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   چکیده

ــت تا تبیین نماید در آمد نفتی در دوره پهلوي اول     این مقاله بر آن اس
چگونه بر روند دولت سازي تاثیر گذار بوده است؟ فرضیه اصلی مقاله 

آمرانه و به شــکل شــبه ، این اســت که فرایند دولت ســازي در این دوره
مدرنیســـتی و در نتیجه اضـــافه شـــدن درآمدهاي نفتی به منابع دولت 

و برهمین اساس توسط جامعه پذیرفته نشد. نتایج تحقیق  صورت گرفت
شکل قابل  شاه قیمت نفت به  ضا  شان می دهد که با روي کار آمدن ر ن

درآمدهاي نفت با تامین منابع مادي دولت ســـازي در ، توجهی باال رفت
ایران به روند ساخته شدن دولت در چهار  کشورکنار دیگر منابع براي 

س ، حوزه تامین نظم سیتو ستگاه بورکرا سعه  ، عه د سازي و تو نهاد 
رضـــاشـــاه ، گرایی را تســـهیل و تســـریع کرده اما به جهت خودکامگی

مختلف ساخته شدن دولت هاي نتوانست توازن منطقی الزم میان حوزه
ــبه  ــکل ش ــازي در دوره پهلوي اول به ش پدید آورد. در نتیجه دولت س

وش تحقیق در این مدرنیستی شکل گرفته و در نهایت شکست خورد. ر
صیفی شکل -مقاله تو ست بدین ترتیب که داده ها به  تحلیلی و تاریخی ا

و از طریق فیش برداري جمع آوري و تجزیه و تحلیل می اي کتابخانه
  شوند.

ریاکاري  ، دولت سازي ، ارتش، درآمدهاي نفتی، پهلوي اول :واژهکلید
  قانونی

  19/01/1398 تأیید تاریخ   09/10/1397 دریافت تاریخ
  باشد.دکتراي آقاي ربیعی می این مقاله برگرفته از رساله
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  مقدمه

ــاس تحولی نهادي در حوزه  ع ترین مفهوم آن می توان در اس ــّ ــازي را در موس دولت س

سیاست در هر کشور در نظر گرفت. از این منظر دولت سازي روندیپیچیده و طوالنی است 

که طی آن ســـاختارهاي دولت در پویش هایی تعاملی به طور پیوســـته بازتولید می شـــوند. 

ــاز ندیفرآ معموالً ــودیگفته م یمراحلبه ، يدولت س ــاس آن قدرت ش  یمحلهاي که بر اس

که  یبه شـــکل ؛رندیقرار گ يقدرت مرکز کیتحت الشـــعاع  یبه کل ای و شـــوند فیتضـــع

الگوي ســـاخت دولت مدرن در شـــود.  قلمرو خودمطلق بر  تیحاکم يدارا يدولت مرکز

  .شودمیبا روند موازي دیگري همراه بوده که از آن با نام ملت سازي یاد ، اروپا

شاه يبا رو  ضا شد یق، کار آمدن ر شدت باال رفت و ر % به خود گرفت  50مت نفت به 

دولت در کنار  يدرآمد یک منبع اصــلیحاصــل از نفت بعنوان  يو به این ترتیب درآمدها

از نفت  ین ثروت ناشـیل شـد و ایات تبدیو مال یگمرک يچون درآمدها ییگر درآمدهاید

ـــبی درآمدي عمال ـــوم کل هزیحدود  با ایجاد نوعی ثبات نس ن یرا تام یدولتهاي نهیک س

 يدر دوره پهلو يند دولت ســازیدر فرا یگوناگون يرهایکرد. همانطور که عنوان شــد متغ

حاصــل از آن  يرها نفت و درآمدهاین متغین ایتراز مهم یکیرگذار بوده اســت اما یاول تاث

 یبوروکراس، دیکتاتوري خود یعنی ارتشهاي بنیان، با تکیه بر این درآمدهابود که رضاشاه 

ستق صورت م سترده و دربار را بنا نهاد. در نهایت آمدهاي نفتی هم ب صورت غیگ ر یم وهم ب

ل دهد. یتشــک نکه دولت مدرن رایل و آخر ایمدرن را تســه يند دولت ســازیم فرآیمســتق

نفت چگونه بر روند  ين ســوال اســت که درآمدهایبه ابنابراین مقاله حاضــر به دنبال پاســخ 

ر گذاشــته اســت؟ و تالش دارد با اتکا به نســل دوم یاول تاث يدر دوران پهلو يدولت ســاز

مطلقه را آغاز  يند دولت سازیکندکه چگونه رضاشاه فرآ ینفت و سیاست بررسهاي نظریه

  د.یل نمایرا تسه ير دولت سازیکند و تا چه اندازه توانست مس

 هاي نفت و سیاستنظریهچارچوب نظري تحقیق: -1

ــر ــل اّول نظریه بطور مختص ــت. نس ــل قابل تفکیک اس ــه نس ــی در س ــیاس هاي نفت و س

ـــطالح دولت 1980و  1970هاي هاي رانتی در دهههاي دولتنظریه  رانتیر ظهور کرد. اص

)Rentier State(  اي با انتشار مقالهوي بنام حسین مهداولین بار توسط یک اقتصاددان ایرانی

بکار رفت. او دولت رانتی » هاي رانتیالگوها و مسـائل توسـعه اقتصـادي در دولت«با عنوان 

دولت رانتی اولین دولتی اســــت که میزان در خور توجهی از « کند را اینگونه تعریف می
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ر را مهدوي مفهوم دولت رانتی». کندهاي خارجی دریافت میرانت را از افراد یا حکومت

در اسـاس براي تشـریح آثار و پیامدهاي اقتصـادي اتکاي دولت ایران به درآمدهاي نفتی به 

کار گرفت. بخش عمده مقاله مهدوي به پیامدهاي اقتصـــادي پیدایش دولت رانتیر در ایران 

به برخی پیامدهاي سیاسی و اجتماعی اتکاي دولت به صدور نفت نیز  پرداخته است. اما وي

پذیري این موقعیت دولت در زمان د. او همچنین درباره شــکنندگی و آســیبتوجه نشــان دا

شدار داد (توقف ورود رانت صاددانان Mahdavy, 1970, 460-67هاي خارجی ه ). بعداً اقت

ـــیانی عنوان  ـــبت به دولت رانتیر نظر دادند.لوس ـــیانی بودند که نس دیگر مثل ببالوي و لوس

بلکه از خارج از کشــور نیز کســب ، رشــتی رانتی داردکند درآمد دولت رانتیر نه تنها ســمی

ســرنوشــت دولت به میزان ، شــود. در صــورتیکه این رانت از داخل کشــور به دســت آیدمی

  ).Luciani,1987: 66درخور توجهی از آن تأثیر نخواهد پذیرفت (

فرضـــیه اصـــلی در نظریه دولت رانتی در نســـل اوّل اتکاي دولت به درآمد بیرونی و    

هاي ناشی از نفت و دیگر منابع اصالً ها با کسب ثروتیع آن در جامعه است.این دولتتوز

ـــهروندان خود نمی بینند و در نهایت خود را موظف به امتیاز نیازي به درآمدهاي مالیاتی ش

بینند و بروایتی اصالً دولت دادن به جامعه از طریق مثالً ایجاد دموکراسی یا توسعه ملزم نمی

بینند و خود را طلبکار هاي شهروندان خود نمیدش را ملزم به پاسخگویی خواستهرانتی خو

  کند. و مردم را بدهکار فرض می

اي را به همراه انتقادهاي گســـترده، پردازان نســـل اول نفت و ســـیاســـتنوع نگاه نظریه

ـــان کرد که  ـــت. از جمله جوئن اوکرولیک خاطر نش آنچنان به "نظریه دولت رانتیر "داش

ـــتفاده قرار گرفت که محتوي خود را از دســـت داده اســــت  ـــترده مورد اس ـــکلی گس ش

)Okruhlick, 1999: 308ـــی). پ یل دهه یش به اوا عاتی  و پیش از  1980نه این رویکرد مطال

و با این حال  گرددمیانتشــار آثار ببالوي و لوســیانی در مورد مطالعات نفت و ســیاســت باز 

) آغاز شد. Jacques Delavoix ،1980مقاله جک دالروس ( این رویکرد مطالعاتی با انتشار

ـــور پیش از ورود نفت در دالروس این بحث را مطرح می ـــینه تاریخی هر کش کند که پیش

تحلیل شرایط پس از دستیابی به ثروت نفت اهمیت بسزائی دارد. اهمیت شرایط اجتماعی و 

ره امکان یا امتناع دموکراسی هاي دیگر درباسیاسی پیش از ورود نفت در یک رشته تحلیل

ـــورهاي متکی به رانت خارجی به کار گرفته شـــد که نتیجه آن ارائه تحلیل هایی در کش

  ).Smith and Crause, 2005,104تر درباره رابطه ثروت نفت و دموکراسی بود (پیچیده
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در نســل دوم مطالعات نفت و ســیاســت نظریه اســمیت  یهاي جالب توجهیکی از بحث

یت معتقد است که در بررسی اثر نفت بر سیاست و نهادها نباید به دنبال آن باشیم است.اسم

ــور مورد نظر نفت وجود دارد یا نه ــت، که آیا در کش یابی به آن را مورد بلکه باید زمان دس

رغم نفت و سیاست بههاي ). بهر حال نسل دوم نظریه330: 1389، توجه قرار دهیم (اسمیت

منفی نفت بر روند توسعه سیاست دموکراسی و توسعه اقتصادي به یک پذیرش آثار بالقوه 

  ورزد.رشته آثار مثبت نفت بر دموکراسی و توسعه اقتصادي تاکید می

هاي نفت و سیاست نوبت به نسل سوّم نظریه، هاي نفت و سیاستبعد از نسل دوم نظریه

ست که ممی سد.این نظریه به نظریۀ دولت رانتی متأخر معروف ا تغیرهاي جدیدي را وارد ر

گرایی ظهور اســالم، رشــد جمعیت و فشــار اشــتغال، تر جهانی شــدنکند. از همه مهممی

سبی دولت ساد و بلوغ و پختگی ن سه دهۀ محافظه کار و تاکید این رویکرد بر ف سبت به  ها ن

  گذشته است. 

  اند: را برشمرده هاویژگیبراي دولت رانتی این ، در نسل سوم

  نسبتاً پاسخگو اما غیردموکراتیک است. دولت  -1

  هاپذیرتر شدن نسبت به جهانی شدن اما با حفظ برخی مراقبتانعطاف -2

  ي فعالسیاست اقتصادي و توسعه -3

   )Energy -based(در مقابل انرژي محور)Energy- driven( راناقتصاد انرژي -4

  

  یند دولت سازي در پهلوي اولآنفت و فر-2

ـــترده یکی ـــازیتراز گس  یعنی 1320تا  1300ران در دو دهه یدر ا ين تجارب دولت س

دوم ادامه داشــته  يان پهلویپا یعنیند تا شــش دهه ین فرایاول شــکل گرفته و ا يدوره پهلو

سان مهم يبه حد، است صر پهلویترکه کارشنا صه ع شخ ساز ين م سته  ياول را دولت  دان

سازیاند. در فرا سته است  یرا م يادیز يرهاین متغرایدر ا يند دولت  توان بر شمرد که توان

ســم و ین ســنت و مدرنیتضــاد ب، اقتصــاد یســاختار ســنت، دیرا کند نما ير دولت ســازیمســ

از انحاء  ياستثمار و...همه و همه به نحو ، استعمار، یمذهب، یقوم، یزبان، ينژادهاي تفاوت

سازیعوامل تضع شمار یدر ا يف کننده دولت  مختلف  يرهایروند و عوامل و متغیمران به 

ان عوامل متعدد موثر در روند ید. در میل نمایرا تسـه يند دولت سـازیهم توانسـته اسـت فرا

ساز ساز يریران نفت به عنوان متغیدر ا يدولت  ست روند دولت  سته ا را هموار  يمهم توان
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ـــتینما ـــمار م ین دولتید. دولت رضـــاخان نخس در جهت  يزیرود که به برنامه ر یبه ش

  ).80:1377، یوسفی یو توسعه در جامعه پرداخت (حاج یدگرگون

از برداشــت نفت یبابت حق االمت، دولت قاجارهاي افتیآمار و ارقام موجود در مورد در

توان  ین حال میبا ا یول، دارد یهم ناهمخوان یســت و گاه کمین یق و قطعیران چندان دقیا

سال از اول سال ، رانیبرداشت نفت ان یدانست با گذشت چند  .ش فروش نفت در 1291در 

شور به تجارت ستیتبد يجد یک شد که در نخ صد هزار تن نفت به خارج یل  شت سال آن ه ن 

ـــت (جول ـــادر گش ان حکومت قاجار و آغاز ی(پا 1305-1298). در دوره 233:1363، انیص

ن یبه رغم ا یول، دیتن رس 4556تن در سال به  1106ران از یا ی)صادرات نقتيسلطنت پهلو

د یره در ســـال رســـیون لیلیم 4/1ره در ســـال به یهزار ل 470تا از یدرآمد دولت نها ، شیافزا

ـــال53:54-1390، انی(کاتوز ـــله س ران از نفت یاهاي یافتیدر، 1305تا 1298هاي ). در فاص

درصـد ارزش صـادرات نفت  42/10درصـد و حداکثر  05/5ن حداقل یب يزیچ ، یصـادرات

ست. سالیدرآمد نفت ا بوده ا ضاخان یخهاي سال یعنی(، 1305تا  1303هاي ران در  زش ر

 4/1به 1305ســال  ين رقم براید.این ســطح خود رســیتصــرف کامل قدرت )به باالتر يبرا

  ).144:1393، یرترابیره ثبت شده است (میون لیلیم

ران یا ینفتد ینکه تولیبه رغم ا ، .ش1312تا  1305 یعنی، در دوره اول حکومت رضا شاه

با وجود مباحثات ، دات دولتیعا، ده بودیهزار تن رس 7087درصد به  50ش از یب يبا رشد

ـــرکت نفت ا ره ثابت ماند. با یون لیلیم 8/1تا  4/1در همان حد  ، سیران و انگلیفراوان با ش

حال در همیا به  ، ن دورهین  فت  مد ن ـــل یکیدرآ نابع اص نار  يدرآمد یاز م لت در ک دو

ــبیات تبدیو مال یگمرک يدرآمدها ــد و ثبات نس ــتگیا یل ش اد دولت یز ین درآمد و وابس

شد حدود  ، از آن يبهره بردار يبرا سوم کل هزیسبب  ن یاز راه آن تام یدولتهاي نهیک 

نوســانات هر ســاله درآمد نفت ســبب اضــطراب و ، ن همهی).با ا159:1390، انیشــود (کاتوز

  د.یانجام 1933و عقد قرارداد  یدارساز یشد و سرانجام به فسخ امت یآزردگ

 1299نگ در سال یهزار پوند استرل 469در عصر رضاشاه درآمد نفت ده برابر شد و از 

درصد از  25د حداکثر ین تنها ده درصد و شایا ، ن وجودید.با ایپوند رس 271ون و یلیم 4به 

ـــل میدولت از منابع د يدرآمد دولت بود و بخش عمده درامدها ـــد (فوران یگر حاص ، ش

درصــد کل بودجه در دوره رضــاشــاه را  20ش از یدرآمد نفت ب ، ). درمجموع335:1386

شک ستثناءیتقر، ینکه مخارج واقعیاما نظر به ا، داد یل میت کمتر از اعتبارات برنامه ، با بدون ا
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سلم است که سهم نفت در مخارج دولت، شده بود يزیر ش از رقم مزبور بوده است یب ، م

  ).145:1393، یرابر تی(م

را مورد توجه قرار  ين مالحظات نظرید نخســت این دوره بایل آثار نفت در ایتحل يبرا

  داد:

ـــر، الزم ینفت با فراهم کردن امکانات مال-1 ـــتقرار س ـــاخت و اس  يع نهادهایامکان س

 کند.  یو ارتش ) را فراهم م یدولت مدرن (همچون دستگاه بوروکراس

ــبکه به هم پ-2 ــنعیش ــته ص ــتخراجوس ش و یانتقال و پاال، ت نفت در مراحل مختلف اس

کند و به  یرا طلب م ییت باالیامن ، آن نســبت به بروز اختالل در هر بخش يریب پذیآســ

ـــتخراج نفت در ، یخیلحاظ تار ـــتگاه قدرت و دولت کمک  ، ک منطقهیاس به تمرکز دس

 کرده است.

 یتیچند ملهاي شــرکت يتواند توافقات اســتعمار یک کشــور میاســتخراج نفت در -3

به حفظ موجود یغربهاي و حکومت ینفت ند یرا  ند ک لت آن عالقم ـــور و دو ت آن کش

  ).144:1393، یرترابی(م

ان ینفت را به رابطه تعامل م یاز آثار مثبت ومنفاي توان مجموعه یم يک جمع بندیدر 

فت به کشور را ن يزمامداران و ورود درآمدها ياستراتژ، کشور یاسیو س یط اجتماعیشرا

است در ینفت و سهاي هیاز نسل دوم نظر يریاول در نظر گرفت و با بهره گ يدر دوره پهلو

حاصل از ثروت آن صرف ارتشی شود که  ين دوره پرداخت که چگونه نفت و درآمدهایا

بیش از آنکه جنبه ملی داشته و در خدمت سیاست خارجی قدرتمند قرار گیرد مجري اوامر 

  ملوکانه رضاشاه بوده است.

  يم نفت بر روند دولت سازیر مستقیتاث-3

  ل ارتشیتشک 1-3

سته به شي هاسیاستبررسی  خص رضاشاه نسبت به ارتش نشان می دهد که ارتش واب

  داشته است. یاین دوره آن نقش کانون يند دولت سازیشاه در فرا

ماعیاز منظر نظر   ظام، یه پردازان اجت پا ارتش و ن  يش قراوالن نوســــازیان پیدر ارو

). با توجه 75:1377، يشوند (ازغندیته محسوب میدر گذار به مدرن یدر جوامع سنت یاسیس

ضرورت ست، ساختار دولت داشت یسازمانده يجاد ارتش مدرن و منظم برایکه ا یبه  ن ینخ
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ــم ــاه معطوف به ا يهان تالشینه ترین و پرهزیرتریگو چش ــاش ــد. اما این یرض جاد ارتش ش

 يب قواینیروي نظامی هرگز نتوانســت نقشــی ملی گرایانه و مســتقل ایفا کند. ارتش از ترک

 یافســران خارجد.یلباس متحدالشــکل گرد يل شــد.دارایگاد قزاق تشــکیژه بر یموجود به و

ــال  ــدند و در س ــته ش ــر 1300کنار گذاش ــکده افس ــ يدانش ــد (مالئیتاس ، يازغند، یس ش

149:1390.(  

شاه همواره به افزا ضا شمار نفرات ارتش توجه می کردیر ن کار هم توازن یرا با ایز، ش 

ساز سیس يدر نهاد سود خود پ یا صاص بودجه ، بردیش میرا به  هم مجلس را وادار به اخت

کرد تا یدا میکرد و هم ارتش در ســـراســـر کشـــور و نقاط مختلف حضـــور پ یم يشـــتریب

ــته ــاه پس از برقرار فردي او را پیاده کنند.هاي خواس ــا ش  یفه عمومیخدمت نظام وظ يرض

ســـت هزار نفر یکصـــد و بیرا پنج برابر کرد و ارتش را از چهل هزار نفر به  یبودجه دفاع

شاه ارتش را در همه ا). 152:1376، انیش داد(آبراهامیافزا ضا  ستقر کرد و تقریر با یاالت م

صلینما صله پس از انقراض قاجار در مجلس ینده ا ارتش لقب ، شخص خود قرار داد. بالفا

  ).158:1385، یرضا خان بکار برد (اتابک يحضرت برا یاعل

ن یاز بودجه به ا یبود و لذا بخش مهم یازمند منابع مالیزه کردن و توســـعه ارتش نیمکان

شان م یافت.ارقام رسمی یامر اختصاص م صد از  5/33دهد که به طور متوسط یبودجه ن در

سالها صله  صرف ارتش شـده 1941-1926. ش /1320-1305 يکل درآمد دولت در فا .م 

ــاب درآمد مخصــوص یدر  ، 1306-1320اســت. درآمد کل بخش نفت در دوره  ک حس

از  ی).بعالوه بخش بزرگ130:1382، شـد (کارشـناس یشـتر صـرف امور نظامیو ب ينگهدار

صرف خر سلیزات گران قید تجهیدرآمد نفت  صنایو ا یحاتیمت ت ع کوچک مهمات یجاد 

  شد. یگر مید يدر تهران و شهرها يساز

ساالنه  یه داشت. بودجه دفاعید خود تکینظام جد یه اصلیرضا شاه به ارتش به عنوان پا

سال  شدیب ، 1330تا  1304از  شمار افراد نش از پنج برابر  سلح از پنج دهاي روی.  ون یزیویم

ش یهزار نفر) افزا 127ون (یزیویجده دیبه ه ، هزار نفر را در بر گرفت 40که در مجموع 

زه شامل صد تانک و چند یک هنگ مکانی ، کوچک ییهوا يرویک نین ارتش با یافت. ای

ـــت ـــد ( آبراهام یل میج فارس تکمیدر خل یجنگ یکش فه ین وظیترمهم ).169:1389، انیش

ــور و از م، ارتش ــر کش ــرتاس ــاه در س ــاش ــترش حفظ اقتداررض ان بردن هر نوع قدرت یگس

دولت شبه مطلقه  يهاانیاز بن یکی یجاد ارتش دائمیب با این ترتیبود. به ا یخودمختار محل
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ل کرد (آزاد یران تبدیا ینیرضـــاشـــاه را به حاکم بال منازع قلمرو ســـرزم پایه ریزي شـــد و

  ).24-25: 1389، نژاد یو نصرت یارمک

م ینیبیم، میشو یق میران دقیدر ا يارتش در دولت ساز یداخل يما بر کارکردها یوقت

ـــتردههاي که نقش و کارکرد ـــت.چنانکه اول يترگس ـــته اس ن ین وجه این و عمده تریداش

ن یکند که اولین اســـتدالل میکارکرد تمرکز و انباشـــت در منابع قدرت اســـت. مثال کرون

ستقرار قدرت دولت مرکزیوظ شاه ا ضا شور يفه ارتش در دوره ر سر ک سرا سرکوب ، در 

سا یمنابع متعدد قدرت از قبل حاکمان محل سالح افراد غیقبا يخودمختار و رو ر یل و خلع 

  ).258:1377، نیبود (کرون ینظام

ود ب يجاد ارتش قدرتمندیا، ن رضاشاهیادیکند که اصالح بنیز استدالل میجان فوران ن

ز نشــان ین ي). کد330-331: 1378، آورد(فوران یکه قدرت دولت را همه جا به اجرا در م

ضا خان چگونه از طر سیس يدن خودمختاریک ارتش مقتدر با بر چیق یداده است که ر  یا

ـــور ا یتمرکز وحدت، یاتیلیو ا ـــت(کدیجاد کرد که پیرا در کش ـــابقه نداش ، يش از آن س

ل مطلقه بودن دولت رضــاشــاه ین دالیاز عمده تر یکی، گرید یلی).بر اســاس تحل146:1381

ستقل پد یبود که او در منابع پراکنده قدرت محل يتمرکز شیو م ). 68:1384، هیرید آورد(ب

ارتش را در ایران متفاوت از دولت مدرن غربی می کند و برهمین  اما آنچه نقش و کارکرد

سازي به نفع  ساس نقش آن در دولت  ستا صي هاسیا شاه تقلیل پیدا می کند شخ ضا ی ر

شتوانه  شاه با پ ضا شود. در حقیقت ر سوب می  سرکوب نیروهاي جامعه مح جایگاه آن در 

را تعطیل و مصونیت » ستاره سرخ« و » توفان«مستقل و رادیکال همچون هاي ارتش روزنامه

ـــی را از بین برد(آبراهامیان ـــیاس ـــلب کرده و احزاب س : 1378، پارلمانی را از نمایندگان س

ــه عنوان نیر119و 126 ـــرکوبگر براي خــاموش کردن ). در این دوران از ارتش ب وي س

سرکوبگر و بدون علت شورش ستگاه  شهربانی تبدیل به د شد و بعدها از طریق  ستفاده  ها ا

غایی نمود پیدا کرد و ســربازان ایرانی به زوراز میان جوانان انتخاب می شــدند و با حقوق و 

ـــدند. با توجه به اینکه ارتش هزینهمواجب اندك به کار  باالیی را به خود هاي گرفته می ش

ناکارایی خود را نشــان ، اختصــاص داده بود به علت ضــعف تســلیحات و آموزش ناکافی

  ).102: 1378، داد(دیگار و همکاران

ـــتداللیا ـــاه با ایل ها نشـــان میو تحل هان اس ـــاش ـــی در خدمت یدهد که رض جاد ارتش

ست صی وي هاسیا سترده تالش کرد با اقدامات نظام یداخل يجاد کارکردهایبا ا شخ  یگ



 103                                  98بهار /46سال سیزدهم/شماره                  

سالیبو شورش 1305تا  1299 يهاژه در  سرکوب  سلحانه داخلهاي به  ست زند و به  یم د

شماره  ستقرار دولت متمرکز همت گمارد. جدول  سطور باال را  یشتر میب 2ا شتار  تواند نو

  د.ید نماییتا

  
  1305تا  1299 يهان سالیش بارت یات نظامی:عمل2جدول شماره 

  اتینوع عمل  سال

  یرزا کوچک خان جنگلیه میات علیعمل  1300

ه شاهسون یات علیعمل، زیدر تبر یسرکوب شورش الهوت، جانیات درسیمتقو در آذربایعمل  1301

  النین در گید جالل الدیه سیات علیعمل، لیها در اردب

  ات لرستانیعمل، جانیات با شاهسون ها در آذربایعمل  1302

سرکوب ترکمن ، یخ خزعلیسرکوب ش، ات در لرستانیعمل، ات در سر حد بلوچستانیعمل  1303

  ها

ـــتانیات علیعمل  1304 ـــر حدات یات در برخیعمل، ه ترکمن هایات علیعمل، ه اعراب خوزس ، س

  ات در جنوب کردستانیعمل، ثبت کوه یسرکوب وال، ات در لرستانیعمل

شمال غرب و  يسرکوب شورش ها در لشکرها، ات در کردستانیعمل، لرستانات در یعمل  1305

  شرق

  )259:1377، نیکرونمنبع: (

کاربرد انحصـــار  یعنیدهد (یکه وبر از دولت مدرن ارائه م یفید عنوان کرد اگر تعریبا

ـــرزم ـــخص) ینیاجبار در محدوده س ـــر پهلوي اول، مش این وظیفه به ارتش ، در ایران عص

تا فرایند دولت ســازي را به ســرانجام برســاند و در این راه عالوه بر ســرنیزه و واگذار شــد 

ـــرکوب تالش کرد از روش ـــود ببرد اگرچه در این راه موفق نبود. مثالً هاي س دیگر هم س

شان میم سپو خاطر ن ست مالیل شاه با کمک ارتش توان ضا  يمعوق و جارهاي اتیکند که ر

تام يرا جمع آور تا  مالیکند  لت ســــازیفرآ ین  بدیدر ا يند دو ق آســــان ین طریران را 

ـــپویکند(م ـــیس دولت مطلقه و خلع 161-162: 2536، لس ـــتاي تاس ). این امر ظاهراً در راس

ـــبرد این  ـــورت گرفت. انگیزه و هدف حکومت پهلوي از پیش قدرت از نیروهاي موازي ص

تدارگرایانه با سیاست ها که با کمک روشنفکران وابسته صورت گرفت رسیدن به توسعه اق

مه یت بود. در این راه بیش از ه حان ماعی رو حذف نیروي اجت یت غربی و دیگري  ، ماه

وامدار روشنفکران وابسته غرب مدار بودند که تالش می کردند با کمک کشورهاي غربی 
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نوگرایی و غرب ، و بهره گیري از اســـتبداد مدرن با انجام برخی اصـــالحات و نوســـازي ها

  ).50-51: 1392، ر رواج دهند(امام جمعه زاده و اسماعیلیمداري را در کشو

اختالف  با سـرکوب و، قهریه قوه انجام با توانسـت رضـاشـاه اسـت اگرچه آنواقعیت 

شایر سران بین افکنی ستفاده و ع شایر دیگر (مثال سرکوب براي ها آن از ا ستفاده ع  از ا

شایر شقانی و بختیاري ع شایر بویراحمد) سرکوب براي ق ، نظم این اما کند؛ ایجاد نظمی ع

شانگر لزوماً شاه دیگرحکومت عبارت به .نبود حکومت اقتدار ن ضا  و پایا سازوکار فاقد ر

ــروع ــروع بود؛ اعمال براي مش ــلطه مش ــرفا زیرا س ــرنیزه بر ص ــت و همین امر  س تکیه داش

ضایتی سط طبقات، روحانیون میان در عمیقی نار شایر مردم ویژه به و متو  آورد.بوجود  ع

سئله نمودهاي این از برخی شعار در توان می را م شایر فولکور ا  دید دوران آن بختیاري ع

ـــکوائیه از پر که ـــادت مدح مقابل در و دولت عملکرد از ش مقابل  در ها آنهاي رش

تاســـیســـات ، اقداماتی در ایجاد راههاي ارتباطی علیرغماســـت. همچنین  دولتیهاي تهاجم

ـــیس  تاس ـــگاههاي نظامیدولتی و  پاس  و روابط مختلف درون مناطق در، ژاندارمري و 

بات ـــ ناس باب نظیر دیگري م ـــترس که بود برقرار رعیتی و ار مت از دس  خارج حکو

 از گفت توان می خالصــه طور به  ).184-5: 1395، بود(رحمانی زاده دهکردي و زنجانی

 بود اندك منه تأثیرگذاريدا داراي، بنیادي اجتماعی و پشتیبانی بدون عریان زور سو یک

ــوي از و ــلطه اعمال براي را الزم ظرفیت توان و دولت این دیگر س  این بر فراگیراي س

سترده شت محلی خودگران و متکثر جامعه جغرافیایی و پهناور گ ضور و ندا ستقیم ح  و م

ستقیم نیروهاي غیر ضعیت این خارجی م شوارتر را و ساخت. نمونه  می نیز پیچیده تر و د

ست سیا ست  شک سی ایالت  عینی  سیا صادي و  سرگیري فالیت اقت شاه در این زمینه از ضا ر

ضاشاه بود که یان امر عالوه بر روشن ساختن ناکامی  کوچنده در فرداي فروپاشی دولت ر

به افزایش جمعیت ، قهرامیز و خشــونت بار در تغییر فرهنگ و شــیوه زیســتي هاســیاســت

  ).159-160: 1384، ایالت کوچ رو انجامید(سینائی

  انه)یت اقتدارگرایاجباري(با ماه يملت ساز 2-3

ل دربار به مثابه یبا تشــک به رضــاشــاه امکان داد تا» ریاکاري قانونی«ل ســلطنت و یتشــک

س ينهاد مستقل و صاحب  يل ارتش به نهادیاز تبد ییاز سو، یمستقل از ارتش و بوروکرا

ـــم ـــش را به مجر يریجلوگ ر در اندامواره دولت مدرنیم گیاقتدار و تص  یب يکرده و نقش

ک دولت مدرن یگر سو به طراحان و حامالن بوروکراتیاراده اوامر ملوکانه فرو کاهد و از د
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شان دهد که به ه ضر نین سیچ وجه حا ستگذاریست در امر  س يا چ کس یم قدرت با هیبه تق

صداق ست. فقدان اقتدار و ین امر نیاهاي بپردازد. م شن ا ستقالل ارتش و تبدز کامالً رو ل یا

دســت  ياز آن برا يابزار در دوره رضــاخان در اســتفاده یشــخصــ يرویک نهاد و نیآن به 

ســت و یالیاحزاب ســوســ يروزیو پ يریه عشــایانتخابهاي ج انتخابات در حوزهیدر نتا يکار

 ) سالها بعد که رضاخان دوره121: 1383، انیتجدد در مجلس پنجم مشهود است. (آبراهام

ـــرکوب ين ارتش برایگذراند از هم یرا م ییایخولیمال که در به قدرت  یتمام کســـان یس

  ر گذار بودند استفاده کرد.یرساندنش تاث

ــامان   ــبه پاتر یابیاما س ــتیالیمونیش ــه «ل یند تبدیدولت مدرن در فرا یس ممالک محروس

سرزمیبه » رانیا ساختاریک  شت تبد یب ين واحد بود که به  شیبازگ شد. خط م او در  یل 

شا شاه که ، شده ین که منجر به وحدت ملیشیپ ینظامهاي اتیر ادامه عملیقبال ع ضا بود. ر

سگاههایقبا سترش دادن پا ست داده بود با گ شک سالح  ینظام يل بزرگ را  در مناطق خلع 

شا سرباز، ریشده رزمندگان ع صادره یک اختالفات داخلیتحر، بردن جوانان يبه   آنان و م

ـــریتضـــع، یاراضـــ آنها به  يمحدود کردن کوچ ســـاالنه و گاه انتقال اجبار، لیان قباف س

ــتاها« ــیاد آنها بود. اینان از انقیخواهان اطم» نمونه يروس ــت در پرتو و با هدف بلند ین س اس

بد به دولتیکث يل امپراتوریمدت ت له  حدی یرالم مان وا با مرد چه  پار حد، ک لت وا بان ، م ز

  ک داشت.یواحد ارتباط نزد یاسیفرهنگ واحد و اقتدار س، واحد

و ارتباطات  یمدن يدادگاهها، یدولت یبوروکراس، یبا توسعه مدارس دولت یسواد فارس 

سط حکومت افزا یجمع سیغ يهازبانافت. بر عکس آموزش یش یتو ، يژه آذریبو یر فار

ـــریبا تعط یو ارمن یعرب ق یافت. از طریها کاهش تیاقل یات چاپیل معدود مدارس و نش

سفرهنگ ن طور یدا شد. همیآنها پ يبرا یافت و معادل فارسیر نام ییاز واژه ها تغ ياریستان ب

ـــتثنا یر قانونیرا غ یرانیم اقوام ایمجلس لباس قد 1307در ســـال   يو همه مردان را به اس

ــیروحان ــتن کاله پهلو یدن لباس غربیون ثبت نام کرده مجبور به پوش م یکرد. رژ يو گذاش

ـــع يبرا ـــ، ریام، گیب، خان، زایمانند م ين افتخاریه عناویبق یازات اجتماعیف امتیتض خ یش

 يایتالیا یغاتیتبل ينهایرا به ســـرمشـــق از ماشـــ» انجمن پرورش افکار«وســـردار را لغو کرد. 

هاي کتاب، جزوه، ق مجلهیبه مردم از طر یمل یم آگاهیتفه يبرا يســـت و آلمان نازیفاشـــ

س شک ییویرادهاي و روزنامه و برنامه یدر  يشهرها به نحو يادار يهاسازمانل داد. در یت

سایتجد شانهید نظر کرد که کالنتر و کدخدا و  ان رفت. عالوه بر یم از میمحالت قدهاي ر ن
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، ه را به اراكیســلطان، ر داد. مثالً عربســتان را به خوزســتانییاز شــهرها را تغ يارین نام بســیا

ـــتراباد را به گرگان ـــایاورم، اس ـــاه یعل، هیئه را به رض ـــهر، یآباد به ش ، محمره را به خرمش

نام پارس که از  یو حت يبه پهلو یانزل، لرســتان به کرمانشــاه، یجان غربیکردســتان به آذربا

شاه  ضا  شت به اینظر ر شاره دا ستان فارس ا  افتیر ییران تغیادآور انحطاط قاجار و فقط به ا

)British Minister, 1934(.  

ـــش مرکزن یبا در نظر گرفتن ا  ـــ ينکته که پرس ت یملت اعمال حاکم-س دولتیتاس

ــاختارها یدولت ــرق ایبو یز محلیمرکز گر یحکومت يبر س خ یران بود تاریژه در جنوب و ش

ســـکه نشـــان داده شـــد: همانا  يک رویکند و فقط  یکجانبه ارائه می يریما تصـــو ينگار

ش سرکوب نظامیاز طر یفیساختار ملوك الطوا یفروپا سالح ا یق  شایو خلع  ، ریالت و ع

ـــران قبا ـــلب قدرت از س ـــیل یل و تحمیس نکه یل کوچ رو و امثالهم. اما ایبر قبا ینیکجانش

دولت مدرن چگونه روبرو  يساز ینیاست سرزمین سیقدرت با ا یجاافتاده محل يساختارها

ه ش گرفتند و باالخریدر پهاي يحفظ قدرت خود چه اســتراتژ يبرا ینخبگان محل، شــدند

چوقت مورد پرســش واقع یبه خود گرفتند ه یراتیین ســاختارها و حامالن آنها چه تغینکه ایا

ن گام در یفقط اول یو حاکمان ســـرکش محل یل محلیقبا ینشـــد. بهرحال ســـرکوب نظام

ـــر ا یجــاد نظم دولتیجهــت ا ـــراس مجموعــه ، ن نظمیکردن ا یدائم يران بود. برایدر س

ـــت اقدام به یبا یدربار/ارتش م ـــاختارها یدولتس در چارچوب  یمحل یحکومت يکردن س

شده اما کارگزاران  یدولت، ن ساختارهایوانساالر ایکرد. حامالن د یم ین استانیمات نویتقس

ــنت ــاحب قدرت محل يگروهها، یس ــران قبا یص ــراف، لیچون س ون یندار و روحانیت زمیاش

  متنفذ بودند.

و به  یف سـنتیندگان طیدوم نما يپهلوها در دوره ن گروهیسـت که همیالزم به گفتن ن 

عمال  یبه ماموران دولت یوانســـاالران محلین دیل ایل شـــدند. با تبدیون دولت تبدیســـیاپوز

دولت شـــبه مدرن راه  يریبه درون ســـاختار در حال شـــکل گ یممتاز محل يمنافع گروهها

شد. بر خالف ین گروه تبدیافت و این دولت در واقع به حافظ منافع ای صور بوروکرات ل  ت

ت یحذف آنها از عرصـــه حاکم يچ گاه به معنایه یاز نخبگان محل یها ســـلب قدرت نظام

گاه یدولت ها گویب مجلس در ایبه ترک ینبود. ن لب اســــت.(توفیا ياین دوره  ، قین مط

با  یدر همراه ییگرچه از سو، ارتش/دربار، غالب در دولت شبه مدرن يروی) ن109: 1385

شدت يدئولوژیا سازبوروکرات يتمرکزگرا به  سرزم يها قادر به باز ران در یا ینیوحدت 
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ـــد از د ـــو در فرایچارچوب دولت ملت ش ـــازیند ایگر س عمالً نقش حافظ منافع  ين بازس

ــت مطابق الگویبا یرا بر عهده گرفت که م ییگروهها ــاختار حذف –دولت  يس ملت از س

ـــاختار یم ـــدند. مجموعه دربار/ ارتش به لحاظ س قرار گرفت که آن را  یگاهیدر جا يش

ـــیم یانجینقش م يفایوادار به ا ـــو يمدرن مرکز یان منافع ناهمگون بوروکراس و  ییاز س

ــاالرید ــنت یمحلهاي يوان س ــو یو به تبع آنها نخبگان س ــهیکرد. ر یگر مید ياز س هاي ش

صل ن یست در همیبا یز میش از هر چیدولت مدرن را ب یستیالیمونیشبه پاتر یابیسامان  یا

  .ساختار متناقض جستجو کرد

ــتقیر غیتاث 3-3 ــازیر مس ــتگاه ی(تاثيم نفت بر روند دولت س ــترش دس ر نفت بر گس

  ک دولت)یبوروکرات

  يادار ينوساز 1-3-3

از اقدامات رضاشاه در فرایند دولت سازي پس از دستیابی به قدرت شبه نوسازي  یکی

سیمکمل اهاي تینظام اداري بود که با فعال سازاست ین  ش، يهمانند جاده  ، دن راه آهنیک

ـــا ـــاه به تدر ، ن هایو جز ا یو آموزش عال یل ارتباطیگســـترش وس ج یهمراه بود.رضـــا ش

ن فاقد اداره در یران مرکز نشــیو وز یموروث يرزاهایم، میان قدیمســتوف یررســمیمجموعه غ

ـــورت نود هزار کارمند تمام وقت دولت ـــتانها را به ص در ده وزارتخانه در آورد.کنترل  یاس

عصــر قاجار صـــورت  يمات کشــوریق بر هم زدن تقســیز از طریمرکز بر مناطق کشــور ن

هاي ز به شهر ها و بخشیازده استان به وجود آمد و هر استان نیالت یچهار ا يگرفت. به جا

  ). 27:1389، نژاد یو نصرت یم شد(آزاد ارمکیکوچکتر تقس

ن ییم شد. در تعیزده استان تقسیکشور به س، االتیا يبه جا يد کشوریمات جدیدر تقس

ستان سید مالحظات سیجدهاي حدود و ثغور ا ژه در یو اعمال حداکثر کنترل دولت به و یا

ن یت شد.بدیت مردم بود به دقت رعایآن متفاوت از اکثر یو قوم یب زبانیکه ترک یمناطق

 یسلسله مراتباي شبکه يوزارت داخله که داراق یشتر مناطق کشور از طریب دولت به بیترت

 یشدند دسترس ین مییفرمانداران و بخشداران بود و مسئوالن آنها از مرکز تع، از استانداران

و  يریســربازگ، یخدمات بهداشــت، انتخابات، اســتان ها یو وزارت داخله بر اداره امور داخل

سال  يجهانگرد شت.وزارت داخله که از  شور نامو 1310نظارت دا شدیزارت ک محل ، ده 

سلط دولت مرکز يادار – یشبکه نظام یتالق را بر مناطق مختلف  يدولت بود که امکان ت
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شاه را فراهم م ضا شور جهت اجراي نیات ر ستاها ن یک شبکه یز بتدریآورد.رو ج در درون 

با  يریدر روســـتاها و مناطق عشـــا يدولت ادغام شـــدند. نفوذ دولت مرکز يوان ســـاالرید

). این 72-73:1393، یژنیو ب یوسف جمالیدر آنها آغاز شد( يژاندارمرهاي پاسگاه ییابرپ

تقســـیمات معادل همان مدرنیته وارداتی مطابق ایده اولیه کســـانی همچون تقی زاده بود. در 

حقیقت تقسیمات کشوري بر مبناي الگوي فرانسه بوده است اما وارداتی بودن آن به شکل 

ضو شیده و با ح شاه نوعی نااندی شترك و  ستاد م شهربانی زیر نظر  ر ارتش و ژاندارمري و 

حاکمیت دوگانه نظامی و غیرنظامی برقرار کرد و استاندار عمالً تحت الشعاع قدرت و نفوذ 

  ).154: 1372، فرمانده نظامی گماشته رضاشاه قرار داشت(کاتوزیان

ــتق يبرقرار ينه را براین اقدامات اگرچه در ظاهر زمیا  یرانیم با اتباع جامعه ایارتباط مس

را در جامعه حاکم کرد اما نوســازي اداري در  يســلســله مراتب ادار یفراهم ســاخت و نوع

صطالح نوعی  شاه به ا ضا سلطانی«دوره ر سم » سیادت  شکل افراطی پاتریمونیالی که همان 

شد. این حق د سوب می شود که نتیجه قدرت زیاد و مطلقه حاکم می با صل به است مح ر ا

ــیئی دلخواه دیگر قابل فروش ــت که هر ش ــاحب اوس ــتفاده و توارث ، همان نحو در تص اس

ـــت. در این نوع نظام ـــکیالت اداري خاندانی از مرحله نظام اداري ، اس به محض اینکه تش

سمت  صب حکومتی به  صل عبور کرد دیوان و منا ستمنف ساالرانه متمرکز ي هاسیا دیوان 

ضائی و، در امور مذهبی شکیالت اداري آن به طور منظم و  ق نظامی گرایش پیدا می کند. ت

ــود ؛ به گونه ــله می اي مداوم پیچیده تر و متمرکزتر می ش ــیار فاص که از نظام اولیه خود بس

  ). 103: 1390، گیرد(زرین کوب و پاشازانوس

 این ساختار استبدادي و متمرکز باعث شد تا شخص شاه در نظام اقتدارگراي پهلوي اول

، در پویش تحوالت ســیاســیاي به عنوان عنصــر اصــلی ســاختار اجتماعی نقش تعیین کننده

ــاه به هیئت دولت خود گفته  ــاش ــادي جامعه ایفا کند. در این زمینه نیز رض اجتماعی و اقتص

ست، هر مملکتی رژیمی دارد«بود:  صیات عالوه بر نتایج ». رژیم ما یک نفره ا صو همین خ

بلکه کســانی که او را در ، اعث شــد تا او بعدها نه تنها مخالفانشقدرت مطلق و اســتبدادي ب

  ).150: 1397، رسیدن به قدرت یاري کرده بودند حذف کند(فرزانه پور و همکاران

ــاه داراي امکانات نامحدود براي  ــاش ــاس و با درنظرگرفتن اینکه حکومت رض براین اس

ـــت به  ـــازي اداري نیز دس زد. بطور » ریاکاري قانونی«اعمال قدرت بود حتی در حوزه نوس
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با خودکامگی همه مخالفان را  به ظاهر برگزاري انتخابات را پذیرفت ولی در عمل  مثال 

  کنار زد و حتی نتیجه انتخابات را هم نادیده گرفت.

گســترش یافت و  ياز دولت ســاز يگریبعد د یتر با توســعه بوروکراســبه عبارت دقیق

ـــلط اقتدارگرایانه ينه را برایزم ـــئون اجتماع یدولت بر تمام تس ـــاخت به ا یش ن یفراهم س

ـــت با دور افتاده تر یب دولت میترت ـــطه ها، ابدیجامعه ارتباط بهاي ن بخشیتوانس  ییواس

ـــاخت دولت به وجود آورد.عالوه بر آن  ی) را حذف کند و نوعی(حکام محل تمرکز در س

 ت کرد.یدولت را تقو يدولت فراهم و توان ادار يرا برا یات ســتانیامکان مال یبوروکراســ

و  یافت(آزاد ارمکیت ینیاتباع ع یابعاد زندگ یر دولت در تمامیب حضــور فراگین ترتیبه ا

ـــرت ـــاهیالیمونیی و پاتریاقتدارگرا، در واقع ).27-28:1389، نژاد ینص ـــاش ـــم رض  جنبۀ س

به ، یروابط شــخصــ و یخودکامگ و شــاه مطلق ســلطۀ با، بود گرفته خود به کیبوروکرات

 و امور ییو عقال داریپا ینگینهاد از ذاتاً که بود همراه، انینظام يدیکل نقش قیطر از ژهیو

 یاســیســ ينخبگان فکر یحت و مردم یحزب و یاســیســ مشــارکت و رقابت و يقانونمند

  .کرد یم يریجلوگ

 صنعتی شدن وابسته 2-3-3

ــنعت ــورت یص ــتیند بوروکراتیگر از فراید یکردن که ص ــر یدر ا، ک کردن اس ران عص

شاه ضا ش ر ستاز  ینا اقداماتی همچون  علیرغمو آمرانه بود. به همین دلیل  یدولت يهاسیا

گر مرتبط یکدیر شــرق و غرب کشــور را به یکه نخســت مســ ياحداث خط آهن ســراســر

لومتر یک 2400ش از  1320تا  1305هاي کشور در فاصله سالهاي افزایش طول راه، ساخت

شمار کارخانه، لومتریک24000از  شیبه ب سوداگر، صنعتیهاي افزایش  -270:1357، و ... (

  ) عمالً ایران در حاشیه نظام جهانی باقی مانده بود.262

 ینوع یابی قدرت و يریشــکل گ به دولت تیمحور با یصــنعت توســعۀ يهاســیاســت

 قدرت از مانع عمالً وانجامید  رتبه یعال رانیمد و سـاالر وانید نخبگان، یدولت يبورژواز

ستقل یصنعت يدارهیسرما گرفتن شغال با آنها .دیگرد م  در دستگاه يدیکلهاي تیموقع ا

 ن دورهیا در یاجتماع و ياقتصاد توسعۀ در را يمحور نقش یدولت عیصنا در و یحکومت

فاقد  و بود اقتصــاد بر دولت تســلط ادامۀ به منوط آنها قدرت اســتمرار، اما کردند. فایا

 از یکی، نیبنابرا .بودند آن به وابسته جهینت در و دولت از یاسیس و ياقتصاد يخودمختار
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شاه مطلقه دولت يکارکردها نیمهمتر ضا  یم کینزد یدولت بناپارت مدل به را آن که ر

 در دولت که نقش يحد به، است شدن یصنعت سمت به يریجهت گ در آن نقش، سازد

ــاد در ها تیفعال يآزادگذار و مداخله عدم حالت از دوره نیا  1300دهۀ اول  یط اقتص

 آنکه ژهیو به، افتی گســـترش ش. 1310دوم  دهۀ در اقتصـــاد در مداخله مرحلۀ به ش.

، یکل طور به .شد یم یدولت اداراتهاي نهیهز یمال نیتأم صرف عمدتاً ینفت يدرآمدها

 و یخارج تجارت حوزة در یدولت انحصارات ساالنۀ و روزافزون گسترش با دوره نیا در

ض فروش صه یارا سران به خال شد مقامات و ارتش اف  و نیزم د و فروشیخر شیافزا و ار

 و صــنعت حوزة در تیفعال يجا به یخصــوصــهاي هیســرما، آن ۀیرو یب متیق شیافزا

دا یپ ســوق يبورس باز و يرباخوار و یدالل و زودبازده و رمولدیغهاي تیفعال به تجارت

(امینی و دیگرد شدن یصنعت يبرا هیسرما انباشت و منابع زیتجه یمتول خود دولت و کرد

  ).75-76: 1393، در (علم و همکاران 282-3: 1385، شیرازي

 روند در یمهم ریتأث دوره نیا در رضــاشــاه يکشــاورز و یارضــ اســتیســ، نیهمچن

 تیتثب وجود با چراکه، داشته مستقل و یمل يبورژواز يریلگ شک عدم و کشور ياقتصاد

 یارضي هاسیاست. بعالوه افتی کاهش آنان یاسیس قدرت، ندارانیزم يت اقتصادیموقع

 یگام بلکه، نبوده یدهقان جنبش کی با مقابله يبرا ای یعدالتخواه و یمساواتخواه معلول

 دوران در .بود روســتاها در دولت نفوذ توســعۀ و ندارانیزم قدرت شــکســتن درهم يبرا

 نبود. یاسـاســ تحول شـاهد يسـهم بر یدهقان دیتول وةیشـ و يکشـاورز بخش، رضـاشـاه

، شد دیتشد ياقتصاد رونق و شهرها توسعۀ با يکشاورز بخش در يتجار يتهایفعال اگرچه

شاورز بخش صاد توسعۀهاي برنامه از خارج آن به توجه و يک شت. ياقت شاه قراردا ضا  ر

شان م موجود يگزارشها و طاقت فرسا  سخت انییروستا یزندگ، دوران آن در که دهدین

سبات، دوره نیا در ) و232: 1386، بود(فوران ش یتیرع و ارباب منا س وةیو  صول میتق  مح

 جزء به یبزرگ مالک و افزوده یخصــوصــ امالك زانیم بر اما، افتیادامه  گذشــته چون

سلط صل انواع م  بزرگ ندارانیزم ).161: 1369، شد(کدي لیتبد رانیا در يدار نیزم یا

 داشتند. اریدر اخت را ن هایزم کل از یمین حدود و بودند مالک را دهکده نیچند هرکدام

شدند را شش دانگ ده 20000خانوار  نفر هزار 37کس. ی از، سخن گرید به  از و مالک 

ــو ــد 60گر ید يس ــد از 23نداشــتند؛  نیزم وجب کی یحت یرانیا دهقانان درص  درص

فقط  و داشتند نیزم هکتار سه تا کی از آنان درصد 10و ، هکتار کی از کمتر کشاورزان
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صد 7 شاه بودند. خود نیزم هکتار سه از شیب صاحب در ضا س يبها به ای زور به ر  اریب

ل یتبد نیزم مالک نیتر بزرگ به و درآورده خود تملک به را مرغوبهاي نیاندك زم

 مالک هزار 250و  بود دهکده 2100صــاحب  برکناري اش هنگام که يبه حد، شــده بود

ــالحات انجام از مانع امر نیا کردند. یم کار شیها نیزم يرو تیرع ــ اص ــاس  در یاس

 يادهایبن جادیا و شهرها در مستقل و یصنعت يبورژواز طبقۀ کی يریشکل گ و روستاها

 و ياقتصاد اصالحات از حاصل جینتا جمله از شد. یم میرژ يمشروع برا و محکم یمدن

 بر حاکم رمولدیغ يگروهها به حاصله منافع صیتخص، شدن یند صنعتیا فر و دولت یمال

 تجار و منافع صــاحبان نیا با همســو دولت یاتیمالي هاســیاســتو  بود یاجتماع ســاختار

صارف به کاهش، داران نیزم و بزرگ  سطح شیافزا و ثروتمندان و ندارانیزم یتجمل م

 تر عادالنه عیتوز و ییروستا و يشهر نییپا و متوسط طبقات یاستاندارد زندگ و مصرف

ــتقالل از ینیمع درجۀ با دولت اگرچه، لذا کرد. ینم مؤثر یکمک ثروت و درآمد  از اس

 عدم و کار يروین و يبهره ور ضــعف، کرد یم عمل مســلط ياقتصــاد لحاظ به، طبقات

نحوة  و کشــور اقتصــاد يســاختار یعقب ماندگ و در روســتاها یاراضــ ســاختار در رییتغ

 شکنندة طیشرا در دولت که شد آن رشد از مانع، یاقتصاد جهان در آن ادغام »پیرامونی«

 يبنا در که نفت، نیهمچن .آورد دوام جنگ و از رکود برخاســته يفشــارها و ین المللیب

صاد شور ياقت ستثمار لیدل به، کردیم فایا را یمهم نقش ک سبات ا  نفت شرکت نیب يمنا

ـــئلۀ و سیانگل و رانیا ـــ مس ش)  1312-م1933د(یجد قرارداد جهینت در و منافع میتقس

ست ستاوردها نتوان شد دولت يبرا یمهم يد شته با ست نفت بخش و دا  نقش عمالً نتوان

 نیب و یداخل يتضـادها، تینها در د.ینما فایا دوران نیا در هیسـرما انباشـت در را یمهم

 جهت با دولت توسط شدن یصنعت و هیسرما انباشت ندیفرا تیتقو و تداوم از مانع یالملل

  ).211-214: 1385، شد(موثقیاي توسعه يریگ

  ير نفت بر نهادسازیتاث 4-3

  تمرکز قدرت در دست دربار 1-4-3

د به جرات یدربار بود. شــا، رانیدولت مدرن در ا يریشــکل گ ياز ارکان مهم برا یکی

بار قویم که در فت  هاد برایتريتوان گ ـــیتحک ين ن حاکم یم بخش قه  بوده دن و حفظ طب

 يشــتریقبل از خود قوت بهاي اســت.اما دربار در دوران رضــاشــاه به مراتب نســبت به دوره
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س شاه با تمرکز قدرت و بوروکرا ضا سترده و حذف رق یگرفت. ر بان از مرکز قدرت و یگ

  د.یبخش يشتریدربار استحکام ب يپا يپراکنده کردن آنها به جا

چهار روز پس از  1304آذر  28شــد.در ل یبا آغاز ســلطنت رضــاشــاه تشــک يدربار پهلو

ن کرد.رضاشاه ییر دربار تعیمورتاش را به عنوان وزین تیعبدالحس، شاه، فیانجام مراسم تحل

شتن دربار شت يبه دا شرافی ا سله مراتبی و ا شت.تیسل سیاق دا  یبود که م یمورتاش تنها ک

 ).404:1377 ،ی(غن دربار پادشاهان سازمان دهد يتوانست دربار را منطبق بر الگو

خود را مصـــروف تاج  یمســـاع، ن ســـازمان موقت وزارت دربارییمورتاش پس از تعیت

شاه در ارد يگذار ضا سال یر شت  شر 1305به سم یفات و رتبه تیکرد.ت مورتاش در آن مرا

بار و وز که وزارت در کابینشــــان داد  عاقلیر آن بر  حان دارد( ، ینه و صــــدارت آن رج

ن مجلس ششم یر دربار در حل و فصل اختالفات بیقام وزمور تاش در می).ت217:1377-215

ساختن تالش ینه و بیو کاب ستوفیسقوط کاب يندگان مجلس برایاز نما یبرخهاي اثر   ینه م

شخص دوم مملکت تبدیا ينقش موثر شد تا یفا کرد. او به  ستور داده  شد.به مطبوعات د ل 

ســند. در مجموع وزارت دربار در یالوزراء بنوس یر دربار را مقدم بر رئیدر نقل اخبار نام وز

کرد اما اعمال نفوذ آن در وزارتخانه  یه وزارتخانه ها دخالت میمورتاش در کلیدوران ت

  ).174:1384، ینائیشتر بود. (سیداخله و خارجه ب

س سا شاه قانون ا ضا  صر ر سلطنت را تعیاخت یدر ع  يتوانمند«بلکه ، کرد ین نمییارات 

کشور بود که حدود قدرت سلطنت و نحوه کاربرد آن  یاسیان بدنه سیم سلطنت در »ينهاد

ـــاخت.در ا ین میرا مع ـــتگاه حکومت به عامل اجرا ین زمان تمامیس ـــرف دربار  ییدس ص

شده بود.به عبارتیتبد سو و ارتش و دربار از ین دولت و دربار از یادغام هماهنگ ب یل  ک 

  ).29:1374 ،یمیاز زمان رضا شاه آغاز شد(عظ ، گرید يسو

شغال ا شاهیبا ا ضا سقوط ر شد.اما به  ياز دامنه قدرت و نفوذ دربار پهلو، ران و  سته  کا

ــاه موقعیدل ــا ش ــلطنت به محمد رض که ید. در حالیآن لطمه ند يت نهادیل تداوم و انتقال س

ت از ینداشت اما دربار در به تخت نشاندن و حما یدربار در به قدرت رساندن رضاشاه نقش

  ).174:1384، ینائیار فعال داشت (سیبس یمحمد رضاشاه نقشسلطنت 

  ملت-درآمدهاي نفتی و بیگانگی دولت 2-4-3

و  يد کشــاورزیم بر خراج حاصــل از عوایکه ســاخت دولت پدرســاالرانه قد یدر حال

صناید ستیگر  ساالر جد یع د ستوار بود دولت پدر سام آور نفت را یا سر شاه درآمد  ضا د ر
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ست در غ یم یکه به راحت يدرآمدن آن کرد. یگزیجا شتیتوان دولت را در ، ملت یبانیاب پ

صدش  شاه با مداخله در یملت و دولت را افزا یگانگیدهد و ب ياریتحقق مقا ضا ش دهد. ر

ردستان دولت را از هرگونه یمطلق از ز يمهم و با خواست وفادارهاي يریم گیتصم یتمام

 یک رابطه ولی يســان درآمد نفت به برقرارن یمشــارکت مردم محروم ســاخت. بد ییتوانا

: 1988، ی(شـرابکمک کرد » نوپدرســاالر«ک دولت ی یر هشـام شـرابید و به تعبیمر-نعمت

ان یکارساز م یانجیک میانه و شاهنشاهانه دولت مانع از آن شد که به یسرشت نخبه گرا .)4

ــهروندان تبد ــود. بدیدربار و ش ــان دولت به علت ایل ش  یگانگیش بیه افزاب ین کوتاهین س

ــدن دولت به ا ــهروندان با دربار کمک کرد. اما مجهز ش ــمگیش ــتگاه به ین درآمد چش ر دس

شکل سبت کوچک دولت را به  ساالر ین ساالریو د ياز دولت  پرطمطراق و زورمند  يوان 

ـــاالریل کرد. منظور از دیتبد ـــت که اداره یدولت يکل نهادها يوان س را  ییامور اجرا اس

  برعهده داشتند.

  يریجه گینت

ـــاخان و تمرکز قدرت يو رو 1299 يبا کودتا ـــاز، کار آمدن رض ا ی يروند دولت س

به خود گرفت. رویکرد رضاشاه پس از دستیابی به قدرت اي ل دولت مدرن شکل تازهیتشک

هاد ارتش ـــ، بر ســــه ن با یو حما یدولت یبوروکراس تا  ـــتوار بود و تالش کرد  ت دربار اس

دولت مشـــابهی در ایران بنا نهد. این فرایند که از آن به ، یري از دولت مطلقه اروپاییالگوگ

که  یاصالحات خود قرار دهد. ارتش یاد و عامل اصلیدولت سازي یاد می شود ارتش را بن

شاه بوجود آورد تمام ضا ست تمرکز  یر شت و توان شور کنترل دا سر ک سرا امورات را در 

اعاده کند.تا ، ریالت و عشـــایهمچون ا يزیمرکز گر يروهایقدرت را با ســـرکوب کردن ن

داشــت و زمام امور در دســت آنها بود. با  يادیت زیر جمعیران عشــایقبل از رضــاشــاه در ا

اینحال این نهاد نقش سرکوب جامعه و دستیابی به قدرت مالی از معبر صنعتی شدن مالی و 

شــبه مدرن و ، رســد این فرایند دولت ســازي(ناقص یاقتصــادي را نیز ایفا می کرد. به نظر م

مت نفت باال یکار آمدن رضــاشــاه ق يآمرانه) رضــاشــاه در گرو درآمدهاي نفتی بود. با رو

ر نفت به همراه ید. متغیبرابر رسـ 15تا  10دوران سـلطنت او به  ياز سـالها یرفت و در بعضـ

ض ست اصادرات کاال ، يریات گیگر همچون مالید يرهایاز متغ یبع ن امکان را به یو...توان

 يوان ســاالریل ارتش وابســته و اعطاِ نقش شــخصــی و دیرضــاشــاه دهد تا او بتواند با تشــک

ب دست زند یرق يروهایر و حذف نیت دربار به سرکوب و خلع سالح عشایگسترده و حما
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ساز ضا يو اقدام به نو ش، ییق س، یو اجتماع یفرهنگ، یآموز سازیصنعتی و... م  ير دولت 

ضاشاه به جهت توسعه سرینما یطمع نظر خود را طم سید. اما دولت ر  یع دستگاه بوروکرا

گر یاز جمله احزاب را نداد و از طرف د یمدنهاي ل گروه ها و تشـــکلیعمالً مجال تشـــک

ـــعه ب ن یت خودکامه به خود گرفت و از ایماه یتیامن – یش از اندازه به بخش نظامیتوس

ر و. . را از یالت و عشـــایا، ونیاز جمله روحان یب داخلیرق يروهاین یق توانســـت تمامیطر

شیبا خود حذف و  ییارویصحنه رو شاه در کل یه براند. در نهایت ایا به حا ضا  نکه دولت ر

ر لقب نگرفت اما درآمد نفت حداکثر یاگرچه دولت رانت 1320تا  1300از سال  یعنیدوران 

ـــک 25تا  ـــد درآمد دولت را تش ـــورت ین متغیداد که ایل میدرص ر از نگاه نگارنده هم بص

  اثرگذار بوده است. يم بر فرایند دولت سازیر مستقیم هم بصورت غیمستق



 115                             98بهار /46سال سیزدهم/شماره                  

  :مآخذ و منابع

مقاالتی در جامعه شناسی سیاسی ، )1376یرواند (، آبراهامیان-

  نشر پردیس دانش.، ترجمه سهیال ترابی فارسانی، ایران

ترجمه کاظم ، ایران بین دو انقالب، )1389یرواند (، آبراهامیان-

نشر ، تهران، حسن شمس آوري و محسن مدیر شانه چی، فیروزمند

  مرکز

ــرتی نژاد، تقی، آزاد ارمکی- تبیین جــامعــه ، )1389فرهــاد(، نصـ

مدرن در ایران قه  لت مطل کل گیري دو ـــ ناختی ش ــ ئل ، شـ مســـا

  36-7صص، 1شماره  ، اجتماعی ایران

ــر  تجدد آمرانه، )1385تورج(، اتابکی- :جامعه و دولت در عصـ

  نشر ققنوس ، تهران، رضاشاه

یت و قوم گرایی در ایران، )1379حمیــد (، احمــدي- ، قوم

  نشر نی، تهران، اقعیتافسانه و و

  نشر قومس، تهران ، ارتش و سیاست، )1377علیرضا(، ازغندي -

ــعه دیر هنگام و انقالب، )1389بنیامین(، اســـمیت - ، نفت توس

  انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، ترجمه سعید میرترابی

تبارشناسی هویت ایرانی قاجاریه ، )1381محمدعلی(، اکبري-

  انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، و پهلوي اول

ــماعیلی، جواد، امام جمعه زاده- ــی «، )1392حمیدرضـــا(، اسـ بررسـ

صلنامه علمی، »ســیاســت هاي دنیوي ســاز در دوره پهلوي اول -ف

، 22شـــماره ، ســـال هفتم، پژوهشــی رهیافت انقالب اســالمی

  45-64صفحه 

تحوالت ، )1385حبیب اهللا (، ابوالحســن شــیرازي، علیرضــا، امینی-

، 2ج، اجتماعی ایران از قاجاریه تا استقرار رضاشاه سیاسی

  تهران نشر قومس

یان، باربر -  تا 1279اقتصـــاد ایران از ســـال ، )1363(، جول

 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداري و حسابرسی، تهران، 1349

ــیریه - ــین(، بش  ، موانع توســعه ســیاســی در ایران، )1384حس

   انتشارات گام نو

بررســی تحلیل ، انقالب هاي اروپایی، )1385چارلز (، تیلی-

ــی اروپا  ــیاس ــال تاریخ س ــد س ترجمه ، 1492-1992پانص

  نشر کویر، تهران، بهاءالدین بازرگانی میدانی

سفی- سبی دولت با جامعه ، )1377امیر محمد (، حاجی یو ستقالل ن ا

  2شماره ، راهبردي مطالعات، مدنی در جمهوري اسالمی ایران

 در ایران، )1378ریشار( یان و، هورکارد برنارد، پیر ژان، دیگار-

تهران: ، ، 2ج ، مهدوي هوشنگ عبدالرضا ترجمۀ، بیستم قرن

  .البرز انتشارات

، )1395محمد مهدي(، زنجانی، حمیدرضا، رحمانی زاده دهکردي -

ــاه)« ــاش ــی موردي رض ــلنامه ، »دولت مدرن و خودکامگی(بررس فص

شکده حقوق و ، دولت پژوهی سیمجله دان سیا ســال ، علوم 

  .175-212صفحات ، 6شماره ، دوم

نظام سیاسی «، )1390پاشازانوس(روزبه و محمدرضا ، زرین کوب -

ماکس  یک  لت بوروکرات به دو یال  پاتریمون یه  ــانی و نظر ــ ــاس ــ س

  .99-112. صفحات 3. ش 3.س پژوهش هاي تاریخی».وبر

ست در ، دولت مطلقه، )1384وحید(، سینائی- سیا نظامیان و 

  تهران: نشر کویر.، ایران

ــرمایه داري در ایران ، )1357م(، ســـوداگر- ــد روابط س رش

  نشر پازند، تهران، 1304-1342مرحله انتقالی

سیاست در ، دولت مطلقه ، )1384وحید(، سینایی- نظامیان و 

  نشر کویر ، تهران، )1299-1357ایران (

، تیمور تاش در صــحنه ســیاســی ایران، )1377باقر (، عاقلی-

  انتشارات جاویدان، تهران

ــدین(، عظیمی- بحران دموکراســی در ایران ، )1374فخرال

شنگ مهدوي، )1332-1320( ضا هو ، بیژن نوذري، ترجمه عبدالر

  نشر البرز، تهران

ــا، علم- ـــتی، محمد رضــ برنامه ، )1393بیژن(، میرزائی، فرزانه ، دش

شاه پهلوي ضا صر ر سازي ایران در ع تحقیقات تاریخ ، تجدد و نو

ــال چهارم، تهران، عیاجتما تان، ســ هار و تابســــ ماره یک ب ــ ، شـ

   86-61).صفحات 7پیاپی(

فرایند نهادینه شـــدن دولت ملی در ، )1397عطا(، عنبرانی-

شاه ( ضا ستهاي ر سیا پایان ، )1304-1320ایران باتاکید بر 

  نامه دوره دکتري

ـــیروس (، غنی- تادن ، )1377س خان و براف ـــا مدن رض بر آ

ــاد، ها قاجارها و نقش انگلیســی ــن کامشـ ، تهران، ترجمه حسـ

  انتشارات نیلوفر

تاثیر «، )1397ســودابه و پیمان زنگنه(، حســین؛ فیضــی، فرزانه پور -

قاجاریه و پهلوي؛  فرهنگ پاتریمونیالیســتی بر توســعه فرهنگی دوره

ست یا تداوم س سالمی، گ صفحه ، 43شماره ، رهیافت انقالب ا

160-137.  

مت ، )1386جـان(، فوران- قاو تاریخ تحوالت م نده : شــکن

  نشر رسا، تهران، اجتماعی ایران ترجمه احمد تدین

تاریخ تحوالت ، )1378جـان(، فوران- نده : مت شــکن قاو م

اجتماعی ایران از صــفویه تا ســـال هاي پس از انقالب 

  انتشارات رسا، ترجمه احمد تدین، اسالمی

 ، اقتصاد سیاسی ایران، )1390محمد علی (همایون)(، کاتوزیان-

چاپ ، نشـر مرکز، تهران، کامبیز عزیزي، ترجمه محمد رضـا نفیسـی

  هشتم

مایون(، کاتوزیـان- مد علی ه عه در ، )1380مح جام لت و  دو

  نشر مرکز اسناد، تهران، ایران:انقراض قاجار و استقرار پهلوي

کی(، کــدي- ی برآمــدن ، )1381ن یران دوران قـاجـار و  ا

  ققنوس نشر، تهران، ترجمه مهدي حقیقت خواه، رضاخان

فان(، کرونین- ــت مت پهلوي، )1377اسـ مه ، ارتش و حکو ترج

  نشر خجسته، تهران، غالمرضا علی بابایی

شاه، )1383رودي (، ماتی- ضا ، آموزش و پرورش در دوره ر

، اســتفانی کرونین :رضــاشــاه و شــکل گیري ایران نوین

  جامی، تهران، ترجمه مرتضی ثاقب فر

ــا(، اعظم ؛ازغندي، مالیی- ــازي  –دولت ، )1390علیرضــ ملت ســ

فصلنامه تخصصی علوم ، ایرانی :تداوم تاریخی یا تغییرات سیاسی

  151-144صص، 15شماره ، سیاسی

سائل نفت ، )1393سعید(، میرترابی - سی نفت و م سیا صاد  اقت

  نشر قومس، تهران، ایران
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ــپو - کائی، )2536آرتور(، میلسـ یت آمری ، ها در ایرانمامور

  نشر پیام، تهران، ترجمه حسین ابوترابیان

ــهراب، یزدانی- ــجاعی دیوکالئی، س ــن(، ش ــید حس تاثیر ، )1388س

، تاریخ ایران، تمرکز گرایی بر اقتصــاد ســیاســی عصــر پهلوي اول

  )5/61پیاپی(، 3شماره، تهران

ســیر تکوینی ، )1393مســلم(، بیژنی، محمد کریم، یوســف جمالی-
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