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معاصر از  یرانتحول دولت در ا یندفرا یبررس ،مقاله ینموضوع ا
دولت  ۀپژوهش، با توجه به نُه شاخص ینا است.اول  يمشروطه تا پهلو

. 3بودن؛  ینی. سرزم2. انحصار کنترل ابزار خشونت؛ 1 یعنی مدرن
. 6 یرشخصی؛. قدرت غ5 ی؛قانون اساس یۀپا بر. حکومت 4 یت؛حاکم

. 9 ي؛. شهروند8 یت؛. اقتدار/ مشروع7 ی؛عموم یبوروکراس
تحول دولت  یرکه سپاسخ دهد  سؤال  ینبه اتالش کرده  ستانی،یاتمال

 یه؟ فرضه استبود» مدرن«اول تا چه حد  ياز مشروطه به دولت پهلو
از  خیاول، بر ياست در تحول دولت از مشروطه به پهلو ینمقاله ا

قاجار و مشروطه وجود  يهادر دولت یشترمدرن که پعناصر دولت 
 یاول شکل گرفت و برخ يدر عصر پهلو یکرده، برخ یداداشت تداوم پ

تحول دولت از  یرکه در س دهدیم یجماند. نتاباقی به صورت ناقص  یزن
دولت در انحصار کنترل ابزار  یناول، ا يمشروطه، به دولت مدرن پهلو

وجوه  ستانی،یاتو مال یعموم یبوروکراس یجادا یت،خشونت، حاکم
قانون  یۀچون حکومت بر پا ياما در موارد کرد،یدولت مدرن را دنبال م

نتوانست  ي،و شهروند یتاقتدار/مشروع یرشخصی،قدرت غ ی،اساس
 یلیتحل-یفیمقاله توص یندولت مدرن باشد. روش پژوهش در ا یندةنما

 .است
 قاجار، مشروطه، حاکمیت، قانون.ن، پهلوي اول، دولت مدر کلیدواژه:

 23/6/1399 تاریخ تأیید  10/2/1399تاریخ دریافت 
  باشدمی حسینی سید مجتبی این مقاله برگرفته از رساله دکتري

 ع��ی ص�نا�ه� -�قا�ه �و��ی 
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 مقدمه
هاي عصر قاجار و با برخی دولت مدرن در ایران، از پیِ تحوالتی بر آمد که از نیمه

ه به اصالحات در ساختار سنتی دولت توسط ناصرالدین شاه آغاز شد. این اصالحات، ک
توانست زمینه را براي دولت مشروطۀ مدرن دنبال ایجاد یک دولت منظم مستقل بود، می

م آن نظیر قانون رانجام نرسید و با مشروطیت، برخی از مبانی مهفراهم کند که به دالیلی به س
اساسی و نهادهایی چون مجلس شکل گرفتند. حوادث پس از پیروزي مشروطه و 

هایی که در پیِ آن آمد، موجب شد که ضعف و فتور در ارکان دولت مشروطه آشفتگی
دید آید به محاق پمند و مقتدر پدیدار گردد و آنچه باید در دلِ مشروطه به عنوان دولتی قانون

هاي متعدد پس از فتح تهران تا روي کار آمدن رضا خان، کدام از کابینهرفت و عمًال هیچ
ند. در اینجا، توان آن را نداشتند که بتوانند به ساختار دولت سر و شکلی مدرن و جدید بده

ود را بگیرد. تحول توانست شکل نهایی خمسئلۀ اساسی این بود که چگونه دولت مدرن می
رغم وجود مبانی آن در بهبه دولت مدرن که مبتنی بر حاکمیت بر مبناي قانون اساسی بود 

د را به دولتی مشروطیت، محقق نشد و بیش از هر چیز، دولتِ رو به زوالِ قاجار باید جاي خو
ا قرار دادِن با مبنداد که بتواند شکل نوینی از دولت را به منصۀ ظهور برساند. در این مقاله، می

. 3 ؛بودن ینی. سرزم2 . انحصار کنترل ابزار خشونت؛1 دولت مدرن یعنی: نُه ویژگیِ
ی؛ معمو ی. بوروکراس6ی؛ صخشیر. قدرت غ5ی؛ قانون اساس یۀ. حکومت بر پا4یت؛ حاکم

ها در دولت رضا شاه مورد ی، این ویژگیستانیاتمال. 9ي؛ . شهروند8یت؛ . اقتدار/ مشروع7
ر این دبود؟ مسئلۀ اصلی » مدرن«دولت پهلوي اول تا چه حد که  سنجش قرار گرفته است

هاي آن با سر مقاله، بررسی تحول از دولت مشروطه به دولت مدرنی است که عمدة بنیان
ي نوین و کار آمدنِ رضا خان و پادشاهی او شکل گرفت. تمرکز قدرت و نیز ایجاد نهادها

ولت مدرِن دادن به حاکمیت مرکزي و مقتدر، سه مقولۀ اصلی در ددر عین حال شکل دوباره 
رو هاي پس از او نیز تداوم یافت و از اینایرانِ عصر رضا شاه بود که کمابیش در دولت

د توان عصر رضا شاه را شکل نهایی دولت مدرن در ایران دانست. اگر چه در برخی موارمی
 ت.له داشدولِت مدرن، فاص» آرمانی«هاي با ویژگی

 دولت مدرن یۀنظرمبانی نظري: 
 است. دولت یچیدهپ یمفهوم یاستعلم س یژهو به طور و یمفهوم دولت در علوم اجتماع

: 1380 یریه،بش(است که در همه جوامع وجود داشته یتیقدرت و حاکم ۀمظهر رابط ینتریعال
مشاهده  ينهاد یباتترت ازاي یچیدهبتوان بهتر از هرجا در مجموعه پ یددولت مدرن را شا )24
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را در  يادار يهاکه پست یابدیم یانجر يمداوم و منظم افراد یتفعال یلۀکه به وس کرد
 یکدر  یم. دولت به عنوان سرجمع آن ادارات، کار حکومت بر جامعه مقدارند اشغال

و  تسهیالت عمل در …قانون و  یقدهد، از طریم صخودش اختصا به را یمحدوده ارض
 منحصراً  …آورد ویتحقق آن موضوع را به انحصار خود در م براي موجود و الزم یساتسأت
آن،  یعمل یناو و قوان صپردازد که با توجه به منافع خایم یشکلدر  مقوله همان به فقط و

 )17: 1377پوجی، (متصور است یشبرا
 یکار اجتماع یمتقس ۀشدن جامعه و توسع یچیدهدولت مدرن را محصول پ یمدورک

 ۀجامع یشدر زا یولتاستبداد د یشۀر گویدیدولت و جامعه م ینرابطه ب ةدربار ،دانستمی
 یچه یاواسط  یا یهگروه اول یچکه در آن ه ییجا یعنیقرار گرفته است،  ياو ذره ياتوده

 .)162: 1393 یر،قوام و مالم(سازدمینهاد دولت را محدود ن رتقد یتشکل صنف یاانجمن 
که از  داندیم یاسیشکل نظام س ینترارسونز دولت مدرن را کاملپاز سوي دیگر، 

ه دست ب یخود را از اصل وجاهت قانون یتمنتج شده و مشروع ینظام قانون یک یريگشکل
ه آن بر که توسع یستن یکدولت دموکرات یکجز  یزينوع دولت درواقع چ ین. اآوردیم

 یرناپذاجتناب زمینهیشدو اصل، پ یناز ا یکاستوار است. هر  ينهاد پارلمان و اصل شهروند
 .)52-51: 1379بوم،  یرنو ب یعبد(است یاجتماع يهانظام یراز سا یاسینظام س یزتما

 یندگینما متفاوت را یمدو نوع رژ یافتند ینمدرن که در اروپا تکو يهادولت یننخست
 ةمطلقه و گسترحاکمان  یلۀو آلمان که به وس ها شامل فرانسهآن ین. نخستکردندیم

حکومت  ۀبا مشخص شدیم یتانیاشامل بر یگريو د شدندیشناخته م یدولت یبوروکراس
: 1397 ن،یگراو د یعنبران(یمتمرکز و ارتش منظم دائم یبدون بوروکراس یپارلمان طهمشرو
) دارد یو صنعت يانقالب فکر(دوم یو انقالب اجتماع یتهدر مدرن یشهدولت مدرن ر .)137

ه نظم در جامع يجهت برقرار يو اقتصاد یاسیس يهابر رقابت در نظام یکه مبتن
 آن ییختطور تار یرهاي دولت مدرن در سیژگیو ترینمهم .)45: 1386ی،افضل(است

 ء بر قانونابتنا یت،حاکم ین،داشتن سرزم یاراز: کنترل ابزارهاي خشونت، در اخت عبارتند
 شهروندي و یت،اقتدار /مشروع ،یساالري عموموانید یرشخصی،قدرت غ اساسی،
 کارگیري ا در بهدولت مدرن ر یژگیو ترینمهمگفته، یشهاي پیژگیو یانبندي. از ممالیات

 .)43: 1392، سردشت یعیشف یانی وازندر یگرج(دانندیم یزیکیمشروع انحصار قدرت ف
 شمارد:یدولت مدرن بر م يرا برا یرز يهایژگیماکس وبر، و یاتبا الهام از نظر یرسونپ 

قانون  یۀ. حکومت بر پا4یت؛ . حاکم3 بودن؛ ینی. سرزم2 . انحصار کنترل ابزار خشونت؛1
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ي؛ . شهروند8یت؛ . اقتدار/ مشروع7ی؛ عموم ی. بوروکراس6ی؛ صخشیر. قدرت غ5ی؛ اساس
 )143-142: 1397عنبرانی و دیگران، (یستانیاتمال. 9

 خل و برقانون در دا ياجرا ةکنند شونت فیزیکى تضمینخ يانحصار کاربرد ابزارها. 1
وع کاربرد مشر يکه تنها دولت واجد حق انحصار ستبدین معنا ،سرزمینى معین جمعیت

 .)105: 1393(عبدخدایی، برمردم و قلمرو خود است فیزیکى اجبار
 يولت هاهستند، اما تنها با نظام د ینیبر سرزم یتحاکم یگرچه همه دولت ها مدع. 2
بودن  یینبه موجب اصل سرزم) 59: 1386هلد، (شوندمی یتتثب یقدق ياست که مرزها مدرن
 یا ،دقرار دارن ینشکه در سرزم یحق دارد نسبت به اشخاص و اموال یهر دولت یت،صالح

 .)84-83 :1370(مقتدر، کند یتاعمال صالح ،افتدیقلمروش اتفاق م ةمحدود که در يامور
وان به عن یتحاکم ۀمقول مدرن است. يدولت ها یاصل يهاییژگاز و یکی یتحاکم. 3
و به تبع آن  یزترینانگمناقشه از یکی یفدر رد ید، بادولت ةو سازند ياز عناصر ضرور یکی

 ینقلمداد نمود. دولت در حقوق نو یو حقوق یاسیس یشۀاندمفهوم در ینترپرکشش
 وکومت ح)، یملّ ۀجامع(یتقلمرو، جمع ۀکه از عوامل چهارگان گرددیم یتلق يموجود
ست به برخوردار ا یادینبن یتاز اهم یتحاکم یان،م ینشده است. در ا یلتشک یتحاکم

 یملّت شدن - کشور یتحاکم یتدولت بدون شناخت واقع یتکه فهم شخص ينحو
 .)158 :1368ابوالحمد، (یستن

اي جموعهم اساسی که قانون به این معناست اساسی، اجماالً . حکومت بر مبناي قانون4
بنیادین  هايرزشا یا باورها میان سویک از که است کنندهتنظیم و تأسیس هنجارهاي از

عه، قرار جام آن در قدرت موجود ساختار یا سیاسی نظام دیگر سوي از و جامعه در جاري
پی  در غالب بنیادین هايزشار بر تکیه با اساسی سو، قانونیک ترتیب، از این به .گیردمی

اگزیر ندیگر،  سوي از و است خاص جهتی در جامعه یک اجتماعی و سیاسی واقعیات تغییر
ها آن در را بارهیک و سریع هايدگرگونی ایجاد قدرت و است واقعیات همان به توجه از

 قوقحقانون،  مشروعیت، حاکمیت جمله دیگر از مباحث از از سوي دیگر بسیاري .ندارد
 مانند و حکومتی نهادهاي گانه، اختیاراتقواي سه ادین، دموکراسی، شهروندي، تفکیکبنی

 .)153-152: 1386 ین،الگلبه موضوع قانون اساسی مرتبط است( هاآن
است.  یتکردن قدرت از شخصجدا واقع همان به  یاسیقدرت س ی شدنشخصیرغ. 5

نهاد  یک ییتعلق دارد و دارا یعموم ةو منابع قدرت به حوز یاسیس قدرت لحاظ، ینازا
شخص مصنوع است و  یا یشخص حقوق یکنهاد  ین. اینمع یا اشخاصاست نه شخص 
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 یاسیتصور) وجود قدرت س(آن را تحمل کنند. پس یدکه با یا جماعتیکامالً جدا از شخص 
شدن،  یشخصیرمعنا غ ینبه نام دولت استوار است و به ا نهادي تصور) وجود(بر یعموم
 )72: 1396زاده، سروي و سهرابخواجه(شدن قدرت است ینهز نهادا یوجه

عنوان  هبمند است. بوروکراسی معناي سیستم کارکرد عقالنی و قانون به . بوروکراسی6
. ستفاده شدااجتماعی و با توجه به کاربرد عملی آن، نخستین بار توسط ماکس وبر  ايپدیده

ه در آن ک یدمواجه هست يادار يمعناست که شما با ساختارها ینبد بوروکراسی يمفهوم وبر
تصاب و ارتقا، ان یارهستند و مع یمشخص یفشرح وظا يها دارایگاهها و جامقامات، پست

افراد است.  يهایستگیها، بر اساس شایگاهها، امکانات و جاپست ینافراد در ا ییجاجابه
 یرندها قرار بگپست یندر ا توانندیم یشانهایستگیشاو  هاییتوانا یزانبر اساس م افراد صرفاً

 ).215: 1396(مولوي و دیگران، دیابنو ارتقا 
با  ینقدرت مشروع و موجه است و قدرت را عج يبه معنا مشروعیتاقتدار و . 7

 یاندرت عرقوجه  یکها چند وجه قائل هستند. دولت يبرا يالذا عده داند،یم یتمشروع
است که  یتو مقبول یتوجه مشروع یکاست،  یو رفاه یوجه خدمات عموم یکاست، 

خود  یتمشروع و یتبه محض آنکه دولت حقان پذیرند،یها را ممردم اعمال قدرت آن یعنی
 یکیجبران کند:  را یتعدم مشروع ینا یقاز دو طر کوشدیم دهد،یرا نزد ملت از دست م

 یو سطح يظاهر يهانشان دهد و با شکلار ذگخود را دولت خدمت کوشدیم ینکها
 یناند به اآورد و اگر نتو ستبه د یتو مشروع یتمقبول کوشدیدولت رفاه م يهامشخصه

 ةو چهر کندیم یداخود را جبران کند به سمت سرکوب سوق پ یتشکل بحران مشروع
 .)16: 1397هداوند، (کندیم یانرا ع یرمشروعقدرت غ یانزشت و عر

اتباع و  یت،عر. گذار از مفهوم یابدیحقوق مدرن معنا م ةدر گستر يشهروندمفهوم . 8
 تنها با یت،مدرن است. در مفهوم رع يهاتحقق دولت مۀالز ي،سپس به سمت شهروند

 یوقت یتحدارند،  یفیهستند که در مقابل حکومت، تکال انیو مردم کس یممواجه هست یفتکل
اما  ،اندئلافراد قا يهم برا یاگرچه حقوق ،شودیممطرح  یمل يهامفهوم اتباع در دولت

 کنندیم یتتبع يجهت که از قدرت مرکز ینوجه غالب است. درواقع مردم از ا یفتکل
که  حقوق است و از آن جهت اب یتاولو يدر مفهوم شهروند یهستند، ول یحقوق يدارا

را هم واگذار کنند.  یفیلبه مردم تکا توانندیم کنندیم ینمأ، حقوق اشخاص را تهاحکومت
 .)17: 1397هداوند، (ها استحق ینو تضم ییشناسا یفی،هرگونه تکل ۀمقدم
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توانست وجود ینم یاتیقابل توجه مال يدرآمدها دولت مدرن بدونی، ستانیاتمال. 9
(عنبري و یابدتکامل  یاتوضع مال یستمباعث شد س یدولت به منابع مال یازن .داشته باشد

 .)154-153: 1397دیگران، 
 قاجار ساختار دولت زوال

پیش از پرداختن به مسئلۀ زوال قاجاریه، باید نگاهی کوتاه به ساختار دولت در عصر 
اخت، چرا که تحولی که در عصر قاجار و مشروطه رخ داد، سیري از تحول در اندقاجار

سیاسی سنتی ایران نظام «ساختار دولت قاجار به مشروطه و از مشروطه به دولت مدرن بود. 
خودکامه و استبدادي بود، اما مطلقه نبود. در این نظام، قدرت شدیداً جنبۀ خانوادگی داشت. 

منصبان را از بین نزدیکان و اعضاي رو، شاه اغلب حکام و کارگزاران و صاحباز همین
اصل وابستگی به خاندان شاه براي «طور کلی در ساختار به» گماشت.خاندان خودش می

شد. در واقع وابستگی به خاندان سلطنتی، احراز احراز مناصب دیوانی مهم، مسلم فرض می
 بشیریه،(»رفت.شمار میگانۀ قدرت طبقۀ باال بهمناصب دیوانی و مالکیت بر اراضی مبانی سه

اي بود که نه تنها مردم عادي ازهاندباید به این نکته توجه نمود که، قدرت شاه به )47: 1387
شدند. شاه و به تبعیت از او ها و شاهزادگان نیز رعایاي او محسوب میه حتی صدراعظمبلک

شاهزادگان و درباریان و اشراف، کشور ایران را مِلک خصوص و مردم را رعایاي بدون حق 
کار محافظه یتحاکم یرونی،در بُعد ب یتجنبش مشروط )75: 1367 رواسانی،(نددانستمی

کردند هاي دول غربی در کار آن اخالل میدخالت یزو ن یوناي از روحانقاجار به انضمام پاره
امور  یشرفتکننده در جنبش، مانع پطبقات شرکت یانو در بعد داخلی، اختالفات متعدد م

 یانبرجسته و نما یگراز هر مورد د یشب یت. عدم درك معناي واقعی مشروطیدگردمی
بعد نظام سیاسی ایران در فرآیند انقالب مشروطه بهاما، از  )74: 1395 ي،گراوند و سور(بود

سوي پارلمانتاریسم و توزیع قدرت، هایی بهرغم جنبشبهتمرکز منابع قدرت قرار گرفته و 
توان انتظار داشت که رقابت سمت پیدایش ساخت قدرت مطلقه پیش رفت. طبعاً نمیعمدتاً به

این ساخت دولت،  )39: 1387 بشیریه،(و مشارکت سیاسی از درون چنین ساختی حاصل شود
در مشروطه نیز داراي تحوالتی شد که از منظر بحث حاضر داراي اهمیت است. مشروطیت، 
نخستین تالش براي ایجاد دولت مدرن در ایران، به صورت منسجم و مبتنی بر یک تفکر 

در نظام سیاسی باز جدید بود. ایجاد دولتی مبتنی بر قانون اساسی راه را براي ایجاد نهادهایی 
کرد که بتواند بستري را براي دولت مدرن فراهم آورد و البته در این میان، زوال قاجار، می

یکی از دالیلی بود که موجب شد در ایجاد دولت مدرن در عصر مشروطه تأخیر به وجود 
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 بیاید و این رضا شاه بود که توانست در نهایت با به دست گرفتن قدرت و تجمیع آن در
دستان خود، به عنوان شاه مشروطه، حکومتی مدرن ایجاد کند و البته در این میان برخی از 
دستاوردهاي مهم مشروطه را زیر پا گذارد. به این بحث مجدداً باگشت خواهد شد، اما مسئله 
این است که زوال قاجار چگونه زمینه را براي ایجاد دولت مدرن در عصر رضا شاه فراهم 

 ل این زوال، چه چیزي به وجود آمد.آورد و از د
اى از هرج در کشور پس از دوره یتاگر آقامحمد خان قاجار سبب برقرارى ثبات و امن

 نیکرد، آخر یداپ یاسىوجاهت س یران،و باز گرداندن وحدت ملى به ا یاسىو مرج س
. ادندخود را بر سر ناامنى مزمن در کشور از دست د یاسىس یثیتبازماندگان قاجار ح

 ینرگرى استوار ساخت، اما در آخرا بر نظامى تشهاى قدراز ستون یکىآقامحمد خان 
در  )134: 1382واعظ، (نبود یدااثرى از آن رکن قدرت هو یهقاجار یاسىس یاتهاى حسال
اجارها نبودند. ق یتبراي موجود یخطر اصل یبرق هايیلا یهسلسله قاجار ییرزوال و تغ ةدور

 یداشت. خطر اصل ینزم یرانا یخیتار ۀجداي از تجرب هاییینهبود و زم یگرد یخطرها از نوع
 کشور ناکارآمد ةادار استبداد قاجاري را براي یستمبود که س یخواهاندر ابتدا از طرف تحول

بودند که به  یظامن یرويرا براندازند، ن یهکه توانستند، سلطنت قاجار یند و گروهدانستمی
جاري جود آمدند، تا حافظ سلطنت شاه قاجاري باشند. شاهان قابه و یدروش و سبک جد

و مراقب  یدارزاق بقچون قواي  گذاشتند،یم ینها آرام سر بر بالدر دوران زوال سلطنت شب
شاه قاجاري  که از طرف یرویین ینهم یسلسله قاجار بودند. ول یتجان قبله عالم و حافظ امن

ام نافرج یطلبان را در تالشخواهان و اصالحولمورد استفاده قرار گرفت، تا صداي تح
 یاناز م یشد و دست به کودتا زد و رضاخان نام ینشخاموش کند، خود بالي جان جانش

 )33-32: 1389محمودهاشمی، (شد شاهسلطنت احمد  یها سردرآورد و مدعقزاق
هاي بود که بر اساس سنت یراندر ا یو سنت یلیاتیحکومت ا ینآخر یهقاجار ۀسلسل

 ۀدر عرص ییهاي بزرگ اروپاو حضور قدرت المللیین. وقوع تحوالت بشدیاداره م ايیلهقب
 یفها، منجر به تضعرقابت دولت قاجار با آن ییو عدم توانا یالديم 19در قرن  یرانا یاسیس

دوچندان  یها شتابانحطاط آن یندو فرآ یدگرد المللیینو ب یداخل ۀعرص رد یهاقتدار قاجار
 یو اجتماع یاسیس هايیآگاه یشو افزا یاسیوخامت اوضاع اقتصادي و س ین،. همچنیافت

در شهرها دامن زد که سرانجام، سر از جنبش  هایییتیها و نارضادر جامعه به موج آشوب
پس از پیروزي مشروطه  )47: 1392سردشت،  یعیشف و یانیازندر یگرج(مشروطه درآورد

گونه ل مجلس و برقراري قانون، اوضاع آنکیتش چون هاتحقق برخی از خواست رغمعلی
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از قدرت و توانایی الزم براي اداره کشور برخوردار  که باید پیش نرفت. حکومت مشروطه
مد، آآورده بودند و فقدان نیروي نظامی کار از کشور سر بر نبود، مدعیان قدرت در هر گوشه

دولت مرکزي جز در تهران و   تحت تأثیر قرار داده بود. شدت به نظم و امنیت را در کشور
توانست براي برقراري امنیت در کشور اقدامی انجام نواحی اطراف آن قدرت نداشت و نمی

و مرج و آشفتگی ها در کشور با شروع جنگ جهانی اول و ورود نیروهاي  دهد، هرج
همین مسئله، یکی از  .)26 :1392 ی،و رجب ینپورآر(ایران شدت بیشتري یافت خارجی به

 ها در آغاز زوال قاجار بود. ترین بنیاناصلی
ثباتی و عدم انسجام موجود بی 1299هاي بعد از جنبش مشروطه، تا کودتاي اسفند سال

که  برده بود و عناصر مختلفی یندر جامعه امکان هرگونه نوسازي و اصالح را از ب
مند مرکزي براي دولت قدرت یکمدن آ یدد، از پدطلب و خواهان وضع مطلوب بودناصالح

و زوال  آغاز عصر پهلوي ۀدر آستان .)71: 1379(قلفی، کردندمی یتانجام اصالحات حما
بقات بانفوذ ط ۀشد. با کودتاي رضاخان هم ییرخوش تغدست یاسیقاجار، ساختار قدرت س

آمد گفتند و قدرت او خوش  اقتدارگرا با آغوش باز بهها روشنفکرانِو در رأس آن یاجتماع
 .)13: 1393، یگرانو د یلیکردند(خل یتتثب یونالیستناس یروين یک ۀاو را به مثاب

شغال ابه خصوص در امور مجلس، جنگ جهانی اول و  یگانگاندخالت ب یخیاز نظر تار 
توسط و م ۀطبق یندگاننسبت به نما دارینزم یندگانبرتري نما ین،کشور به دست متفق

 یدهو ناد روشنفکر از مجلس دوم به بعد، ناکام شدن اصالحات اقتصادي، زوال دولت مرکزي
در کشور  قومی و محلی يها، شورش1915 ةران طبق معاهدیا یاسی،گرفته شدن استقالل س

دستان به و ناامن شدن کر یجاندر آذربا یابانیمحمد خ یخش یامنهضت جنگل شمال، ق یرنظ
 یلو ا هاییقشقا ینب یريخزعل براي استقالل خوزستان و درگ یخو تالش ش یتقودست سم

ي دولت مرکز یک یجاداز عواملی بودند که ضرورت ا ،جنوب در اصفهان یسخمسه و پل
 یرو تسخ یرتبداد صغپس از اس .)77-76: 1395 ي،کردند(گراوند و سورمی یجابرا ا یرومندن

به نفع  یانروحان وران مشروطه از روشنفکران س یبخواهان، ترکتهران از سوي مشروطه
هرج و مرج  دیجاعوامل، دست در دست هم باعث ا ینا ۀ. همیافت ییربزرگ تغ دارانینزم

 یوي کار آمدن دولترکه همگان از جمله روشنفکران در آرزوي  ،در کشور شد ايسابقهیب
 .)48: 1392ردشت، س یعیو شف یانیازندر ی(گرجکردندیشماري ممقتدر و متمرکز لحظه

. احمد یددر دوره احمد شاه قاجار به منصه ظهور رس ،نمونه بارز کاربرد نامؤثر قدرت
پادشاه سلسله قاجار شد،  ینکه آخر ینشاه ناتوانى آشکارى در حفظ قدرت داشت و با به ا
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 کىیمظاهر ناتوانى احمد شاه  از. یدانجام یهسقوط قاجار یعاو به قدرت به تسر یلعدم تما
امر راه را براى  یننموده و هم یرانطوالنى از صحنه حوادث ا یاسىس یبتآنکه مبادرت به غ

از طرفداران قاجار کاسته و عقالى «به پهلوى هموار کرد و کم کم  یهانتقال قدرت از قاجار
از  یکىپس از مشروطه نهاد مجلس به » مملکت توجه خود را به سردار سپه معطوف داشتند

مقطع ناتوانى  ینحاکمه در هم یأتشده بود، اما چون ه یلگاه دارنده قدرت تبدهاى نستون
رو مجلس شوراى ملى  یننهاد از خود بروز داد، از ا ینبا ا یححادى را در حفظ روابط صح

ابتکار تنى چند از  بهتعصبى از خود بروز نداد و حتى  یه،براى حفظ قدرت در خاندان قاجار
  )136-135: 1382واعظ، (شد یدهطنت قاجار وجه قانونى بخشبه انحالل سل یندگاننما

 يتحول دولت مدرن در دوره پهلو
با  ترتیب کهینمشروطه گذارده شد. بد انقالب یروزيپ به دنبالدولت مدرن  يبنا
لت با م یندگانو نما شد نوشته و تدوین یقانون اساس شوراي ملی، مجلس گیريشکل
 براي ادن دولتدتحت فشار قرار  داري،یوللغو ت ی،بانک مل یستأس مانند یب قوانینیتصو

گمرك،  ،مالی ها، امورخانهاصالح وزارت یگانگان،واگذار شده به ب یازاتبه امت یدگیرس
محاسبات  نیوااسناد و امالك، د ثبت مطبوعات، ینقوان یبتصو ی،عموم یفۀنظام وظ یشنهادپ

رتمند را و قد یننو یدولت، تالش کردند دولت بودجۀ کنترل يو قانون محاسبات برا یعموم
ه کمشروطه  دولت باید به این مسئله توجه داشت که، .)129: 1384ینایی، س(کنند ریزيیهپا

 کاغذ يتنها بر رو ،بردیرنج م یو متخصص و کمبود منابع مال یکاف یانسانیروي از ضعف ن
د موجب شد که دولت این خو .)201 :1394، شاهکوه یعباس یعتی وشروجود داشت(

نتوانست » عمل«مشروطه، نتواند به معناي دقیق کلمه، دولتی مدرن باشد یا به بیان بهتر در 
 هاي اساسی دولت مدرن را که به صورت بالقوه در آن وجود داشت بالفعل کند. جنبه

هاي ناشی از وضعیت بغرنج جامعه نیز مزید بر علت گردید و شرایطی را به آشفتگی
حکومت  یطشرا ینا«آورد که هیچ دولتی نتواند کارکرد درست خود را داشته باشد وجود 
طبع  ناتوان شد و به یشاز پ بیش در امور کشور، یخارج يهاسبب دخالت قدرت به يمرکز

کار  يسبب رو یبحران یطشرا ینظاهر شد. ااي سابقهیصورت ب به یزمرج ن و و هرج یناامن
ي هاگروه همچنین، نبود )202: 1394شاهکوه،  یو عباس یعتیشر(».خان شد آمدن رضا

در  لاو یو جنگ جهان یاتیلیهاي ابروز شورش نیزو  دولت مستقل از ةکنندکنترل یاجتماع
 به )100 :1386یعی، شف(داشت ییبسزا یردولت متمرکز رضاخان، تأث نظامی استقرار ساختار

دولت  رضاشاه، و آغاز سلطنت يپهلو ۀکار آمدن سلسل يو رو 1299اسفند  يدنبال کودتا
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 یسنت ۀموازن يپهلو دولت کار آمدن يگرفت. با رو ياطلبانه جان تازهو اقدامات اصالح
روابط  يوجود دولت پهلو شد، اما تغییراتی دچار یاجتماع یروهايدولت و ن یانقدرت م

 .)190-189: 1394، شاهکوه یعباس  یعتی وشر(متحول ساختیزان قدرت را تا چه م یسنت
ها در گانۀ دولت مدرن، کدامهاي نُهباید به این مسئله پرداخته شود که از میان ویژگی

ر ادامه، ددولت مدرن رضا شاه تحقق پیدا کرد تا بتوان سنجش مناسبی از این دولت کرد. 
هاي دولت رضا شاه در موردِ هر کدام، مورد ها را مجدد ذکر کرده و ویژگیاین شاخص

 قرار خواهد گرفت.بحث 
 یبود و مبان یراندولت مدرن در ا یننخست پهلوي اول،: . انحصار کنترل ابزار خشونت1

قدرت  يآن تمرکز و انحصار در منابع و ابزارها یژگیو ترینمهمآن را به وجود آورد که 
 ید،ارتش جد یدایشپ ی،جامعه در دست دولت متمرکز مل ةادار یلتمرکز وسا ی،دولت
رضا  دولتدر عین حال،  )69: 1378 یریه،بش(بوده است یبر مصحلت مل یدو تأک یسمیونالناس

 تابیدیقدرت را بر نم یاجتماع يهاشبکه یچ وجهبه ه خود به اهداف مدرن یدنرس يبرا شاه،
را  یگرد يرقبا ی،قدرت کنترل و نظارت دولت یشبا افزا کردیم یز تالشاساس ن ینو بر هم

حکومت رضا شاه به رغم ) 188: 1394شریعتی و عباسی شاهکوه، (کند خارج از صحنه
 ینو بنابرا یرومندن یاجتماع یبانانقدرتمند و پشت یطبقات هايیگاهکارآمد، پا يداشتن نهادها

اجبار  یلاز لحاظ داشتن وسا يکه، دولت پهلو یننداشت. کوتاه سخن ا ياستوار یمدن یادبن
و  یاجبار را بر ساختار طبقات یللحاظ که نتوانست وسا یناز ا یقدرتمند بود، ول ییو زورگو

) آنچه مشخص است آن 186: 1377 یان،آبراهام(بود یفکند، ضع یمبتن یاجتماع هايیگاهپا
 یرسران عشا یناختن اختالف باندسرکوب و با یه،قهر ةاست که رضا شاه توانست با انجام قو

 يبرا قشقانیو  یاريبخت یرمثالً استفاده از عشا(یگرد یرسرکوب عشا يها براو استفاده از آن
نظم، لزوماً نشانگر اقتدار حکومت نبود.  یناما ا ،کند یجادا یاحمد) نظم یربو یرسرکوب عشا

 یراعمال سلطه بود، زاِ يو مشروع برا یارضا شاه فاقد ساز و کار پا یگر حکومتبه عبارت د
از طبقات متوسط  یبرخ یون،روحان یانمدر  یقیعم یتیداشت. نارضا یزهصرف بر سرن یهتک
) رضا خان 184: 1395 ی،و زنجان يدهکرد زادهیرحمان(وجود داشت یرمردم عشا یژهبه و و

با اتکا  1312تا  1304هاي قدرت ارتباط برقرار کرد و از سال با جناح 1304تا  1299از سال 
اف قاجاري، حکومت خود از رهبران و سردمداران جنبش مشروطه و تعدادي از اشر یبه برخ
به اشراف قاجاري تابع خود نداشت و به رهبران  یازين یگر، د1313کرد. از سال  یترا تثب
ها بود، اتکا که خود موجد آن یمتوسط ۀو طبق یانوفادار نماند و به نظام یزن طهمشرو
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 یتبرآمده از مشروط ينهادها«) از مجلس ششم به بعد 15-14: 1393 یگران،و د یلیخل(کرد
و دربار و ارتش به  یهمجر ةدر درون ساخت دولت مطلقه ادغام شدند و در مقابل، قو یزن

به اعتقاد  )69: 1387 یریه،بش(».یدندگرد یدارپد یاسیقدرت س یعنوان مراکز اصل
در دولت رضا شاه، » انحصار کنترل ابزار خشونت«ترین عنصر در نگارندگان، اصلی

دولتِ او بود. این تمرکزگرایی توانست جلوي هرگونه تفرّق و تشتّت را در تمرکزگراییِ 
هاي بعضاً نامناسبی به دنبال داشت، اما در روزگار آشفتۀ آن دولت بگیرد و اگر چه تالی

رفت. بدون وجود چنین انحصاري زمان، اصلی الزم براي ایجاد دولت مدرن به شمار می
رو، با تمرکز باالي آمد. از اینبا وجوه مدرن آن به وجود میتوان انتظار داشت که دولتی نمی

هاي خُرد و ریز را قدرت، رضا شاه، هر گونه رقیبی را در مقابل خود برداشت و همۀ قدرت
از مقابل خود برداشت و البته چنان در این زمینه پیش رفت که عرصۀ جامعۀ مدنی را بسیار 

 ی، دولتی اقتدارگرا را شکل داد.شناسی سیاسضعیف کرد و از لحاظ جامعه
» سرزمینی بودن«کنندة وجه اصلی مرزهاي سیاسی ایران، که تعیین: بودن ینی. سرزم2

ها و معاهداتی، تا هایی از ایران، طی جنگدولت بود، در عصر قاجار با جدا شدن سرزمین
قریبًا در همان دار این دولت، تحد زیادي شکل گرفته بود و دولت رضا شاه به عنوان میراث

مرزها، وجه سرزمینی دولت خود را شکل داده بود. در عین حال، اقدامات رضا خان پیش از 
هاي گوناگونی که در اش در قلع و قمع شورشسلطنت و در ادامۀ آن در دورة پادشاهی
کارهایی بود که او در راستاي وحدت  ترینمهمسراسر کشور به وجود آمده بود، یکی از 

توان ایران انجام داد. به نحوي که یکی از دالیل صعود او به قدرت و پادشاهی را می سرزمینی
غرب،  در یو قوم ياو منطقه ايیرهعش يهارضا شاه با سرکوب شورش«همین عامل دانست. 

را برقرار کرد، اگرچه  یملّ پارچگییکها و وحدت و راه یتشمال غرب و جنوب کشور، امن
 و احتشام یاز امکانات مال یاديبخش ز يبا نابود همراه یبیخشن و تخر يبه نحو یاستس ینا

ارتش  يها توسط رضا خان و امراآن يرؤسا هايییو دارا و غارت اموال یرعشا
اقدامات رضا خان، براي تثبیت قدرت خود و  ترینمهم) یکی از 246 :1384 ی،موثق(»بود.

پارچگی سرزمینی، رفتن به جنوب و سرکوب شیخ خزعل بود در عین حال باز گرداندن یک
پیمانی با این کشور در امور خود در خوزستان که در آن زمان با حمایت انگلستان و در هم

) 192-191: 1398م، زیباکال(انگلستان بود» الحمایۀتحت«کرد و البته مستقل عمل می
ها با خزعل، براي کنترل بر منابع نفتی، همکاري نزدیکی داشتند و توسط او بر امور انگلیسی

پارچگی سرزمینی ایران در خوزستان تسلط داشتند و سرکوب او، نقش مهمی در یک
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د به داشت. در اینجا باید به این نکته نیز توجه داشت که رضا شاه با صعو شدهمرزهاي تثبیت
قدرت، راه را براي تثبیت عنصر سرزمینی حکومت باز کرد و مرزهاي سیاسی به نحوي تثبیت 

 ترین وجه از دولت مدرن در عصر پهلوي اول دانست.شد که بتوان آن عنصر را باثبات
هاي دیگر در عناصر دولت رضا شاه، که آن را با دولت ترینمهمیکی از : یت. حاکم3

تمرکزگرایی و اعمال حاکمیت بر «دهد، به آن می» مدرن«، و خصلت کندایران متفاوت می
ر نظر داشت که د) این را باید 177 :1395 ی،و زنجان يدهکرد زادهیرحمان(»کل کشور بود.

هاي ترقی لهپیکی از دالیلی که در ایرانِ اواخر قاجار، رضا خان توانست به قدرت برسد و 
 عرصۀ و درااز ظهور  یشکه تا پ یرانیبود، ا یرانا یلوحدت م یجادا«را به سرعت طی کند، 

 راتر ازفاحمد شاه  يدولت مرکز یتحاکم .شده بود یهو تجز یدهاز هم پاش یباً تقر یاستس
ز اطاعت تلف سر اخم یرتار عشاخخودم يهاحکومت یرانا یاالتنبود و در تمام ا تهران
 یرانبزرگ ا يهایلا يهاخان بح و سرکوالخلع س ةپروژ .برتافته بودند مرکزي دولت

 چند سال اول رضا خان با اقتدار موفق به انجام آن یبود که ط دشوار بس يکار
که  ) در عین حال به این نکته نیز باید توجه داشت60: 1397نژاد و میرزایی، سعیدي(»ید.گرد

صورت  شاه در جهت تحقق اهداف کالن رضای که و اجتماع یمجموع تحوالت فرهنگ«
لگوي ملت و کشور واحد مطابق ا یک یجادوي و ا یتاقتدار حاکم یتتثب فتند، برايگر

حاکمیت متمرکزي که در   .)117: 1389زاده و طرفداري، علی(»بودند. اروپایی کشورهاي
یک آن عصر پهلوي اول به وجود آمد، تا حد زیادي یادآور اصل حاکمیت در معناي کالس

انحصار کنترل دید و این عنصر در کنار عنصر قتدر میبود که قدرت را در دست حاکمی م
ال آن بودند. ، الزمۀ اصلی ایجاد دولت مدرنی بود که بسیاري در ایران به دنبابزار خشونت

 قدرت را در دستِ خود بگیرد.» تمام«اي که توانست حاکمیت فائقه
رغم بهرا،  اگر چه رضا شاه، قانون اساسی مشروطه: یقانون اساس یۀ. حکومت بر پا4

حکومت استبدادي خود ملغی نکرد و بلکه بر اساس آن به سلطنت رسید و نهاد اصلی آن 
یعنی مجلس را حفظ نمود و هرگز هیچ مجلسی را منحل نکرد، اما، روح حاکم بر حکومت 

نبود. اگر چه برخی اعتقاد دارند که حکومت » تحدید قدرت«او موافق بنیاد مشروطیت در 
کرد، اما اصل اساسی م مشروطیت بود و دستاوردهاي مشروطیت را دنبال میدر تداو پهلوي

متمم قانون اساسی آمده  اصل چهل و چهارمآن را در مقید کردن قدرت شاه و آنچه مطابق 
 یناست وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلس يمبر یتشخص پادشاه از مسئول«بود که 
گیري به طور کلی کنار گذاشته شده بود. این را باید در نظر داشت که شکل» هستند.
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پیش از پادشاهی رضا خان، از عوامل فکريِ مهمی بود که » استبداد منور«هایی مانند ایده
هاي حکومت مشروطه نقش بسزایی داشت. توسط روشنفکران آن زمان در تعلیق پایه

 هايیدگرگون یجادا داشتند به منظور یسع م مشروطه،نظا ياز کارآمد یدمانا دگرایانتجد«
تندرو و هودار اصالحات  یبیترک کشور، یاجتماع-یاسیس يدر نهادها و ساختارها یاساس

 يهاکه در نظام یمتمرکز ملّ یتآنان سرسختانه از تحقق حاکم آورند. یدپد مجلس در
کردند تا به کمک  یافت، دفاعیم یر تجلمنوّ  یکتاتوريد یا مهوریتج بر یمبتن یاسیس

 :1381 ي،کد(».قدرت نجات دهند یمشروطه و پراکندگ نظام يآن،کشور را از شر ناکارآمد
فرمانرواي «، »شخصیت نیرومند«پردازان این دوره به یک توسل روشنفکران و نظریه )146

ادراك جدید  گربیان» یک دماغ منور و فکرباز«، »مصلح یک نفر«، »اندیشمستبد روشن
چارچوب دولتی مقتدر و متمرکز بود که بتواند با رفع از  آنان از هویت جدید در ایران در

اوهام را به زور  ةپرد«و » سعادت را بر ما تحمیل کند«عارض شده،  هايگسیختگی و تنشهم
، این سخنان، زمینه را براي ) به نظر129-128 :1383وحدت، (».نماید از جلوي چشم ما رد

فراهم  ،عبور از قانون اساسی مشروطه، که حکومت را بر مبناي تحدید قدرت در نظر داشت
گشتند و در طول ي بود که اینان به دنبال آن می»منور«کرد و رضا خان/شاه، همان دیکتاتور 

پادشاهی رضا شاه، این دیکتاتوري به نحو مشخصی بروز و ظهور پیدا کرد. عبور رضا شاه از 
 ، و نگاه داشتنِ آن در ظاهر، تناقضی بزرگ در حکومت او بودقانون اساسی

 ترینمهمبه این موضوع باید توجه داشت که، اگر چه یکی از : یرشخصی. قدرت غ5
بودن قدرت است، این ویژگی در دولت رضا شاه وجود » غیرشخصی«هاي دولت مدرن نشانه

خواست و ارادة رضا شاه استوار رت در این دوره کامالً شخصی و برندارد و در عوض آن، قد
هاي مهم در عصر رضا شاه بود که موجب است. شخصی شدن قدرت یکی از ویژگی

رضا شاه گردید. اگر چه رضا شاه، با ایجاد بوروکراسی » شخص«بازتولید استبداد ایرانی در 
که در  یت آنچهواقع«هاي نظمی غیرشخصی را ریخته باشد اما القاعده، باید پایهنوین، علی

 یز،ن یکبوروکراتشبه نظم که همان دهدیشاه اتفاق افتاده است نشان م حکومت عصر رضا
امور. در  یی کردنو عقال مندکردنیعنی قانونکردن،  شدن داشت. اداري یبه شخص یلتما

 یی،از سو یزاسیون،. مدرنیاسیو اقتدار س ی کردن ساختارعقالن یعنیکردن  اداري یاست،س
از  توانستینم یاسیپس ساختار س ؛شودمیجامعه  یاتح یی ازي هر قلمروسازشامل مدرن

آن نداشت که به  یاراي یران،در ا یاستس یخیتار ۀتجرب یگر،د سوي آن برکنار بماند؛ از
یشین پ ی) از ساختار سنتیتالاقل در سطح مشروع(تحمل چالش و بحران بدون و بارهیک
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بود و  شده گرفتار یتهسنت و مدرن یانشاه، م اساس، دولت رضا ینکنده شود. بر هم خود
به اعمال  یلتما نما،متناقض طرزي رغم تالش در جهت نوسازي کشور، بهشاه، به خود رضا

) به اعتقاد نگارندگان، این خصلت دولت پهلوي 94: 1394یاور، (»قدرت داشت. یشخص
اي تداوم همان استبداد ران به گونهاول، بیش از هر چیز موجب شد که دولت مدرن در ای

بودنِ قدرت بود. بازتولید استبداد در » شخصی«سنتی ایرانی باشد که در آن، عنصر بنیادین 
اي مدرن باعث شد که دولت مدرن ایرانی، شکلی استبدادي به خود گیرد و باید این رویه

دن وجه شخصِی شخصی شدن را با تمرکز باالي قدرت در کنار هم دید که با تقویت ش
 قدرت، بیش از هر چیز دولت پهلوي اول از رسیدن به دولتی مدرن دور ماند.

در ساختار  ی، با سلسله اصالحاتپهلوي اولدر عصر  یبوروکراس: یعموم ی. بوروکراس6
 یاصالحات به صورت کل ینبا ا یرانیکهن ا یو ساختار بوروکراس یافتتوسعه  یبوروکراس

مدارس  یالنالتحصتعداد کارمندان و استخدام فارغ یشبا افزا يادار. اصالحات یختبه هم ر
م. 1922در  ییاروپا يمطابق الگوها ایاپرداخت حقوق و مز یزو ن یو مؤسسات آموزش عال

شهرستان  یناستان و هر استان با چند یزدهبا س يو کشور يادار یدجد یماتآغاز شد و تقس
رضا شاه  )154: 1366 یان،کاتوز(به اجرا درآمد 1316بخش از سال  ینو هر شهرستان با چند

تالش  ساالريیواناجباري و نظام د یفۀو سراسري، نظام وظ یارتش دائم یجاددر ابتدا با ا
 پرستییهنحس م یل،و سران قبا یاالتحکام ا یراز مرکز نظ یزنمود تا با سرکوب عناصر گر

ا شاه به کمک ارتش مدرن ) رض72-71: 1387 یریه،بش(کند یترا تقو یو وحدت ملّ
نهاد. با وجود  یانمدرن را بن ساالريیوانرا مشخص ساخت و دستگاه د ینیمرزهاي سرزم

ناقص و  هايیژهباعث شد تا کارو یتهعناصر مدرن ینبودن ا یبودن و واردات یربومیغ ین،ا
روشنفکران به  یوستن) پ50: 1392سردشت،  یعیو شف یانیازندر یگرج(داشته باشند یوبمع

حاکم  یدر ساختار بوروکراس یاصالحات سطح یرضاشاه، باعث برخ یبوروکراس
: 1389 ي،و اسکندر یانشهرام( داور) اکبریبا تالش عل یدستگاه قضائ يمانند نوساز(یدگرد

 يرویو ن یددیم يمرکز کومتاقتدار ح راي گسترشب زاريرا اب یبوروکراس اه) رضاش96
 :1385 ري،قنب(فراهم کرد یآموزش عال مؤسسات الن مدارس ویالتحصارغاز آن را فیمورد ن

بحث دولت رضاشاه را در  ینمحقق یبرخ) در عین حال باید در نظر داشت که، 197-198
و  یاننظام یۀدو پا یحاند، و با توضکرده یبررس یکبوروکرات يچارچوب دولت اقتدارگرا

دانستند که در  یکبوروکرات يدولت اقتدارگرا یکدولت رضاشاه را  ی،بوروکراس
انجام داده  یراندر ا یددولت مدرن و جد یدهشکل يبرا یاقدامات یهدو پا ینچارچوب هم
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به نظر نگارندگان، بوروکراسی رضا شاه، با تالشی براي تمرکزگرا  )1394پور، آقاجان(است
ود دور شود. فروپاشی توانست دولت را به سمتی ببرد که به کلی از انواع سنتی خ

دستاوردهاي دولت مدرن در ایران بود که رضا شاه،  ترینمهمساالري کهن ایرانی، از دیوان
با همراهی متجددان عصر خود نظیر داور و تیمورتاش و فروغی و دیگران موفق شد آن را 

ا تنظیم هاي مهم این بوروکراسی، ایجاد دادگستري نوین بود که بایجاد کند. یکی از نمونه
و تصویب قوانین جدیدي مانند قانون مدنی و تشکیالت جدید دادگستري با کوشش فراوان 

اکبر داور به سرانجام رسید و نظام نوینی را در دستگاه قضایی، که بخش کسانی چون علی
 مهمی از بوروکراسی جدید بود ایجاد کرد.

از  یزيآممتناقض و ابهام یزةآم رضا شاهنظام  یتمشروع در بطن: یت. اقتدار/ مشروع7
شاه،  دولت رضا )117 :1389 ي،و طرفدار زادهیعل(وجود داشت ییگراو غرب گرایییمل

 یهبود که با تک فرهنگی رجوع به عناصري یازمندن ،استواري نداشت یاز آنجاکه نهادهاي مدن
امر، در چارچوب رجوع به  ین. انماید اعتبار فراهم یجادالزم را براي ا یها، بتواند مبانبر آن
) در عین حال، کسانی چون 96: 1394یاور، (یافتباستان صورت وقوع  یرانا ۀگذشت

محمدعلی فروغی، در ابتداي سلطنت رضا شاه، براي او پایۀ مشروعیتی مانندِ دیگر شاهان 
اه گر نوع نگگذاري رضا شاه، نمایانایرانی فراهم کرد. خطابۀ معروف فروغی در مراسم تاج

محمدعلی  ۀخطاب«خواستند به رضا شاه و سلطنت او بدهند. او به مشروعیتی است که می
اي عیان و سترگ از حق الهی بایست دفاعیهگذاري رضا شاه را میدر مراسم تاج...فروغی، 

گذاري پهلوي را بشارتی از پادشاهان خواند. او در فرازي از این نطق تاریخی، مراسم تاج
. او در اینجا نه در داندمیجهت به سرآمدن روزگار حرمان و محنت ایرانیان جانب خداوند 

و ظهور  شودمیخداوندي  ۀمقام یک فیلسوف، بلکه در جایگاه یک متکلّم وارد حکمت بالغ
رادمردان از شاه اسماعیل صفوي تا رضا شاه را نشانی از فضل الهی بر 

تاج و  ینا«: گویدیم ینخود چن ۀخطاب يدر ابتدا ی،) فروغ1398 ین،خسروشاه(»شمارد.می
خلّداهللا  یشاهنشاه یونهما حضرتیبه وجود مسعود اعل یمنتو م یامروز به مبارک هتخت ک

از  یرکث یاز ملوکان نامدار و جمع یدهسالسل عد یادگار ،شودمی ینملکه و سلطان مزّ
بلند نموده و  یکیبه ن یارا در دن ینسرزم ینا ةآواز یرزمانیاست که از د الشأنیمعظ ینسالط
و  داديیشپ یدونو فر یدجمش اند،یدهمجد و شرف رسان یۀعال مدارجرا به  یرانیقوم ا

رفعت مقام  ةبخوانند دربار یباستان يهارا اگر موضوع افسانه یانیک خسرویو ک یکاوسک
 یدهعداء گردالفضل ما شهدت به الکه مصداق توانندیشبهه نم یهخامنش یوشکورش و دار
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 يپهناور ۀنموده و عرص یسرا تأس یادولت دن تریندشمنانْ معظم یقبه تصد یشقرن پ 25و در 
از  )113 :1389 ی،فروغ(»بود. یونانروم و  یگرشو هند و حد د ینحد آن چ یکرا که 

رو به اعتقاد نگارندگان، در ابتداي حکومت رضا شاه، سعی وافري شد که براي او که این
سیاسی کهن ایرانی، پادشاهی او را در تداوم » سنت«مشروعیت سنتی است، با ارجاع به فاقد 

صِرفِ  دانستمیسلطنت کهن ایرانی تعریف کنند و فروغیِ تجددخواه، با توجه به اینکه 
زایی نخواهد کرد، راه حل پادشاهی رضا شاه از طریق تغییر قانون اساسی براي او مشروعیت

گذاري شاه جدید، سلطنت را به جاي ارجاع به مبانی که در خطبۀ تاج نهایی را در آن دید
 کهن پادشاهی بازگرداند.» سنت«بخش نوینِ آن، یعنی قانون اساسی، به مشروعیت

هاي جدیدي بود بیش از هر چیز مبتنی بر ایده» شهروند«به » رعیت«تبدیل  :ي. شهروند8
اسی با در که در عصر قاجار به وجود آمد و در مشروطیت تبلور یافت و در متمم قانون اس

گانه در فرمان ي ششهاگروهو البته در نظر داشتن » حقوق ملت«نظر گرفتن فصلی به نام 
کل نوینی وانستند نمایندگان مجلس را انتخاب کنند، شتتأسیس مجلس شوراي ملی، که می

توان آن را شهروندي دانست. از روابط میان افراد جامعه و دولت بروز و ظهور یافت که می
شناسی سیاسی بود این تحول بخش مهمی از زمینۀ تغییر در ساخت دولت از دیدگاه جامعه

در جامعه با دولت » حقذي«مثابۀ یک ، دیگر به گیري مفهوم شهروندي، فردچرا که با شکل
ه اقتدارآمیِز در ارتباط خواهد بود. البته این را باید در نظر داشت که با گسترده شدن وج

ازگشت بدولت رضا شاه، مقولۀ شهروندي در ایران تا حد زیادي به محاق رفت ولی دیگر 
نبود. باید به این موضوع  پذیرشدند نیز امکانبه این نقطه که افراد رعیت پادشاه محسوب می

، اگر چه توجه داشت که در عصر رضا شاه، عناصر مردن دولت، نظیرِ همین عنصرِ شهروندي
شدة رضا شاه قرار در اسم و ظاهر وجود داشتند، اما، بیش از همه زیر سایۀ قدرت شخصی

خش گیري رغم شکلبهداشتند و همین مسئله موجب شد که فرآیند تحول به دولت مدرن، 
 د نگیرد.مهمی از آن، بر اساس معیارهایی که در اینجا مد نظر است، صورت نهایی به خو

مالیات در ایران مالیات مستقیم زمین بود. مالیات اهل حرفه و تجارت  ۀپای: ستانییات. مال9
داشت که بر اساس سرشماري و گاهی هم از روي عایدات و منافع محاسبه و  مختلفی انواع

شد. تا پیش از نقدي و جنسی دریافت می ةشد. مالیات مستقیم خود به دو شیومی دریافت
پی کسر بودجه و افزایش  در شد، امامشروطه، مالیات غیرمستقیمی در ایران دریافت نمی

هاي غیرمستقیم، از جمله مالیات هاي دولتی نسبت به درآمدها، در این دوره، درآمدهزینه
و پس از آن، مالیات غیرمستقیم و مستقیم  و... برقرار شد مالیات بر نمک، تریاك، الکل



 325                                  99زمستان /53سال چهاردهم/شماره                  

هاي دولت شد. در دولت پهلوي نیز مالیات توأمان تبدیل به یکی از منابع اصلی درآمدي
عواید نفت و درآمد گمرکات از منابع مهم  غیرمستقیم و مالیات بر درآمد، همچنان در کنار

خان بر  با جلوس رضا )156: 1396، بخش و دیگرانشیرین(شدمی محسوب درآمد دولت
حکومت جدید،  قاجـار، همچنان یکی از منابع درآمد ةدور مانند تخت سلطنت، به

برآمد، اقتصاد کشور  شاه درصدد تثبیت قدرت دولت مرکزي، رضا درآمدهاي مالیاتی بود. با
 )50بیگدلی و دیگران، : (را نیز سروسامانی دهد

در دولت پهلوي اول کمک فراوانی » ستانیمالیات«مواردي که به عنصر  ترینمهمیکی از 
به خوبی  کرد، تصویب قوانینی براي گرفتن مالیات در مجلس شوراي ملی بود. این قوانین

انین دهندة منویات دولت براي کسب درآمد هر چه بیشتر از مالیات بود. از میان این قونشان
سرآغاز « اره کرد کهاش» 1309 ینفرورد 16و 12رآمد مصوب بر د یاتقانون مال«توان به می

بار  یننخست يراقانون ب ینرفت. بر اساس ایبه شمار م یرانا ین مالیاتیدر قوان ياتحول عمده
صناف و ابازرگانان،  ی،سسات صرافؤها و مجات، بانکی، کارخانانتفاع يهاشرکت یهاز کل

اخذ  یاتدرآمدها مال یرو سا یدولت یرانبگ، حقوقي، پزشکاندادگستر اليو وک دالالن
مجلس  یبصواز ت یگريبر درآمد د یات، قانون مال1312آبان  29 یخدر تار«همچنین » شد.یم

که  1312بر درآمد  یاتکرد. در قانون مالیم یرا ملغ یقانون قبل که گذشت یمل يشورا
و وصول  یصخذ تشخأعنوان مت به المعام یزانم 1309ف قانون الخ بر ماده بود 32مشتمل بر 

نیز  1320و 1314 -1312هايطی سال مچنینه )58-57: 1399سوریاس، (»شد. یینتع یاتمال
ت وقت هاي مذکور دولپیوست. در سال اصالحاتی در قانون ثبت اسناد و امالك به وقوع

 ز تولد،ادر کنار کسب آگاهی  ایران، به منظور ایجاد یک نظام حکومتی متمرکز و مقتدر
الك کشور وضعیت ام مرگ و سایر اطالعات مربوط به احوال آحاد ایران، نیازمند اطالع از

ی از اراضی یک گردد که بدانیم مالیاتنیز بود. اهمیت این اطالعات هنگامی مشخص می
 .)78: 1390زاده و علیزادة بیرجندي، (ملکآمدمنابع اصلی و مهم دولت به شمار می

 گیرينتیجه
گیري دولت مدرن در ایران، شاید ریشه در تحوالت عصر قاجار به خصوص فرآیند شکل

» متفاوت«پادشاهی ناصرالدین شاه دارد که با برخی تحوالت به دنبال شکل دادن به دولتی 
توان آن می» دولت مستقلۀ منتظم«هایی مانند بودند، که الزاماً مدرن نبود، اما با داشتِن تئوري

ي براي تحول در دولت دانست. از دیدگاهی که در این مقاله دنبال هاي جدرا نخستین تالش
گانۀ دولت مدرن توجه دارد، مشروطیت نخستین زمینه براي هاي نُه، که به ویژگیشودمی
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خواهان ایجاد دولتی مبتنی بر قانون اساسی هاي مهم مشروطهایجاد آن بود و یکی از خواست
گانۀ مد نظر این مقاله. آشفتگی سیاسی و ناکامی هاي نُهو تقریبًا مطابق با ویژگی

خواهان در شکل دادن به دولتی که بتواند به تمام معنا مشروطه و متمرکز و مدرن مشروطه
باشد، ایدة دولت مقتدر را بیش از پیش تقویت کرد و چند سالی پیش از کودتاي اسفند 

دنِ رضا خان، گویی فرد مورد این ایده مورد توجه جدي قرار گرفت و با روي کار آم 1299
داري و نظر براي بسیاري از نخبگان سیاسی و فکري آن زمان، جهت به دست گرفتن زمام

 سازي به صورِت مدرنِ متمرکزِ آن، پیدا شد. هاي مشروطیت در زمینۀ دولتتکمیل خواست
 ولتدبا صعود تدریجی، ولی سریع رضا خان به قدرت و پادشاهی او گونۀ جدیدي از 

هاي دولت مشروطه و شروع به شکل گرفتن کرد. این دولت، از تحول در برخی از ویژگی
ها و نیز تداوم برخی دیگر به وجود آمد. حال به این نکتۀ مهم باید توجه حتی عبور از آن

وطه کرد که دولت پهلوي اول در عنصري مانند سرزمینی بودن دولت، تداوم دولت مشر
، یک گام از دولت تانی، با تنظیم امور مالیاتی بر اساس قوانین مدونساست و در عنصر مالیات

اش مالیات است، سعی مشروطه و قاجار فراتر گذاشته و اگر چه همچنان پایۀ اقتصاديِ اصلی
هاي هکند با مدرن کردِن نوع دریافت آن، مداخل دولتی را افزایش داده تا بتواند برناممی

 نوسازي خود را به پیش ببرد.
 يدولت مدرن پهلور نظر گرفت، دتوان براي این دولت هاي دیگري که میاما در ویژگی

 ستانی،یاتو مال یعموم یبوروکراس یجادا یت،اول در انحصار کنترل ابزار خشونت، حاکم
 ی،قانون اساس یۀاپچون حکومت بر  ياما در موارد کرد،یوجوه دولت مدرن را دنبال م یقاً دق

لت دو یندةنما یقنتوانست به صورت دق ي،و شهروند یتاقتدار/مشروع یرشخصی،قدرت غ
ترین ویژگی دولت پهلوي اول، تمرکز باالي قدرت در آن بود که این اصلی باشد. نمدر

ورت صتمرکز اگر چه براي ایجاد دولت مدرن بسیار ضروري است و عنصر حاکمیت را به 
عناصر دیگر به خصوص شهروندي و  ه بهدهد، اما هنگامی که بدون توجکامل شکل می

گردد که فرآیند تحول به دولت مدرن ناقص گرایی شکل بگیرد، موجب میقانون اساسی
رو ز اینا، در این دولت بازتولید گردد. صورت گیرد و عنصر استبداد و شخصی شدنِ قدرت

 اشته باشد.دگانۀ آن را در خود هاي نُه، اما نتوانست ویژگیدولت پهلوي اول
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ساس الگو صلنام ،چرخش نقش قدرت يا ص ۀف ص علوم  یتخ
 .چهل و دوم، بهار ةسال چهاردهم، شمار، یاسیس
س یاننظامدولت مطلقه، ). 1384(یدوح ینایی،س ستو  در  یا
 .یر)، تهران، انتشارات کو1299-1357(یرانا

 ۀ). دولت و مشکل1394(شاهکوه یعباس يشهروز و مهد  یعتی،شر
، 1 ةدور ،یپژوهولتد)، 1304-1320(یراندر ا یکنترل اجتماع

 .، زمستان4 ةشمار
 ۀندر آســتا یلیا هايیاســت). فراز و فرود ســ1386(حســن یعی،شــف

 .دوم ةرشما ،یداخل یاستس یران،ساز ي مدرن در دولت
ـــهرام ـــعودام یا،نش ـــکندر یدو مج یرمس  ي). ناکارآمد1389(ياس

س سینخبگان  ساز یا سعه ا يدرکارآمد صرپهلو یرانروند تو  ي،ع
 ، بهار.77 ةدفتر اول، شمار یستم،، سال باسناد ینۀگنج

 ةصناف در دورمالیاتی دولت و ا ۀ)، رابط1396(بخش، زهرهشیرین
ـــنفی یات ص مال نارضــــایتی از  تاریخ ت، پهلوي اول:  قات  حقی

 .اول، بهار و تابستان ة، سال هفتم، شماراجتماعی
ــفه ی، دولت مدرن، دولت تمدن). 1393(مجتبى ،عبدخدایى فلس
 .سوم، پاییز ةسال نوزدهم، شمار، واالهیات

گفتمان  أثیر)، ت1389(طرفداري محمدیعلو  یمحمدعلزاده، یعل
، لپهلوي او ةدور یو فرهنگ یبر تحوالت اجتمــاع گرایییمل

 .منوزده شمارة پنجم، سال ،یختار ۀنامپژوهش
ــتیدر چ). 1397(و دیگران ی، عطاعنبران ــو(دولت مدرن یس  يبه س
 ، سالیاسیعلوم س یفصلنامه تخصص ،)یسازمان یکردرو یک

 .چهل و سوم، تابستان ةچهاردهم، شمار
ها ها، نامهمقاله :یفروغ نامۀیاستس ،)1389(یمحمدعل ی،فروغ

سخنران سی،س هايیو  شار و هرمز هم یرجبه اهتمام ا یا  پور،یونااف
 تهران، کتاب روشن.

ـــازي در ا). 1379(یـدقلفی، محمـدوح  ،یرانمجلس و نوس
 تهران، نشر نی.

در  یمل یکپارچگیدولت مدرن و ). 1385(یوشدار ي،قنبر
 .دن ایرانتم ،ران. تهیرانا

براي  یلیمدل تحل یک ۀارائ. )1393(یرو مهدي مالم یقوام، عبدالعل
، دولت و جامعه) ینروابط ب یابیالگو(ملت دولت ی شــکافبررســ

 .اول، زمستان ةسال دهم، شمار، پژوهشنامۀ علوم سیاسی
س). 1366()یونهما(یمحمدعل یان،کاتوز صاد  سیاقت  یران،ا یا

 .یروستهران، انتشارات پاپ یسی،ترجمه محمدرضا نف
ضا و برآمدن دوران قاجار یرانا )،1381(آر یکین ي،کد  ر

هد، ت1304 -1175 خان مه م قتحق يرج ـــر  خواه،ی تهران، نش
 .ققنوس

ــد، مجتب ـــور یرجو ا یگراون ـــکــل1395(يس نظــام  یريگ). ش
سمپارلمانتار س هايینهزم یراندر ا ی سیانتقال قدرت  ز قاجار به ا یا

 ، زمستان.5 ة، شمار3 ةدور ،یپژوهیاستساول،  يپهلو
شف یعل یانی،ازندر یگرج شت یعیاکبر و جعفر  در  ).1392(سرد

 مجلهیرانی، ا یاتان: سرنوشت لویرانجوي دولت مدرن در اجست
 .23 ةشمار ،یهاي حقوقپژوهش
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ــروطه [درآمد یۀنظر ). 1386(ینمارت ین،الگل وق حق یبر مبان يمش
ـــخ، ]، ترجمــه محمــیعموم ، ســــال مجلس و پژوهشدراس

 .، تابستان56چهاردهم، شماره 
ـــمی، محمد هاش ندان  واکنش). 1389(محمود  و عملکرد خا

ــلطنت از قاجار ییرقاجار در تغ نامۀ ، پایانبه پهلوي یهس
 کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه شهید بهشتی.

ــنگ، مقتدر ــالح). 1370(هوش  نشــریۀ، ها و انواع آندولت یتص
 .26 ةشمار، یاسیحقوق و علوم س ةدانشکد

هام و زهرا علملک )، عوامل مؤثر در 1390(جنديیرب یزادةزاده، ال
ستس یريگشکل شاه ط ةدر دور یتیها و تحوالت جمعیا ضا   یر
م ،یتجمع، )1304 -1320(هايســــال ـــ هار و  ،76و  75 ةارش ب
  .تابستان

ـــاز )،1384(احمد ی،موثق ـــالحات در ا ينوس ـــر،  یرانو اص معاص
س شکده حقوق و علوم  سیدان شگاه تهران)یا شمار(دان  ة، 

 .، پاییز69
سی). 1396(مولوي، زینب و دیگران سی: نگاه دوگانبوروکرا  ۀهرا

 ةشمار ،9 ةدور، مدیریت دولتی، شهروندان به خدمات عمومی
 .تابستان، 2

م علووى، به پهل یه). انتقال قدرت از قاجار1382(یســـهواعظ، نف
 و چهارم، زمستان. یستب ةسال ششم، شمار ،یاسیس

، رویارویی فکري ایران با مدرنیت )،1383(ینوحدت، فرز
 .خواه، تهران، انتشارات ققنوسترجمه مهدي حقیقت

ـــت؟، مدرن چ ). دولت1397(هداوند، مهدي  ماهنامه قلمرویس
 .بهمن و اسفند ،47و  46 ةشمار، رفاه

ــکل ).1386(یویدهلد، د ـــر  ،، تهراندولت مدرن یريگش نش
 آگه.
در  یتو ضــد مشــروع یتمشــروع یا؛نوســتالژ)، 1394(یمجتب یاور،

 ، زمستان.4 ة، شمار1 ةدور ،یپژوهدولت، دولت پهلوي

 
 




