
 292ـ975، صفحات 9315 تابستان، 6شماره  سال دوم،علوم سیاسی،  پژوهی، مجله دانشکده حقوق و فصلنامه دولت
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 چکیده

تازی  های ایران خودکامگی و یکه های حکومت ها و دولت یکی از ویژگی 
ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از  هایی بسیاری در باره است. نظریه

های مارکسیستی( گرفته تا نگرش هائی که  نگرشهای ساختاری ) نظیر  نگرش
به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران )نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه 

اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با  سلطانیسم( تالش کرده
شود و آن این است که ساختارهائی که  این همه اغلب از یک نکته غفلت می

مگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این موجد خودکا
شوند،  برد اهداف دموکراتیک می ساختارها به همان سان که مانع پیش

های پادشاهان معموالً از  ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان  محدودکننده
رنگ  کنند و کم همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می

 ـ شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن می
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است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض  ـ دولت رضاشاه
ی شواهد  کشد. ما با ارائه متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می

اد در مقابل موانع ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبد متعددی نشان داده
دهد. ظرفیت و توان قدرت  ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می

ی وسیع جغرافیائی، نیروهای  سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده
اجتماعی )نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایالت، روشنفکران و نخبگان( و 

تاز و استبدادی حد  رت یکهنیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قد
 .اند زده

 موانع قدرت، تحدید شاه، رضا مدرن، دولت خودکامگی، ها: کلید واژه
 تاریخی و ساختاری
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تختش، جز دو تلگرام  گویا اعلیحضرت شاهنشاه فراموش کرده است که برای رسیدن به تاج و

نداشته و او از مادر با دیهیم شاهی و خاتم ملک ای دیگر از دو خط و احضارش به پایتخت پایه

 ای به هزائیده نشده و قباله سلطنت از آسمان و خدای جهان در دست نداشته. یقیناً اگر لحظ

شد که این پادشاهی تنها بستگی به پذیرش یا رویگردانی ملت دارد و کسانی  یشه فرو می اند 

به برداشتن و گزیدن دیگری به جایش   اند ناختهکه او را بدین جایگاه بلند گزیده و به شاهی ش

نیز توانا هستند، هرگز از راه راست و عدالت و رعایت مقتضیات سلطنت مشروطه انحراف 

 ورزید.  نمی

 (56: 1711 ،ای انقالبی )آبراهامیانبخشی از متن اعالمیه

 مقدمه

 های پیش   ایران از سده  استبداد در  وجود دیکتاتوری ورسد که  نظر می به
معنا که در این سرزمین همیشه شاه و حکمران فعال  به این ؛مفروض بوده است 

شده است و طبعاً بسیاری از  انجام می ی اوهمه چیز به اراده مایشا بوده و
پرسش اصلی این مقاله این اند. را پرورانده به این ایده دامن زده و آن مستشرقان

برای پاسخ  خوانی دارند؟ چه اندازه با واقعیت همهایی تا  است که چنین مفروضه
مان را از نخستین دولت مدرن، که درباره وجه  بررسی به این پرسش ما

نظر وجود دارد؛ شروع کردیم و نتایج حاصل از این  استبدادی آن بیشتر اتفاق
 ایم.  آورده  پژوهش را در این مقاله

اجازه دهید پیش از آغاز بحث، درباره دو مفهوم بنیادین در مقاله یعنی دولت 
مدرن و خودکامگی به اختصار صحبت کنیم. منظور ما از دولت مدرن، دولت 

های پیشین بود. یعنی دولتی  ت از دولتلحاظ ماهوی متفاو رضاشاه است که به
. این دولت  با ساختار بوروکراتیک جدید و سازوکارهای نوین اعمال قدرت

اش  ای بود و هدف قبیله های پیشین فاقد پایگاه قومی برخالف دولت
گرایی و اعمال حاکمیت بر کل کشور بود. منظور ما از  سازی، تمرکز یکپارچه

ی سیاسی دولت و در رأس آن شاه بر اساس اراده و گیر خودکامگی یعنی تصمیم
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 معنی است. هم خویش که این مفهوم تقریبا با مفهوم استبداد خواست
به مورّخان یونان قدیم بر  های ایران ی نگرش بدبینانه به دولت و حکومت سابقه

های دیگر را سرشار از کژی  گردد که نظام سیاسی خویش را مطلوب و نظام می
ی مبتنی بر رأی یی که در یونان، حکومت عقالی. گو اند دیده جاری میو ناهن

شاهی  و (Tyranny)حکومتی تیرانی سو،  شهروندان حاکم بوده اما در این
نداشته   کس توان رویارویی با او راقدرقدرت خونریز و خودرأی بوده که هیچ

حکومتی این دو  ی ها این اظهارنظرها در طول تاریخ، مالک ارزیابی نظام ؛است
گران تحقیقات جدید برخی از پژوهش  که امپراطوری قرار گرفته است. در حالی

آنتونیو زعم  بهمثالً . اند، نبوده است گونه که گفته دهد که اوضاع آن نشان می
رغم داشتن خوی  و به  اند خواه نبوده هخامنشی شاهانی تمامیت  پانینو پادشاهان

که اعطای امتیازات و  چنان ؛اند از موارد روادار بودهاستبدادی، در بسیاری 
ی مشخص این رواداری  ها  ی محلی یکی از نمونه ها  حکومت  حقوق متعدد به

  .(Panaino, 2014, 189-198)آید  حساب می به
دهد سردمداران وقت،  های بعد هم ما شواهد بسیاری داریم که نشان می   در سده

دانیم که  مثالً ما می ؛اندهای مختلف بوده   ق در عرصهتازی مطل ناتوان از یکه
سو بسته به موقعیت و ضعف و قدرت حکومت  روحانیون از زمان صفویه به این

و از سوی دیگر پهناوری و   اند ها مشارکت داشته   در بسیاری از تصمیم گیری
مطلق  خودکامگی مانع گستردگی کشور و وضعیت قومی و قبیلگی آن، 

تکثر در ساخت   رد کرزن ضمن تأئید وجودها در کشور شده است. لُ   حکومت
قدرت پادشاهان ایران به هیچ وجه با تعبیرات افراطی که »قدرت، معتقد است: 

اندازه نیست که در سابق  مناسبت ندارد و یا به همان پایه و  اند آن کرده  یدرباره
شیعه جهان اسالم نیستند و  بوده. شهریار ایران دیگر سرور مذهبی حتی جماعت

ای هم آن قسم تفوق روحانی که خلفای بغداد داشتند و هنوز مورد  هیچ دوره در
مقام پادشاه  و قدر که آنبا  ...  اند است را نداشته «باب عالی» انادعای سلط
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ساخته  محدود را او که اقتدار های عملی   کماکان نیک متعال است باز تدبیر
تغییرات و   یا در مورد. ( 900- 909 : 1000 ،)کرزن «نیستاست، یکی دو تا 

صورت بارزی فرمانروای  در زمره مراتب، پادشاه به»نویسد:  اقتدارات شاهی می
مطلق است و او پایگاه اعلی دارد، اما در این مورد هم در واقع موانع قابل 

مورد انتخاب ... در  شود ای در برابر امتیازات و حقوق او دیده می    مالحظه
شاه عمالً ناگزیر است حاکم را از میان طایفه انتخاب کند و برای او  ،ایلخان

چندان آسان نخواهد بودکه در آداب و رسوم ایشان راجع به جانشین موروثی 
همین نحو نیز در مورد دادگران محلی یا کدخدا مانند کالنتر در  دخالت کند و به

ولی ناگزیر  چند که اختیار تام با اوست، شهر و کدخدا در بخش یا دهات، هر 
است کسانی را برگزیند که مورد عالقه اهالی باشد وگرنه امور حکومت دچار 

 . (905: 1000 ،)کرزن« وقفه خواهد گردید
های تاریخی خود در مورد  در سفرنامه سیاحان غربی در بسیاری از موارد

ادی حاکمان شرقی اغراق و در مورد روح استبد وضعیت اجتماعی جوامع شرقی
که گاهی همین توصیفات مبنای نظری مباحثاتی میان  اند و مهم این کرده

ها شده است. مثالً توصیف وضعیت جامعه ایران توسط  اندیشمندان آن
برای مونتسکیو  (Tavernier)و تاورنیه  ((Chardin شاردن مشتشرقانی چون

روح ها در یر همین سفرنامهآمده است. او تحت تأث حساب می امری مستند به
ضمن تأکید بر وضع استبدادی این جوامع به این نتیجه رسیده بود که  القوانین

گیری روحیه و حاکمیت استبدادی  شکل وهوای خشک و بیابانی در وجود آب
. این تحلیل بعدها توسط مارکس و ویتفوگل در بحث دخالت مستقیم دارد

های آبی  ی آب پایه یا دولتنظریه نحوی مبسوط بنیان استبداد شرقی به
 )هیدرولیک( قرار گرفت. 

مثابه دولتی مدرن شایسته است نگاهی  پیش از پرداختن به دولت رضاشاه به 
بیندازیم تا  و ماهیت دولت ی ساختاجمالی بر رویکردهای مختلف درباره
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مشخص شود. ، ی نظری تز اصلی مقاله، که در ادامه ذکر خواهیم کردزمینه
طرح شده که ساخت و ماهیت دولت ی نظر ما چهار رویکرد مهم درباره به

 گونه بیان کرد:  توان این را می ی آنمایه جان
 رویکرد تحلیلی مارکسیستی  
  رویکرد تحلیلی استبداد ایرانی 

 رویکرد تحلیلی پاتریمونیال  
  رویکرد تحلیلی دولت رانتیر 

 مفاهیم بنیادی نظریه  مبنای نظری       پردازان نظریه رویکرد
 

      
   رویکرد

 مارکسیستی
 

 مارکس: 
 زیرساخت اقتصادی

 روبنای سیاسی 
 سیاییآوجه تولید  

 ویتفوگل: 
 تولید آسیایی  شیوه 

 شناسان روس:  ایران

 سلطنت فئودالی 
 

 ب پایه )هیدرولیکی(آ

 فقر طبیعت

 پادشاهی شرقی

 بیآهای  دولت

 دولت مطلقه 

 ضعف جامعه پراکنده

 دار بزرگ شاه زمین

 شاه حقوق نامحدود

ماهیت فئودالی 
 حاکمیت

 

 کمبود آب

کنترل بر  تسلط بر منابع آب
 منابع 

ب، ابزار آکنترل بر منابع 
 قدرت

 ارضیوکراسی ورب

 کنترل دولت بر منابع آب

 ساالری و تمرکز قدرت دیوان

 مذهب، نخبگان، مالکان و
 در اختیار دولت تقسیم ثروت

 شاه اختیاردار تمام منابع مادی 
 
    

 رویکرد
 استبداد ایرانی 

  
 

 : آبراهامیان
 استبداد شرقی

 ضعف
 طبقات اجتماعی
 جامعه پراکنده
 کاتوزیان: 

 جامعه کلنگی
 ان لمبتون: 

 شاه بزرگ مالک
 
 

کمبود و پراکندگی 
 منابع آبی

جامعه پراکنده و نیمه 
 ایرانیمستقل جامعه 

 گاهی طبقاتیآعدم 

کیت در اختیار لحق ما
 شاه 

 قدرت خودکامه

 شاه حقوق نامحدود

حاکمیت منبع قدرت و 
 منزلت

پراکندگی جوامع در ساخت 
 دلیل کم آبی  سرزمینی به

های    جنگ دائمی میان واحد
 پراکنده

عنوان نقطه ثقل و توازن  شاه به
 قوا میان نیروها

 بودشاه  نظر قانون رای و

 تکا شاه به قدرت نظامی ایالت ا

 شاه جانشین خدا بر روی زمین

 قدرت بالمعارض است



 181... یدولت مدرن و خودکامگ

 

 

 مفاهیم بنیادی نظریه  مبنای نظری       پردازان نظریه رویکرد

 رویکرد
 سلطانیزم

 پاتریمونیال
 نئوپاتریمونیالیسم

 

 ماکس وبر:

 قدرت مطلقه
 ژان بدن:

 دولت مطلقه
 جیمز بیل

 راینهارد بندیکس

 احمد اشرف

 برایان ترنر

   هوشنگ شهابی

 ماروین زونیس

 ویلیام شوکراس

 گرا سنت قدرت
مبنای  نظام پدرساالر بر

 احترام دودمانی
 قدرت مطلق
 سلطانیسم

نظام بوروکراتیک ابزار 
 قدرت

شخصی شدن امر 
 سیاسی

احترام مذهبی و باستانی 
 در اختیار سلطان

 اندازی سیاست تفرقه
میان طرفداران و 

 مخالفان

سلطه مشروع به نمایندگی از 
 طرف همه اعضای جامعه

های    ساختقدرت از طریق 
 شود اقتصادی اعمال می

 عنوان پدر ملت سلطان به
 شوند پذیرفته می 

ارتش و نیروهای نظامی منبع 
 اصلی قدرت

 شاه منبع تمام امتیازات

   انحصار قدرت در اختیار شاه

 وفاداری منبع کسب امتیازات

 وجود ایدئولوژی عام

 
توان بر دو پایه  ایران را میدر دولت  بندی کلی، ساخت و ماهیت در یک تقسیم

های قدرت در ایران مرکز پایه یا به  ی نظریهکه کلیه قرار داد. نخست آن
ها اقتصاد پایه است، بدین که اغلب این تحلیل تعبیری شاه پایه است. دیگر این

معنا که تبیین ساخت قدرت در ایران ابتدا از زیربنای اقتصادی تحلیل آغاز و 
ها غالباً در حوزه    شود. بنابراین تحلیل نای سیاسی ختم میتبع آن به روب به

گیرند. رویکرد ما چنان که در ادامه خواهیم  مطالعات اقتصاد سیاسی قرار می
های اقتصادی و    دید هرچند متأثر از اقتصاد سیاسی است؛ زیرا ما ساخت

باور  دانیم، اما در عین حال بر این اجتماعی را در مهار خودکامگی مهم می
و   ساخت قدرت دولت مدرن کافی نیست  هستیم که اقتصاد سیاسی برای فهم

شناسی سیاسی )مثالً وجود نیروهای  بایستی از زوایای دیگر از جمله جامعه
 .  اجتماعی نظیر اقوام، سازوکارهای بوروکراتیک و... ( به مسئله نگاه کرد

دهیم که برخالف تصور  صورت مستند نشان ما در این مقاله قصد داریم به 
 سو رغم ویژگی استبدادی، از یک متعارف فوق، دولت مدرن پس از مشروطه به
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کارگیری سلطه در سطح گسترده داشت و از سوی دیگر،  ی محدودی در بهیتوانا 
ها را  قدرت دولت  های اجتماعی پایا و منسجمی وجود داشت که   نیروها و قدرت

 کرد.  تحدید می
شناسی سیاسی  ی جامعه در این مقاله آن است که از زاویه  هدف مابنابراین  

ی سیاسی اجتماعی آن دولت را بررسی کنیم تا ببینم میزان تأثیر یظرفیت و توانا
نیروهای اجتماعی و نهادهای موجود قدرت سیاسی بر آن چگونه بوده است. تز 

امگی و استبداد در وجود خودکمدعای رغم  بهکه اصلی ما در این مقاله این است 
دولت مدرن و فقدان جامعه مدنی قوی، نیروهای اجتماعی و عوامل دیگری 

های خارجی و    قدرتهای انحصار مطلق زور، دخالت اعمال )نظیر عدم امکان
اند. به تعبیری  که مانع خودکامگی مطلق این دولت شده  اند جغرافیا( وجود داشته

یر ماهوی در ساختار و بنیادهای اجتماعی و دیگر، دولت رضاشاه نتوانست تغی
آمد  سیاسی ایجاد کند. چه بسا که اگر دولتی دموکراتیک هم سرکار می

ای برای هرگونه     توانست چندان موفق باشد زیرا ساختار اجتماعی مانع عمده نمی
 دولت مدرنگیری  شکلمطلق بود.  خودکامگیتغییر در جهت دموکراسی یا 

های اجتماعی هم داشت اما این پیامد چنان نبود که    د که پیامدتحول سیاسی بو 
رضاشاه در   های اجتماعی ایجاد کند. دولت   چون انقالب ای هم تغییرات گسترده

. حال کرد ی سیاسی او را محدود می ساختاری متصلب گرفتار شده بود که اراده
 دعای خود ارائه دهیم: ها، شواهد الزم برای م اجازه دهید تا بیان این محدودیت

 مطلق زور و مکفی نبودن ابزار سلطه  اعمال عدم انحصار (الف

شویم که این  های دولت مدرن بدانیم، متوجه می   اگر انحصار زور را یکی ویژگی
ی واسطه کم در مورد رضاشاه، انحصاری نسبی بوده است. دولت به دست  انحصار

نظامی دسترسی محدودی به بسیاری از  گستردگی جغرافیایی و کمبود امکانات
 را داشت.  مناطق کشور
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ی رضاخان میرپنج در زور در اعالمیه اعمال صارحهای اعالم ان  اولین نشانه
( را 03: 1011)متینی، « کنم من حکم می»مشهود است که عنوان  1055اسفند 

دها عنوان مقر حکومت بود و بع داشت که در مرحله اول معطوف به تهران به
 ها   ما یکی از نخستین سرپیچی ؛ی این اعمال حکومت به نقاط دیگر رسید دامنه

های رد و بدل شده( از طرف مصدق    را، بر اساس مدارک موجود ) متن تلگراف
 . بینیم السلطنه والی فارس می

ها در برابر دولت نوخاسته و ضعیف برآمده از    گونه واکنش این روشن است که 
های    مردم در برابر سیاست اعتراضها و    بعدها شورشاست. حتی یعی کودتا طب

دولت از جمله کشف حجاب، قانون سربازی، تغییر در نظام دادگستری و 
کاهش شدید  نکته این است که همین سرکوب، اما ؛آموزش سرکوب شد
که بعدها اعمال حاکمیت را با مشکل مواجه  دنبال داشت مشروعیت دولت را به

 ت. ساخ
مطلق زور در دولت، اعمال اساسی برای انحصار  های چالشیکی از اما  

استفانی کورنین: زعم  بهعشایر بودند.   ویژه ایالت و به  های اجتماعی   قدرت
به قدرت رسید اساساً وجهی نظامی  1501که در سال  هرچند رژیم جدید»

، حل نظامی توسل به راهیا حتی عمدتاً با  ممکن بود بتواند فقط اما غیر ؛داشت
ویژه ابزارهای  وفصل کند. نهادهای این دولت جدید به مسئله ایالت را حل

در ادامه  . وی(Cronin, 2006, 22) « سرکوب آن بسیار ضعیف بود
مجبور شد نیمی از  دالیل سیاسی  در آغاز کار بهدولت : که چگونه نویسد می

با تهدید و   دارد و به شیوه پراگماتیستینیروهای نظامی خویش را در تهران نگاه 
 ,Cronin, 2006)گاهی اوقات با توسل به زور تالش کند ایالت را مهار کند. 

عنوان نیروی سرکوب چقدر  دهد که نیروی ارتش به نشان میکرونین  .(22-23
بخش مرکزی ایران  1502ی در دههد. ای بو ضعیف و دارای مشکالت عدیده

تجارب متعدد به این دولت آموخته بود   بزرگ بختیاری بود و در اختیار خوانین
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قاطعی نیست   حل مناسب و که توسل به نیروی نظامی در مقابل عشایر راه
در لرستان با توسل به نیروی نظامی ، زعم این محقق بهکه رضاخان  چنان

  (.Cronin, 2006, 43-44)نتوانست کاری از پیش ببرد 
ها و مالیات بر     ضاشاه ظرف دو سال با وضع عوارض بر راهبراهامیان رآزعم  به

با تصویب قانون نظام   هزار نفر تشکیل داد و متشکل از سی  پنج لشگر ،تریاک
های والیات از جمله    ارتشی که شورش.  وظیفه ارتشی قدرتمند شکل داد

 کردستان وها در گیالن، خیابانی در تبریز، پسیان در مشهد، سیمکو در    جنگلی
صولت الدوله در فارس را سرکوب کرد. قدرت ارتش چنان زیاد شد که وزیر  

در گزارشی نوشت که چگونه بودجه هنگفت نظامی ارتش حتی   مختار بریتانیا
 . (105-100 :1050کشورهای منطقه را دچار هراس کرده است )آبراهامیان، 

سرکوب  ،نجام قوه قهریهرضاشاه توانست با ا  چه مشخص است آن است که آن
ها برای سرکوب عشایر  اختالف بین سران عشایر و استفاده از آن ناخت اند  و با

دیگر )مثال استفاده از عشایر بختیاری و قشقانی برای سرکوب عشایر 
اما این نظم، لزوماً نشانگر اقتدار حکومت نبود.  ؛مد( نظمی ایجاد کنداحبویر

فاقد سازوکار پایا و مشروع برای اعمال سلطه  حکومت رضاشاهعبارت دیگر به
زیرا تکیه صرف بر سرنیزه داشت. نارضایتی عمیقی در میان روحانیون،  ؛بود

برخی از نمودهای . ویژه مردم عشایر وجود داشت برخی از طبقات متوسط و به
پر از   اشعار فولکور عشایر بختیاری آن دوران دید که  توان در این مسئله را می

ها در مقابل  های آن   رشادت  کوائیه از عملکرد دولت و در مقابل مدحش
 . تهای دولتی اس تهاجم

از سوی دیگر، پهناور بودن سرزمین، عدم امکانات ارتباطی، مانع گسترش 
های شوسه و تأسیس    شد. هرچند که ساخت جاده سلطه فراگیر در کشور می

ز گسترش خطوط تلگراف و تلفن های متعدد نظامی و نی   آهن و پاسگاه خط
چنان مشهود  اما ناتوانی دولت در این زمینه هم ؛بعدها از تأثیر این عامل کم کرد
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ات دولتی در مراکز مهم، در درون سرغم تأسیس ژاندارمری و تأسی بود و به
دیگری نظیر ارباب و رعیتی برقرار بود که از  مناطق مختلف روابط و مناسبات

 بود.  دسترس حکومت خارج

بانی و بنیادی یسو زور عریان بدون پشت یک  توان گفت از طور خالصه می به
ک بود و از سوی دیگر این دولت توان  اند  ی تأثیرگذاریاجتماعی، دارای دامنه

ی یای فراگیر بر این گسترده پهناور جغرافیاو ظرفیت الزم را برای اعمال سلطه
را نداشت و حضور مستقیم و غیر مستقیم خودگران محلی   متکثر و ی جامعهو 

 ساخت.  تر نیز مینیروهای خارجی این وضعیت را دشوارتر و پیچیده

 نیروهای اجتماعی و دولت رضاشاه (ب

های استبدای را باید از طریق    شاید یکی از نخستین کسانی که معتقد بود قدرت
ر بود که تفکیک قوا در او بر این باو ؛است  ها مهار کرد مونتسکیو   تکثر قدرت

ی یی جغرافیایتمرکززدا  های اشراف در بیرون و   داخل حکومت و وجود نیروی
خاطر آن است که  همه به تاز استبدادی را مهار کند و این تواند قدرت یکه می

رو تنها راه این است که قدرت  د و از اینمفه زبان قدرت را فقط قدرت می
  .(Montesquieu, 2011, 150)شود وسیله قدرت مهار  بایستی به

ی که موجد دموکراسی هستند و یها   نظر ام. اولسن استاد دانشگاه مریلند زمینه به
 اند عبارتند از: وجود نهادهای تاریخی و جابهره های خودکامه از آن بی دولت

های قدرتمند در جامعه، پلورالیسم، توازن  افتاده، تقسیم قوا، منافع متفاوت گروه
های  که گروه نظر وی در جایی به . Check and Balance قوا و وجود قانون

نتواند بر  (Autocrat)رقیب اجتماعی وجود داشته باشد و سردمدار خودکامه 
که در انقالب انگلستان  دهد. چنان ها غلبه کند، ناچار تن به مصالحه می آن

اتوکراسی پا  گروهی بر گروه رقیب تسلط نداشت و بنابراین ( هیچ1015)
های همسنگی  که قدرتی برتر وجود دارد و قدرت نگرفت. برعکس در جایی

ناپذیر  و استبداد اجتناب خودکامگی وجود ندارد که هماورد آن باشند، تداوم
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 . (Olson, 1993, 567-576) است

زعم آبراهامیان متکی به سه نهاد ارتش، نهادهای بوروکراتیک  قدرت رضاشاه به
رغم  این رژیم به»اما فاقد بنیادهای اجتماعی برای حکومت بود: ؛ بوددربار   و

های طبقاتی قدرتمند و پشتیبانان اجتماعی  داشتن نهادهای کارآمد، پایگاه
که، دولت  کوتاه سخن این.  نیرومند و بنابراین بنیاد مدنی استواری نداشت

ولی از این لحاظ  ؛پهلوی از لحاظ داشتن وسایل اجبار و زورگویی قدرتمند بود
های اجتماعی مبتنی  که نتوانست وسایل اجبار را بر ساختار طبقاتی و پایگاه

 (. 110: 1011 )آبراهامیان،« کند، ضعیف بود
در دوران رضاشاه اشاره   ترین نیروهای اجتماعی ما در ادامه قصد داریم به مهم

نوبه  ها به کدام از آنکنیم و با استفاده از شواهد متعدد نشان دهیم که چگونه هر 
 . تازی و خودکامگی قدرت مدرن حد بزنند ، بر یکه اند خود توانسته

 در دوران رضاشاهتأثیرگذار بر قدرت دولت را  منابع  بندی کلی در یک تقسیم
 توان برشمرد:  صورت می به این را

 های پر نفوذ سنتی )اعتماد(/   خاندان  طوایف/ / اقوام وادیان و مذاهب
/ نخبگان و روشنفکران ساالری دولتی )بوروکراسی(/ ثروت)بازار( دیوان 

ای و  یشه و قدرتهای منطقه اند  صاحبان، ساالران، متنفذین سیاسی )شامل فن
 ای فرامنطقه

منابع پیش گفته در سیر تحوالت، مطالبات و مناسبات خود با  هر یک از
و در میان   اند در تعامل بوده  های نهادیحکومت مرکزی و با دیگر خرده قدرت

 بندی مدرن وسنتی هستند.  دارای تقسیم  خود نیز
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ساالری دولتی جزیی از دولت  دیوان این نکته را باید اضافه کرد که هرچند 

بر تصمیم شاه و نیز  گرفت و خود می در برخی از موارد وجه مستقلی به است اما
های  گذاشت. همه قدرت تأثیر شگرفی باقی می ی اجرای تصمیمات سیاسی نحوه

یاد شده به فراخور و توانایی و نیروهای تحت امر خود دائماً در سپهر سیاسی 
اند. از نظر  ایران در حال بده بستان و زورآزمایی قدرت برای ایجاد هژمونی بوده

ته اند استیالی خود را دیک طور مستمر و طوالنی مدت نتوانسته کدام به ما هیچ
 کنند. 
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 دیناجتماعی  قدرت

ی سیاست گذاشته  مثابه قدرتی سنتی تأثیر زیادی بر حوزه به  از دیرباز دین 
در متفاوتی های    بسته به قوت و ضعف خویش نقش نیرو است. این

اختیار گرفتن حکومت، گاهی با  گاهی با در. های مختلف داشته است   حکومت
نحو ظریف این تعامالت و روابط را نشان  به با آن. بشیریه چالشمشارکت یا 

وبیش  های سنتی کم و روحانیون در همه نظام  میان حکام»نظر او  به ؛داده است
بایست به مذهب و سنن  توافق و سازش وجود داشته است. حکام سنتی می

صورت با اعتراض پاسداران سنت و مذهب  زیرا در غیر این ؛احترام بگذارند
های مذهبی  هشدند. در جوامع مدرن نیز نهادها و گرو یون مواجه میویژه روحان به

روند. اما هرچه نهادهای مذهبی  شمار می های قدرت به هو روحانیون از جمله گرو
تر باشند، توانایی روحانیت برای دخالت در سیاست  تر و منسجم سازمان یافته

 . (101-100 :1053 ،بشیریه) «یابد افزایش می
 ار روحانیون بلندپایهجدهد که چگونه در دولت قا نیز نشان می حامد الگار

های خیریه و    پول ،وری صدقاتآگرد ،وظیفه تأئید صحت اسناد مالکیت 
حکومت تعیین   زعم او هرچند امام جمعه را  به قضاوت را بر عهده داشتند و

او . (30 :1005 ،شنوی نداشت )الگار اما لزوماً از حکومت حرف ؛کرد می
که پیشرفت خود را در گرو  بخش تقسیم شده بودند: آنان به دوعلما »نویسد:  می

ی خود یا وسایل توفیق  دانستند و گروه زیادتری که وظیفه همکاری با دولت می
در هرحال ما شواهد . (035 :1005 ،الگار (« جستند را در مخالفت با دولت می

هایی که    ت روحانیون و محدودیتقدر ی درباره داریممتعددی در طول تاریخ 
که ذکر آن از حوصله این مقاله خارج است )برای ؛  اند برای قدرت ایجاد کرده

 . (1050رجبی دوانی،  ؛1011مطالعه بیشتر مراجعه کنید به شمیم، 
قدرت و جایگاه خاص   رضاشاه با وجود این تجارب تاریخی و با آگاهی از

شرح  خست اعتماد این نهاد را جلب کند. ی ن روحانیت تالش کرد در وهله
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گیری خود،  اول قدرت ی هتمایالت و تکالیف او به انجام مراسم مذهبی در دور
های  نگاری ها و نامه   های قشون قزاق در عاشورا تا عرض ارادت از عزاداری

بسیار شنیدنی و خواندنی است. ، متعدد وی به علمای بالد از جمله نجف و کربال
الوزاره، که از فعاالن مشروطه و نمایندگان  ام قدسی، ملقب به اعظامحسن اعظ

کند:  مجلس شورای ملی بود، شرح جالبی از اقدامات رضاشاه را حکایت می
فکر افتاد که حاال باید توجه مردم  الذکر به های فوق سردار سپه پس از موفقیت»

مال مذهبی، خاصه خود نماید و بهترین راه هم اع خود جلب و معتقد به را به
عزاداری است که عامه طبقات متوجه خواهند گردید. من االتفاق ماه محرم که 
عموم مردم مشغول عزاداری ]هستند[ و مجالس در تمام تهران دایر است. 

همراه دسته قزاق با یک هیأت از  سردار سپه روز دهم محرم، )عاشورا(، به
و کتل با نظم و تشکیالت مخصوص از ها    منصبان در جلو و افراد با بیرق صاحب

کرد. این دسته از میدان توپخانه و خیابان ناصریه به بازار  قزاقخانه حرکت می
ها سردارسپه با یقه باز و روی سرش  منصبان در جلو و جلوی آن صاحب ؛آمد می

ل زده بودند و پای برهنه وارد بازار شدند و دسته ها به سرشان گِ کاه و غالب آن
« زدند خواند و افراد سینه می خوان می  ن از افراد، چند قدم ایستاده، نوحهز سینه

 . (91-90 :1015 ،)اعظم قدسی
با تمهیدات خشن و شدت عملی که در برخورد با نیروهای موثر   رضاشاه

و  کرد دچار ضعفرا اجتماعی انجام داد، سامان تشکیالتی و عملیاتی روحانیت 
حال  با این ؛ی از روحانیت را در انزوا قرار دادضربات سخت شاه، بخش اعظم

ی های مهمی با رضاشاه انجام داد از جمله در قضیه   در مواردی روحانیت مخالفت
 این از جمهوریت سپه سردار شدن منصرف دلیل ترین جمهوری خواهی، بزرگ

مصلحت  جمهوری به را ایران سیاسی نظام تغییر روحانی رهبران که بود
 وقت، سید گربز مرجع سه با قم در سپه سردار که مالقاتی در و ندانستند

 یزدی حائری عبدالکریم شیخ حاج و نائینی حسن ابوالحسن اصفهانی، میرزا
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 پس رضاخان»شود.  متوقف جمهوریت ی وگو درباره که گفت شد توافق ت،داش

 آیات( تقلید مراجع توافق با که کرد صادر ایی یهقم، اعالم از بازگشت از

 ثالثه آیات و است شده جمهوریت منصرف از  )یزدی حائری و اصفهانی، نائینی

 ای رویه تفاوت منتشر کردند.  توافق همین از حاکی واحدی اعالمیه قم در نیز

 نوع و شیوه اتخاذ در داشت و آن وجود بزرگ در برابر رضاشاه علمای میان

 نوراللّه حاج آقا چون هم برخی ؛آن اصل در بود، نه استعمار و استبداد مبارزه با

 از )پس نائینی میرزای چون برخی و بودند کوبنده و حاد به رفتار قائل اصفهانی

 چندان تاریخ از برهه آن در را اول پهلوی با تبعید(، رفتار تند از بازگشت

 های راه از را اصالحی اهداف پیشبرد و ندانسته مصلحت به و کارساز

 . (002 :1011 ،)نجفی« دانستند میممکن  آمیز مسالمت
قسمت عمده »: نویسد باره می آبادی نیز در کتاب حیات یحیی در این دولت 

روضه  نما و انتهاض کنندگان، معممین تهرانی هستند، از روحانی و روحانی
خوانان و طالب علوم دینی، تقدس مابان و به اصطالح تجددخواهان، 

های شهر قائدین این نهضت شمرده    نماز پرستان و روحانیون و پیش کهنه
 . (1001: 1011 ،بادیآ )دولت« شوند می

های کنش سیاسی  ترین دوره یکی از ضعیف شاید دوره رضاشاه را بتوان
ها در برخورد با رضاشاه چند قطبی عمل کردند، شدت  آن ؛روحانیت برشمرد

یامدهای فشار تبع پ ناخواسته و بهعمل حکومت موجب شد استراتژی روحانیت 
لذا تفکر تاسیس  ؛تغییر محسوسی داشته باشدگرایی  سوی درون حکومت به

اهلل عبدالکریم حائری یزدی  یتمرکز علمی و کادرسازی را تسریع نماید. آ
وی  ؛ساخت قدرت پیمود تاثیرگذاری در راه دیگری بر  موسس حوزه علمیه قم

اعتبار روحانیت و گسترش  اعتالی قدرت و معتقد به مماشات با حاکمیت برای
نگاران این رویه را ترس  شاید برخی از تاریخ. کیفی نهاد روحانیت بود کمی و

رسد که بعدها بسط و  نظر می اما به ؛یا عدم دخالت در سیاست ذکر کرده باشند
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ی عملکرد حوزه  واسطه گسترش حوزه نفوذ روحانیت در اقصی نقاط کشور به
های علمیه از  استقالل حوزهید وجود استراتژی مؤ یندهآهای  علمیه قم در سال

این رویه تغییرات عظیمی در شکل و محتوای قدرت نهادی دولت بود. 
زعم  به. که تبعات آن چند دهه بعد نمایان شد وجود آورد بهروحانیت 

 هجوم دومین خود نوع در که رضاخان سلطنت»: نویسندگان تاریخ کمبریج

 از تر شکننده مراتب به و آمد شمار می به روحانیت علیه ایران مشروطیت از پس

 چه و فکری لحاظ از را، چه روحانیت و هویت بود، موجودیت نخست هجوم

وضعیتی،  چنین مقابل در عمل کاراترین برد. شاید سؤال عملی، زیر لحاظ به
بود، که  سیاسی مبارزه کنار در فکری و فرهنگی مبارزهای به دادن شکل

 صورت مذهبی علمی و مراکز توسعه طریق از و روحانیت طرف از توانست می

 . (10 :1011)تاریخ کمبریج، « پذیرد
حساب  به «مبارزه منفی از طریق نهادسازی قدرت» توان نوعی این رویه را می 

های بعد نشان داد که  طی سال آنورد اآورد. در هر حال نوع عملکرد و ره
 با زمان هم تقریباً قم علمیه حوزه»رسانیا: پا زعم بهاستراتژی موفقی بوده است. 

 از خود شکل گرفت که رضاشاه رسیدن قدرت به و ضیاء سید کودتای

و  اقتدار یک های    پایه که زمان همان درست یعنی است؛ تاریخ های شگفتی
 و یشه اند تفکر  بذرهای ،گرفت شکل می ایران در مذهب به نسبت بزرگ هجوم

 . (090 :1012)پارسانیا، « گرفت میشکل  مقاومت نیز
ای قوی از سوی روحانیت برای دفاع از ی عوامل فوق موجب شد اراده مجموعه

ها  آن ؛وجود نداشته باشد 1002نهاد سلطنت در هنگام اشغال ایران در شهریور 
دهی کردند. این  ای خود را در اقصی نقاط کشور سامانتدریج قدرت شبکه به

حوزه علمیه قم  های علمیه در سراسر کشور خصوصاً   حوزهشبکه با وجود 
ایران  دراز ناحیه روحانیت آلترناتیوی قوی و کارآمد برای ایجاد تکثر قدرت 

بود. در ساختار رسمی قدرت در عصر رضاخان، جایگاهی برای روحانیت 
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چنان از  که روحانیونی چون شیخ عبدالکریم حائری، هم در حالی ؛تعریف نشد
باالیی در بین سایر طبقات اجتماعی، از جمله اصناف و بازرگانان، تجار  نفوذ

دستگاه دیوانی، روستاییان، عشایر و دیگر اقشار  ی سنتی، اعضای دون پایه
روحانیت در  وهفت سال بعد سیبا این پشتوانه بود که شهری، برخوردار بودند. 

سلطنت پهلوی و...  و اقوامنظیر نخبگان، بازار  نیروهای اجتماعیتعامل با دیگر 
 را از میان برداشتند. 

 نخبگان و روشنفکران

لمانی در مورد نقش سیاسی روشنفکران گفته است آ یشمند اند « هاینه   هینریش»
بهوش باشید ای مردان گردن فراز، عمل شما چیزی نیست مگر ابزارهای »

فرودستی کامل  نشینی و یشه که اغلب در گوشه اند گاه در دست مردانآناخود
. ماکسیملیان روبسپیر چیزی نبود جز  اند شما را بر تکلیف گریزناپذیرتان گمارده

آمیز  ( هرچند این سخنی اغراق151 :1005 ،)پوپر«. دست ژان ژاک روسو
 اما بخشی از حقیقت در آن هست.  ؛است

 با مناسبات و ارتباطات موازات اغلب ایرانیان تحصیل کرده و فرنگ رفته به
ها دچار نوعی سرگشتگی و شیفتگی شده  غرب و آشنایی با مبانی فکری آن

در ایران و پیوستن به  اساسی تحوالت ترتیب خواهان ایجادو به همین بودند 
 عصر گران یشه اند  های نخستین    نوشته در ی پیشرفت بودند. این مهم حتی قافله

 رژیم ساخت استبدادی به توجه با تحوالت این  دنبال و به شد متجلی قاجار

 سوی بست ازبن عنوان تنها راه خروج از حکومت به شیوه تغییر قاجار، فکر

خواهی تنها پاسخی حتمی برای تغییرات  یش مطرح شد. مشروطه اند نو متفکرانی
 در این راه نخبگان و نواندیشان پیشرو بودند.  بود و
شور  ه با شوق وهمرا با همیاری برخی از روحانیون مشروطه ی نظریه
بسط  ناپذیر، انقالبی، نیروهای تحصیل کرده و طبقه نوظهور و نواندیش وصف



 117... یدولت مدرن و خودکامگ

 

 

رفتن  کنار بعد با در مقطع ولی ؛برده شد پیش به عامه کمک با و یافته
 را تفکر سیاسی مشروطه، سردمداری از سرخورده جوان روحانیون، روشنفکران

سابقاً  سکوالر مداران تسیاس و روشنفکران تر گرفتند. بی برعهده
داور،  اکبر ایرانشهر، علی زاده زاده، کاظم تقی سیدحسن چون خواهی مشروطه

 خود نشریات در فروغی تیمورتاش، محمدعلی محمد تدین، عبدالحسین سید

 بار آزادی، این و به جای دموکراسی فرنگستان و کاوه، ایرانشهر، آینده همانند

 تا گشتند و انقالبی می مصلح دیکتاتوری دنبال و به شده «منور استبداد»منادی 
 که عصرمشروطه کند. برخالف نزدیک تمدن ی هقافل به زور با حتی را ایران

 بود، اینان غرب سیاسی نظام با ایرانی مذهب و ها   سنت تلفیق پی در موافقانش

 تاکید ایران ی جامعه شدن فرنگی و غربی سکوالر تمدن ی یکپارچه پذیرش بر

 که بود طبیعی ؛کردند نفی می را سیاست در روحانیون دخالت هرگونه و داشته

 جدید هایی   اسطوره و ها   نظریه و گیرد اوج تغییر فکر نابسامان شرایط این در

 ساله ودو رضاخان، افسری چهل و شود پیدا قراری بی و آشفتگی از رهایی برای

 که بود اینان مدنظر آرمانیقزوین شخصیت  در قزاق بریگاد فرمانده و

 معمار گروه این کمک با توانست که می بود مصلح دیکتاتوری نماد شان گمان به

 . (0 :1051شود )شفاهی هریسی،  ایران ی توسعه
یش برای  اند رضاخان ماحصل و برآیند تعامل و ائتالف برخی نیروهای دگر

شفته اواخر سلطنت قاجاریه آای نو و سروسامان دادن به اوضاع  ایجاد جامعه
بود. او ظهور یک پارادایم قدرت در برابر سالطین موروثی و سنتی گذشته بود. 

 سوی پادشاهی مدرن توان تجلی گسست تاریخی از پادشاهی سنتی به وی را می
 دانست. 
بودند که از نظر  های مختلف گروه خواهان ترکیبی از طبقات میانی و مشروطه

، خاستگاه اجتماعی و سطوح فرهنگی از جایگاه یکسانی شرایط اقتصادی
برخوردار نبودند ولی در دو مورد مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی با 
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های میانی هرم اجتماعی ایران عصر  هم توافق داشتند. آبراهامیان، از این گروه
ست افراد یاد کرده است. وی معتقد ا« طبقه متوسط سنتی»عنوان  مشروطه، با 

-ای اجتماعی مثابه پدیده ملی نبودند، بلکه به -این طبقه جزو نیروهای سیاسی
صورت  کردند. طبقه متوسط سنتی، در آغاز قرن نوزدهم به اقتصادی عمل می
کوچک بومی بود، اما در آغاز قرن بیستم به یک نیروی  ی اجتماعات همبسته

خصیت و هویت سیاسی ش بار از همبسته ملی تبدیل شد که برای نخستین
مشترک خود، آگاهی یافت. آبراهامیان، بازاریان و روشنفکران را از ارکان 

یشه  اند  داند که در نتیجه ارتباط با غرب صاحب اصلی طبقه متوسط سنتی می
کننده و  گرایی شدند؛ منتها این عناصر بازاری و روشنفکر، خودشان تولید تحول
مستقیم با  در نتیجه برخورد مستقیم و یا غالبا غیر این اندیشه نبودند، بلکه منشأ
یشه مدرن  اند ویژه در ارتباط با روشنفکران،  ورزی اروپا، به یشه اند ی  حوزه

تفسیر کنند.  را در مشروطه باز خواستند آن یان گرفتند و میئسیاسی را از اروپا
ان، روحانیون و (. در این بین فرزندان امرا، تجار، بزرگ19 :1050براهامیان، آ)

اشراف در راس قرار داشتند که خواستار تحول در نظام و تغییر وضع موجود 
ورد آتاثیرگذار از روشنفکران را پدید  اما بودند. این تحوالت قشری کوچک

که با وجود تفاوت در پایگاه اجتماعی تقریبا همگی خواستار دگرگونی سیاسی 
های    دانسته ن سنتی که متکی بهو اقتصادی در کشور بودند. برخالف عالما

کرد که دارای  حوزویشان بودند، طیف اجتماعی دیگری در جامعه ظهور می
اصلی مدرنیسم در جامعه ایران  قابلیت تکنوکراتیک بود این گروه منشا

مدرنیسم در  های از تضاد سنت و   بعد نشانه شدند. از این مقطع به محسوب می
برای مثال تقریبا بسیاری از . (09 :1050نژاد،  ایران ظهور یافت )مصلی

وزیر  بندی پیش گفته بودند، شش نخست نخبگان قدرتمند از میان دسته
رضاشاه: حسن مستوفی الممالک، مخبرالسلطنه )مهدی قلی خان هدایت، 

-از خاندان (رجبعلی منصور، محمود جم، احمد متین دفتری و محمدعلی فروغی
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 یتوان نخبگان اشرافها را میاند که آنایران بودهدار  های اشرافی و ریشه
های بزرگ ایران  چنین بعدها محمد مصدق و بسیاری دیگراز خاندان هم ؛دانست

گذاری بر فردی مقتدر،  ها بر سرمایه ی این طیف در این گروه قرار گرفتند. همه
فی قدرتمند و نوظهور خارج از دایره قدرت قاجاریه تاکید داشتند این ائتال

های مصلحتی نانوشته در تاریخ یک قرن اخیر    نانوشته بود. از این نوع ائتالف
 ایم. بسیار داشته

براهامیان سه ابزار طبقه روشنفکر را شامل مشروطیت، سکوالریزم و آ
ها، کلیدِ ساختن جامعه نوین  کند از نظر آن ناسیونالیسم دانسته و تصریح می

گیری از این ابزارها است. آنان بر این باور بودند  قدرتمند و توسعه یافته، بهره
مشروطیت سلطنت ارتجاعی را از بین خواهد برد، سکوالریسم نفوذ 

روحانیون را نابود خواهد کرد و ناسیونالیسم نیز ریشه استعمار  ی کارانه محافظه
رغم  رکاران این سه جنبش به اند خشکاند. ولی دست کنندگان امپریالیسم را می

دادند چون طبقه  های موقتی خود را اغلب تغییر می   ن یک هدف، راهکارداشت
ی شاه، زمانی با شاه علیهی علما، زمانی با علما علیهروشنفکر زمانی با شاه علیه

علما علیه شاه و قدرتهای  ی امپریالیسم و زمانی نیز مانند انقالب مشروطه با
هایی از نخبگان با  گروه. ( 12 :1050براهامیان، آشدند ) امپریالیستی متحد می

ی این چالش در مجلس شورای ملی  ترین عرصه پهلوی مخالفت کردند که اصلی
ها برای حذف مخالفین    ترین روش بود. رد صالحیت و سلب مصونیت از متداول

 داخلی های   نامه آیین و مشروطه اساسی قانون تصریح رغم در مجلس بود. به

 به مجلس نمایندگان از مصونیت رضاشاه سلب ی هدور ملّی، در مجلس شورای

 ی هدور نهمین در ؛درآمد اجرا به بارها و شد تبدیل سیاسی سنّت یک
 اردیبهشت 01گردید: در مختلف، سلب مصونیت نمایندگان گذاری، از قانون

 هجلس در اصفهان؛ ی نماینده التجار( امین) امین اهلل حبیب سید حاج از1010 
 شهرستان ی نماینده ) جنگ )امیر بختیار اسعد محمدتقی از آذر 15یکشنبه
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 ایلخان) ایلخانی خان امیرحسین از چنین هم 1010آذر 15ه جلس در دزفول؛

در مجلس  گردید. رضاشاه مصونیت سلب نیز آباد نجف ی نماینده )بختیار ظفر
 مردم اعتماد مورد که الملّه وجیه های   چهره از آن تعداد حتی بود آن ششم بر

که در تاریخ  طی لیستی ؛نشوند مجلس آوردند، وارد می رأی وی زعم به و بودند
 جریان در که وکالیی بودند همان ها آن از شده تعدادی منتشر 1023ابان  15

 این موقع در. » آمدند می شمار هب وی مخالفان از پنجم مجلس در حکومت انتقال

 در است مقتضی شوند می اعزام و انتخاب نمایندگانی مؤسسان مجلس برای که

 انتخاب کدام هیچ ذیل اشخاص از که آید عمل هب کامل مراقبت نقاط کلیه

 زاده، میرزاحسینخان مشیرالدوله، مؤتمن الملک، مستوفی الممالک، تقی ؛نشوند

ه دولت آبادی، ملک الشعرا، نصر یحیی میرزا ، مصدق السلطنه، حاجیعالئی
 مدرس، حاجی حسن سید میرزا،  لشکر، محمدولی ساالر میرزا الدوله، عباس

 احمدخان میرزا بهبهانی، زعیم، حاج مصطفی همدانی، آقا عبدالوهاب میرزا

اجاق،  حسن بهبهانی، سید احمد سید سرکشیک زاده، میرزا میرمعظم ؛اتابکی
 . (1052)جمشیدیان،  «نصرت اسفندیاری، سردار حسینخان میرزا

ترین  دید نیز از مخالفان سرسخت رضاشاه بودند، از جمله مهمگروهای فکری ج
های  یکی از جریان« گروه ارانی»نفر یا  90نفر بود.  90گرای  آنها گروه چپ

تقی »ی پهلوی است. فعالیت این گروه، که با نام  در دوره« چپ»اجتماعی 
 ی با انتشار اولین شماره 1010طور مشخص در بهمن  عجین شد، به« ارانی
کرده و کارگر  نمایان شد. عمده تمرکز این گروه بر اقشار تحصیل« دنیا»ی  مجله
ارگر و دانشجو را به صحنه کموزشی رضاشاه، دو قشر آتوسعه اقتصادی و »بود: 

رغم انتظاری که رضاشاه از توسعه صنعتی  اجتماعی ایران افزود، این دو قشر به
نفع رژیم عمل  به زش در حمایت از حکومت خود داشت همیشهومآو 

بلکه نیروهای مستقل ضد رژیم را شکل دادند که برخالف گذشته  ؛کردند نمی
های    شد جنبش مستقل از رهبری روحانیت مبارز در صحنه سیاسی حاضر می
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رضاخانی در این دوره قابل توجه  کارگری و دانشجویی در مبارزه با استبداد
 . (155: 1050، براهامیانآ« )است
بسیاری   گرفتند و می های مختلفی را در بر   که نخبگان و روشنفکران طیف با آن

 اما؛ شان بسیار محدود بود ی فعالیت از آنان فاقد تشکیالت نهادی بودند و دامنه
به طرق مختلف دولت رضاشاه را تحت تأثیر   و  اند در سپهر سیاست نقش داشته

با شاه تقلیل داد؛ بلکه  معنای مبارزه به ها را نباید لزوماً نقش آندادند.  قرار می
کرد بر  که موقعیت اقتضا می که در توان داشتند و تا زمانی ها تا جایی آن

ها و  داری شاه تاثیر داشتند، بخش اعظمی از پیشرفت تصمیمات و حکومت
یا تالش در  ها به شاه توسعه ساختاری در ایران این دوره مدیون راهنمایی ها آن

 ییر رای و نظر رضاشاه در امور کشور بود. تغ جهت
 بازار قدرت 

ترین و در عین حال، موثرترین نهادهای قدرت در ایران که  یکی از حاشیه نشین
بود اما  بازار هرگز فرصت حضور مستقیم و بالواسطه در قدرت رسمی را نیافت

یا  ع وهای مشرو   ها برای حفظ ثروت و موقعیت خود با قدرت ی دوران در همه
. البته  اند پنهان داشتهآشکار و  مسلط همکاری، همراهی یا مجادله حتی نامشروعِ

ی تحوالت و  شاید این ویژگی سرمایه باشد که همواره خود را در پس پرده
 کند.  میمناسبات قدرت پنهان 

ن معتقد است، آاسالمی و جایگاه بازار در  شهرهای فضای مورد در اشرف احمد
 محل که بوده بازار و جامع ارگ، مسجد اصلی رکن ازسه متشکل میاسال شهر»

 نظام فقرات ستون است، بازارها بوده بازاریان و دیوانی، علما عمال استقرار

 رأس در متوسط و بزرگ بازارها تجار بودند. در شهرها اقتصادی و اجتماعی

  بنیان اسالمی فرمانروایان که شهرهایی ؛داشتند جای اجتماعی مراتب سلسله
 جامع بازار. مساجد دیگری و جامع مسجد داشت، یکی اصلی دو پایه گذاردند

 مرکز بعضا و داشت قرار والیان و فرمانروایان مقر کنار در ماًعمو شهرها در
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 واقع شهر علمیه مدرسه آن کنار در معموال و بود هم رسمی و سیاسی اجتماعات

 . (00: 1095)اشرف، « کرده بود را احاطه نآبود و باالخره بازار که 
درهم آمیختگی   ی واسطه اما به ؛اش غلبه دارد درست است که بازار وجه اقتصادی

های اقتصادی    ما تأمین بسیاری از خواست  که در کشور اقتصاد و سیاست و این
شود بازار به تناوب در سیاست دخالت  از رهگذر مناسبات سیاسی انجام می

 ؛بعد سیاسی بازار در ایران بسیار مهم بوده است»نظر کشاورزیان  به کرده است. 
طور مداوم در حوادث سیاسی همانند جنبش مشروطه،  ها به که بازاری چرا

مصدق برای ملی شدن صنعت نفت و تقویت قانون دموکراسی،  مدمبارزات مح
و سقوط سلطنت و تاسیس نظام جمهوری اسالمی   اعتراض به انقالب سفید شاه

اند. نهاد بازار در ایران اگر چه همیشه چند  نقشی فعال و محوری برعهده داشته
گاه مورد  ه هیچاقبال بوده ک بعدی بوده و جایگاهی پایدار در منطقه داشته اما بد

 . (1015)کشاورزیان، « توجه پژوهشگران قرار نگرفته است
قدرت این نهاد در دوران قاجاریه شواهد بسیاری در دست است که در  ی درباره

ی بیشتر با برخی از این ی)برای آشنا کنیم نظر می ها صرف   این مجال از آن
غالمی،  ؛ 05 :1013طلوعی،  ؛191: 1053شواهد مراجعه کنید به بشیریه، 

جا اهمیت دارد آن است که قدرت بازار  چه در این آن(. 1095، اشرف؛ 1015
چنان حفظ شد. دوره کوتاه صدارات رضاشاه، فرصت  ی رضاشاه هم در دوره

چندان فراهم نیاورد. اما شاه فاقد قدرت قوی   چالش و رقابت با بازار را
حدی بر ، استقالل بازار زار وقدرت با  نسبی دولت به اتکا ؛اقتصادی بود

دولت به بازار در مسئله  آمد. یک نمونه از نیاز حساب می خودکامگی دولت به
های آن از طریق مالیاتی تأمین شد که دولت    هزینه ، آهن مشهود است تأسیس راه

های همراهی نسبی بازار با دولت  ؛ این یکی از نمونهبر قند و شکر وضع کرد
 . بود

 های خود استراتژی مبنای تحوالت سیاسی در های مختلف بر دوران بازار در
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از گذشته پیوندهای نزدیکی و مستحکمی با نهاد و  تغییراتی ایجاد کرد
ی جدا نشدنی از یروحانیت داشتند. تلفیق معماری سیاسی بازار و مسجد جز

نقشه و طرح راه نهادهای قدرت روحانیت و بازار بوده است. پس از ظهور 
به یکدیگر نزدیک شدند ای بسته سیاسی رضاشاهی این دو نیروی اجتماعی فض
های فرودست اجتماعی را  و الیه ای زیر پوستی بخشی از نیروهای حاشیهو 

و مذهبی پدید اقتصادی های  مجموعه سامان دادند و ای منسجم درون شبکه
 کرد.  قدرت سیاسی را تحدید می ماالًکه آوردند 

سه کارویژه اساسی در مناسبات قدرت در ایران داشت که جایگاه  بازار نظر ما  به
کرد: نهاد بازار چون در ارتباط  فرد می آنها را در معادالت قدرت منحصر به

آمد،  حساب می مین مایحتاج عمومی بهأو منبع ت  و با مردم کوچه و بازارررودر
از  بین مردم و در مردم ونهادی معتمد و محل رجوع مردم بود. بازاریان خود از 

مواقع لزوم کامال قادر به پاسخگویی به  های مردم مطلع و در   غم و شادی
سرعت  ای تاریخی بهه نان بودند و درتحوالت و بزنگاهآها و مطالبات    خواسته

های    مواقع مختلف با اعتراض فرآیندی که در ؛توانستند وارد عمل شوند می
های تجارت خود با تحوالت    های محل   کشیدن کرکره با پایین مردمی همراه و

وکار و بست  ها و تعطیلی بازار، کسب کرهرکردند. پایین کشیدن ک همراهی می
را شاید بتوان  ها   یا سفارتخانه  های حکومتی   نشستن در مساجد بزرگ، دارالعماره

. این در تحوالت سیاسی و اقتصادی دانست «اسم رمز عملیات روانی بازار»
سو و مردم  سرعت پیام اعتراض را به گوش امرا و حاکمان از یک عمل آنها به

رسانید. این اتفاق به کرات در تاریخ سیاسی و  کوچه و بازار از سوی دیگر می
العمل حاکمان مواجه شده  اقتصادی ایران تا کنون رخ داده است، گاهی با عکس

.  اند مطالبات خود شده کسبموفق به  ها و گاهی نیز آن  اند را سرکوب کرده نآ و
 مند نبود.  ن بهرهآاین کارویژه امکانی بود که هرگز نهاد قدرت نخبگان از 

زمان با  واسطه جایگاه و مناسبات خود هم تعاملی بود که بازار به کارویژه دیگر
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توانستند  سو و با مردم از سوی دیگرداشتند. آنها می های قدرت از یک   نهاد
های قدرت دسترسی داشته باشند و پیام آنها را به یکدیگر    سرعت به تمام نهاد به

پذیری با  آنها را برقرار نمایند. سرعت عمل، تطبیق بین ارتباطی یمنتقل و کنش
های    های بازار بود. این مهم، از برجستگی   ترین ویژگی شرایط و دسترسی از مهم

حانیت نیز رو. بهره بودند از آن بینخبگان  هویژ نیروهای اجتماعی دیگر بهبود که 
سو  از این کارویژه برای اعالم اعتراضات و فشار بر تصمیمات حاکمیت از یک

مد از آعنوان ابزاری کار برد و به های قدرت از سوی دیگر بهره بسیار می   و نهاد
یات مد روز و شب مردم بود و هرگونه عملآو  استفاده کرد. بازارها محل رفت آن

پیام  ،سرعت قابل درک و انتقال دهند و یا اعتراض سیاسی یا اقتصادی به
 مشخص به مردم و حاکمان بود. 
 داشت. این قدرت در اختیار مالی بود که در-کارویژه سوم بازار قدرت پولی 

ارزش مبادله امکانی بود که در اختیار  ورد وآ وجود می بود که به ای ارزش مبادله
 چون روحانیت و نخبگان نبود.  قدرت همدیگر نهادهای 

 های بزرگ   ایالت، قبایل و خاندان
توان همراه با  می را ایالت و قبایل بخشی الینفک از تاریخ ایران هستند. آنها

نهاد دین،  از ترین نهادهای ساخت بشر دانست حتی پیش کهن از  نهاد خانواده
امان ماندن از گزند طبیعت  ه برای درک ای بودند های اجتماع یافته   قبایل خانواده

و حفظ امنیت، ساخت قدرت را شکل دادند و طی یک قرارداد اجتماعی برای 
شکست دادند، و  نامه تنظیم کردند. آنها مبارزه کردند تسخیر مرام نامه و آن نظام

 نهایت از پارادایم قدرت رقیب شکست خوردند و و درداده حکومت تشکیل 
 اى دهعم سهم بودن دارا با آنها چنین دیگر جایگزین آنها شد. هم ای  ایل یا طایفه

 معادالت صحنه در یشه عمل تأثیرگذار اند  جمعیت، تولید مواد خام مادی وزا

 نظر از».  و ساخت قدرت، صاحب نفوذ بودند سیاسى، اجتماعى، اقتصادى

 و ونیمحکم خ پیوندهای بر که است یافته ن سازما ای مجموعه ساختاری، ایل
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 تضمین را آن درونی نسبی، همبستگی و خونی روابط است که استوار نسبی

بزرگ  مجموعه )نهاد( به این سازمان واسطه ای با  هسته خانواده و فرد و کند می
 های   رده(ی نسب حول خویشاوندی آن در ها   خانواده و شوند می مرتبط ایل

 - اداری واحدهای در) های باال   رده (آرمانی و تصویری خویشاوندی و  )پایین

  .(5 :1019)کسرائیان،  «یابند سازمان می مختلف سیاسی
ای   قدرت در ایران برگرفته از نوعی الیگارشی منطقه از بخشی ساختار نظر ما به 

قدرت و نفوذ  ی حوزه، های الیگارشی که هر یک از این نظام بود)جغرافیایی( 
البته درون این  که آوردند؛وجود  طوایف ایران به خاص خود را در میان اقوام و

نخبگان و بازار  روحانیت، قدرت    بندی قدرت ای تقسیم  نظام الیگارشی منطقه
پیچیده و درهم تنیده شکل گرفته است. این ترکیب قدرت  صورت کامالً نیز به
ای در تصمیمات یا   یافته منطقه های ساخت درتمعنا نیست که این نظام ق بدین

بلکه با  ؛کنند ای یا مستقل عمل می  جزیره کلی کشور های گذاری سیاست
 و خود را تحت انقیاد یا اختیار دولت مرکزی قرار دهند  اند وجودی که پذیرفته

 اما در مواقع لزوم و؛ المقدور یکپارچه عمل کنند در تصمیمات کالن ملی حتی
. آنها درون کردند  عمل می از حاکمیت قومی مستقل ای و  های منطقه ضرورت

ایالت و قبایل خود . خود را سامان دهندقدرت سعی دارند مناسبات از  ای  شبکه
اگر چهار  ؛شکلی ساختار، ترکیب، اجزا و ترتیباتی همانند حکومت داشتند به

رافیایی و ویژگی برای تشکیل یک حکومت را مردم، سرزمین، قلمرو جغ
های محلی کوچک    نوعی حکومت حاکمیت فرض بگیریم، ایالت و قبایل به

حکمرانی در  ی تجربه. راندند حکم می جغرافیایی خود ی محدوده بودند که بر
یک سرزمین کوچک به آنها این توانایی و ظرفیت را داده بود که هر زمان در 

توانایی  یابند امکان و تری تسلط توانستند بر سرزمین بزرگ طول تاریخ می
مشکالت  ک بر اند ی د و در فرصتناعمال قدرت هژمونیک خود را برقرار نمای

 صورت ایل درونی تقسیم با متناسب اداری و سیاسی قدرت توزیع؛ فائق آیند
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 مبتنی مدیریت و دامداری خویشاوندباوری، زندگی بینی جهان. »گرفت می

 ایلی نظام شناسایی در اساسی مؤلفة سهایلی،  سرکردگان و ها   خان بررهبری

 در عمیقاً و شد می غلبه میسر و قدرت راه از تنها قبایل در است. ریاست

 استحکام و انسجام عامل این عصبیت مؤثرترینبود.  ممکن عصبیت با ارتباط

 و تعلق احساس و خود ایلی به نظام بود. باور اعضا قومی و ایلی جامعه درونی
 سرزمین و طوایفی و بندی تیره رده ساختار وجود کنار آن، در به تعصب

« ترین معیار است مهم ایران ایلی ی هجامع از تعریف یهارا برای مشترک
 . (1013)سینایی، 

یابی  بسترهای قدرت»ای خواندنی دارد:  ظرفیت و قدرت ایالت اشاره  پوالک به 
نسبی اقتصادی و خشن، استقالل  ایران به ترکیب طبیعت خشک و ایالت در

قدرت و قابل  تاریخ به نیروهای پر گذر سیاسی ازحاکمیت مرکزی آنها را در
 ارتش و رسمی ی یافته سازمان نیروی غیاب در عالوه اتکا تبدیل کرده بود. به

 که بودند باال قدرت مانور و چاالکی سبکبار، دارای نیروی دائم، تنها

 نبود آن به انجام قادر کجانشینی جامعه نیروی که سرعتی با توانستند می

 مالیات، سرکوب آوری جمع نظیر اعمالی و دهد انجام را حاکمیتی وظایف

 از هم آن در ها   یدآبا که سرزمینی در ی و... رامحل های   اغتشاش و ها   شرشو

با  کیلومترها و کویر در یا و ها   دره و ها   دشت در هایی   واحه چون و دور بسیار
را  آن به دسترسی امکان کوهستانی بودن جهت به داشتند، یا فاصله دیگر آبادی

 ها   سرزمین یکپارچگی و دهند قرار پوشش نداشت، تحت اختیار در نیرویی هر

حمید احمدی در تببین . (13 :1001سازند )پوالک،  ممکن ایران کلیت را در
پیوندهای  عاملی، تک قبایل در ایران ضمن رد گیری ایالت و چگونگی شکل

 ـ های اجتماعی موجودیت آنها در ساز ویژگی برجسته و هویت را خویشاوندی
گی به آنها ساخته و  قبیله و های قومی   افزاید دادن هویت داند و می سیاسی می

 که آنها از حالی شناسان و مورخان غربی بوده است در ذهن انسان ی پرداخته
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سیاسی میان  ـ ساختارهای اجتماعی و ها دولت، درک روابط پیچیده میان ایالت
طول تاریخ  در که ایالت طور است همان . وی معتقد اند آنها عاجز بوده

غزنویان،  ها گذشته ایران، مانند   حکومت زا و بسیاری  اند هارا شکل داده دولت
،  اند اى داشته هقبیل و ایلى منشأ قاجاریه و سلجوقیان، ایلخانان، صفویان، افشاریه

. قبایل شاهسون  اند سازی کرده برد اهداف خود ایل ها نیز جهت پیش دولت
ذربایجان و خمسه در جنوب ایران دو مصداق بارز در این آ)دوستدار شاه( در 

ها  دولت، های تاریخی ایران   در بستر دوره. (01-09 :1011)احمدی،  اند زمینه
ولیت برقراری ئدادن مس وبا فراهم کردن منابع و امکانات برای روسای ایالت 

ایفای  ها و وری مالیات و تشکیل سپاه به آنآ نظم و وضع قوانین محلی، جمع
رهبری ایالت ایفا  انتصابات یا برکناری رهبران ایلی نقش مستقیمی در نقش در

ها )ایلخان(، رهبران پر قدرت و    ویژه بزرگ ایل کرده است. ایالت ایرانی به
های  گذاری شی از نخبگان ایرانی بودند و در سیاستثروتمندی داشتند که بخ

دربار قدرت  طریق نفوذ محلی و نفوذ در ها از ملی مشارکت داشتند. آن محلی و
: 1011)احمدی،  وردندآ دست می هدر مناطق تحت فرمان خود ب  ای العاده فوق
12-11) . 

، ایران مدرن در دولت ساخت از پیش تا درونِ ترکیب قدرت ایالت  مالکین
ایالت  ؛رفتن شمارمی  ب ای خود جغرافیایی و عشیره ی کوچک در حوزه شاهانی 

از هیچ کوششی دریغ آن راه نگاهبانی  خود را صاحب ملک خود و در
و تقریبا در تمام  هکردند. در تحوالت بزرگ تاریخی نقش بسزایی داشت نمی

 مشهود است. ساخت نهاد قدرت آنها  تحوالت سیاسی، نوع حضور و
با ، استقرار قدرت همانند رفتار با روحانیت و نخبگان کسب و رضاشاه برای

کرد.  میوایی و همراهی آ های بزرگ نیز کامال هم   اقوام، طوایف و خاندان
باال و طرد برخی دیگر  ی های طبقه   که با جلب خانواده سیاست رضاشاه این بود

تا حد زیادی موفق  او. آورد تگی پدیددر بین اعضای این طبقه شکاف وچند دس
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های  اما در برابر سیاست ؛شد عشایر و ایالت مناطق مختلف را سرکوب نماید
های بسیاری صورت گرفت. رضاشاه دو سیاست    تصفیه قومی رضاشاه مقاومت

 سال؛ کرد اجرا کنترل عشایر و را در مورد مهار« تخته قاپو»و « خلع سالح»

 در شاهسون آذربایجان، عشایر در قا سمیکوآ  سماعیلا علیه عملیات 1021

، لرستان در مبارزه 1023، شیخ خزعل و اعراب خوزستان 1020اردبیل  منطقه
 با مرکزی دولت ؛ها بود   های از این سیاست   نمونه... و 1029علیه والی پشتکوه 

 کرد آغاز ایران های مختلف بخش در را عشایر نوین، اسکان ارتش از استفاده

 آورد.  در کنترل تحت را ایالت تا
ایالت و قبایل  قدرت نظامی خشن رضاشاه هرچند توانست با زور اسلحه و

ساخت در  اما ؛روحانیت و نخبگان سرکوب و منکوب نماید ایران را همانند
 در قدرت ازاو   گیری کنارهنتوانست تغییری ایجاد کند. اجتماعی و سیاسی آنها 

 بنای و بازگردند خود مناطق به داد تا امکان ایالت عیدیتب رؤسای به 1002

 رضاشاهی  دوره در دهی نمایند. ایالتی که احیا و سازمان مجدداً را قدرت خود

 خود کنترل را در ایلی مناطق و شدند مسلح دوباره بودند؛ شده سالح خلع
 گرفتند. 

 هویت با را مرکز از دور ای قبیله های   که ساخت این پهلوی، قدرت اول دولتِ

 طور نماید، نداشت. به ملی هضم باورهای در را آنان و زده گره یکسانی ایرانی

 متفاوت مناطق مرکزی با مذهبی و زبانی لحاظ از که مرزنشین مشخص، قبایل

های تاریخی  در دورهها(،  بلوچ و )کردها شوند قلمداد می اقلیت عنوان به و بوده
افتد،  اتفاق می ایران مرکزی های دولت برای سیاسی که های   بزنگاه گوناگون و

سر  طلبانه استقالل و فریادهای یابند تمایل می مرکز از فرار تحرکات به
ها و اعراب    بلوچ، ها بختیاری، ها   ذربایجانیآهای مختلف کردها  دهند. گروه می

کشیدند  ضربه زدن را می ی انتظار لحظه، رز گرفتن از حوادث اند  خوزستان با
 . (010 :1011)استمپل، 
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 و یابند سیاسی دست آگاهی به قبایل از بسیاری که شد سبب عشایر سرکوب
ها و مفاهیمی  بر اساس فعالیت که خویش ساز تهوی این آگاهی را با  عناصر

شکل گرفته بود، در آمیزند.  زبان و ها سنت و کوچ، فرهنگ، رسوم چون هم
 رژیم سازی فارسی روند برابر در واقعی ائتالف یک مفهومی به میقو های اقلیت

 با گرفتند قرار شهری و صنعتی های   پدیده معرض در چون و آوردند وجود به

ها،  قیام برخی در امر این و شدند آشنا  -یبرابر آزادی و-د جدی سیاسی افکار
طبعاً چنین نیرویی، اینرسی (. 092 :1015کرد )فورن،  ایفا مسلمی نقش

 کرد.  تازی دولت مدرن ایجاد می و یکه  عظیمی در برابر تصمیمات، اراده

 نیروهای خارجی و قدرت دولت (ج

خواهم به  کند. می خواهم به شمال مملکت بروم سفیر انگلیس اعتراض می می»
 شور این مملکت را ببرد که ای مرده ؛کند جنوب بروم سفیر روس اعتراض می

 ی گفته این«. شاه آن حق ندارد به شمال یا جنوب کشورش مسافرت نماید
های خارجی  ی حضور قدرت غصه ی پر معروف منتسب به ناصرالدین شاه، قصه

ای از عملکرد این نیروها  گر بخواهیم سیاههادر سپهر سیاست ایران بوده است. 
خواهد شد. اما برای تحلیل  کتابی مفصل در نظام سیاسی ایران ارائه دهیم، خود

صاحبان ی  حوزه درابتدا ؛ توان تاثیر این عامل را در دو سطح تبیین کرد آن می
نیروهای در سطح سازان و دوم  عنوان حاکمان و تصمیم قدرت رسمی به

ی سرزمینی، از  های خارج از حوزه ی قدرت. قدرت اجتماعی محدودکننده
 مستقیم، تصمیمات یا اقدامات نهاد ا غیرسو با ابزارهای مختلف مستقیم ی یک

های  با اثرگذاری در بطن حرکت رسمی قدرت را محدود کردند و از سوی دیگر
طور غیر مستقیم بر ساخت قدرت فشار وارد کردند. اگر  نیروهای اجتماعی، به

طریق تاثیر بر نیروهای اجتماعی  مدعی باشیم راهبرد تحدید قدرت حاکمان از
ها ابزارهای بسیاری برای این امر  ایم. آن ست حرفی به گزاف نگفتهموثرتر بوده ا

 کارِ کار»مهیا کردند و بر اختیارات و حاکمیت قدرت حد زدند. شاید اصطالح 
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مردمان  ادبیات سیاسی کوچه بازار در ای آشنا عنوان جمله به« هاست انگلیسی
ذربایجان و آ ی                                                          این سرزمین، خود مؤید و برآیند عاملیت آن باشد. غائله

قا سیمکو و کردستان، آخان، اسماعیل  وری، جنبش جنگل و میرزا کوچک پیشه
های مرزی و ارتباط با ایالت بختیاری و  در استان شیخ خزعل و خوزستان

ارتباط  رناپذیرهای عیان، شفاف و انکا شاهسون در مرکز ایران، همگی نمونه
حال اگر به حزب توده، . های خارجی بوده است نیروهای اجتماعی با قدرت

ها،  های مختلف روسوفیل ها، برخی از نمایندگان مجلس و گروه فراموسون
 ها در مشارکت آن ها را نیز بیفزائیم و یلوفمریکو آ ها ، آلمانوفیلها انگلوفیل

 ومزبور های  برای تامین منافع قدرت قراردادهای بزرگ اقتصادی و نفتی عقد
اهرات و ظها، ت برپایی متینگ گذاری و ها در مجالس قانون دفاع سخت از آن

گاه به اهمیت و قدرت این نیروها  های حزبی خیابانی در نظر آوریم، آن درگیری
 بریم.  پی می

های  دهد، که چگونه قدرت حمید احمدی به نقل از لویس بک توضیح می
مانند انگلستان و روسیه از روسای ایالت علیه دولت ایران استفاده و در خارجی 

کردند.  برخی موارد حتی اشخاص موردنظر خود را به ریاست ایالت منصوب می
دولت ایران بود. او معتقد  از مان در میان ایالت بیشترآلنفوذ انگلستان روسیه و 

گرایی استفاده  از قبیلههای خارجی چنان  است درست تا جنگ جهانی دوم قدرت
ارتباط با یک قدرت خارجی پیدا  شد یک بزرگ ایل بی که مشکل می کردند می

لمان آ کرد. سیاست حمایت نظامی و سیاسی از ایالت مختلف خصوصا از طرف
آلمان  طبق این سیاست بریتانیا به بزرگ ایل بختیاری و.  شد و بریتانیا دنبال می

نقش ایل بختیاری و شیخ . (111: 1011، احمدیکرد ) کمک می ها به قشقایی
جنوب ایران و عقد قرارداد خارج از صالحیت  خزعل در تامین امنیت مرکز و

های نفتی در جنوب و  ها برای تامین امنیت شرکت دولت مرکزی با انگلیسی
نمونه  ،عایدات نفتی خارج از اختیارات دولت مرکزی دریافت سهم سه درصد از
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 را سرکوب نماید.  نآسختی توانست  رضاشاه بهدیگری بود که 
این نیروها با شاه و اطرافیان او اسناد بسیاری منتشر  برجستهاما در مورد نقش 

کالم خواهد شد. مثالً درباره نقش  ی اطاله عثشده است که ذکر همه آنها با
خاطرات  از ؛آوردن رضاشاه مستندات بسیاری هست روی کار ها در انگلیسی

 کند ساید ژنرال انگلیسی که به ارتباط خویش با این مسئله اذعان مییرون آ

(Avery, Hambly& Melville, 1991, 219) وزیر های تا نامه و گزارش 

جریان کودتا  ها را در های انگیسی که دخالت Cladwellمختار آمریکا کلدول 
 تا،  (Majd, 2001, 61-62)خود مفصالً گزارش کرده است  به کشور متبوع

که سردار سپه  خاطر دارم به»نقل از مصدق:  اعتراف رضاشاه به این مطلب به
 الممالک و وزیر، در منزل من با حضور مرحومان مشیرالدوله و مستوفی نخست

زاده و عالء اظهار  آقایان مخبرالسلطنه و تقی آبادی و حاج میرزا یحیی دولت
)مکی، « کسی سروکار دارند هها آوردند ولی ندانستند با چ کرد مرا انگلیسی

توان مطمئن  گاه می اگر چنین اظهارنظری صحت داشته باشد، آن. (191 :1000
های  ها با تمهیدات قبلی و به احتمال زیاد با گرفتن وعده وعیده شد که انگلیسی

 اند.  بسیار او را حمایت کرده و بر مسند قدرت نشانده
ت اسکرین در عرشه کشتی برمه در کالرمون وگوهای رضاشاه با سر خرین گفتآ

این نیروها بود که در  رضاشاه و عمق تاثیرنارضایتی  گویای  خود 1002مهر 
وردند: آ مواقع لزوم چگونه رقابت را کنار و به همکاری استراتراژیک روی می

ها به کمک من احتیاج دارند؟ اگر وزیر مختار  چرا به من نگفتید که انگلیسی»
داده بود که کشور من چقدر برای استراتژی بزرگ متفقین شما به من توضیح 

که  کنید ها ادعا مییافتم. شما انگلیسی من فرصت همکاری می ضرورت دارد
 جای بدبختی اگر به ... معنی است این حرف بی ؛لمانی را پناه دادمآمن جاسوسان 
اختیارتان هن سراسری را در آ وردید، به من گفته بودید، من راهآکه بر سر ما 

تنها به جنگ با  که بگویید به چه چیز احتیاج دارید، نه جای این گذاشتم. شما به می
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ترین دشمن ما  کشور من پرداختید بلکه در حمله، با منفورترین و ترسناک
 . (90 :1010 )هوشنگ مهدوی،« دست شدید روسیه هم

ت پهلوی این های آغازین حکوم طورخالصه و بر اساس اسناد موجود، در سال به
نخست و بعد شوروی  ی وهله های انگلیس در شدت تحت تأثیر سیاست دولت به

کشاندن پای ، قرار داشت و گویا تمایل او برای گرایش به آمریکا و بعد آلمان
 کاهش قدرت تأثیرگذاری شوروی و انگلیس و خاطر به نیروی سوم به ایران

ی از وابستگی سیاسی به آنها بود یهااهرم سومی برای ایجاد تعادل و ر استفاده از
(Avery, Hambly& Melville, 1991, 431-432)  در ساختار لذا

 در توانست فعال مایشا المللی، رضاشاه نمی ی اجتماعی، سیاسی و بین پیچیده
 باشد.  سیاسیی  عرصه

  گیرینتیجه

مشروطیت تا  ایران، پیش از سیاسی نظام ماهیت و قدرت ساختار مورد در
است.  شده متفاوتی مطرح اخیر، نظریات ی دورهزمان رضاشاه و حتی 

 ایرانی شرقی، فئودالیسم ایرانی، استبداد آسیایی، استبداد تولید های شیوه   نظریه

 هایشان تفاوت رغم بهاین نظریات،  اماد. ان جمله این از سنتی پاتریمونیالیسم و

مطلق،  بر ها   نظریه این هستند. اغلب توجهی قابل مشترک وجوه دارای
 دلیل و دارند کیدأت ایران نظام سیاسی بودن پدرساالرانه و خودکامه، شخصی

 آبی کم مانند اقلیمی مالکیت خصوصی، شرایط ضعف چون هم عواملی در را ن آ

مفاهیمی از  و ای هقبیل های   تهاجم و کشاورزی، مناسبات جوامع بودن پراکنده و
 کنند.  می جستجو این دست

پیدایش و تداوم استبداد در ایران مطرح توجیه ها که برای  ی این دیدگاه همه
تر توجه  کمچه را که آنها  کنند. اما آن ، بخشی از حقیقت را بازگو می اند شده

که در یک ساختار متصلب و متکثر از نیروهای اجتماعی  اند آن است کرده
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وجود نداشته است. ما برای )مطلق( حدوحصر   سنتی، امکان خودکامگی بی
دولت ـ  در ایران دولت مدرناولین اثبات این نکته تمرکز خویش را روی 

 . گذاشتیمـ  رضاشاه
لحاظ  برخالف تصور متعارف، دولت رضاشاه به نشان داد که پژوهش های   یافته

و  دائمی سو ناتوان از اعمال مطلق زور از یک  اقتصادی و سیاسی، اجتماعی
عوامل   ،از سوی دیگر نیروهای اجتماعی، شرایط جغرافیایی ود وبمستمر 

عنوان رئیس حکومت و نظام  خارجی و باالخره تعارض بین شخص شاه به
های دولت مدرن، از عواملی بودند که قدرت    بوروکراتیک برآمده از ضرورت

اقدامات این دولت در   کردند. تردیدی نیست ی دولت را مهار می خودکامه
، توسعه و زمینه تمرکز قدرت های پیشین در های دولت   فعالیت  یاس باق

های    اما مجموعه فعالیت ؛به جلو بوده استرو گامی توسعه و پیشرفت  پیشرفت
های سیاسی اجتماعی ایجاد نکرد و انسداد    آن، تحول ماهوی در ساختار و بنیاد

توانست  سان که می به همانالذکر  همراه عوامل فوق فضای اجتماعی و سیاسی به
مانع رشد و تکوین دموکراسی باشد، مانع نسبی رشد و تکوین خودکامگی نیز 

 گردید. 
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