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Abstract 

The purpose of this article is to review and criticize the theories of 
government in Iran (first Pahlavi period). There have been extensive 
researches about the government in the first Pahlavi period. In these 
researches, traits such as; Modern state, modern absolutist, pseudo-
patrimonialism, autocracy, dictatorship, pseudo-modernism, oriental 
tyranny, Iranian tyranny, dependent, neo-authoritarian, etc. have been used. 
The multiplicity and diversity of these concepts indicate the multiplicity and 
significant conceptual differences, which are debatable. The main question 
is, how can these views be proposed and criticized, and what is the 
alternative for the title of government in this period? The purpose of this 
article is to present and criticize these conceptual differences and 
contradictions, as well as to review the presented views that can strengthen 
the theoretical and experimental literature of this historical period. In this 
article, I have used the meta-study method to achieve this goal. The obtained 
results show a diversity of views and based on the criteria used in this article, 
few of the reviewed writings have a clear understanding of the concept of the 
state, its functions and special tasks in the new era, and the authors in many 
cases Due to the confusion of concepts, there is little difference between the 
words; Government, governance, and regime are not considered to be three 
different but related institutions. Based on the theoretical foundations of the 
government as well as the historical documents of the examined period, the 
government in Reza Shah's period from different aspects; including: 
historical background; economic, social, cultural fields; And the special 
tasks and actions have a significant affinity with the absolute government. 
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 شناسانهبیاول:مرورآسیپهلوۀدولتدردوریهاهینظر

  ییمحمد ساالر کسرا
 ،یو مطالعات فرهنگ یتوسعه پژوهشگاه علوم انسان یجامعه شناس اریدانش

 رانیتهران، ا

 چکیده
اول( است. در باب دولت در  یپهلو ۀ)دور رانیدولت در ا یها  هیو نقد نظر یمقاله، بررس نیموضوع ا

چون دولت  یها از صفات  پژوهش نیصورت گرفته است. در ا یاگسترده یها  اول پژوهش یپهلو ۀدور
استبداد  ،یاستبداد شرق سم،یمدرن شبه ،یکتاتورید ک،یتاتوکرا سم،یالیمونیپاتر شبه ،مدرن ۀمدرن، مطلق

از تعدد و  یحاک میمفاه نیتعدد و تنوع ا .نوساز و ... استفاده شده است یوابسته، اقتدارگرا ،یرانیا
 توان یاست که چگونه م نیا ی. پرسش اصلهستندکه حائز بحث  ،است یقابل توجه یمفهوم یها  وتتفا

هدف این دوره برشمرد؟  نیعنوان دولت در ا یبرا یلیپرداخت و چه بد ها  دگاهید نیبه طرح و نقد ا
است که شده  ارائه یها  دگاهید ینقد و بررس زیو ن یمفهوم یها  ها و تناقض  تفاوت نیطرح و نقد ا نوشتار

 ینوشتار از روش فرامطالعه برا نی. در ادینما تیرا تقو یخیتار ۀدور نیا یو تجرب ینظر اتیادب تواند یم
دهد و بر اساس یها را نشان مدگاهید از یبدست آمده تنوع جی. نتاام مقصود بهره برده نیبه ا دنیرس
از مفهوم دولت،  یدرک روشن یمورد بررس یهااز نوشته یمقاله، تعداد کم نیمورد وثوق در ا یارهایمع

 م،یخلط مفاه لیاز موارد به دل اریدر بس سندگانینو و دارند، جدید ۀآن در دور یهاژهیکارکردها و کارو
مرتبط هستند، قائل  یمتفاوت، ول سیکه سه تأس میحکومت، و رژ ت،دول یهاواژه نیب یتفاوت چندان

بر اساس مبانی نظری دولت و نیز مستندات تاریخی دورۀ مورد بررسی، دولت در دورۀ رضا شاه  .اندنشده
ها، اقدامها و زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارویژه ،های مختلف شامل بستر تاریخیاز جنبه

 توجهی با دولت مطلقه دارد.قرابت قابل

 دولت، پهلوی اول، دولت مطلقه، دولت مدرن، استبداد :واژگانکلیدی
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 مسالهطرح 
ظهور علوم اجتماعی جدید و ادعای آن مبنی بر توان تبیین تحوالت اجتماعی، سیاسی و 

ختلف در خصوص های م  های اجتماعی با رهیافت  گیری نظریه تاریخی موجب شکل
نگاران کمک هان و تاریخ پژو تاریخی شد. با این مدعا، نظریه به تاریخـ  مسائل اجتماعی

های تاریخی را  تر و با نگرشی تبیینی به سراغ حوادث بروند و رویداد کرده است تا عمیق
نی هایی که از منطقی درو نه صرفاً به عنوان حوادثی منفرد و یکتا، بلکه به عنوان رویداد

های   هایی از این سنخ در تاریخ و سرزمین هایی با رویداد  برخوردارند و احتماالً مشابهت
های  گیری از نظریه برای تبیین تاریخ و رویداد )بهره دیگر دارند، بنگرند. این رویکرد

( شناسی سیاسی از منظر جامعه) نگاری های اجتماعی و تاریخ  ( به حوزۀ پژوهشتاریخی
نگاران  ز تسری یافته و در چند دهه گذشته، بسیاری از پژوهشگران و تاریخدر ایران نی

های موجود در حوزۀ علوم اجتماعی برای تحلیل مسائل   اند تا از نظریه تالش نموده
نگاران و هم  های مشترک که هم تاریخ  یکی از حوزهتاریخی ایران استفاده نمایند. 

بحث در باب  است. بررسی آن هستند، دولت مند به پژوهشگران اجتماعی بسیار عالقه
گیری دولت، انواع دولت، رابطۀ دولت با بدنۀ اجتماعی یا  علل و عوامل مؤثر در شکل

پردازان  پایگاه اجتماعی دولت، ... از جمله مسائل مهمی هستند که پژوهشگران و نظریه
تبط با دولت، یکی از . از بین مسائل تاریخی مر1اند ها توجه وافری کرده  اجتماعی به آن

فرایند تحول و تعیّن تاریخی دولت در ادوار مختلف  ،های مورد مداقه و بحث  زمینه
های   زندگی بشری است. از این منظر و از نگاه متفکران اجتماعی، دولت دارای تعیّن

تاریخی خاصی است که بنابر شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، 
 . ز همدیگر هستندمتفاوت ا

های حوزۀ ترین پرسشترین و در عین حال یکی از مبهماما پرسش از دولت، ساده
(. جان دیویی حدود یک قرن پیش جملۀ نغزی در 11: 1731وینسنت، سیاست است )

به محض آن که ما واژۀ »خصوص دولت گفته که شاید همچنان قابل بازگویی باشد؛ 
شوند و ذهنمان را تیره شمار زیادی از اشباح فکری ظاهر میآوریم، دولت را به زبان می

                                                                                                                
 یفلسف یایزوا به نیبنابرا است، توجه مورد( شتری)ب «دولت» یشناختجامعه وجوه نوشتار نیا در که نیا به توجه با .1

 .امکرده ورود کمتر ای و نکرده ورود است، گسترده هم اریبس البته که موضوع
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ای است، (. در عین حال که دولت مفهوم بسیار پیچیده8: 1293دیویی، « )کنندو تار می
توان آن را نادیده گرفت. اندیشمندان و ای است که نمیهمزمان واقعیت روزمره

در حوزۀ مطالعات دولت پژوهشگران زیادی در چند دهۀ اخیر درگیر بحث و پژوهش 
، های و 1281، هال، 1283، دانلیوی و اولیری، 1231اندرسون، اند ))دولت پژوهی( بوده

، 1280، اودانل، 9001، استینبرگر، 1282، اسکینر، 1229، 1282، هلد، 9001لیستر، 
، 1220، 1231، تیلی، 1283، وینست، 9001، 1220، 1238، پوجی، 9001پیرسون، 
های مختلف و گاه متعارضی .(، به همین خاطر دیدگاه، ..1280، دایسون، 1281کارنوی، 

از سوی ها   انواعی از دولت و نیز این که اند،در خصوص مفهوم و متعین دولت ارائه کرده
. در ایران نیز باالخص طی چند دهۀ شده استاندیشمندان حوزۀ علوم اجتماعی معرفی 

ژوهشی قابل توجهی برای تبیین نظری تاریخ صورت پ ـ های نظری  اخیر مطالعات و تالش
اقبال فراوانی به آن نشان داده شده  ـ از این منظر ـ هایی که  گرفته است. یکی از دوره

دالیل این اقبال پژوهشی )با این رویکرد( به  است، دورۀ حکومت پهلوی اول است.
این  متفاوت چیستیای  زهو تا اندا ساختاردولت در دورۀ پهلوی اول، تا حدودی ناشی از 

پهلوی اول  که توان گفت در واقع می های پیشین است.  )در این دوره( از دولت دولت
 ای که: های پیش از خود دارد؛ به گونه  های متمایزی از سایر حکومت  ویژگی

)در ایران( که ریشه و پایگاه ایلی و یا قومی  تقریباً و حتا تحقیقاً اولین حکومتی است -
 ندارد؛ای قبیلهو 

 )بریگاد قزاق، ارتش( سر برآورد؛ از درون نهادی بوروکراتیک و تا حدودی جدید -

های قابل توجهی از روشنفکران، طبقۀ متوسط و بورژوازی   از حمایت بخش -
 گیری(؛ )حداقل در بدو شکل برخوردار بود

جهان مدرن ای ظاهر شد که ایران خواسته یا ناخواسته به حاشیۀ آوردگاه  در دوره -
 وارد شده بود؛

)مدرن(  های الزم را برای ورود ایران به دورۀ جدید  ز منظر کارویژه، زیرساختا -
 فراهم ساخت؛

های ملی   گیری از سنت سازی، و ناسیونالیزم با بهره ای در جهت ملت های اساسیاقدام -
 و باستانی صورت داد؛ 
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اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  های اجتماعی، در جهت مدرنیزاسیون و تغییر ساختار -
 های مهمی انجام داد.کشوراقدام

دولت در دورۀ پهلوی اول صورت گرفته است  چیستیهایی که در خصوص   در پژوهش
، میر 1782نژاد،  آزاد ارمکی و نصرتی) از صفات مختلفی چون دولت مطلقۀ مدرن

فاضلی و  ،1782سینایی،  ،1782اکبری و واعظ، دولت مدرن ) (،، 1782احمدی، جباری
 پاتریمونیالیسم (، شبه1788پور،  جالیی) )مدرن( ملتـ ، دولت (1721گل،  سلیمانی قره

 مدرن (؛ دولت مطلقۀ شبه 1781-1781اطاعت، ) (؛ دولت اتوکراتیک1781توفیق، )
مدرنیسم، استبداد ایرانی، دولت خودکامه و دولت  (؛ شبه1782میراحمدی و جباری )

 (؛ استبداد شرقی 1732رحمانیان، ) دیکتاتوری (؛1731،1733،1781کاتوزیان،) خودسر
(؛ سلطانیزم 1781تورج اتابکی، (؛ تجدد آمرانه )1731هامیان،  ، آبرا1737خنجی، )
علیزادۀ مدرنیسم ) (؛ شبه1720موسوی، مدرن ) (؛ استبدادی شبه1787غیاثوند،  شمسینی)

( و ... استفاده شده است و هر 1781قنبری، (؛ اقتدارگرای بوروکراتیک )1787بیرجندی، 
در دورۀ پهلوی اول را با ویژگی  1دولت چیستی )ماهیت(اند تا نوع و  یک سعی کرده

 خاصی توصیف و تبیین نمایند. 

های دولت در این دوره  و کارکرد چیستیها در مورد   گونه که بیان شد، دیدگاه اما همان
ه در این خصوص وجود دارد، تعدد و ک هاییپیچیدگییکی از  بسیار متفاوت است.

در مجموع ریختگی مفهومی در این زمینه است. های قابل توجه و نوعی درهم  تفاوت
ای پیرامون اندیشۀ دولت و به ویژه ارتباط آن با مفاهیم پیچیدگی و ابهام قابل مالحظه

                                                                                                                
 گرید میمفاه ریسا با دارد؟ ییها  یژگیو چه ست؟یچ دولت. است دولت یستیچ از سئوال دولت، تیماه از سئوال .1

 منظر از است؛ یبررس و بحث حائز منظر دو از دولت پژوهش نیا در دارد؟ ییها  تفاوت چه( میرژ)حکومت، 
. نیو سرزم تیجمع ت،یحکومت، حاکم از عبارتند شودکه یم توجه دولت ۀدهندشکل یاصل عناصر به که یستیچ

، گریهستند. به عبارت د ها  یژگیو نیاند حائز ا شده لیکه از قرن شانزدهم به بعد تشک ییها  خصوص، دولت نیدرا
 دولت یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یها  انیبن و یساختار اجزاء ،یساختار یکردیرو با پژوهش نیا در

 به و شانزدهم قرن از باالخص مختلف ادوار در دولت زین ها  ژهیکارو منظر از .رندیگ یم قرار یبررس و بحث مورد
 رغمیبوده است که عل یخاص یها  ژهیکارو یدولت مطلقه و دولت مدرن، دارا آن ۀژیو شکل دو در خاص طور
 یستیپژوهش دولت هم از نظر چ نیدارند. در ا یبارز یها  شقوق تفاوت یدر برخ گر،یبا همد ها یهمپوشان یبرخ

 .ها  ژهیاست و هم از نظر کارو تیحائز اهم
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صلی لۀ اامسدیگر مانند جامعه، ملت، حکومت، حاکمیت، رژیم، و کشور وجود دارد. 
های مفهومی و نشان دادن معضالت نظری   ، طرح و بررسی این درهم ریختگینوشتاراین 

و تاریخی و در نهایت ارائۀ یک عنوان بدیل برای دولت در عصر پهلوی اول است. در 
دولت  چیستیشده در باب  دیمتون تول یپژوهش حاضر در نظر دارد با مرور انتقادواقع، 

 یبپردازد و چگونگ یعلم داتیتول نیا یابیبه ارزنخست اول،  یدر عصر پهلو
 قرار دهد و یابیرا مورد ارز مسالههای مغفول مانده از   گرفته و جنبههای صورت  یبررس

دولت در عصر  چیستی که به شناخت ابدی( دست نیگزیا)ج یقیتلف یدگاهیبه د سپس
ها   شد به این پرسش تالش خواهد ، به این ترتیب در پژوهش حاضرانجامدیاول م یپهلو

 پاسخ داده شود:
 مسالهگرفته در باب دولت در دوره پهلوی اول، چگونه به  های صورت در پژوهش -

 چیستی دولت پرداخته شده است؟

توان به کار  باب مفهوم دولت در ایران دوره پهلوی اول می چه عنوان بدیلی را در -
 برد؟

 ل کدام است؟ شواهد و استنادات نظری و تجربی این مفهوم بدی -

 بنیان و رهیافت نظری
اجتماعی از دولت استوار است  ـ شالودۀ نظری این نوشتار بر دریافت و رهیافتی فلسفی

که در تعریف و تعیین مصداق با برخی تعاریف رایج دولت و باالخص تعریف ماکس 
 ـ شناختی)تاریخیوبر از دولت متفاوت است. از سوی دیگر و با توجه به وجه جامعه

های دولت تمرکز خواهد شد. اما در مجموع، سیاسی( این متن، بر تعیّن و نیز کارویژه
دان لیوی و اولیری، بر این موضوع و مفهوم دولت پیچیده، چند بعدی و پر ابهام است. 

دان لیوی و ) باورند که دولت موضوعی مادی نیست، بلکه یک انتزاع مفهومی است
های متفاوت در  های و لیستر آن را تنوعی از چیز  کالین. آن چه که (1: 1283اولیری، 

(. برخی هم معتقدند 1: 9001های، لیستر،) نامند های متفاوت می انداز ای از چشم گستره
ریشۀ دولت در گذار از شیوۀ معیشت مبتنی بر شکار به جوامع مبتنی بر زمینداری که به 

، سالین 1288، مان 1281هال ) ه استای کشاورزی را سازماندهی کرد، نهفت طور فزاینده
های   به دولتشود نامیده میدولت  آن چه امروز ریشۀممکن است اگرچه . (1231

بودند که  های اروپای غربی  النهرین برگردد، با این حال، این دولت باستانی واقع در بین
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ی و فلسفی، در بعد نظر (.3: 9001های، ) را بنا نهادند در دورۀ جدیدهای دولت   بنیان
( به اوج 1132-1188) هابز  در آراء توماس سازی در باب دولت پردازی و مفهوم نظریه

سازی شد که بین فرمانروا و  ای مفهوم دولت نهایتاً به گونه ،هابز  خود رسید. در نظریۀ
. 1بندی جدید سه رکن اساسی داشت:  فرمانبران جدایی و تفکیک ایجاد شد. این فرمول

ها صرفاً در   رون جامعه، گر چه به عنوان فاعالن موجدۀ دولت هستند اما آنافراد در د
اقتدار دولت  .9مقابل دولت وظیفه دارند و وفاداریشان به خود دولت است و نه فرمانروا. 

ترین شکل اقتدار در همۀ مسائل جامعه  دولت به عنوان عالی .7انحصاری و مطلق است. 
 .(20: 1282اسکینر، ) کند عمل می
مفهوم دولت به معنای جدید آن به تحوالت بعد از قرن شانزدهم در اروپا بر بنابراین 

کند که گردد. این مفهوم بر نوعی نظم قانونی یا نهادی غیرشخصی و ممتاز داللت می می
توانایی اداره و کنترل یک قلمرو معین را دارد. به قول اسکینر، صورت متمایزی از قدرت 

شده و معین، فرمانبر و فرمانروا از هم جداست و در محدوده مرزهای تعریفعمومی که 
. از اوایل قرن شانزدهم (717: 1238اسکینر، دهند ) قدرت سیاسی عالی را تشکیل می

 Loهایی چون گونۀ جدیدی از نهاد سیاسی در اروپای غربی سر برآورد که با واژه

Stato, L’ Etat, el statdo, der Staat, The State 1280)دایسون،شد بیان می :
90.)   

کنیم. نگاه می 1بندیبه دولت به عنوان یک صورت نوشتارالزم به ذکر است که در این 
فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نیروی محرکۀ فرآیند 

در تاریخ هستند، تغییرات این فرآیندها منجر به تغییر  تری کالنها بندی صورت
زنیم و نه از . در واقع در این پژوهش از فرآیندها حرف میه استها شدبندی رتصو

-های فردی و جمعی عامالن اجتماعی ناشی میزیرا اگرچه فرآیندها از فعالیت ،هافعالیت

رسد که کنند و گاه به نظر میهای زمانی طوالنی مدت عمل میشوند، اما آنها در مقیاس
ها، توجه به تاریخ بندینکتۀ دیگردر رابطه با صورت اند.مستقلدر کار تغییر اجتماعی 

 نوشتارای پیچیده است. بنابراین در این است. رابطۀ بین تاریخ و علوم اجتماعی رابطه
شونده است.  های دیرپای تاریخی و الگوهای اجتماعی دگرگونهدف ترسیم جریان

                                                                                                                
1. Formation 
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ا در عین حال به چند و چون جزئیات ام ،شودبه شواهد تاریخی اشاره میگرچه بنابراین 
شود. در عین حال با استفاده از شواهد و قرائن وقایع و حوادث تاریخی پرداخته نمی

یازیم و آگاهیم از اینکه هر سطح از انتزاع تاریخی به سطحی از انتزاع و تعمیم دست می
ی دیگر، از سوهایی روبرو است. هم نقاط قوت خاص خود را دارد و هم با محدودیت

هیچ  ،توان تاریخ شروع فرایندها را تعیین کرد. به عبارت دیگر به طور قطع و یقین نمی
یابد وجود ندارد. به طور کند و آنچه که افول مینقطۀ گسست قطعی میان آنچه ظهور می

)مدرنیته( ضروری هستند، بر  جامعۀ مدرن بندیفرایندهایی که برای تغییر صورت ،مثال
داری کردند و تغییرشان دادند که آن جوامع پیشاپیش وجود داشتند. سرمایهجوامعی اثر

گونه های اقتصادی جوامع فئودالی رشد و نمو پیدا کرد. همانمدرن در البالی شکاف
ها، ها، شکاف گسیختگی -هاکند تاریخ آکنده از گسستکه هلد به خوبی یادآوری می

 کردنِتاریخی و اجتماعی برجستهتحقیقات  است، اما مهمترین کار در -هاو بازگشت
فرآیندها در  ،(. در عین حال11:1781هلد،) های مهم در سیر تاریخ استگسست

های متفاوتی شروع شده، در مسیرهای متفاوتی حرکت کرده، نقاط عطف متفاوتی  زمان
در های متفاوتی نیز دارند. از این رو تغییرات جدید در جوامع مختلف داشته و سرعت

 اند.های متفاوتی رخ دادهزمان
شناختی، نظریات مختلفی  جامعه -ها در یک فرایند تاریخی بندی دولت در مورد تقسیم

ها که بر پایه مدل تاریخی اروپای غربی طراحی این نظریه ارائه شده است. در اکثر
از های مختلفی از دولت مطرح شده است که هم از لحاظ تاریخی و هم اند گونه شده

)قرن  هایی با هم دارند. اما در مجموع در عصر جدید لحاظ چیستی و کارکرد تفاوت
شکل گرفته و در طی زمان به لحاظ  1شانزدهم م. به بعد( که ساز وکار نهادی دولت

فرسایی شده است، دو نوع دولت شکل گرفته و تا مفهومی و نظری هم در این زمینه قلم
هستند. به باور مایکل مان،  7و مدرن 9مطلقه ،ن دو دولتاند. ایکنون تداوم پیدا کرده

های ظاهری با همدیگر دارند، ولی در باطن بسیار به هم گرچه این دو نوع دولت تفاوت
انسانی قانون است و در اساسی های مطلقه پادشاه منبع در دولتبا این تفاوت که اند. شبیه

                                                                                                                
1. State 
2. Absolutist State 
3. Modern State 
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به قانون خدا تعلق دارد. بنابراین در عین حال پادشاه ذیل قانون باالتری است و او 
گذاری کنند یا وجود ندارند و یا های مطلقه نهادهای نمایندگی که بتوانند قانون نظام

های مطلقه جای خود را به فرمایشی هستند. در حدود قرن هجدهم برخی از این دولت
مفهوم دولت به بنابراین (. 131:1281مان،) )انگلستان و هلند( پادشاهای مشروطه دادند

گردد. این مفهوم بر نوعی معنای جدید آن به تحوالت بعد از قرن شانزدهم در اروپا بر می
کند که توانایی اداره و کنترل یک نظم قانونی یا نهادی غیر شخصی و ممتاز داللت می

بر و صورت متمایزی از قدرت عمومی، که فرمان ،قلمرو معین را دارد. به قول اسکینر
روا از هم جداست و در محدودۀ مرزهای تعریف شده و معین، قدرت سیاسی  فرمان

 (.717:1238اسکینر،) دهندعالی را تشکیل می
دوره سنتی  متعلق بهدولت مدرن بوده و یا  در مورد اینکه آیا دولت مطلقه بخشی از

ر نظرهایی وجود دارد. برای مثال پوجی دولت مطلقه را جزء اولین مظاه ، اختالفاست
وی، گیدنز معتقد است که دولت  داند. بر خالف نظرِگیری دولت مدرن می نهادی شکل

سنتی است. به متمایل به دورۀ یک دولت  زمطلقه با همه تغییراتی که رخ داده است، هنو
هر حال دولت مطلقه حد فاصل یا مرحله انتقالی از دورۀ سنتی به دولت یا دورۀ مدرن 

شاره داشت که هدف از طرح این مباحث در اینجا بررسی فلسفه است. باید به این نکته ا
گیری دولت مطلقه  های عینی شکل بلکه بیشتر بر زمینه ،گیری دولت مطلقه نیست شکل

گیری نوعی گر شکلهای مطلقه روایت کید خواهیم کرد. به باور هلد، ظهور دولتأت
تر در  سی کوچکتر و ضعیفهای سیا جذب واحد ؛های زیر بودند دولت مبتنی بر پایه

های متحدشده،  مناطق و سرزمین توانایی فرمانروایی بر های سیاسی قوی و بزرگتر، ساختار
شد، برقراری سلطه  )کشور( اجرا می سیستم مستحکم قانون و نظم که در سراسر سرزمین

ق هرچه بیشتر یگانه، مستمر و با دوام، قابل محاسبه و کارا به وسیله یک حاکمیت مطل
 . (11:1781هلد،) واحد

بوروکراسی » گیری دو نهاد مهمِهای مطلقه منجر به شکلاقدام های دولتاز منظر عملی، 
(. به کمک این دو نهاد جدید، پادشاه 71: 1211لوز، ) شد« 9ارتش دائمی»و « 1جدید

                                                                                                                
1.  New Bureaucracy  
2. Stand Army 
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ها و منازعات داخلی را سرکوب کرده و توانست قدرت خود را تحکیم بخشد، نارضایتی
پری آندرسون،  مانندبرخی از نویسندگان  عه مدنی را تحت کنترل خویش را آورد.جام

دانند. بر این اساس دولت مطلقه  دولت مطلقه را اساساً تکوین دستگاه سلطه بوژوازی می
داری  داری به اقتصاد سیاسی سرمایه ای از دوره ماقبل سرمایه در واقع به انتقال مرحله

لقه محصول ساختار انتقال و دگرگونی طبقاتی هستند که در های مطدولتوابسته است. 
آندرسون پنج )فئودال، بورژوازی( قادر به برقراری هژمونی نبود.  ایطی آن هیچ طبقه
ارتش ثابت و  ؛داند ظهور رسیدن دولت مطلقه می ۀبه منص ۀمشخص ،نوآوری نهادی را

)سیستماتیک( و سراسری،  مند گیری نظام بوروکراسی متمرکز، رژیم مالیات دائمی،
نهایتاً  هایی در خارج از کشور و  یک نهاد دیپلماتیک رسمی با سفارتخانه داشتنِ

. (10: 1720اندرسون ،) های دولت در جهت ترویج تجارت و توسعه اقتصادی سیاست
: 1720)اندرسون،  داند ظهور دیپلماسی را یکی از بزرگترین ابداعات این دوره می وی
های ها رخ داد، زمینههایی که در تاریخ نظام دولت وع تحوالت و دگرگونیدر مجم. (19

های مطلقه( فراهم کرد که به باور هلد )دولت گیری سامان جدیدیالزم را برای شکل
ابداع ساز و  سازگاری مرزهای سرزمین با یک نظام حکومتی یکدست، عبارت بودند از:

، متمرکز شدن نظام اداری و قدرت اداری، گذاری و اجرای قانونکارهای جدید قانون
ها از رهگذر تکوین تغییر و گسترش مدیریت مالی، رسمیت پیدا کردن مناسبات دولت

این تغییرات  (.17:1781هلد، ) تشکیل ارتش دائمی دیپلماسی و نهادهای دیپلماتیک و
شد که  )به معنای مورد نظر در این بحث( باعث ایجاد گسستی بین جهان قدیم و جدید

در فرایند خود نوعی  و( 27:1281گیدنز،) های قابل توجهی با گذشته داشتتفاوت
سازی را منجر شد که به کاهش تنوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در داخل هر  دولت

گونه که هماناز سوی دیگر  .1ها و گسترش این تنوع در میان آنها دامن زدیک از دولت

                                                                                                                
است که درباره دولت سخن رانده است، فوکو  یشمندانیفوکو از جمله اند شلیم زیمعاصر ن پردازان هینظر انیم در. 1

دولت  ۀدیمصلحت دولت و ا ۀدیکلوژ دوفرانس دولت مطلقه و دولت مدرن را تحت دو عنوان؛ ا یها  هم در درس
 سمیمصلحت دولت(، ظهور مرکانتل ۀدیدولت مطلقه)ا یریگ شکل یو عامل اصل هیداده است.  بن ما حیمقتصد، توض

 شیافزا قیخود را از طر ستیبا یسازد. دولت م یغن هیانباشت سرما قیخود را از طر ستیبا یبوده است: دولت م
 ،یارتش دائم ۀ(. توسعیداخل تیریبود)مد سیپل یریگ دوم شکل ۀ. به تبع مورد اول مسئلکرد یم تیتقو تیجمع

(. در دولت مطلقه مصلحت دولت باالتر و برتر از قانون بود. در کیپلماتید - ی)دستگاه نظامیپلماسیگسترش د
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های مطلقه نه تنها در گونه همزمانی بین دولتشود، هیچاندرسون به خوبی متذکر می
بلکه در سایر مناطق و از جمله در اروپای شرقی و سایر مناطق  ،اروپای غربی وجود ندارد

اند. بنابراین توجهی شکل گرفتهقابل ها با تأخر تاریخیِگونه دولت نیز ایندیگر 
وجود داشته که موجب تمایزاتی های وسیع در تاریخچۀ این ساختارهای عظیم  گسست

این گونه  و نیز این که،( 11:1720اندرسون، ) عمیق در ترکیب و تحول آنها شده است
اند. در های ناهمخوان و ناهمگونی داشتهها هم سرآغازهای متفاوت و هم پایاندولت

حالیکه وحدت بنیادین آنها عمیق و ژرف است، اما، این وحدت متکی بر پیوستاری 
 .نیست خطی

های مطلقه بر اساس آراء نویسندگان مهم این حوزۀ های اصلی دولتدر مجموع کارویژه
، 1231، اندرسون، 1211، لوز، 1238، پوجی، 1229، 1220، 1288، 1281)مان،  مطالعاتی

، 1281، گیدنز، 1221، پیرسون، 1238، اسکینر، 1231، تیلی، 1731، وینسنت، 1781هلد، 
 توان به صورت ذیل خالصه نمود: ،...( را می9001، 1223ارتمن، 

 عوامل موجبۀ تمرکز قدرت: ( تمرکز کامل قدرت در سرزمین، 1

ضرورت وجود ارتش            نیاز به تأمین هزینه           های داخلی  نظمیجنگ و بی
   برای حفظ و نگهداری ارتش و سایر امور            اخذ مالیات برای تأمین مالی        

 عمال کنترل بر اقتصادبگیر         اِحقوق پیدایش دیوانساالری و کارمندانِ

مرزهای سرزمینی با نظام واحدی از  سازیِمشخص شدن )کردن( مرزها، و یکسان( 9
 قوانین و مقررات

 گذاری و اجرا و سرکوب نهادهای قدیمیهای قانون( ایجاد تمرکز در مکانیزم7

                                                                                                                
وحصر، دولت  حد یب یمند شدند. حکومت یم لیتعط ای یبه نفع مصلحت دولت ملغ نیصورت ضرورت، قوان

بوده  سمیبرالیدولت مقتصد، ظهور ل ۀدیا یۀداشت. به باور فوکو، بن ما اریرا در اخت یکه تمام وزن حکومتدار ،یسیپل
که سعادت و رفاه  یروش حکمران ؛یاسیظهور اقتصاد س ،یخرد حکومت یبه منظور نقد درون ییها  هیاست: ظهور رو

 است،یبه نام عصر س یدیکرد، ظهور عصر جد تیمشروع نیگزیرا جا تیموفق یاسیکند، اقتصاد س نیمردم را تأم
مختلف  یها کردار نیب دهیمعقول و سنج یهماهنگ یبرقرار یکه در پ یدیجد قتیاز حق یدیجد میظهور رژ

مواجه  یو خارج یداخل یساز است و با دوگونه محدود یمقتصد، خرد دولت حداقل یدولت بود، حکومت مند
 . استه  یریگ میاساس تصم یمند دهیاست، فا
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مدرن مبتنی بر سازمان نظامی  قدرت اداری و تکوین بوروکراسیِ ( متمرکز نمودن1ِ
 )دستگاه بوروکراتیک(

 قررات عمومی و قوانین ناظر بر تجارت های قضایی و قوانین و مرویه سازیِ( یکسان1

 سازی نظام آموزشی( یکسان1

 ( حذف اقشار و طبقات ما قبل مدرن از حوزه قدرت و سیاست3

 ( تغییر و بسط مدیریت مالی8

 ( رسمیت دادن به روابط بین کشورها از طریق توسعۀ دیپلماسی و نهادهای دیپلماتیک2

 گیری و ایجاد یک نیروی نظامی دائمیارتش مدرن و نظام سرباز گیریِ( شکل10
سازی و تالش برای تشکیل ملت ( حرکت در جهت ناسیونالیزم )ملی گرایی( ملت11

 براساس هویت فرهنگی و سیاسی جدید

های قومی و محلی در یک ادغام هویتتضعیف و سازی هویتی و قومی با ( یکپارچه19
 )ملی( هویت واحد

 سازی زبانی، پوششی( یکسان17

 ( رشد شهرها و گسترش ارتباطات شهری11 

 شناختی موضع روش
های گذشته در   هایی که به منظور بررسی، ترکیب، تحلیل و تفسیر پژوهش  یکی از روش

است. فرامطالعه یک تجزیه و تحلیل عمیق از نتایج  1چند سال اخیر معرفی شده، فرامطالعه
ان گفت که فرامطالعه شامل چهار تو ای خاص است. به طور کلی می شده در حوزه انجام

های تحقیقات گذشته؛   فراتحلیل: تحلیل کمی یافته ؛اصلی است ۀروش زیرمجموع
های تحقیقات   شناسی تحقیقات گذشته؛ فرانظریه، تحلیل نظریه روش فراروش: تحلیل

البته  (.9010های تحقیقات گذشته )بنچ و دی:  گذشته و فراترکیب: تحلیل کیفی یافته
برد. جامعه هم بهره می 9مندبر فرامطالعه، این نوشتار از سبک مطالعات مروری نظام عالوه

آماری این نوشتار همۀ کارهای پژوهشی در خصوص دولت در دورۀ پهلوی اول بوده 

                                                                                                                
1. Meta Study 
2.Systematic Review 
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 71های اولیه و حذف مواردی که ارتباط کمتری داشتند، نهایتاً . اما پس از بررسی1است
. روش اند مورد بررسی قرار گرفته ، پایان نامه و مقالهمورد اثر مکتوب، شاملِ کتاب

گیری هدفمند بوده که مواردی را که بیشترین قرابت با انتخاب نمونه در این مقاله، نمونه
 موضوع و مسئلۀ پژوهش داشته و در فهم مساله مؤثر بودند، انتخاب شدند.

  ها؛ نقد و بررسیتحلیل یافته
های موجود در باب دولت در دورۀ   ها )بررسی و نقد آثار و نوشته : تحلیل یافته1جدول شمارۀ 

 رضاشاه(

 ردیف
نویسنده/ 
 نویسندگان

 نتیجه روش عنوان/ موضوع

یرواند  1
 آبراهامیان

 ایران بین دو انقالب

 تاریخ ایران مدرن

 شناسی سیاسی ایرانمقاالتی در جامعه

تحلیل ساختاری 
 تاریخی

دولت استبدادی، 
 استبداد شرقی

خودکامه/خودکامه 
 استبدادی

 ناپلئونیسم/ بناپارتیسم
محمدعلی  2

 کاتوزیان
 اقتصاد سیاسی ایران

 چهارده مقاله در ادبیات، اجتماع، فلسفه..

 فره ایزدی و حق الهی پادشاهان

 رژیم سلطانی: مورد رژیم پهلوی

تضاد دولت و ملت: نظریۀ تاریخ و سیاست 
 در ایران 

 جامعه در ایرانبنیان خودکامۀ دولت و 

ای تطبیقی در بارۀ حکومت خودکامه: نظریه
 سیاست و جامعه در ایران

تحلیل ساختاری 
 تاریخی

 استبدادی، شبه مدرنیسم
 دولت خودسر

 استبدادی
 رژیم سلطانی

 استبدادی
 

 خودکامه/استبدادی
 خودکامه/استبدادی

آن کی . اس.  3
 لمبتون

تحلیل ساختاری  نظریۀ دولت در ایران
 تاریخی

 دولت استبدادی مطلقه

حسن جباری  4
 نصیر

منصور 
 میراحمدی

الگوی نظری دولت مطلقه و پیدایی دولت 
 مطلقۀ شبه مدرن در ایران

توصیفی با بهره 
گیری از الکوی 
جیان فرانکو 

 پوجی

 دولت مطلقۀ شبه مدرن

 -دولت حداکثریمنطق -تاریخیهای اجتماعی در ماهیت دولت نقش بحران طلیعه خادمیان 5

                                                                                                                
 وقت قیض جمله از و مختلف لیدال به سندهینو که باشد داشته وجود مطالعه یبرا هم یگرید موارد است ممکن .1
  نکرده باشد. دایدست پ آنها به ،یدسترس عدم ای و
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 دولت مدرن قیاسی قانونی ان پس از مشروطیتدر دور فرجاد ناطق
محمدعلی  6

 اکبری
 نفیسه واعظ

دولت مطلقه مدرن  توصیفی تحلیلی بازخوانی نظری ماهیت دولت پهلوی اول
 ایرانی

مدرنیسم وشبه پاتریمونیالیم: تحلیلی از  ابراهیم توفیق 7
 دولت در عصر پهلوی

تحلیل ساختاری 
 تاریخی

شبه پاتریمونیالیسم 
 مدرن

فاقد موضع روش  بررسی ماهیت دولت در ایران جواد اطاعت 8
 شناسی

 )توصیفی(

 دولت اتوکراتیک

محمد عابدی  9
 اردکانی

فرزاد آذر 
 کمند

نظریۀ ساختاریابی و شکل گیری دولت 
 استبدادی رضاشاه در ایران

خودکامه/استبدادی،  تحلیل ساختاری
 مطلقهدیکتاتوری، 

فاقد موضع روش  دولت مدرن: ارتش ملی و نظام وظیفه وحید سینایی 11
 شناسی

 )توصیفی(

 دولت مدرن

حمید رضا  11
رحمانی 
 دهکردی

 محمد زنجانی

دولت مدرن و خودکامگی: بررسی موردی 
 دولت رضاشاه

فاقد موضع روش 
 شناسی

 )توصیفی(

 دولت مدرن خودکامه

تقی آزاد  12
 ارمکی

 فرهاد نصرتی
 نژاد

گیری دولت مطلقۀ شناختی شکلتبیین جامعه
 مدرن در ایران

 دولت مطلقۀ مدرن تبیین ساختاری

حمیدرضا  13
 جالیی پور

جامعه و دولت معاصر در ایران؛ تمهیدی 
 ملت-نظری برای ارزیابی تکوین دولت

فاقد موضع روش 
 شناسی

 )تحلیل نظری(

 ملت نارس -دولت

نعمت اله  14
 فاضلی

سلیمانی هادی 
 قره گل

نقش روشنفکران اواخر دورۀ قاجار در شکل 
 گیری نخستین دولت مدرن ایران

 دولت مدرن تحلیل گفتمان

-تحلیل ساختاری موانع توسعۀ سیاسی در ایران حسین بشیریه 15
 تاریخی

 دولت مطلقۀ مدرن

حسن جباری  16
 نصیر

منصور 
 میراحمدی

-شناسی عالمان شیعی در قبال سیاستگونه

 های دولت مطلقه مدرن پهلوی اول
فاقد موضع روش 

 شناسی
 )تحلیل تاریخی(

 دولت مطلقه شبه مدرن

 احسان کاظمی 17
محمدباقر 

بررسی روی کارآمدن دولت مطلقه رضاخان 
 بر اساس نظریه اسپریگنز

 دولت مطلقه مدرن توصیفی تحلیلی
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 کرمی
امیرمهدی 

 علیپور
علیرضا  18

 صحرایی
 محسن خلیلی

مرتضی 
 منشادی
روح اله 
 اسالمی

تعلیق مشروطیت/برتری استثنا: برآمدن 
 دولت مطلقه پهلوی

فاقد موضع روش 
 شناسی

 )تبیین نظری(

دولت مطلقه/ وضعیت 
 استثنا

عباس  19
 منوچهری

فاقد موضع روش  و سلطانیزم ایرانی 1299کودتای سوم اسفند 
 شناسی

 )تحلیل نظری(

 سلطانیزم ایرانی

بازشناسی حکومت پهلوی بر اساس نظریه  مهدی عطریان 21
 سلطانیزم

فاقد موضع روش 
 شناسی
 -)توصیفی
 تحلیلی(

 سلطانیزم

علی رضا  21
 نعمتی

فاقد موضع روش  حکومت رضاشاه به مثابه یک نظام سلطانی
 شناسی
 -)توصیفی
 تحلیلی(

 سلطانیزم

تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر  تورج اتابکی 22
 رضاشاه

روش  فاقد موضع
 شناسی

 )تحلیل تاریخی(

 تجدد آمرانه

داریوش  23
 رحمانیان

فاقد موضع روش  چالش جمهوری و سلطنت در ایران
 شناسی

 )تحلیل تاریخی(

 دیکتاتوری

 محمد کلهر 24
 شهرزاد مقیمی

فاقد موضع روش  زمینه های دولت مقتدر
 شناسی

 )تحلیل تاریخی(

 دولت مقتدر

حسن  25
شمسینی 
 غیاثوند

فاقد موضع روش  ها و سلطانیزم ماکس وبرپهلوی 
 شناسی

 )توصیفی(

 پاتریمونیالیسم

فاقد موضع روش  ماهیت سیاسی دولت پهلوی محمد موسوی 26
 شناسی

 )توصیفی(

 دولت خودکامه

 .اند دولت رضاشاه پرداخته چیستیشمایی کلی از تحقیقاتی که به تبیین  :2جدول شمارۀ 

 نویسنده/ نام دولتتعداد  بندی بر اساس نام دولت تقسیم
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 موارد
 پاتریمونیالیسم مدرن توفیق: شبه مورد 2 پاتریمونیالیسم، شبه پاتریمونیالیسم

 پاتریمونیالیسم  شمسینی:
استبدادی، استبداد شرقی، خودکامه، 

 خودسر، استبدادی شبه مدرن
 آبراهامیان: استبداد شرقی مورد 4

خودکامه، خودسر، کاتوزیان: استبدادی، استبداد ایرانی، 
 استبدادی شبه مدرن

 اردکانی/ آذرکمند: خودکامه، استبدادی
 مدرن استبدادی شبه :موسوی

 لمبتون مورد 1 استبدادی مطلقه
 کاتوزیان: شبه مدرن مورد 1 مدرنیسم شبه -شبه مدرن

 -بشیریه -میراحمدی/ جباری نصیر –آزاد ارمکی/ نصرتی نژاد  مورد 3 دولت مطلقه مدرن
 کاظمی، کرمی، علیپور

 اکبری/ واعظ مورد 1 دولت مطلقه شبه مدرن
 میراحمدی/ جباری نصیر مورد 1 دولت مطلقه مدرن ایرانی

 سینایی -فاضلی/ سلیمانی قره گل -خادمیان/ فرجاد مورد 3 دولت مدرن
 رحمانی دهکردی/ زنجانی ا مورد دولت مدرن خودکامه

 جالیی پور مورد 1 ملت نارس-دولت 
 آذرکمند/ اردکانی -رحمانیان مورد 2 دیکتاتوری
 اطاعت مورد 1 اتوکراتیک

 عطریان-نعمتی -کاتوزیان -منوچهری مورد 1 رژیم سلطانی -سلطانیزم -سلطانیزم ایرانی
 اتابکی مورد 1 تجددآمرانه
 کلهر/ مقیمی مورد 1 دولت مقتدر
 آبراهامیان مورد 1 بناپارتیسم

 صحرایی/خلیلی/منشادی/اسالمی مورد 1 وضعیت استثناء

 
با توجه به مسئلۀ اصلی، اهداف و روش پژوهش، تالش خواهد شد قسمت در این 
 شوند.نقد و ارزیابی  شده،های انجامپژوهش

 هایشدگیدرهمها و   تداخلهای مورد بررسی وارد است، نخستین نقدی که به نوشته .1
هایی که مورد بررسی   تقریباً اکثر پژوهش موجود در این متون است. مفهومی و مصداقی

اند، فاقد تمایزگذاری بین دولت و حکومت، و نیز دولت و رژیم سیاسی  قرار گرفته
ت مورد، تفاوت بین دولت و سایر مفاهیم را ششده فقط هبررسی در بین آثارِ. هستند

سایر  اند.با واژۀ دولت آمده )البته با پسوندهای خاص( دولاندکه در ج مشخصاً بیان کرده
استبدادی، خودکامگی،  پاتریمونیالیسم،شبه )دیکتاتوری، پاتریمونیال، ها  نامگذاری

، بناپارتیسم، تجددآمرانه، سلطانیزم، وضعیت مدرنیسمشبه خودسر، مقتدر، اتوکراتیک،
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، و یا نام یک و ویژگی ایدئولوژی حاکمیا صفت  ،ها هستند  (، یا صفت حکومتاستثناء...
 .وضعیت و موقعیت خاص

نشان از عدم توجه نویسندگان به است، که  ها  از واژه غیر متعارفاستفادۀ نقد دوم  .9
ن تاریخی دولت در ادوار مختلف دارد. به طور مثال، برخی های نظری و تعیُّ  مبانی و بنیان

-رضاشاه استفاده کردهدر دورۀ گذاری دولت نام های ترکیبی برایاز نویسندگان از واژه

شناسی سیاسی( به کار برده نشده )فلسفه و اندیشه سیاسی/جامعه اند که در هیچ متن نظری
. ، مدرن خودکامهمدرن مدرن، مطلقۀ مدرن، استبدادی شبه به طور مثال مطلقۀ شبه ؛است

در مبحث تاریخ ) شامدرندولت مطلقه یک وضعیت تاریخی پی که توان گفتبنابراین می
)دولت(،  شناسی سیاسی پردازان و پژوهشگران حوزۀ جامعه که اغلب نظریه است (دولت

بندی  ساز ورود به این صورت دولت مدرن و زمینهدورۀ مدرن و این وضعیت را متصل به 
پیشامدرن دولت بندی خاص است،  دانند. اما در عین حال دولت مطلقه، یک صورت می

های دو تر شدن تفاوتمدرن. در جدول ذیل برای مشخص نه شبه ،مدرن است، و نه
بر اساس  ها را اند، آنبندی دولت که در چهارصد سال اخیر ظهور و بروز یافتهصورت

 :امکردهها با هم مقایسه برخی شاخص
 : مقایسۀ دولت های مطلقه و مدرن3جدول شمارۀ 

ویژگی/  ردیف
 دولت

 مدرن مطلقه

مظهر  1
 حاکمیت

 مردم  پادشاه/ ماوراء الطبیعه

منشاء نهایی  9
 قانون

 مردم اراده پادشاه/ رهبر

عدم تفکیک/ متمرکز،  وضعیت قوا 7
 تفکیک ظاهری

 تفکیک قوا

سیاست  1
 عمومی

یکسان یکتا انگاری، 
سازی)زبانی، پوششی، 

 فرهنگی وهویتی(

 و هویتی تکثر فرهنگی

 محلی شدن امور تمرکز گرایی شدید دیوانساالری ه
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 منافع ملی مصلحت دولت مصلحت 1
حکومت  3

 مندی
حکومت مندی بی حد و 

 حصر
ظهور اقتصاد سیاسی مبتنی بر 

 رفاه مردم
گسترۀ  8

 حکمرانی
 خرد دولت حداقلی دولت حداکثری

ابزار  2
 حکمرانی

 قدرت سلطه

غایت  10
 حکمرانی

از طریق ایدئولوژی حاکم 
 تعیین می شود

 خیر عمومی

محور  11
 حکمرانی

 Powerقدرت محور)

Oriented) 
 Societyجامعه و مردم محور)

Oriented) 
ساخت  19

 اجتماعی
حضور قدرتمند نهادها و سازمان  توده محور و بی سازمان

 های سیاسی و مدنی
ساخت  17

 اقتصادی
 اقتصاد آزاد  اقتصاد دولت محور

ساخت  11
 فرهنگی

ایدئولوژیک/ بسته/ یکسان 
 سازی

 پلورالیسم فرهنگی

 
دولت است.  و تحوالت دولت هاشکلعدم توجه به مباحث نظری در زمینۀ  نقد سوم .7

های پیشرو طبقه  ( در واقع دولتی پیشامدرن است که از اتحاد نیروabsolutist state) مطلقه
های ظهور این   زمینه متوسط، روشنفکران و بورژوازی با پادشاه مطلقه بوجود آمده است.

گونه از های فلسفی این  شکل از دولت از حدود قرن شانزدهم در اروپا فراهم شد. بنیان
هابز پرداخته شده است. در بین آثار    دولت نیز در آثار ماکیاوللی، ژان بدن و توماس

 اند.های تئوریک توجه داشته  ت مورد به این مبانی و بنیانششده فقط هبررسی

)اشکال مختلف  ها  گیری دولت شکل های تاریخی  توجه به زمینه عدم نقد چهارم .1
ها   گیری هر کدام از دولت شکل است. سیاسی و فرهنگی( اجتماعی، تحوالت اقتصادی،

های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی خاص است. به طور   محصول زمینه
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منازعات  ؛داند )اروپا( را در عوامل زیر می طلقهدیوید هلد منابع گذار به دولت م ،مثال
نظمی  ها برای دستیابی به اقتدار قانونی، جنگ و بی )سالطین( و بارون ها  بین مونارش

 بازرگانی و روابط بازار، شکوفاشدن فرهنگ نوزاییرونق داخلی، گسترش تجارت، 
و حقوق رومی(،  )شامل دموکراسی آتنی )رنسانس( با تأکید بر عقاید سیاسی کالسیک

اسپانیا(، کشمکش مذهبی و  و فرانسه )مخصوصاً در انگلستان، دگرگونی در تکنولوژی،
مبارزه بین کلیسا و  های جهانی کاتولیسیسم،  هایی در مقابل ادعا  ایجاد چالش

 (.1781هلد، )دولت...

اساسی سه مفهوم ست. ها  خلط مفاهیم و عدم توجه در خصوص کاربرد آن نقد پنجم .1
این مفاهیم در حوزۀ  های مرتبط با دولت عبارتند از دولت، حکومت، رژیم.  در پژوهش

ای برخوردارند. اگر دو قطب اساسی  شناسی سیاسی از اهمیت ویژه علم سیاست و جامعه
شناسی سیاسی  بدانیم، حداقل در جامعه« سیاست»و « جامعه»شناسی سیاسی را  جامعه

های مرتبط با آن  )به مفهوم عام( و ساز وکار همچنان دولتکالسیک، محورِ قطب دوم، 
 هستند. 

)با  1سرزمین)جمعیت(،  7، مردم9سازمان سیاسی جامعه است که از حکومت 1دولت
اگر یکی از چهار عنصر وجود نداشته  تشکیل شده است. 1حاکمیتهای معین( و  مرز

انتزاعی است که معرف  آید. دولت نظامی کلی و باشد، قاعدتاً دولت به وجود نمی
تمامیت سیاسی، اجتماعی و بعضاً اقتصادی یک کشور است. اصوالً مفهوم دولت، 
مفهومی است که از سدۀ شانزدهم به بعد در ادبیات سیاسی رواج پیدا کرده است. در 

شده  دولت بود، استفاده می -( که همان شهرpolisیونان باستان به جای این واژه از واژۀ )
  است.

است که در اصل تشکیالت سیاسی و اداری در یک کشور و  1حکومت فهوم دیگرم
قوای  ؛چگونگی و روش ادارۀ سازمان سیاسی آن کشور است و شامل تشکیالت اجرایی

                                                                                                                
1. State 
2. Government 
3. Population 
4. Territory 
5. Sovereignty 
6. Government 
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شود. در برخی منابع نیز حکومت را مجموعۀ اعضای کابینه  مجریه، مقننه و قضائیه می
یشگر قدرت دولت و یا مکانیسمی است که اند. بنابراین، حکومت کارگزار و نما نامیده

 .کند دولت از طریق آن عمل می

است، رژیم عبارت از طرز ادارۀ امور مملکت و یا شکلی از حکومت  1مفهوم بعدی رژیم
هدایت، شیوه  ۀبرگرفته شده و بیانگر اندیش 9است. این واژه که از ریشۀ التین رژیمن

عنی تحقق عملی و تاریخی یک نظام خاص شدن و نیز به م رهبری خویشتن و یا رهبری
در واقع رژیم، ایدئولوژی ادارۀ مملکت و یا به عبارت دیگر ایدئولوژی  سیاسی است.

)دولت، حکومت و رژیم( را بر پایۀ ده  حکومت است. در جدول زیر سه اصطالح
های تفاوتتواند به مقدار قابل توجهی ام. این مقایسه میمقایسه کردهبا هم  ویژگی مهم 

 های آن ها را از سایر مفاهیم متمایز نماید.را نشان داده و ویژگی هاواژهاین 
 دولت، حکومت، و رژیم بر  اساس هشت ویژگی واژۀ: مقایسۀ سه 4جدول شمارۀ 

 نوع نهاد           
 ویژگی

 رژیم حکومت دولت

 
 وضعیت

 

یک کل است یک 
وضعیت کالن 
تاریخی فرهنگی، 

عی اقتصادی اجتما
 و سیاسی است

فقط بخشی از دولت، 
یعنی ماشین یا نیروی 

 اجرایی آن است
شکل حکومت، 
اندیشۀ ادارۀ حکومت 
و شیوۀ اداره و رهبری 

 )ایدئولوژی(
مشخص، واقعی و  انتزاعی است وجود

 عینی است
در اصل انتزاعی است، 
ولی در کردارهای 
حکومتی و نیز نهاده و 
تأسیسات اداری تعیّن 

 می یابد
کند  حکومت تالش میتنها بخش کوچکی از همۀ مردم عضو آن  

                                                                                                                
1. Regime 
2. Regimen  
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های   مردم در ارگان هستند دربرگیرندگی
مختلف آن شرکت 

 دارند
آن را بر احاد مردم 
یک کشور هژمون 

، اما غالباً چنین سازد
توفیقی نصیب 

 شود حکومت ها نمی
 

 تداوم
کم و بیش دائمی 

ها و   حکومتبا تغییر  کند مرتب تغییر می است
های سیاسی، تغییر   نظام
 کند می

 
 موجودیت

دولت نیازمند 
حکومت است. 
دولت بی حکومت 

 قابل تصور نیست

حکومت در مفهوم 
وسیع آن جدا و پیش 
از دولت وجود داشته 

 است

ها   همۀ حکومت
ایدئولوژی خاص خود 
را دارند)رژیم سیاسی 

 خاص(
 

 محدودیت
حاکمیت صفت 

، دولت است
بنابراین نمیتوان 
محدودیتی برای آن 

 قائل شد

ها در   همۀ حکومت
عمل با 

های   محدودیت
حقوقی و عملی 

 مواجه هستند

ویژگی نظام هر رژیمی 
اندیشگی 
، هاست  حکومت
با محدودیت از بنابراین 

های   جانب ایدئولوژی
 دیگر مواجه است

 
 پرسش پذیری

دولت یک وضعیت 
حقوقی کالن است 

ذه و قابل مؤاخ
 نیست

ا افراد ممکن یاتباع 
ها،  است بر علیه نهاد

هایی   مجریان و بخش
از حکومت شکایت 

 کنند

های سیاسی نیز   رژیم
دائماً مورد پرسش و 

 هستند مؤاخذه

 
 تغییرپذیری

با تغییرات سیاسی 
قابل تغییر نیستند. 

بر اثر انقالب و نیز 
بوسیلۀ تغییرات 

به وسیلۀ تغییرات 
سیاسی کالن)انقالب 
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ها دولت   حتا انقالب
سیاسی)انتخابات(  1را تغییر نمی دهند

یا اصالحات سیاسی  کنند تغییر می
 کنند گسترده( تغییر می

 

 رهیافت بدیل
و پس از  )قرن شانزدهم به بعد( نسبتاً جدیدی است که در عصر جدید ۀپدید دولت
گسترده در برخی کشورهای اروپایی آرام آرام  های میانه و تحوالتهشدن سدسپری

در ایران هم  .آمداین مدعا در بخش نظری ی مختصر از شرح .تکوین و تحول یافت
های میانه سدهدر آنچه که  .دولت به مفهوم جدید آن حدود یک سده قدمت و عمر دارد

بلکه  ،تدول، نه پیش نیز چنین بود ۀقبل یک سدمادر اروپا وجود داشت و در ایران 
مقدم  ۀهای میانهمفهوم دولت به همان اندازه از سد»مان اولبه قول والتر  .حکومت بود

: 1780 ،نقل از طباطباییبه ) (137: 1231)اولمان،  «دور بود که ماشین بخار از الکتریسیته
دیر زمانی است  ،با کمال تاسف»کند نیز بیان می یشردیگونه که فربنابراین همان .(111

در  ،های میانه به دولت تعبیر کنندهددر ساین عادت جاری شده است که از حکومت 
زیرا در  ،ناسب با آن زمان بوده و به هیچ وجه موجه نیستتکه کاربرد این مفهوم نام حالی
 «و حکومت و فرمانروایی بود ،های میانه صحبت از شهریار و اربابهسد ۀاندیش

 ۀآغاز دور (ایرانی و غیر ایرانی)نویسان البته برخی از تاریخ (.17: 1239)فریدریش، 
درست است که ظهور صفویان در  .کنندمدرن در ایران را به عصر صفویه اطالق می

اسبات ندرگیر در مانحایی ایران با آغاز تحوالت جدید در اروپا همزمان است و ایران به 
در این دوره در درون دنیای جدید و در عین حال ایران »اما به قول طباطبایی  ،انی شدهج

 .(113 :1780 ،طباطبایی) «در بیرون آن قرار داشت
اصلی آن  بلورگیری سامان سیاسی جدید که ت های شکل بنیان ،این سطور ۀبه باور نویسند

نوزدهم و باالخص  ۀدر طی سد ،در دوره رضاشاه بود «دولت مطلقه» متعیّن شدن به شکل
ای از  تاریخی به شکل زنجیره ۀدر نیمه دوم این سده به اشکال مختلف و در یک پروس

                                                                                                                
 ،یاجتماع ،یاقتصاد ۀ)توسعجامعه کالن بافتار در گسترده رییتغ با مدرن دولت به مطلقه تیوضع از دولت رییتغ .1

 .است ریپذ دارامکانیپا و افته،ی سازمان قدرتمند، یمدن ۀجامع گسترش و بسط(، یفرهنگ
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از  .در هم تنیده و ساخت پیدا کردند ،امور ساختاری یافتنِها و نیز قواماقدامو حوادث 
آواری  به سانشمالی  ۀهای سنگین و تحقیرآمیز در دو جنگ از همسای یک سو شکست

اما  .دربار و فرماندهان نظامی و باالخص شاهزاده عباس میرزا فرو ریخت ،دشاهبر سر پا
 ؛مثبت و شاید بهتر بگوییم عینی و واقعی داشت ۀیک نتیج حقیرسنگین شکست و ت پتک

های اصالحی عباس میرزا، قائم مقام فراهانی، میرزا اقدام «.وال و انحطاطز«فهم و درک 
سین خان سپهساالر، گرچه ممکن است به عنوان ابتکار و تقی خان امیر کبیر، و میرزا ح

توان از یۀ یک تحلیل اجتماعی نمیاونبوغ فردی این افراد تلقی و تفسیر شود، اما از ز
تأثیر و فشار تحوالت نظام جهانی و نیز تأثیر و فشار اجتماعی غفلت کرد. همۀ افراد فوق 

ا درک و مشاهده کرده بودند. در میان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحوالت جهانی ر
های سامان سیاسی جدید را که دگرگونی و باز آفرینی آنها عباس میرزا یکی از مؤلفه

های دیگری نیز نیروهای نظامی بود، به درستی درک کرده بود. هر چند عباس میرزا اقدام
این نتیجه رسیده  رسد که او در نهایت بهدر جهت اصالح امور انجام داد، ولی به نظر می

قشون جدید است و در نتیجه راه نجات ایران  داشتنِ ،های غربیبود که عامل تفوق دولت
 هم، بنا و تأسیس قشون جدید به سبک غرب است.

در دورۀ حکومت ناصرالدین شاه تأسیسات جدیدی بنا نهاده شد که تا آن زمان سابقه 
ه وزیر بود(، مرکب از صدراعظم و نُ )دارالشورای کبیر که نداشت؛ تشکیل شورای دولت

 «مجمع فراموشخانه»خانه و تشکیل  نخستین جمعیت سیاسی جدید به نام مصلحت مجلسِ
(. عالوه بر این چند وزارتخانه تشکیل شد که در نوع خود در 917: 1732)کسرایی، 

تاریخ حکمرانی در چند سدۀ اخیر نوآورانه بودند؛ وزارت داخله، وزارت خارجه، 
البته مدتی بعد دو وزارتخانۀ  .زارت مالیه، وزارت عدلیه و وزارت وظایف و اوقافو

: 1711)آدمیت،  )علوم، و تجارت و صنایع( نیز به این وزارتخانه ها افزوده شدند دیگر
هجری  1931همچنین در سال  .دادند که در مجموع شورای دولت را تشکیل می (،11

 «دولتی ۀعام ۀخانمجلس مصلحت»به دستور ناصرالدین شاه مجلسی تحت عنوان  قمری
 .تشکیل شد
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 مجموع در آنها، اجتماعی و اقتصادی سیاسی، مختلف هایزمینه به توجه با حوادث روند
 قرن دوم نیمه در ایران در سیاسی امر به «1اجتماعی توجه» جدید پدیدۀ موجب ظهور

ای که در این  گونه به پدیده این که گفت بتوان شاید .9شد بیستم قرن اوایل و نوزدهم
پیامد ظهور  .سیاسی مردم ایران بود -در رفتار اجتماعی عبدی امری کامالً ،داد دوره رخ

که هدف  ،شکل گرفتبود که برای اولین بار های جمعی مدنی حرکت توجه اجتماعی،
 .ی بودرحکمرانی و سیاستگناکارامد  هایشیوه برابرآنها توجه به منافع و مصالح مردم در 

های جمعی پیدا کرد و کنش تأملیکنشگری جمعی تحول قابل در نتیجۀ این تحوالت، 
 ،که در ادوار پیشین مهمترین نوع کنشگری علیه مناسبات سیاسی بودند ،ایقبیله -قومی

قیام تنباکو با  .داد (منافع و مصالح مردم) «محورمردم های جمعیِکنش»جای خود را به 
های بود که سیاست (منفی ۀمبارز) نوعی کنش جمعی سیاسی ،کم و کیف خاص خود

را وادار به عقب نشینی  «ناصرالدین شاه» ،نظام حاکم را هدف قرار داد و حکمران بزرگ
 کرد. 

کمتر از ) شمسی 1931ای چون ترور ناصرالدین شاه در سال عوامل عدیدهرویدادها و 
تغییر و  و حکومت ناصرالدین شاه، ۀسال 10میراث  (،از انقالب مشروطیتیک دهه قبل 

 های دخالت نوزدهم، سدۀ ایرانِ در گرفتهصورت فرهنگیِ و اجتماعی اقتصادی تحوالت
ها و ده ،ایران با نظام جهانی پیوندیِهم ،در امور داخلی ایران جهانی بزرگ های قدرت

. افزون بر فراهم کردندرا مدرن  های تغییرات در نظام سیاسی ماقبلِ زمینه ،عامل دیگر
واگذاری  ،سیاسی –اقتصادی  ۀتشدید مشکالت عدید ،سلطان صاحبقران قتلِ ،این

های  شکست کوشش ،ها تشدید مالیات ،حمایت از تجار بیگانه ،امتیازات به بیگانگان
تحوالت جهانی و (، شاه )مظفرالدین رپادشاه بیما ضعف شدنِنمایان ،طلبانه اصالح
کمبود مواد  (،1201) انقالب روسیه(، 1201) جمله شکست روسیه از ژاپنای و من منطقه

                                                                                                                
1. Social Attention 

 ظهور ،«یاجتماع توجه» ۀدیپد ظهور ۀالزم. است برده کار به نوشتار نیا در نگارنده را «یاجتماع توجه» اصطالح .9
( Social Consciousness) «یاجتماع شعور» و( Social Existence) «یوجود اجتماع» گرید ۀدیپد دو

 آن ۀجامع در باال به متوسط اقشار نیب در باالخص و رانیا ۀجامع از یسطح در ینسب طور به رسدیم نظر به که است
 از که است یادوره و یزمان ۀباز در رانیا خاص طیشرا محصول خود که بود کرده دایپ ینسب بروز و ظهور روزگار

 .بود نیتکو حال در همچنان و شده آغاز روس و رانیا یهاجنگ مابعد
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مقاومت جدی و های جدید و اعتراض همگی زمینه را برای طرح خواسته ...،غذایی و 
های شتوان انکار کرد که عدم توفیق تال. نمیمردم علیه شاه و دربار فراهم کردند

های پی در پی و ظهور رفتارها و بستگرانه، خود عامل مهمی برای ایجاد بناصالح
های جمعی اعتراضی بوده است. شوربختانه همواره در طی دویست سال اخیر کنش
 اند.  میمونی داشتهناگران نیز سرنوشت گرانه منکوب شده و اصالحهای اصالحتالش

خانواده شاه و  ؛نداهائتالف بزرگی از مخالفین سد راه اصالحات بود ،معمولبه طور 
 ،زمینداران بزرگ ،شد و یا در نهایت با آنان همراه می ،آنها بود ودرباریان که شاه هم جز

این  پیوندیِ. در سراسر دورۀ قاجاریه، هممقامات دولتی و بخش قابل توجهی از روحانیت
اره روند اصالحات را مخدوش و مسیر آن را مسدود نیروهایِ غالباً قدرتمند، همو

)حدود یکصد سال( پیش از رویدادهای منجر به انقالب  کردند. در دورۀ طوالنی می
های مشروطیت و صدور فرمان از طرف مظفرالدین شاه، به دلیل ناکامی تالش

ست گرانه برای بهبود روند امور، نهایتاً راهی جز اعتراض و جایگزینی خوا اصالح
بار و یا های جمعی خشونتبرافکنانه و کنشهای بنیانگرانه با خواستحداقلی اصالح

متمایل به خشونت برای مردم در مقابل حکومت باقی نماند. در این نوشتار قصد ورود به 
جزئیات و دالیل رخ دادن حوادث منتهی به انقالب مشروطیت را نداریم. متون و منابع 

نتشر و در دسترس است. همچنان که پیش از این بارها اشاره زیادی در این خصوص م
های اساسی گیری برخی بنیانشد، ترسیم نمایی کلی از ورود ایران به عصر جدید و شکل

 اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی برای گذار از نظم سیاسی سنتی به نظم جدید
 )پیشامدرن/مدرن( هدف اصلی این نوشتار است.

ای در حال )که در این دوره به گونۀ فزاینده و از منظر مناسبات جهانیدر یک بستر کالن 
گسترش بود(، ادغام ایران در نظام جهانی موجبات تغییراتی را در دو سطح اجتماع و نظام 

توان ادعا کرد که در اثر آن تغییرات، نظم سیاسی پیشین کامالً سیاسی فراهم آورد که می
ها و ایران در نظام جهانی، و در اثر آشکار شدن ضعفمتزلزل شد. در فرایند ادغام 

 شدنِهای موجود در نظام ادارۀ کشور، و شاید به قول برخی نویسندگان، آگاهسستی
ای برای اصالح ساختارها و های عدیدهقلیلی از نخبگان به افول و انحطاط کشور، تالش

ف، ناکام ماندند. بنابراین های مختلفرایندهای مختلف به عمل آمد که به دلیل مخالفت
های گرانه راه را برای حرکتهای اصالحمقاومت در برابر تغییرات و خواست
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های اقتصادی، ساختارشکنانه باز کرد. در سطح داخلی، در اثر ادغام در نظام جهانی، نظام
توجهی شدند. گرچه نظام سیاسی هم حداقل در اجتماعی و فرهنگی دچار تغییرات قابل

ها( و نیز ها به جای دیوان)جایگزینی برخی وزارتخانهدیوانساالری برخی سطوح باالی 
های جاری ادارۀ امور تغییراتی را پذیرفته بود، اما در سطح فوقانی آن در بسیاری از رویه

ها از تشکیل نهایتاً خواستشد. )دربار و در رأس آن پادشاه( همچنان مقاومت می نظام
 نشدنِ)عدالت خانه(، به دلیل عدم همراهی نظام سیاسی و برآورده مجلس معدلت

های زیادی که در دورۀ یازده سالۀ حکومت )علیرغم گشایش تقاضاهای مخالفان
العاده و ( به درخواستی خارق17: 1722)مالیی توانی،  مظفرالدین شاه بوجود آمده بود(

 اعتال پیدا کرد. « شکیل مجلس و برقراری نظام مشروطیتت»تاریخی، 
حدوداً یک سال پس از انهدام مجلس توسط محمدعلی شاه، تهران توسط مجاهدین 

شاه فراری و مجلس مشروطیت باز احیاء شد. اما  .(1988تیر  99) خواه فتح شدمشروطه
ه نه فقط به لحاظ ، این دو مشروط1اندپژوهان نیز آوردهگونه که برخی تاریخهمان

(، بلکه از منظر حامالن و رهبران دو برهه 1988تا  1983) گسست تاریخی یک ساله
های قابل توجهی با هم داشتند. حامالن و رهبران مشروطۀ اول اغلب روشنفکران و تفاوت

روحانیون آزاداندیشی بودند که از نظر پایگاه اجتماعی در ردۀ طبقه متوسط به باال در 
که رهبران مهمِ لشکریان فاتح تهران، سران ایالت و عشایر، رار داشتند. در حالیجامعه ق

دولت و مجلس پس وضعیت  سرداران محلی و یا برخی مالکین بزرگ بودند. جان فورن
درست است که حاال دولت ایران » از خلع محمدعلی شاه را اینگونه توصیف می کند

کارتر شده بود، زیرا این بار عناصر ن محافظههای اجتماعی آمشروطه بود، اما خاستگاه
محمدعلی شاه را بر عهده داشتند. این بار  خلعِ ایلی و بزرگ مالکان بودند که رهبریِ

کاران زمیندار، بازرگانان و روحانیونی بود که از مجلس در کنترل اکثریتی از محافظه
که از حمایت مداوم حوادث در هراس بودند، و این در حالی بود  روندِ تندترشدنِ

                                                                                                                
 :به شود رجوع شتریب ۀمطالع یبرا .1
 .ستونیب انتشارات: تهران، 1920 -1981 رانیا مشروطه انقالب( 1781)ژانت ،یآفار -
ه  م رج الب، ت ق ا ان ت یالد ی م 1100ال  از س ران یا ی اع م ت والت اج ح ت خ یار ت  :ده ن ن ک ت ش اوم ق م( 1733فورن، جان)  -

  رسا. انتشارات، تهران: ن ید د ت م اح

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%E2%80%8D%D9%82%E2%80%8D%D8%A7%D9%88%D9%85%E2%80%8D%D8%AA_%D8%B4%E2%80%8D%DA%A9%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8D%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1


 114 |  ییمحمد ساالر کسرا

 «روحانیون طرفدار مشروطه و طبقات بازاری خارج از مجلس تا حدی کاسته شده بود
 (. 927: 1733)فورن، 
عدم وجود بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی الزم برای  ،تر از همهاما مهم

گذار را با مشکل اساسی مواجه کرد و علیرغم همۀ  برقراری نظم سیاسی جدید، امکانِ
های کنشگران و فعاالن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، چرخۀ نظم فشانیها و جانتالش

ای گرانبها ولی با هزینه و پیشین همچنان بر مدار خویش تداوم یافت و صد البته تجربه
که عدم وجود بسترها و  بنابراین اگر بپذیریم خسارتی سنگین برای جامعۀ ایران بود.

ها برای برقراری این تالش رسیدنِنتیجههای استقرار نظم دموکراتیک، مانع از بهزمینه
ها برای )با توجه به شکست همۀ کوشش توان استدالل کردوضعیت شد، پس می

ای وجود داشت پیشین و نظم جدید، حلقۀ مفقوده اصالحات و انقالب( که بین نظم سنتیِ
 تواندهرگز نمی آن برای گذار بسیار مهم بوده است. یک جامعۀ دموکراتیک که وجود

یابی به علم و تکنولوژی، ناآگاه به سواد، فقیر، ناتوان در دستسواد و یا کمای بیجامعه
ضرورت دارد که بسترهای اقتصادی،  ،محیط داخلی و پیرامونی، ... باشد. بدین سبب

یر آماده شود. چنین تغییرهایی منجر به دگرگونی در اجتماعی و فرهنگی برای این تغی
ساخت و بافت اجتماعی خواهد شد. رسیدن به وضعیت دموکراتیک و حاکم شدن 

های ذهنی و عینی جامعه، نیازمند طبقه های آن، عالوه بر تغییر در ساختارها و بنیانارزش
ها پایبند بوده و هم به آنها باشند و های حاملی است که هم باورمند به این ارزشو گروه

ها حاکی از آن در کردار خویش آنها را به منصۀ ظهور برسانند. شوربختانه همۀ نشانه
است که جامعۀ ایران به دالیل عدیدۀ داخلی و خارجی در طی حدود پانزده سال از 

های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، ، در اکثر شاخص1922انقالب مشروطیت تا کودتای 
توجهی هم شده بود. در یک مورد، رفت های قابلنها پیشرفتی نداشته بلکه دچار پسنه ت

تواند داللت های کافی در بررسی ترکیب نمایندگان سه دورۀ اول تا پیش از کودتا می
بند غالباً فرهنگی حتی این زمینه را در اختیار ما قرار دهد. جامعۀ مدنی و طبقۀ متوسط نیم

گونه که برینگتون تر شده بود. همانالب مشروطیت هم بسیار ناتواننسبت به آستانۀ انق
اند، اساساً شناسان و اندیشمندان بیان کرده( و بسیاری دیگر از جامعه1789)مور،  مور

وجود طبقۀ متوسط و بورژوازی شرط الزم برای تحقق دموکراسی است. همواره در 
اه اصلی قدرت را تشکیل داده و در ها پایگیا توده صورت ضعف و فقدان طبقه متوسط
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چنین وضعیتی مستبدین حاکم خواهند شد و یا پایگاه و جایگاه قدرت را نظامیان غصب 
 شوند.های نظامی حاکم میخواهند نمود و دیکتاتوری
و ظهور رضاخان، دارای شرایط خاصی بودکه پس از  1922ایران در آستانه کودتای 

تر شده از نظم سنتی، اوضاع کشور بسیار بحرانی و آشفته حدود نیم قرن تکاپو برای گذار
های در مناطق مختلف، بود. اشغال ایران توسط قوای خارجی، ظهور جنبش ها و شورش

قحطی و بیماری، و ناتوانی حکومت در حل و فصل مشکالت عمالً کشور را در آستانه 
از آن است که شرایط فروپاشی قرار داده بود. توصیف مکی از وضعیت آن زمان حاکی 

به گونه ای بوده که سیاستمداران آن زمان هم از قبول مسئولیت و پذیرش سکانداری 
در واقع اوضاع داخلی آنچنان پریشان بود که هیچ » زدند،قدرت و حکومت سر باز می

(. 117: 1780)مکی،  «الوزرایی بنمایندشدند قبول ریاستیک از رجال حاضر نمی
ها و زمانی پس از انقالب شکوهمند مشروطیت، حتی در زمینۀ خواستبنابراین کوتاه

ها نیز با نوعی جایگزینی و چرخش مواجه هستیم، و اندیشه دموکراسی، آزادی و آرمان
 حکومت قانون جای خود را به استقرار حکومتی مقتدر برای برقراری نظم، امنیت، و نیز

های فقدان زیر ساخت ،ورطاین سحفظ تمامیت ارضی کشور داد. به نظر نگارندۀ 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل مهم این چرخش است. در یک ارزیابی 

 نیروهای وابسته به نظام پیشین های ساختاری، دو عاملِکلی، عالوه بر ضعف
)محمدعلیشاه و همراهان و هواداران( و تالش آنها برای بازگشت و استقرار مجدد رژیم 

های خارجی و مزید بر آن جنگ اول جهانی، به سرعت ی، و نیز مداخلهسیاسی سنت
شیرازۀ همۀ مناسبات مرتبط با نظم و مدیریت سیاسی و اجتماعی را از هم پاشاند. اما، 

 ها، نهادها و مناسباتبنیان های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، وجودِمنظور از زیرساخت
های سیاسی های اقتصادی، نهادها، احزاب، انجمنمن)شبکه روابط اقتصادی، نهادها و انج

ها و نهادهای مدنی و فرهنگی...( متعددی است که در منسجم، قدرتمند و پایدار، انجمن
شوند و مانع از فروپاشی اجتماعی و وضعیت بحران به سرعت وارد عرصۀ کارزار می

های الزم برای گذار از گردند. بنابراین ضعف جامعۀ مدنی و نبود بنیانحتی سیاسی می
وضعیت موجود، موجب شد تا بسیاری از روشنفکران، و اقشار و نهادهای مختلف مردم 
از به قدرت رسیدن حاکمی مقتدر پشتیبانی نمایند. به عبارت دیگر، سردار سپه یا رضاشاه 

ی بعدی، زمانی از راه رسید که ایران، خسته از همۀ افت و خیزها، تشنۀ امنیت و در آرزو
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(. ملک الشعرای بهار توصیف جالبی از 171: 1783)آجودانی، یک حکومت مقتدر بود
ها خسته شده بودند و تنها سردار سپه بود که همه کس و همۀ دست» این وضعیت دارد

 های قدرت خوددانست، آمد و آمد و همه چیز و همه کس را در زیر بالخستگی نمی
)بهار،  «فرو گرفت -بین نبودات چندان خوشقدرتی که به آزادی، مشروطه، و مطبوع

: ی(. بنابراین در پایان قرن سیزدهم و آستانۀ قرن چهاردهم شرایط الزم ذهنی و 1713
عینی برای متجلی شدن نظم سیاسی جدید فراهم بود و پس از بیش از نیم قرن پرطالطم، 

ایت حکومت جدیدی رسد که غاز دریای طوفانی ایران سر برآورد. به نظر می« لویاتان»
 بود «صلح و امنیت عموم مردم»گیری بود، همچون لویاتان هابز، که در آستانۀ شکل

های الزم هایی که داللت(. آن چه تا کنون آمد، گذری بود بر زمینه121: 1780)لویاتان، 
ساخت. دولت مطلقه در بازۀ زمانی نسبتاً برای بَرشدن دولت مطلقه در ایران را آشکار می

والنی در ایران در حال تکوین بود و به نظر نگارنده تجلّی و تعَیُّن آن در دورۀ رضاشاه ط
 نمود آشکار یافت. 

مجلس از سوی محمدعلی شاه، مردم ایران و کلیت این  پس از به توپ بسته شدنِ
های انقالبیون با نیروهای سرزمین بیش از یک دهه روی آرامش به خود ندیدند. درگیری

حکومت مرکزی را به مقدار زیادی تحلیل برد، اما حوادث  محمدعلی شاه توانِحامی 
ای در مجموع وحدت سرزمینی های منطقههای بیگانگان و نیز شورشداخلی و دخالت

کشور را در وضعی بحرانی قرار داده بود. این جمالت از سیروس غنی شاید کمی اوضاع 
تی رضاخان وزیر جنگ شد تنها تهران و چند وق» تر برای ما ترسیم کرده باشدرا مشخص

شهر دیگر زیر فرمان یا حاکمیت مؤثر حکومت مرکزی بود. کوچک خان در گیالن 
تحت سلطۀ امیر مؤید سوادکوهی بود؛ مازندران  راند؛ مازندران مرکزی عمالًفرمان می

اسان هایی از شمال خراسان تیول دو طایفۀ ترکمن بود؛ و شمال غربی خرشرقی و بخش
در دست سردار معززبجنوردی و ایل شادلو بود؛ حال آن که ده قبیلۀ مختلف خراسان 
شرقی و جنوبی را در قبضه داشتند؛ آذربایجان شمالی و نواحی هم مرز روسیه در چنگ 

های غرب ارومیه تا سرحد اقبال السلطنه ماکویی بود؛ اسماعیل آقا سمیتقو بر کل سرزمین
کارۀ آذزبایجان شرقی بود؛ مناطق حوالی و ایل شاهسون نیز همهراند ترکیه فرمان می

همدان در دست عشایر کُرد بود؛ عشایر سنجابی و کلهر بر نواحی اطراف کرمانشاه مسلط 
هایی از غرب ایران در اختیار بودند؛ لرستان زیر فرمان قبایل لُر و مرکز و قسمت
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، کهگیلویه، ممسنی و بویر احمدی بر ها بود؛ ایالت قشقایی، خمسه، تنگستانیبختیاری
های شرق بندر فارس و نواحی خلیج فارس تسلط داشتند؛ ایالت بلوچستان و سرزمین

ها به قدری جدی و گسترده بود که دوست عباس قلمرو ایل بلوچ بود، سیطرۀ بلوچ
 ها سکه به نام خود زده بود؛ و ایالت عمالً مستقل خوزستان کهمحمدخان سرکردۀ بلوچ

ملقب به معزالسلطنه نامش را عربستان گذاشته بودند، در قبضۀ کامل شیخ خزعل ابن جَبیر 
را  امپراتوری بریتانیا شوالیهنشان و سردار اقدس، که به دلیل خدمات خود به بریتانیا 

روابط شیخ خزعل و (. در مورد 7-719: 1733)غنی،  ، قرار داشتدریافت کرد
ها و نیز مناسبات او با دولت مرکزی در ایران و باالخص در ماجرای احداث  انگلیسی

های زیادی )که موضوع مهمی از منظر مناسبات جدید است( مقاله گمرک در خرمشهر
های تاریخی مربوط به این دوره به وفور سخن گفته به رشتۀ تحریر درآمده و در کتاب

دولتی  گیریِتوانست مانع مهمی برای شکلر کدام از موارد باال خود میشده است، اما ه
متمرکز بر مبنای وحدت سرزمینی در همۀ شئون اقتصادی و سیاسی باشد. البته بخش 

تر پس از سقوط صفویه، صحنۀ کشمکش بین توجهی از تاریخ ایران و به طور خاصقابل
رؤسای ایالت، حاکمان محلی و دیگر های گوناگون قدرت، از جمله مراکز و کانون

)کاتوزیان،  مدعیان قدرت برای دستیابی به سلطنت و یا تغییر شرایط موجود بوده است
توجهی از جمعیت به جای قسمت قابل» (. این وضعیت باعث شده بودکه13: 1729

انبرداری ها فرموابستگی ملی، به ایل، قوم و یا قبیلۀ خود وفادار باشند، و یا به واسطۀ سال
-های خارجی سپرده بودند. رضاخان به لورین میاندیشی دل به یکی از قدرتبا مصلحت

چون و چرای حکومت واحد مرکزی در گوید؛ مادام که سرتاسر کشور زیر اقتدار بی
 (.701: 1733)غنی،  )مملکت( روی نظم و استقالل نمی بیند نیاید

رکز در قدرت و وحدت و سرزمینی و حتی انجام ها و ایجاد تماما پایان دادن به بی نظمی 
اصالحات و ایجاد دیوانساالری نو،  نیازمند ابزارها و امکاناتی است که شروط الزم و 

ترین نهادهای جدید که ضروری به نیل به آن مقاصد هستند. یکی از مهمترین و اساسی
و تکمیل این های مطلقه هستند و هم به تکوین گیری دولتهم محصول فرایند شکل

های جدید بوده گیری قشون جدید و یا ارتشاند، شکلها کمک وافری کردهدولت
شدند؛ یکی قشون است. در دورۀ قاجاریه نیروهای نظامی به دو دستۀ کلی تقسیم می

دیده و منظم، و دیگری قوای چریک و سواران پایتختی و پارکابی و نیز بنیچه و مشق

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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(. در اصل نیروها و 171: 1713)بهار،  الیات و قوای ایلیاتیسواران صاحبان تیول در و
قوای نظامی کشور در این دوره شامل واحدهای گارد امنیتی دربار، بریگاد قزاق، 

(. یکی از اولین اقدامات 19: 1231) بنانی،  ژاندارمری و نیروهای نظامی والیات بودند
م قزاقخانه، ژاندارمری، بریگاد بود. ادغا« قشون متحدالشکل»رضاخان سامان دادن به 

(، ایجاد مدرسۀ نظامی متحدالشکل به جای 77: 1733)عاقلی،  مرکزی و پلیس جنوب
(، اعزام 21: 1731)بیات،  (، انتشار مجلۀ قشون191: 1733)عاقلی،  مدارس نظامی پیشین

(، 737: 1733)غنی،  (، تأسیس نیروی هوایی171: 1733)عاقلی،  محصلین نظامی به اروپا
سازی، کارخانه (، تأسیس مراکز اسلحه173: 1733)عاقلی،  تأسیس دانشگاه جنگ

تصویب الیحۀ نظام وظیفۀ  ،(902-909: 1733)عاقلی،  هواپیمایی شهباز، نیروی دریایی
به طور متوسط  1790تا  1701های (، عالوه بر این طی سال11: 1231)بنانی،  اجباری
(. 11: 1231)بنانی،  شده استصرف ارتش میدرصد از کل درآمد دولت  77حدود 

هزار نفر می رسید، در  11بنابراین جمع کل قوای مسلح که در زمان کودتا حدوداً به  
هزار نفر  90هزار نفر نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و نیز190بالغ بر 1790شهریور

می، نظم و امنیت (. از طریق این نیروی نظا917: 9012)زیباکالم،  ژاندارمری شده بود
های محلی و نیروهای گریز از مرکز سرکوب، و ها و قیامداخلی تأمین شد، شورش

گیری و کنترل بر مسائل اداری ایالت و عشایر )تا حدودی( یکجانشین شدند، مالیات
تسهیل گردید، ابزار الزم برای دخالت در سیاست و انتخابات فراهم شد، و به طور کلی 

 های حکومت گردید.پیشبرد سیاست ارتش ابزار اصلی

ایالت یکی از نیروهای مهم در صحنۀ سیاسی ایران تا پیش از روی کار آمدن رضاشاه در 
ها در ایران ایران بودند، شاید بتوان گفت تا زمان روی کار آمدن رضاشاه غالب حکومت

جمعیت داشت حدود ده میلیون نفر  1922پایگاه ایلی داشتند. ایران در آستانۀ کودتای 
(. در عین 13: 1231)ویلبر،  که تقریبا یک چهارم آن عشایر و ایالت چادرنشین بودند

حال انحالل مجلس مشروطیت و تالش مشروطه خواهان برای شکست محمدعلی شاه و 
بازگرداندن مجلس، فرصت مناسبی برای ورود نیروهای ایلی و عشایری به قدرت فراهم 
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بارها در این متن تأکید شده است، الزمۀ تکوین دولت مطلقه . اما همان گونه که 1کرد
ها و منابع متعدد قدرت بود که تمرکز قدرت و از میان برداشتن تکثر و پراکندگی گروه

دارای نوعی خودمحوری و استقالل از مرکز بودند. بنابراین نیروهای حکومت برای ادغام 
ای انجام داد. حکومت عالوه بر عدیدههای و کنترل این نیروهای گریز از مرکز اقدام

(، مناطق و 119: 1731و کدی، 772:  1733)فورن، رحمانه برای اسکان عشایرتالش بی
قلمروهای ایلی را یکی پس از دیگری مشمول مالیات و سربازگیری کرد. بنابراین در طی 

مهمی از بار ایالت و عشایر که بخش ریزی و عملیات سرکوبگرانه و خشونتیک برنامه
های قوی ایلی و قومی نیروهای گریز از مرکز بوده و دارای نیروی نظامی، منابع و پایگاه

ای در سیاست و قدرت در ایران داشتند، تقریباً از مدار کنندهبودند، و همواره نقش تعیین
گیری کنندگی خارج شدند. در مجموع این اقدام نقش عشایر و ایالت در شکلتعیین

گری به را برای همیشه تاریخ از صحنۀ سیاست و قدرت زدود، گرچه طایفهها حکومت
تر در فضای سیاسی همچنان اشکال دیگری در سیاست و قدرت، حتی به شکل مدرن

 تداوم پیدا کرده است.

ای ای صورت گرفت، به گونههای گستردهدر زمینه بسط و گسترش بوروکراسی اقدام
و بازسازی شد و نظام اداری سنتی مبتنی بر مستوفیان  که نظام اداری کشور بازآفرینی

ها، جای خود را به یک قدیم، میرزاهای موروثی و وزیران مرکزنشین فاقد اداره در استان
وقت داشت که سیستم بوروکراتیک جدید داد که حدوداً یکصد هزار کارمند دولتی تمام

ل فعالیت بودند. از سوی دیگر هایی که به سبک جدید تشکیل شدند، مشغودر وزارتخانه
تقسیمات کشوری پیشین جای خود را به تقسیمات جدیدی داد که بر اساس آن کل 

بندی جدید، ادارۀ هر استانی به شد. بر اساس این تقسیمکشور به یازده استان تقسیم می
 استاندار، شهرستان به فرماندار، بخش به بخشدار و ده به دهدار واگذار شد

توجهی ایجاد شد و (. بنابراین از این طریق هم تمرکز اداری قابل191: 1731ان،)آبراهامی
هم حکومت به همۀ نقاط کشور دسترسی پیدا کرده و کنترل امور را بطور مستقیم در 

                                                                                                                
این سخن منافی تالش ها و جان فشانی های نیروهای منتسب به ایالت و عشایر کشور در ادوار مختلف و  .1

باالخص در فتح تهران نیست. آن ها در جریان فتح پایتخت و هزیمت محمدعلی شاه و بازگرداندن مشروطیت 
 ابل تحسینی کردن به عمل آوردند.تالش های بسیار ق
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کردن سازی و کنترل و نظارت بیشتر و نیز خارجدست گرفت. از سوی دیگر برای یکسان
رهای مختلف قدرت، سیستم قضایی جدیدی بنا نفوذ از مداقدرت و ذیهای ذیگروه

های سنتی قضاوت و میانجیگری شد. نهاده شد و قوانین و مقررات یکسان جایگزین شیوه
های مدنی را برای رسیدگی به در متمم قانون اساسی تأسیس دادگاه 1201گرچه در سال 

را که تجدید نظر  اختالفات ملکی و شکایات مربوط به مسائل مالی و نیز دادگاه استیناف
( قوانین تجارت تصویب شد 1211)1921داد، اما در سال قضاوت بدوی را اجازه می رد

( رضا شاه 1293)1201( و البته در سال 12: 1231)بنانی، که مخالفت علما را برانگیخت
المللی ایران و تمرکز قدرت در دست خویش، وزارت عدلیۀ قدیم برای حفظ منزلت بین

)قدس،  نامه قانونی تأسیس کردزارت دادگستری جدید را با وظیفۀ تهیۀ نظامرا منحل و و
1731 :11.) 

به سرعت در جهت کنترل و تنظیم فرایندهای مالی اقدام پهلوی حکومت در زمینۀ مالی، 
های مهم تجارت خارجی را در ید و انحصار کامل تجارت خارجی و برخی قسمت

مبنی بر احصار وارادات و صادرات چا، قند  1701)از جمله قانون مجلس  خویش گرفت
بانک ملی( جدید ایجاد و به مقدار زیادی امور  1701) های مالی و بانکیو شکر(. مؤسسه

در حد زمانۀ  -بسامان شد. بسامان شدن  -که بسیار نابسامان بود-و مسائل مالی کشور 
است، برای توزیع  دست حکومت را، که همواره در ایران مالک بزرگ بوده -خویش 

ارتش و نظام اداری، گشود و  ،منابع اقتصادی وگسترش دو بخش عمدۀ بوروکراسی
توجهی در این دو بخش به کار گرفته شدند. ایجاد نوعی بوروکراسی متمرکز تعداد قابل

در کنار کنترل بر منابع مالی فضای الزم را برای اصالحات آموزشی نیز ایجاد کرد و نظام 
ای، دانشسراها، های فنی و حرفهید به همراه تأسیس مدارس، هنرستانآموزشی جد

دانشگاه تهران و ... مسیر جدیدی را برای تغییرهای اساسی در بافت اجتماعی و فرهنگی 
 جامعه گشود.

های مطلقه بوده های دولتسازی نیز که یکی از کارویژهسازی و ملتدر زمینۀ هویت
گرایانه با تأکید بر ایران باستان به رت گرفت، سیاست ملیای صوهای عدیدهاست، اقدام

های برای پاالیش واژه 1711گرایی دامن زد و فرهنگستان فارسی در سال نوعی پارسی
های سال بر ، و تبدیل نام ماه1701بیگانه تأسیس شد. تهیۀ تقویم مستقل ایرانی در سال 

، 1717شور از پرسیا به ایران در سال های باستان در همان سال، تغییر نام کاساس نام
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 ها اقدام دیگر در راستای شکل، و ده1717المللی فردوسی در سال برگزاری کنگرۀ بین
دادن به ملتی واحد در درون مرزهایی که تقریباً مشخص و ثابت شده بودند، صورت 

والتی که تر شد. در مجموع تحالمللی هم روابط دیپلماتیک گستردهگرفت. در زمینۀ بین
)فشارهای ساختاری ناشی از پیوستن اجباری ایران به  از نیمۀ قرن نوزدهم آغاز شده بود

ها و فشارهای ساختاری اقتصادی نظام جهانی و قرار گرفتن در حاشیه آن نظام، ضرورت
و اجتماعی، و نیز ضرورت نوسازی کامل جامعه( در دورۀ حکومت رضاشاه منجر به 

دولتی که به دلیل شرایط ناشی از جنگ دوم جهانی ناتمام باقی  ظهور دولت مطلقه شد،
ماند و بعدها علیرغم تحوالت مختلف امکان گذار به دولت مدرن نیافت. شرایط 

گر خارجی های جدید و نیز عوامل مداخلههای ایدئولوژیساختاری به همراه کژتابی
شکل مواجه کردند. بنابراین در عمالً امکان تحکیم و تکوین دولت مطلقه در ایران را با م

پس از کودتای  های نسبی، عمالًدورۀ حکومت پهلوی دوم نیز، علیرغم یک دهه آزادی
تا سقوط رژیم پهلوی  1770روند بازگشت دولت مطلقه تشدید شد و از اواخر دهۀ  1779

 دولت مطلقه حاکم شده و تداوم یافت.

 گیری نتیجه 
گونه که در بخش نظری ای است. همانسیار پر مجادلهواژۀ ب« دولت مدرن»واژۀ آمیختۀ 

پردازان صرفاً ظهور برخی ساز و کارها و ای از نظریهاین نوشتار به تفصیل آمده، عده
گیری دانند و بر این اساس شکلهای جدید را وجوهِ مشخصۀ دولت مدرن میمکانیسم

برخی کردارهای جدید را  های جدید، بوروکراسی، ظهور دیپلماسی، ناسیونالیسم وارتش
پردازانِ کنند. اما بسیاری دیگر از محققین و نظریههای اصلی دولت مدرن تلقی مینشانه

گیری و وجود دولت مطلقه را به عنوان یک دولت پیشامدرن ضرورتی دولت، شکل
-ت، تفاوتی آشکار بین دولنوشتاردانند. بنابراین و بر اساس دیدگاه بنیانی این تاریخی می

های جامعه محورند و بنابراین های مدرن دولتهای مطلقه و مدرن وجود دارد؛ دولت
)از منظر اقتصادی( و دارای  های پیشرفتهتوان ادعا کرد که در بسیاری از دولتحتی می

ها و عناصر ساختاری مطلقه های قدرتمندی از مکانیسمساز و کارهای دموکراتیک، رگه
های مدرن منشاء قدرت جامعه است و . در دولت/دولتبودن، همچنان موجود است

سیاسی است که از پایین  ـ ای از روابط مختلف بین نهادهای مدنیقدرت محصول شبکه
های به باال جریان دارد. بنابراین خیر عمومی، مصلحت مردم است که در این شبکه
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های اداری رمها و نُشود و در نهایت به صورت قوانین، سیاستروابط، تعریف و تبیین می
محورند و به همین دلیل قدرت های مطلقه، قدرتکنند. در مقابل، دولتجریان پیدا می

اساس مناسبات مختلف است. قدرت سیاسی به صورت متمرکز و عمودی از باال اعمال 
شود و مصلحت دولت همواره بر مصالح مردم ارجحیت دارد. سایر نهادها و مراکز می

های مطلقه شوند که در خدمت مصالح دولت باشند. غالباً دولتنی تحمل میقدرت تا زما
کنند و در مقابل )احزاب و نهادهای مدنی( مقابله می یابی نیروهای اجتماعیبا سازمان

)کردن( فرایندهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به شدت  ای شدنتوده
ها تداوم داشته باشند، در روسیه   ست قرنهای مطلقه ممکن ا  دولتنمایند. پیگیری می

های مطلقه و ... . اما در عین حال دولت نزدیک به چهار قرن، در چین بیش از یکصد سال
 اند.  های الزم برای ورود به عصر مدرن را فراهم کردهزیر ساخت

بیانگرآن است که دولت در دورۀ رضاشاه هم از نظر شرایط  نوشتارنتایج حاصل از این 
ها، دولت مطلقه بود، این دولت نه به  گیری و هم از نظر انجام بسیاری از کارویژه شکل

های سنتی فرمانروایی بود و نه ای و یا مبتنی بر شیوه قبیلهقومی و های ماقبل،   سبک دولت
 ولت مطلقه در ایران از نیمۀ دوم قرن نوزدهمهای ظهور د  توانست مدرن باشد. زمینه می

شاه( آغاز شده بود. ورود و ادغام ایران در نظام جهانی،  )اصالحات عصر ناصرالدین
های داخلی،   نظمی و آشفتگی و کشمکش بی المللی، های نظامی و اقتصادی بین فشار

ندگی متوسط، )به مفهوم جدید آن(، رشد شهرنشینی و ظهور اقشار دارای ز رونق تجارت
ظهور تعارضات بین مذهب و سیاست، رشد ضرورت توجه به صنعت و تکنولوژی، ظهور 

های   های خارجی، فقدان زیرساخت و بروز عقاید جدید در باب سیاست و قدرت، تهدید
نظامی، و فرهنگی الزم، علیرغم پیوسته شدن اجباری ایران  -اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

ظهور و تکوین دولت مطلقه در دوره  ِ همگی از جمله دالیلی، ... به )حاشیه( نظام جهان
های مطلقه به دالیل شرایط ساختاری و تاریخی   دولتپهلوی هستند. با توجه به این که 

اند، در ایران نیز این شرایط تقریباً در دورۀ مورد بحث وجود داشته  شکل گرفتهخاصی 
های دولت مطلقه در ایران عصر پهلوی اول   کارویژهو ظهور، و  یگیر. شرایط شکلاست

داشته است. حکومت پهلوی اول شاید اولین های مطلقه   های زیادی به سایر دولت  شباهت
ایلی تشکیل شده و قومی و  حکومتی است که در ایران بدون برخورداری از پایگاه

وی کار )ارتش جدید، لشکر قزاق( در ایران ر براساس پایگاه اجتماعی بوروکراتیک
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این حکومت حداقل در ابتدای روی کارآمدن از حمایت نسبی روشنفکران  آمده است،
هایی که انجام داد از   به لحاظ کارویژهو بورژوازی نوپای زمان خود برخوردار بود، 

سازی به شیوۀ نوین آن در  در جهت ملت های پیش از خود متمایز بوده است،  حکومت
)و البته نه در  های حکومتی  زمان حداقل در سطح سیاست ایران گام برداشت که تا آن

سطوح روشنفکری( سابقۀ چندانی در ایران نداشت، اولین حکومت متمرکز در ایران 
دورۀ جدید بود که توانست بر سراسر خاک و سرزمین ایران سلطه و حکمروایی مستقیم 

ای در ایران  نا نهاد که سابقههای مدرن را ب و متمرکز پیدا کند، بسیاری از تأسیسات و نهاد
نداشتند. همچنین، اقدامات آن دولت تغییرات وسیعی را در ساختار اجتماعی جامعۀ ایران 

در جهت انقباض فضای سیاسی جامعه حرکت کرد و مانع  ،در عین حالبه وجود آورد، 
 .های سیاسی برای بسط سامان سیاسی دموکراتیک در ایران شد نهاد گیری از شکل
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