمیهای رفتاری او مشخص شناسی داراست. با توجه به ویژگیهای رواننظریه
تر است. پیام والد در قالب گانة ساختار شخصیت، بُعد والد در او برجستههای سهجنبه
گر، انتقادگر و فعال بیشترین میزان تأثیرگذاری را در گر، سرزنشوالد حمایتهای نقش

نژندی و اخ قی نیز دیده های او دارد. سه نوع اضطراب عینی، رواناتفاقات و واکنش
های دفاعی بیشتری استفاده . محمدرضا در نقش والد نسبت به سایرین از مکانیزمشودمی
ها دارد، بسیار دچار تعارض روابط متقابلی که با دیگر شخصیت؛ چرا که او در جریان کندمی

های روانی است. به ویژه آنکه، به دلیل بیماری سرطان و مصرف دارویی به نام و تنش
کلرانبوسیل بیش از پیش  دچار اضطراب و بدبینی هم شده بود. بنابراین ت ش کا.گ.ب تا 
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ش، نارسیسیم و غلبه ساختار نفسانی کودک مخالفت روحانیون و مردم، فساد او و اطرافیان
اش بر بالغ وی تا پارانویید و افسردگی و اضطراب فراگیر شدید و بیماری سرطان و... درون

های سقوط رژیم پهلوی را فراهم آورد. بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل همه و همه زمینه
مختلف رفتاری محمد رضا  به علت سه حالت توانمیاریک برن )کودک، والد و بالغ( 

« من»پهلوی پی برد و دریافت او در پیشبرد پیش نویس خود به چه میزان و از کدام حالت 
مکرر و ضعف جسمانی  در های خود سود جسته و در تحقق آن موفق بوده است. بیماری

کودکی اش از او نه تنها تصویر ذهنی کودکی بیمار و ضعیف برجای گذاشت بلکه او را به 
سالی نیز نتوانست از آن رهایی یابد. از این دنیای غیر واقعی وارد ساخت که بعدها در بزرگ

این رو با گرفتن فاصله  از محیط خانه و تربیت در مدرسه نظامی دچار اضطراب اساسی شد. 
شخصیتی در نهایت تجلی خود را در سیاست خارجی نشان داد جایی که شاه با های گیژوی

اوال فاقد شخصیتی قوی بود و دوم به دلیل ترس، قدرت رویارویی با  «والد»قوی بودن بعد 
افراد قوی را نداشت)و همین امر یکی از دالیل سقوط او بود جایی که با شخصیت غیرقابل 
چانه زنی، قدرتمند و صریحی همچون امام خمینی روبرو شده بود( و از مقابل آنها 

روی « وابستگی روانی»روانی ناخودآگاه به نام  گریخت، لذا به یک استراتژی دفاعیمی
آورد. این وابستگی نسبت به حامیان روانی او شکل گفت که در سراسر دوران قدرتش، 

و در باالترین سطوح به روسای جمهوری  یسیمؤدب نف همراه او بودند: علم، اقبال، دکتر
دن از طریق افرادی آمریکا. سراسر حکومت وی نشانگر نزدیکی او و امید به قدرتمندش

ی هاسیاستهمچون کندی، کارتر و ریگان بود و برای حفظ این افراد به عنوان حامیان روانی 
 شاه تا جایی پیش رفته بود که حتی در کنار روسای جمهور جمهوری خواه نیز قرار

 گرفت.می
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