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 مممقدّ. 9
ای کابینهسقوط کرد و جای خود را به 1779مرداد  91دولت دکتر محمد مصد  در    
فرایند و دالیلی که موجبات سقوط دولت  ةاهلل زاهدی داد. در بارریاست سپهبد فضلبه

ستند.  القول نیفقامور متّ قان، نویسندگان و دیگر آگاهان بهمصد  را فراهم آورد، محقّ
کار مانده، تعابیر مختلفی بهها، آثار و خاطرات برجایآن واقعه  در نوشته ةبارتبع آن دربه
ه و در همان حال، روایات گوناگونی از آن ارائه شده است. برخی آن را یک فرایند رفت
 91واقعۀ تر، ای فزوناند و دستهی تعبیر کردهقیام یا رستاخیز ملّاند  شماری، از آن، بهدانسته
گیری اند. همچنین، در چگونگی و دالیل تکوین، شکلرا کودتا ارزیابی کرده 1779مرداد 
است. شماری از منابع، برای و براهینِ متفاوت و گاه متضادی ذکر شده هان، نظرو وقوع آ
اند  گروهی دیگر، تلفیق و ترکیبی از عوامل مرداد، منشأ بیرونی جستجو کرده 91واقعۀ 

ویژه، در منابع و آثار برجای مانده از اند  بهداخلی و خارجی را از دالیل آن واقعه برشمرده
ب سیاسی وقت هم، عمدتای نقش و جایگاه رقبا و مخالفان سیاسی، در بروز ها و احزاجریان

تبیین روند  ،حاضر ۀاست. هدف مقالکننده دیده شدههای آن، پررنگ و تعیینواقعه و پیامد
گرا و ، از منظر راویان منتخب پهلوی1779مرداد  91واقعۀ گونی روایت و دالیل گونا

 حامیان دولت مصد   است.
 ان مسئلم.بی9-9
های متفاوتی از قرائت  در روایت راویان طرفدار حکومت پهلوی و حامیان دکتر مصد    

مورد بررسی تحلیل و  ۀاین امر، مسئلاست. با عنایت بهصورت گرفته 1779مرداد  91واقعۀ 
ارزیابی تاریخی دالیل و براهین بروز تعارض و تفاوت نگر  در روایت راویان این دو 

 است. 1779مرداد  91واقعۀ گیری ردیابی فرایند تکوین و شکلنگر ، در 
گرا و مدافعان دولت دکتر مصد  چه عواملی باعث تفاوت نگر  راویان پهلوی پرسش:
 است؟ شده 1779مرداد  91واقعۀ روند و دالیل بروز نسبت به

موضوع های مختلفی که بهدر مقاله پیش رو تال  شده است، با تحلیل انتقادی روایت
اند )مطالعه موردی: روایات منتخب پرداخته 1779مرداد  91واقعه یا رخداد کودتای 

ها، تحلیل و گرایان و طرفداران دکتر مصد (، دالیل و براهین این گوناگونی نگر پهلوی
 ها، توضیح داده شود. ارزیابی

ادگی، مدعای پژوهش این است که عالیق، خاستگاه و جایگاه خانو مدعا/ ررضیم:
های معنایی و ایدئولوژیکی، سیاسی و اجتماعی راویان، زوایای دید و شبکه -عقیدتی

های آنها پدید آورده  موجب شده است تا، در تحلیل محتوایی گوناگونی در آثار و نوشته
ها و سازیها، کانونرانیها و حاشیهسازیبرجستهمرداد، به 91واقعۀ گفتمانیِ دالیل بروز 

 های دلخواه دست بزنند.ردازیپشخصیت
 .تعاريف؛ چارچوب مفهومی9-0

 های گوناگونی ارائه شده است. روایت 1779مرداد  91از واقعه یا رخداد 
حاضر، مقصود از روایت تاریخی، عبارت از توالی ادرا  شده وقایع مهم انسانیِ  ۀدر مقال
دار با هم در ارتباط د و معنیصورت غیراتفاقی، هدفمنکه، به 1مندی استمند و مکانزمان
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ت و جایگاه تبع آن، عواملی نظیر هویّ(. به11 -11: 1717است )توالن، قرار گرفته
فکری، عقیدتی  هایهای سیاسی و حزبی، عالیق و گرایشخانوادگی و طبقاتی، وابستگی

و مههبی، دوری و نزدیکی زمانی و مکانی، جایگاه رجالی و علمی راویان و نیز 
هی در نگر ، ها، قصد، عالیق و انتظارات آنها از حیث التفاتی، نقش قابل توجّفهمپیش

های معنایی و محتوایی بندی نهایی روایات تاریخی ایفا کرده، شبکهزاویه دید و صورت
 .(131 -131: 1711توانی،   مالیی71 -31: 1710دهد )حضرتی، دی را شکل میمتعدّ
روایت ساخت و خردهروایت یا میانایت  یا زیرساخت، میانروها در سه سطح کالنروایت 

مخاطب، ترتیب، رابطه روایت با اجتماع و یا روساخت مورد ارزیابی قرار گرفته و به
معنایی و محتوایی آن را بررسی  ۀو نهایتای زاویه دید و شبک ساختار و قالب بیرونی متن

گیرد، که ها انجام میمین سطح روساختها هم، در هکنند. عمده تحلیل گفتمان روایتمی
 (. 71 -31: 1713کند )مانزلو، تری هم با موضوع مقاله حاضر پیدا میارتباط نزدیک

و در  ها اتفا  افتادهح روساختبرای ادرا  دالیل زوایای دید مختلفی که در همین سط  
شاخد کلی و  دهد، هفتای را شکل میمعنایی و محتوایی ویژه ۀروایات تاریخی، شبک

 اصلی زیر قابل ردیابی است: 
کند  میان زمان واقعی و زمان روایت را بررسی می ۀتوالی و گسست زمانی، که رابط  

تبیین نقش دوری و نزدیکی مکانی در صورتبندی نهایی دوری و نزدیکی مکانی، که به
رانی، در هسازی و حاشیبرجسته ( . 77 -79: 1710ولت، پردازد )لینتیک روایت می

جایگاه بازیگران  پردازد که، راویبررسی دالیلی میتحلیل گفتمان اهمیت زیادی دارد و به
(  پیوستگی و انسجام متنی، که 131 -111: 1711دهد )احمدی، ل مییا تنزّ واقعه را ارتقا

فکری راوی است   ۀهدف آن سنجش میزان انسجام پیرنگ و طرح متن، بر مبنای منظوم
ها پردازد که از طریق آندی میهای معنایی متعدّبررسی و فهم شبکهازی، بهسکانون
سازی، عبارت دیگر کانونبه  (117 -11: 1717های راوی عملیاتی شده است )توالن، ایده

شود، نوعی ایدئولوژیک کردن موضوع است ای ظاهر میکه در دو شکل اصلی و حاشیه
های سازی، که میزان برساختگی  شخصیتتشخصیّکند  های راوی را عینی میکه ایده

دهد  های واقعی را مورد سنجش قرار میتروایت توسح راوی و رابطه آن با شخصیّ
ی و کیفی آمارهای ارائه شده در روایت را ت و سقم کمّت، آمار و ارقام، که صحّکمیّ

یگاه روایان در درون خاستگاه و جارو با توجه بهترتیب در مقاله پیشکند. بدینبررسی می
تبیین گرا و طرفداران دکترمصد ( بهدو گفتمان متعارض و دو زاویه دید متفاوت )پهلوی

مثابه رویداد( روایات متفاوتی زیسته واحد )به ۀدالیلی خواهیم پرداخت که از یک تجرب
 اند.ارائه داده

 ة پژوهش.پیشین9-3
ویژه به  استحقیقی صورت نگرفتهموضوع و محتوای پژوهش حاضر تاکنون ت ةباردر  

تحقیقات تاریخی عا و چارچوب مفهومی ارائه شده بهتبیین موضوع بر بنیان طرح مسئله، مدّ
 نگارانه راه نیافته است.و تاریخ
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 پژوهش.ضرورت و اهمیّت 9-8
ا در ادرا  ما ر ۀکه دامننقد آثار و منابع تاریخی بر مبنای زوایای دید راویان، عاله بر این  

تحلیل گفتمانی  یدهد  در ارتقات تاریخی گستر  میتحوّالبررسی  و تبیین رخدادها و 
 ت قابل توجهی دارد. نگاری اهمیّشناسی و علم تاریخدانش تاریخ

 
 . بيث و بررسی0
 9330مرداد  08واقعة ها  منتخم شناسی روايتگونم.0-9
داد، مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی مر 91واقعۀ روایت، از  19حاضر تعداد  ۀدر مقال  

یان در شئون گوناگون، آثار جایگاه و عالیق راو است. با توجه بهانتقادی قرار گرفته
دهد. روایات های معنایی متفاوتی از موضوع را نمایش میدید و شبکه ۀشده، زاویارائه

روایت(  1روایت( و طرفداران دکتر محمد مصد  )  1گرایان )منتخب، شامل پهلوی
 اند.موضوع داشتهشود، که هر یک زوایای دید متفاوتی بهمی
 گرايان.روايات منتخم پهلو 0-9-9
زیری مصد  در و(، که در دوران نخست1717 -1937سرلشکر حسن ارفع ) .0-9-9-9

حامیان محمدرضاشاه، در براندازی دولت مصد  نقش  ةدر زمر کرد وارتش خدمت می
است، در منتشر شده 1733، که در سال در خدمت پنج سلطانتاب الی داشت  در کفعّ

در دولت دو  را مرداد، شاه و دربار، و دکتر مصد  و حامیانش 91واقعۀ روایت خود از 
بودند. در کنار اینها، آرایی کردهکه در مقابل هم صف استکانون اصلی و محوری دانسته
است که عبارت بودند از: افسران ارتش دهای را هم تشخید داارفع، چندین کانون حاشیه

اهلل زاهدی  حزب   سپهبد فضلهاة ایران  آمریکاییو نیروهای نظامی  حزب تود
زحمتکشان دکتر مظفر بقایی  حزب نیروی سوم خلیل ملکی  دکتر حسین فاطمی وزیر 

 (. 333: 1733امور خارجه دولت مصد  )ارفع،
ی از جایگاه سیاسی و نظامی او مرداد تا حد زیاد 91واقعۀ روایت ارفع در حمایت از   
یک »کودتا، بلکه مرداد را، برخالف طرفداران مصد ، نه 91واقعۀ گیرد. ارفع ت مینشئ

( و برای عوامل خارجی در آن واقعه 379کند )همان: ارزیابی می« قیام واقعی و اصیل
مصد  در گستر  تقابل گونه نقشی قائل نیست. او نقش کانون محوری تحت هدایت هیچ

داند و معتقد است، مصد  برخالف اصول قانون میان دولت و دربار را بسیار مهم می
اساسی در صدد براندازی سلطنت بود. ارفع، اگرچه شاه و دربار را یکی از دو کانون اصلی 

ت علیه دول ،اقدامات آن احیانای به در صدد تال  نیست که ت، امااسروایت خود جای داده
گرفته در اطراف ای شکلهای حاشیهای جدی بکند. از نظر ارفع، کانونمصد  اشاره

(، زاهدی و 337 -339کانون شاه و دربار، از جمله افسران ارتش و نیروهای نظامی )همان: 
ای رقیب، عمدتای های اصلی و حاشیهتا حدی حزب زحمتکشان دکتر بقایی، در برابر کانون

ویژه برای حزب توده، که کردند. ارفع، بهو رفتاری قانونی پیشه می حالت تدافعی داشتند
ای فعالی قائل است که، در مقاطعی، در داند، نقش حاشیهآن را از حامیان مصد  می

ت زمان، شخصیّطور هم(. او به331 -337همان: شود )جایگاه کانونی محوری ظاهر می
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تی سنّ ،مقام سلطنت به را د و احترام عمومیدهل میمصد  در میان جامعه ایرانی را تنزّ
( تا شخصیتی برجسته از شخد و 379کند )همان: دیرینه و غیرقابل اغماض ارزیابی می

  جایگاه شاه ارائه دهد.
(، برای بار 1717سال بعد ) 77مرداد، حدود  91واقعۀ اردشیر زاهدی از فاعالن  .0-9-9-0

مرداد با  91واقعۀ بود که از  1771لین بار در سال . اوّاستنقل خاطرات خود پرداخته دوم به
اهلل زاهدی را در آن واقعه برجسته کرد عنوان قیام ملی یاد کرده و نقش پدر  فضل

(. این بار، یک بُعد زمانی و نیز مکانی طوالنی میان 731 -710: 1770، صدری)شوکت
روز بحرانی(،  7الف روایت قبلی )است. او برخمهکور فاصله انداخته ۀخاطرات او با واقع

و در همان حال نقشی کانونی برای پدر   نقشی برای عوامل خارجی قائل نبودکه هیچ 
(، در روایت 711 -710گرفت )همان: اهلل زاهدی در سقوط دولت مصد  در نظر میفضل

گویی  شود، کهای برای آمریکاییان و انگلیسیان در آن واقعه قائل میاخیر، نقشی حاشیه
 -110: 1717عنوان رهبر مخالفان مصد  بودند )زاهدی، ناگزیر از پهیر  سپهبد زاهدی به

مخالفان مصد    :کندمرداد، دو کانون اصلی شناسایی می 91واقعۀ (. زاهدی در 119
موافقان مصد . عالوه بر آن، او دو کانون اصلی دیگر در میان مخالفان مصد  را شاه و 

بار زاهدی رانی روایت قبلی، ایناست. برخالف حاشیهتشخید داده پدر  سپهبد زاهدی
مرداد قائل است  با  91واقعۀ ت منجر بهتحوّالتری در روند برای شاه، نقش برجسته

کند که حال، همچنان، سپهبد زاهدی و تیم همراه او را مهمترین کانونی ارزیابی میاین
 (. زاهدی،110 -131ایفا کردند )همان:  لی در واقعه مهکوراوّ ۀنقش برجسته و درج

واقعۀ  تری برای حزب توده و جریان چپ در روند منجر بهای پررنگبار، نقش حاشیهاین
کننده، ظاهر مرداد قائل است که، در مقاطعی در جایگاه یک کانون محوری و تعیین 91

زعم زاهدی، قیام ملی علیه یابد، که بهمی مهمترین دالیلی ارتقا شده و خطر ناشی از آن، به
 (. 171 -173ساخت )همان: مصد  را بیش از پیش ضروری می

، که در اوج دوران هانیم قرن سلطنت بر دلصدری در کتاب منوچهر شوکت .0-9-9-3
صدری، قدرت محمدرضاشاه و در حمایت از سلطنت پهلوی نوشته شده است )شوکت

همترین کانون تأثیرگهار در برابر کانون دولت شاه م ،(. در این روایت711 -771: 1770
 ةمجلس شورای ملی دور است. راوی حزب توده،تحت هدایت دکتر مصد  معرفی شده

گیری ای در روند شکلهای حاشیهها را مهمترین کانونها و انگلیسیهفدهم، آمریکایی
نویسنده از همه (. هدف نهایی 773و  770: 1770کند )همان،مرداد معرفی می 91واقعۀ 
بود )همان،  1779مرداد  91واقعۀ دادن و قیام ملی دانستن ها، قانونی جلوهسازیبرجستهاین
1770 :779- 771 .) 
 91واقعۀ ، از ت ایرانتحوّالعصر پهلوی و الهی هم در کتاب اهلل حکیمنصرت :0-9-9-8

و دربار و نیز دکتر مصد  کند. در روایت او شاه تحت عنوان قیام ملی یاد می 1779مرداد 
ترتیب نقش مثبت و منفی در اند که بهو طرفداران او دو کانون اصلی رقیب ذکر شده

گرایی و دفاع از قانون زعم راوی، شاه محور قانونکنند  بهت آن روزگار ایفا میتحوّال
است که اساسی است و مصد  نماد و محور اختنا  و ناقپ قانون اساسی معرفی شده
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(. 117 -113و  110و  137: 1731الهی،   دارد نظام مشروطه را از میان بردارد )حکیمتال
است، الهی که کتابش را در دوران اقتدار محمدرضاشاه نوشته و منتشر کردهحکیم
گونه نقشی برای عوامل و کشورهای خارجی در براندازی دولت مصد  قائل نیست و هیچ

، که تحت هدایت گیردای در نظر می زاهدی نقشی حاشیهاهللدر آن میان، برای سپهبد فضل
برد کانون اصلی )که شاه در رأس آن است( قیام مردم علیه دولت مصد  را پیش می

 (. 119 -131: 1731)همان، 
یران سفار  دربار ا، که بهآریامهر شاهنشاه ایرانرامش سنگوی در کتابش  .0-9-9-7

همین دلیل، در روندی حنی غیردوستانه و انتقادی دارد و بهدکتر مصد  ل ، نسبت بهنوشته
دهد: کانون تحت مرداد منتهی شد، دو کانون اصلی و محوری تشخید می 91واقعۀ که به

زعم کرد  کانون تحت هدایت شاه، که بهرهبری دکتر مصد ، که نقشی منفی ایفا می
: 1777ت برعهده داشت )سنگوی،تحوّالنویسنده، رفتاری کامالی قانونی و مثبت در روند 

ای ولی تقریبای خنثی و کمتر مؤثر تصویر نگوی جبهه ملی را هم کانونی حاشیهخ(. س901
رساخته نویسنده است، ای بهای حاشیههفدهم هم از دیگر کانون ةاست. مجلس دورکرده

زودهنگام و های شاه، موضوع اختالفات سخنان و نوشته، عمدتای با استناد بهکه تال  شده
سازی شده، چنان وانمود شود که، دکتر مصد  از ناپهیر آن با دکتر مصد  برجستهپایان

قدرت  ۀستیز و فاقد درکی منطقی برای رعایت موازنهمان ابتدا، فردی دیکتاتورمآب، قانون
قانونی با سایر قوای حکومتی بوده و با برگزاری رفراندوم، تال  داشت، بر حیات نظام 

هدف توجیه و ضرورت براندازی دولت ها بهسازیبرجسته این ۀه پایان دهد  هممشروط
و  910و  901 -903: 1777گرفت )همان، صورت می 1779مرداد  91واقعۀ مصد  در 

 (. 970و  911
سال سلطنت و  73واقع واپسین دفاعیات شاه از تاریخ، که درکتاب پاسخ به .0-9-9-6

 شاه به و زمانی تدوین و تنظیم شده است که، 1771سال حکومتش در ایران است، در 
های نفس سالبها تر  کرده و از اقتدار و اعتماددنبال وقوع انقالب، ناگزیر کشور ر

است، حال، تال  کردهاست  اما درهرای تام پیدا کرده( فاصله1770 -1730گهشته )دهه 
عمل بیاورد. شاه در دفاع قابل قبولی بهمرداد(  91واقعۀ از مقاطع مختلف سلطنتش )از جمله 
مرداد منجر شد، از همان آغاز، دو کانون  91واقعۀ به  جایگاه یک فاعل، در روندی که
کانون محوری اول که تحت هدایت او قرار دارد،  :دهداصلی و محوری تشخید می

گرا و حافظ و نگر، واقعپرست، آیندهگرا، وطنکند که سراسر قانونشخصیتی را تصویر می
ملت ایران برخوردار است  کانون  ۀایران بوده و از حمایت قاطب ۀپشتیبان نظام مشروط

وزیر وقت در رأس آن است، که شخصیتی است محوری دوم، که دکتر مصد  نخست
گریز، طلب، دیکتاتورمأب، قانونافسرده و بیمار، قدرت فریب،باف، مشکو ، عواممنفی

(. شاه، در روایت خود، مصد  را متهم 179 -111: 1731جوج )پهلوی، خودپسند، ناالیق، ل
کند، که گویا در سراسر دوران وابستگی و همراهی با سیاست بریتانیا در ایران می به

و  111کرده است )همان: وزیری خود هدفی جز تحقق اهداف انگلستان دنبال نمینخست
این هدف صورت ها، بهپردازیتشخصیّها و سازیاین کانون ۀ(. هم177و  193 -197
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ناپهیر و مرداد و براندازی دولت مصد  را امری اجتناب 91واقعۀ نهایت، گیرد تا، درمی
کند، نقش دکتر مصد  در ضروری برای نجات کشور ارزیابی کند. شاه تال  می

سازی تهبرگزاری ناسالم انتخابات و سپس ارتباط غیردموکراتیک او با نمایندگان را برجس
سازی برجستهستیزی وی تلقی نماید  در همین راستا، شاه، بهکرده، مصدا  بارز قانون

(. دیگر 170پردازد )همان: موضوع برگزاری رفراندوم انحالل مجلس توسح مصد  می
واقعۀ زعم او، در روند منجر بهشاه، که به ۀِ برساختای و گاه محوری و اصلیکانون حاشیه

قش قابل توجهی ایفا کرد، حزب توده بود. شاه برای تهکر اهمیت خطر حزب مرداد، ن 91
کند که رقم افسران طور دقیق ذکر میکند و بهتوده حتی از کمیت و آمار هم استفاده می

نفر افزایش یافته بود. در همین راستا، شاه  130نفر به  110مصد  از  ةای ارتش در دورتوده
ای دیگری ولت شوروی از حزب توده هم کانون حاشیهد ۀنیاگرااز سیاست حمایت
ای (. آمریکا و انگلستان دو کانون حاشیه171 -173و  177و  179برساخته است )همان: 

چندان قابل مرداد، نقش و جایگاهی نه 91واقعۀ دیگری هستند، که در روایت اخیر شاه از 
واقعۀ ت منجر بهتحوّال(. شاه در 171و  177اعتنا، برای آنها در نظر گرفته شده است )همان: 

است )همان: اهلل زاهدی در نظر گرفتهاهمیتی هم برای فضلای کممرداد،  نقش حاشیه 91
تی بس مرداد، شخصیّ 91 -97(. برخالف منابع مخالفان، که در جریان رخدادهای 173

سازی جایگاه رجستهبدهند، که از کشور گریخت  اما، شاه، بهزبون و بزدل از شاه ارائه می
پرداخته و خروج خود از مرداد  91واقعۀ  منجر به ةخود در هدایت رخدادهای چند روز

دهد )همان: ور نسبت میدر کش« حمام خون»اجتناب از دلیل ترس، بلکه بهبه کشور را نه
آمریکایی  -مرداد را کودتایی انگلیسی 91واقعۀ و در حالی که مخالفان،  (173 -177
کند، که دانند  شاه، ضمن قیام ملی خواندن آن،  کودتای واقعی را متوجه مصد  میمی
 را ویژه نقش مردمدانه، فرمان عزل خود از سوی شاه را نادیده گرفت. شاه بهزعم او، متمرّبه

( و برای 171و  177 -173کند )همان: سخت برجسته می ،در براندازی دولت مصد 
شود که با سقوط دولت او ت او را تنزل دهد، مدعی میکه شخصیت مصد  و دولاین
 (.171پایان یافت )همان: « حکومت ارازل و اوبا  در شهرها»
 روايات منتخم طررداران دکتر م دق .0-9-0
مرداد، مدتی بعد از سقوط رژیم  91واقعۀ روایت دکتر غالمحسین صدیقی از  .0-9-0-9

ساله اله، بازگو و منتشر شد. صدیقی طی یکس 93 -91پهلوی و با فاصله زمانیِ حدود 
وزیر و وزیر کشور بود و مرداد، در دولت دکتر مصد  معاون نخست 91واقعۀ منتهی به

وفاداران  ةبنابراین حضور فعال و تأثیرگهاری در رخدادهای آن زمان داشت. او در زمر
کرد. در یابی میمرداد را کودتایی نظامی علیه دولت مصد  ارز 91واقعۀ دکتر مصد ، 

مرداد، دو کانون محوری و اصلیِ رقیب وجود  91واقعۀ روایت صدیقی، در روند منجر به
وزیر وقت، و کانون مخالفان دولت دارد: کانون تحت هدایت دکتر محمد مصد  نخست

های سیاسی متعدد داخلی و نیز عوامل خارجی را در بر مصد ، که دربار، افراد و جریان
  در روایت (. برخالف روایت مخالفان مصد 170و  133: 1739رجاوند، گرفت )ومی

ب آن واقعه، نه مصد  و دولت او، بلکه مخالفان داخلی و خارجی او معرفی صدیقی، مسبّ
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گرایان، حزب توده همدست و که، در روایات پهلویحالی  در(131 -133اند )همان: شده
ضمن اعالم برائت از حزب توده، عدم اقدام صدیقی،  .استحد دکتر مصد  معرفی شدهمتّ

ارتش علیه مخالفان مصد  در روزهای  ۀکرده در بدنای جاخو افسر توده 100حدود 
مرداد را، دلیلی روشن برای ارتباط و همکاری حزب توده با کودتاگران دانسته  91 -97

مانی مصد  از مرداد را قیامی ملی دانسته و نافر 91واقعۀ است. برخالف مخالفان، که 
صدیقی،  ،اندپهیر  حکم عزلش از سوی شاه را کودتا علیه نظام مشروطه ارزیابی کرده

براندازی دولت مصد  شد، کودتایی را که منجر به 1779مرداد  91تا  97رخدادهای 
داند که با کمک عناصر داخلی علیه دولت ملی و مردم ایران انگلیسی می -آمریکایی

 (.171 -170و  133شد )همان: تهمورد اجرا گهاشبه
، چند 1770 دکتر کریم سنجابی هم، که در کابینه نخست دکتر مصد ، در سال .0-9-0-0

های لو در همان حال، دبیر کل حزب ایران، از مهمترین تشکّ ماهی وزیر  فرهنگ بود
صد  ی دکتر ممرداد تحت عنوان کودتا علیه دولت ملّ 91واقعۀ ملی، بود  از  ۀعضو جبه
 91واقعۀ (. نظیر صدیقی، سنجابی هم در روند منجر به113: 1711کند )سنجابی، یاد می

دهد: کانون تحت هدایت دکتر مصد  مرداد، دو کانون محوری رقیب تشخید می
وزیر  کانونی که، با محوریت دربار و شاه، مجموعه مخالفان مصد  را شامل نخست
در خارج از  1711ساله و در سال  71 -77ی تقریبای شد. روایت سنجابی با فاصله زمانمی

است. در روایت آن افزوده شدههای بعد، برخی نکات تکمیلی بهایران منتشر شده و در سال
واقعۀ ای تأثیرگهار در های محوری یا حاشیهجزئیات اقدامات و رفتارهای کانونسنجابی، به

اقدامات کانون اصلی تحت هدایت  ةباراز جمله در   استمرداد اشاره چندانی نشده 91
های دهد. سنجابی انگلیس و آمریکا را هم از کانوندربار و شاه اطالع زیادی ارائه نمی

است سازی نقش آن پرداختهبرجسته مرداد تشخید داده و به 91واقعۀ محوری فعال در 
است، که تصریح سنجابی  ۀای برساختهای حاشیه(. حزب توده از دیگر کانون117)همان: 

دارد، برخالف روایت مخالفان، ارتباطی با دولت مصد  نداشت و حتی در صف معاندان 
دولت وقت بود. برخالف مخالفان، در روایت سنجابی نقش حزب توده در حمایت از 

(. 113 -117است)همان: حاشیه رانده شده و ناچیز جلوه داده شدهدولت مصد  کامالی به
کند ن، سنجابی از دستاوردهای اقتصادی و مالی دولت مصد  دفاع میبرخالف نظر مخالفا

 حاشیه برده و بهمرداد انجامید، به 91واقعۀ و موضوع بحران مالی دولت را در روندی که به
که، روابح مصد  با علما و روحانیون را هم امری معمول دهد. ضمن اینحد هیچ تقلیل می

(. سنجابی از حزب ایران که خود 111 -117د )همان: کنو تا حدی دوستانه ارزیابی می
دهد و عملکرد آن حزب در دفاع از دولت ای فعالی ارائه میدبیرکل آن بود، کانون حاشیه

(. اگرچه، سنجابی، اقدام 111کند )همان: سازی میمصد  و مقابله با مخالفان را برجسته
داند، اما، برخالف روایت منابع ه میمصد  در برگزاری رفراندوم و انحالل مجلس را اشتبا

کند ای و کمتر قابل اعتنا ارزیابی میمرداد را حاشیه 91واقعۀ مخالف، تأثیر آن در بروز 
عملکرد یا  (. سنجابی هم نظیر بسیاری دیگر از طرفداران مصد ، سوء113 -111)همان: 

ت او، مستقیم و داند و در روایاشتباه سیاسی قابل ذکری را متوجه دکتر مصد  نمی
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رفتارها و عملکرد منطقی و درست مصد ، در عرصه سیاست داخلی و غیرمستقیم، 
(. برخالف روایت مخالفان، 17 -10: 1731زاده، است )سیفسازی شدهخارجی برجسته
ای برخوردار منش، که مخالفانش از آزادی عمل بسندهای کامالی دموکراتسنجابی چهره

ها و رو  مصد  در روند مهاکرات و که سیاستدهد  ضمن اینه مید، از مصد  ارائبودن
آمیز، قانونی و عاری پیگری مسئله نفت با کشورهای انگلستان و آمریکا را منطقی، مسالمت

توانست مرداد رخ داد، نمی 91کند، تا نشان دهد، آنچه در از هرگونه اشتباه ارزیابی می
المللی های گوناگون داخلی و بینمصد  در عرصهها و برخوردهای نادرست نتیجه سیاست

مقابل، سنجابی نقش منتقدان و مخالفان داخلی (. در119 -111: 1711شد )سنجابی، با
اهلل ابوالقاسم کاشانی،  مظفر بقایی و حسین مکی( را در گستر  بحران مصد  )نظیر آیت

برابر شرکت نفت  های اصالحی و مبارزاتی مصد  درو ممانعت از عملی شدن برنامه
ه و ناشی از کند و بدون ارائه دلیلی روشن، مخالفت این افراد را غیرموجّبرجسته می

سازی و تعبیر مخالفان از (. برخالف برجسته17و  1 -1: 1731زاده، داند )سیفطلبی میجاه
عنوان کودتا و مرداد( به 97وزیری )استنکاف مصد  در پهیر  حکم عزل از مقام نخست

قدام علیه قانون اساسی مشروطه، در روایت سنجابی، صدور فرمان شاه مبنی بر عزل مصد  ا
ه، سنجابی، تمام دالیل و براهین (. حاصل آنک97است)همان: غیرقانونی دانسته شده

حاشیه رانده و با  مرداد منتهی شد، به 91واقعۀ مخالفان، برای ردیابی فرایندی که به
کننده، برای جایگاه دکتر مصد ، فقح یک دلیل برجسته و تعیینت و سازی شخصیّبرجسته

کند و آن نقش بدون بدیل دکتر مصد  وقوع کودتا و براندازی دولت مصد  شناسایی می
انگلستان از ایران « قهرمان ملی کردن صنعت نفت ایران و برچیدن بساط استعمار»عنوان به

 (.371: 1711است )سنجابی،
ساله و در  31مرداد، با فاصله زمانی تقریبای  91واقعۀ رتضی مشیر از روایت م .0-9-0-3

انگلیسی ارزیابی  -مهکور را کودتایی آمریکایی ۀاست. روایت او واقعمنتشر شده 1731
دستاوردهای ملی شدن صنعت نفت ایران صورت عملی  کردنهدف عقیمکند، که بهمی
مرداد را باید در  91واقعۀ محوریِ روند منتهی بهنظر مشیر، کانون بنابراین به  خود گرفتبه

(. در روایت مشیر هم، 933: 1731اصلِ ملی شدن صنعت نفت ایران جستجو کرد )مشیر، 
گرایان، که ها و دالیل ارائه شده از سوی پهلویروایتنظیر سایر همفکران دکتر مصد ، به

نشده و شخصیتی توجه و اعتنایی د، انکودتا بلکه قیامی ملی دانستهمرداد را نه 91واقعۀ 
شدن صنعت نفت را، یعاری از اشتباه و خطا از مصد  ارائه داده و نقش او در ملّ

کند. مشیر، در میان مخالفان داخلی و خارجی دکتر اول ارزیابی می ۀکننده و درجتعیین
 است: کانونای تشخید دادهمصد  و دولت او، چند کانون محوری و بعضای حاشیه

محوری انگلستان و آمریکا  کانون محوری دربار با هدایت شخد شاه  کانون محوری 
اهلل زاهدی ای شکل گرفته در پیرامون سپهبد فضلمجلس شورای ملی  کانون حاشیه

 91واقعۀ که، در روایت خود وارد جزئیات شود، (. مشیر بدون آن937 -933: 1731، )همان
سازی نقش کرمیت آمریکایی )با برجسته -گلیسیمرداد را کودتای مشتر  عوامل ان

کند سازی نقش شاه و زاهدی( ارزیابی میروزولت( و مخالفان داخلی مصد  )با برجسته
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 (.931: 1731)همان، 
عبدالهادی حائری، از دیگر کسانی است که، در جمع مدافعان دولت دکتر  .0-9-0-8

آمریکا و عوامل  -مشتر  انگلستانمرداد با عنوان کودتای  91واقعۀ محمد مصد ، از 
مرداد،  91واقعۀ (. روایت او از 111: 1739داخلی مخالف مصد  یاد کرده است )حائری، 

است. در روایت حائری از روند چاپ و منتشر شده 1739ساله، در  30زمانیِ تقریبای  ۀبا فاصل
نون محوری نخست است: کامرداد، دو کانون محوری رقیب، ترسیم شده 91واقعۀ منجر به

شد  کانون محوری رقیب هم، مجموع مخالفان دولت توسح دکتر مصد  هدایت می
گرفت. حائری در کنار کانون اصلی مخالفان مصد  در داخل و خارج از کشور را در برمی

است: کانون دربار، که توسح شخد ای فعال هم شناسایی کردهمصد ، چند کانون حاشیه
نون تحت هدایت عوامل آمریکایی  کانون تحت رهبری عوامل شد  کاشاه رهبری می

زعم ایِ فعال، که بهانگلیسی  دکتر حائری، میان فعالیت و عملکرد این سه کانون حاشیه
تری ایشان در مرکز ثقل کانون محوری رقیب مصد  قرار داشتند، هماهنگی نزدیک

مام روایات مدافع دکتر مصد ، ت(. نظیر اکثر قریب به111: 1739)همان، استتشخید داده
ت بسیار برجسته و بدون وزیر وقت، شخصیّدر روایت حائری هم، از دکتر مصد  نخست

رفتار و اقدامات او در شئون گوناگون سیاسی، اجتماعی،  ۀاست، که همبدیلی ترسیم شده
تأیید قرار ت ایران تعبیر و مورد الملل، در راستای دفاع از منافع ملّاقتصادی و سیاست بین

(. در روایت حائری هم، نقش حزب توده، در جایگاه کانونی 131: 1739گیرد )همان، می
شد، در حمایت مستقیم و غیرمستقیم از مثابه کانونی محوری ظاهر میای، که گاه بهحاشیه

 (. 110 -131: 1739کننده ترسیم شده است )همان، مخالفان مصد  بسیار برجسته و تعیین
مرداد، کودتای نظامی مشتر  انگلیس و  91واقعۀ در روایت غالمرضا نجاتی،  .0-0-7

آمریکا علیه نهضت ملی ایران دیده شده است. در روایت او، شخصیت دکتر مصد  در 
رهبری نهضت ملی بسیار برجسته و بدون بدیل دیده شده، که در جایگاه هدایت 

ماری انگلستان در ایران، از حمایت قاطبه ترین کانون مبارزه و مقابله با منافع استعمحوری
(. برخالف روایت مخالفان، 33و  17و  99 -13: 1731ملت ایران برخوردار بود )نجاتی، 

در روایت نجاتی، جز برای مصد ، برای هیچ فرد یا جریان سیاسی و اجتماعی دیگری، در 
اعتنا در نظر  بلگیری و پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، نقشی قاتکوین، شکل

ترین کانون (. در روایت نجاتی، انگلستان محوری19: 1731گرفته نشده است )همان، 
دنبال براندازی مقابله با نهضت ملی و دولت مصد  دیده شده است، که از همان آغاز، به

اثر ساختن قانون ملی شدن نفت بود. در این میان، نقش آمریکا، در مقایسه با دولت و بی
های (. نجاتی مهمترین کانون37و  90: 1731ای دیده شده است )همان، گلستان، حاشیهان

ه و دربار، مخالفان آمریکایی را: شا -زعم خود، کودتاگران انگلیسیای مرتبح با، بهحاشیه
سنا و شورا، افسران و امیران مخالف در ارتش و نیروهای انتظامی،  هایمصد  در مجلس
(. برخالف روایت 93: 1731است )همان،نگار دانستهروزنامه« مشتی» روحانیون درباری و

مرداد را بسیار  91واقعۀ مخالفان، نجاتی نقش شخد شاه )در حد هیچ( و سپهبد زاهدی در 
طور مستقل است، که گویا بهای و در ذیل عوامل انگلیسی اجرای کودتا دیدهحاشیه
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 (.37: 1731 ان،هیچگونه ابتکار عملی از خود نداشتند )هم
مرداد، آخرین اثری  91واقعۀ وزیر وقت، از روایت دکتر محمد مصد  نخست .0-9-0-6

گیرد. روایت مصد ، که طی است که در این بخش مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می
است، در حکم نوعی دفاع از های حضور حصرگونه او در احمدآباد تنظیم شدهسال

های خود او )در شئون گوناگون( است. مصد  عالوه بر خاطرات اقدامات و برنامه
ها و اظهارات برخی مرداد منتهی شد، از نوشته 91واقعۀ شخصی، در روایتِ روندی که به

لع از رخدادهای ایران و نیز اظهارات شاه و مقامات انگلیسی و آمریکاییِ درگیر یا مطّ
مرداد، بهره برده است  91واقعۀ الهای بعد از ای مطالب منتشره در نشریات داخلی در سپاره

وزیری، دو (. در روایت نسبتای مبسوط مصد  از دوران نخست119و  119: 1711)مصد ،
است: کانونی که توسح خود او هدایت کانون محوری و اصلی در برابر هم ترسیم شده

  آن را شد  کانون مخالفان دولت، تحت رهبری دولت انگلستان  که دکتر مصدمی
ای مخالف دولت، در داخل و خارج از های حاشیهها و کانونگر سایر جریانهدایت

گونه نقد یا تقصیری (. در روایت مصد  هیچ110است )همان: کشور، شناسایی کرده
 کند،ه او نشده و خود را در رأس جریان سراسر مورد حمایت جامعه ایران ارزیابی میمتوجّ

ای در روند نهضت ملی شدن صنعت نفت قبل و بعد از دوران کنندهکه نقش تعیین
های مخالفان، تمام اقدامات و است. مصد ، برخالف روایتوزیری ایفا کردهنخست

رفتارهای خود را در چارچوب قانون اساسی مشروطه و در راستای دفاع از منافع ملت ایران 
از سوی دولت انگلستان ارزیابی  مرداد را کودتایی آشکار 91واقعۀ کند  و ارزیابی می

ها علیه منافع ملت ایران صورت که با کمک عوامل داخلی و حمایت آمریکایی کند،می
شدن صنعت نفت ایران، تال  ت ملیسازی اهمیّخود گرفت. مصد  با برجستهعملی به

 ۀند: مرحلکسازی میعمده کانون ۀآن را، در دو مرحل ،دستاوردها اثرکردنبیبریتانیا برای 
المللی و داخلی پایان یافت  قانونی انگلستان در مجامع بینهای شبهاول، که با شکست طرح

اندازی کودتا علیه دولت هدف تمهید مقدمات راهو به 1771دوم که، از تابستان سال  ۀمرحل
 (. در روایت دکتر933 -931او پی گرفته شده و با سرنگونی دولت او پایان یافت )همان: 

نظر او ها علیه دولت )که بهای ولی مهم داخلی در هدایت مخالفتمصد ، دو کانون حاشیه
گرفت( عبارت بودند از: کانون دربار که توسح تحت رهبری کلی دولت بریتانیا انجام می

هفدهم شکل  ةی دورکانونی که در مجلس شورای ملّ و (113شد )همان: شاه هدایت می
شد. مصد  نقش ندگان و نیز افرادی خارج از مجلس ساماندهی میگرفته بود و توسح نمای

همتر حاشیه برده و در ذیل تصمیمات ممرداد را به 91واقعۀ گیری ها در شکلآمریکایی
 (. مصد  در میان آمریکاییان، به119 -110)همان: کندها صورتبندی میانگلیسی
یمات دولتین انگلستان و سازی نقش لویی هندرسون در هماهنگ کردن تصمبرجسته

(. مصد ، 117و  119و  117 -119است )همان: مرداد پرداخته 91واقعۀ آمریکا در روند 
سازی نقش کانونی نشستی برجستهای در روزنامه فیگارو، بهمقالهدر روایت خود، با استناد به

ل مراح ،رئیس وقت سیا ،است، که طی آن آلن دالسمهم در کشور سوئیس پرداخته
اجرایی کودتا را با اشرف پهلوی، لویی هندرسون سفیر وقت آمریکا در تهران و ژنرال 
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(.  نقش ادوارد 111 -117بود )همان: نورمن شوارتسکفِ آمریکایی، هماهنگ کرده
دونالی رئیس وقت اداره اصل چهار در ایران هم، در روایت مصد ، در حمایت مالی از 

(. مصد  برای دولت شوروی هم، 117است )همان: هکودتاچیان داخلی پررنگ دیده شد
ای، دولت او تحویل دهد، در جایگاه کانونی حاشیهتن طالی ایران را به 11که حاضر نشد 

(. برخالف روایات 113است )همان: در ردیف حامیان غیرمستقم کودتاچیان، برساخته
دم کشور از خود، با سازی حمایت سراسر گستر  یابنده مرمخالفان، مصد  ضمن برجسته

ناپهیری خود در وزیر خارجه وقت انگلستان، ساز  ،خاطرات آنتونی ایدناستناد به
موضوع دفاع از حقو  و منافع ملت ایران در برابر کشورهای خارجی را برجسته و 

 1 ۀ(. برخالف روایات مخالفان، که واقع119و  117کننده ارزیابی کرده است )همان: تعیین
اند، در روایتی کامالی را توطئه دکتر مصد  علیه مقام سلطنت ارزیابی کرده 1771اسفند 

ها شده توسح انگلیسیطراحیپیشای ازتر مصد  آن واقعه را توطئهوارونه و متضاد، دک
ارزیابی کرده است که، با مشارکت دربار و شاه، برخی روحانیون، افسران ارتش و بعضی 

هدف کشتن او و پایان کار دولت وی صورت عملی  هملی، ب ۀاز اعضای مخالف جبه
های روایات مخالفان، در روایت سازی(. برخالف برجسته111 -117خود گرفت )همان: به

ل مرداد تا حد هیچ تنزّ 91واقعۀ مصد ، نقش و جایگاه حزب توده در رخدادهای منجر به
تال  حزب توده  ۀیج شایعشده و  نقش توطئه انگلستان و عوامل داخلی آن در تروداده

مثابه دستاویزی کهب برای براندازی سلطنت و ایجاد حکومت جمهوری در ایران )که به
و  111است )همان: سازی شدهبرای برپایی کودتا علیه دولت او صورت گرفت(، برجسته

خواندن رفراندوم انحالل مجلس، که (. برخالف روایت مخالفان، مصد  با قانونی111
سازی همراهی مجلس با برجستهاو با استقبال گسترده مردم کشور مواجه شده بود، به زعمبه

و  113 -111است )همان: مرداد پرداخته 91واقعۀ عوامل انگلیسی و دربار در روند منتهی به
 ةزعم او، سازندهایِ به(. در روایت مصد ، نقش تقابلی مجلس با برنامه997و  903 -909

سازی نقش سازی شده و با برجستهی تأمین حقو  ملت ایران برجستهدولت، در راستا
ای مهم تحت های حاشیهیکی از کانون ۀمثابعوامل انگلیسی در جریان انتخابات، از آن به

هدایت کانون محوری مخالفان دولت )انگلستان( یاد شده است، تا لزوم برگزاری رفراندوم 
(. برخی دیگر از مهمترین 971و  977 -977همان: سازی نماید )انحالل مجلس را برجسته

های مجلس در برخی از حوزه 13اقدامات مصد ، مانند جلوگیری از تدوام انتخابات دوره 
عنوان دالیل منفی انتخابیه، استفاده از قانون اختیارات، که در روایات مخالفان، به

است، در روایت مصد ، سازی شدهمرداد برجسته 91واقعۀ گیری روند منتهی بهشکل
اقدامات مثبت و قانونی دولت که در راستای تقویت موقعیت دولت قانونی و دفاع از  ۀمثاببه

ملت بود،  ۀمنافع ملی و تسهیل مبارزه با استعمار انگلستان انجام گرفت و مورد حمایت قاطب
آنچه در برخالف  (. دکتر مصد ،973 -971و  971 -979است )همان: سازی شدهبرجسته

متمم قانون اساسی، فرمان شاه مبنی بر عزل  13اصل روایت مخالفان آمده است، با استناد به
مرداد را  97وزیری را مغشو ، غیرقانونی و شیوه ابالغ آن در نیمه شب او از مقام نخست

( و از افسران 913و  930و  991 -997کند )همان: سازی میکودتایی نظامی برجسته ۀمثاببه
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ال، علیه ای، ولی فعّکانونی حاشیه ۀمثابمخالف دولت در ارتش و نیروهای انتظامی، به
پردازد سازی نفوذ بیگانگان در ارکان نیروهای نظامی میبرجسته دولت خود نام برده و به

(. در روایت مصد ، مبارزات او با استعمار بریتانیا در ایران، 939 -930)همان:
سو، مجلس چهارم بدین ةمخالفتش با سیاست بریتانیا از دور اشاره به سازی شده و بابرجسته
مشی استعماری آن کشور تداوم خحجاری انگلستان برای براندازی دولت او، به هایسیسهد

سازی نقش برجستهه، به(  ضمن اینک911 -911است )همان: در ایران نسبت داده شده
عنوان یکی از دالیل عمده مخالفت پنجم، به مخالفتش با تأسیس سلسله پهلوی در مجلس

 ةپرداخته است، تا برای حمایت شاه از پروژ 1770وزیری خود در آستانه دهه شاه با نخست
ه، دکتر (. نهایتای اینک971و کند )همان: براندازی دولت خود، دالیل دیرپاتری جستج

مندی ملت گیری از بهرهسازی تصمیم پیشاپیش دولت انگلستان برای جلوبرجستهمصد ، به
عنوان مهمترین دلیل وقوع کودتای ایران از دستاوردهای قانون ملی شدن صنعت نفت، به

تبعات کودتا و عقد مصد ، در توجیه این استدالل خود، به .استپرداخته 1779مرداد  91
زعم وی، معنایی جز کند، که بهکنسرسیوم اشاره میقرارداد نفتی موسوم به

 -917و  901 -903شدن قانون ملی شدن صنعت نفت ایران نداشت )همان: گرفتهنادیده
911.) 
 
 گیر .نتیجم3
گرا و شش روایت از طرفداران دکتر محمد در مقاله حاضر، شش اثر از راویان پهلوی   

، مورد بررسی و تحلیل 1779مرداد  91واقعۀ مصد ، در موضوعِ روند، دالیل و ماهیت 
دو گروه از راویان، در مجموع، دهد، هر های ما نشان میرفت. رهیافتانتقادی قرار گ

عبارت دیگر، دهند. بههایی کامالی متضاد و وارونه ارائه میمرداد، روایت 91واقعۀ  ةباردر
زاویه دید و شبکه معنایی و محتوایی هر یک از دو گروه، ردیابی فرایندی است که، در 

کند، تصویری مطلوب و دلخواه از واقعه ترسیم می چارچوب گفتمانی متفاوت، تال 
عنوان مرداد، به 91واقعۀ گرایان، نماید. در همین راستا است که، در روایت پهلوی

و در روایات اردوگاه رقیب، آن واقعه،  گیردتایش قرار میمورد س« یقیام ملّ»و « رستاخیز»
مرداد  91واقعۀ در روندی که، به شود. اگرچه،خود گرفته و سرزنش میبه« کودتا»عنوان 

مابیش یکسانی اشاره رخدادها و حوادث کمنتهی شده است، هر دو گروه از راویان، به
های معنایی و محتوایی، تقریبای کامالی زاویه دید متفاوت دو گروه، شبکه کنند  امامی
  همچنان استیک از آن وقایع، ارائه دادهگیری و تبعات هری از تکوین، شکلمتفاوت
ها و تهایی که، از شخصیّرانیها و نیز حاشیهسازیها و برجستهتصویرگری است،
گرایان، از که، در روایات پهلویدر حالی  استانجام گرفته هر در روند واقعهای مؤثّکانون

ستیز، عوامگرا و فاقد درایت سیاسی الزم ترسیم تی سراسر منفی، قانوندکتر مصد ، شخصیّ
در نهضت را است، که گویا چندان از حمایت مردم کشور برخوردار نبوده و نقش او شده
وزیری او را، باید مصیبتی برای نخست ۀه دانست، بلکه برهنباید قابل توجّ ،شدن نفتیملّ

تی دموکرات، در روایات رقیب، دکتر مصد ، شخصیّ .مردم و کشور ارزیابی کرد
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حمایت مردم کشور، مدافع حقو  و منافع ملت ایران پرست، سخت مورد گرا، وطنقانون
کردن صنعت نفت معرفی شده، که المللی و قهرمان ملیهای داخلی و بیندر عرصه
وزیری گونه انتقادی بر رو  و منش و گستره اقدامات و رفتارهای او در دوران نخستهیچ

های سازیخصیتوارد نیست. کمابیش، نقش و جایگاه شخد محمدرضاشاه پهلوی، در ش
گرایان، روند منتهی در روایات پهلوی که، به همین دلیل است. همچنان است روایات رقیب

ستیز د و قانونوزیری متمرّقیام و رستاخیزی مردمی علیه نخست ۀمثابمرداد، به 91واقعۀ به
که، در روایت طرفداران دکتر مصد ، از آن واقعه تحت نام حالیاست  درترسیم شده

است، که توسح کشورهای انگلستان، آمریکا و عوامل داخلی آنها )با یاد شده« کودتا»
گرا و مردمی دکتر مصد  صورت محوریت دربار و شخد شاه( علیه دولت ملی، قانون
 -دهد، جایگاه و خاستگاه سیاسیگرفت. تحلیل انتقادی روایات دو گروه نشان می

تبع آن، ایجاد ای در زاویه دید و بهکنندهو تعیین اول ۀاجتماعی و فکری راویان، نقش درج
است. کردهایفا می 1779مرداد  91واقعۀ های معنایی و محتواییِ رخدادهای منجر بهشبکه

گیری، شان از واقعه، دالیل موضعاند، روایتعالوه بر بازیگران و فاعالن، که تال  کرده
کننده پهیر و قانعرابر رقبا و مخالفان، توجیهرفتار و عملکرد آنان و همفکرانشان را، در ب

های نشان دهد  دیدگاه و نگر  فکری و موقعیت سیاسی و اجتماعی راویانی که، طی سال
متعاقب کودتا )قبل و یا بعد از سقوط حکومت پهلوی( روایت دیگری از آن واقعه ارائه 

دلیل همین خاستگاه و  هاست. بگیری در تعیین زاویه دید آنان داشتهدادند، نقش چشم
های دید ها و زاویهفرضجایگاه سیاسی، اجتماعی و فکری متفاوت و متضاد، که پیش

های خود تقریبای هیچگونه اعتباری است، راویان، در روایتشدهمتفاوتی را هم موجب می
ی از گیری گزینشبهره اند و صرفای بههای رقیب قائل نشدهبرای مستندات و براهین روایت
های ها و جریاناند که، مواضع، رفتار و عملکرد آنان یا چهرهاسناد و مراجعی تمایل یافته

اعتباری مدعیات رقبا پهیر ساخته و دالیل بیشان را، در نزد مخاطبان، توجیهسیاسی محبوب
 دهد. را توضیح می

 
 هاياداشت

است. مایک توالن روایت را هام گرفته شدهنوعی از تعریف مایکل توالن ال. این تعریف از روایت به1
علم تاریخ هم با «. نداصورت غیراتفاقی با هم مرتبحکه به»دانسته است « ای از وقایعتوالی ادرا  شده»

کند. بنابراین روایت تبدیل میچنین نگرشی، رویدادهای تاریخی را که هم زمانمند و هم مکانمند هستند، به
شوند نوعی برساخته میگر آن است، بهگی که زاویه دید مورخان و نویسندگان تبیینها بر مبنای پیرنروایت

 (.131 -131: 1711)احمدی، 
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