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 چکیده

مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول  هایبا ظهور دولت زمانهم
بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و 

گیری رهمحدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با به
های نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ از آموزه

ترین عامل ترین و مهمدولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگ
مدرن را در ایران، وجود اجتماعات قدرتمند توصیف کرده است  ناتوانی دولت

مهم کنترل اجتماعی از سوی واسطه انحصارطلبی، مانع از تحقق کارویژه که به
در ایران در غیاب تکوین « اجتماعات سنتی»شوند. از این منظر حکومت می

کاست، در برابر تغییرات و اصالحاتی که از قدرتش می« جامعه ایرانی»مفهوم 
کرد و رهبران نیرومند اجتماعی که در واقع رقبای صورت جدی ایستادگی میبه

د، در یك نزاع دو سویه و دو وجهی از شدنحکومت مرکزی قلمداد می
های اجتماعی و از طرف دیگر با قدرت حاکمه بر سر طرف با دیگر شبکهیك
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منافع و منابع در جنگ و ستیز بودند. اما با روی کار آمدن دولت پهلوی اول 
تر و ی میان دولت و اجتماع عمیقمدرن بود، منازعه« جامعه»که در پی ایجاد 

توجهی گرفت؛ زیرا این دولت برای رسیدن به اهداف مدرن وسوی قابل سمت
تابید و بر همین اساس نیز های اجتماعی قدرت را بر نمیوجه شبکهخود به هیچ

کرد با افزایش قدرت کنترل و نظارت دولتی، رقبای دیگر را از صحنه تالش می
چه که های اجتماعی شود؛ اگر خارج کند و در عین حال مانع از انجام نظارت
   در نهایت در این رویارویی با ناکامی مواجه شد.

 شبکه اجتماعایران، دولت، پهلوی اول، کنترل اجتماعی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

تا پیش از تثبیت دولت مدرن در ایران، حکومت مرکزی برای کنترل اجتماعی 
شرایط با در و دستیابی به اهداف خود از توان چندانی برخوردار نبود؛ در این 

وجود دارد،  مردم « اجتماع»با « جامعه»هایی که بین ماهیت نظر داشتن تفاوت
توان یك بلکه می« جامعه»ایران در آستانه عصر پهلوی اول را نه اعضای یك 

عنوان سنتی توصیف کرد که رهبران و زعمای این اجتماع سنتی به« اجتماع»
مند بودند. از این منظر اوانی بهرهرقبای حکومت مرکزی از نفوذ و اقتدار فر

وجه توان های پیشامدرن در ایران به هیچتوان مدعی شد دولتچنین میهم
کنترل و تأثیرگذاری را بر الگوهای رفتار اجتماعی نداشته و در اغلب نقاط 

هایی نظیر سرکوب، گیری از سیاستکشور نیز نفوذ نداشتند و فقط با بهره
کردند مردم را از اتحاد علیه افکنانه تالش میو تفرقهگیری تطمیع، گروگان

های مرکزی وسیله تداوم حیات دهند. حکومتحکومت منصرف سازند و بدین
ساالری و ساختار صحیح از ناکارآمدی موجب عدم وجود دیواندر ایران به

های ها و ساختارکردند تا از طریق ایجاد دستگاهبردند و تالش میجدی رنج می
چون مالیه، عدلیه، ارتش دائمی و... دولتی قوی ساخته و از قدرت درن همم

متنفذین محلی که کنترل اجتماعی را برعهده داشتند بکاهند. در پی انقالب 
های زیادی برای استقرار دولتی مدرن آغاز شد؛ از طریق تدوین مشروطه تالش

داماتی در راستای اولین قانون اساسی ایران، نهادهای مدرن تأسیس شده و اق
ساالری جدید و نیرومند صورت پذیرفت؛ اما با وجود استقرار تشکیل دیوان

ومرج و منازعات اجتماعی تشدید شد. نهادهای دولت مشروطه، ناامنی، هرج
ی پهلوی و آغاز سلطنت و روی کار آمدن سلسله 6255دنبال کودتای اسفند به

ای گرفت. با روی کار آمدن ان تازهطلبانه جرضاشاه، دولت و اقدامات اصالح
ی سنتی قدرت میان دولت و نیروهای اجتماعی دچار دولت پهلوی موازنه

تغییراتی شد، اما اینکه وجود دولت پهلوی روابط سنتی قدرت را تا چه میزان 
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 6«کنترل اجتماعی»متحول ساخت و تأثیر ساخت دولت مدرن بر شکل سنتی 
ی تاریخی است. بررسی این مسئله د این دورهچگونه بود؛ مستلزم خوانش مجد

جانبه تنها دولت را مورد مطالعه قرار صورت یكهایی که بهبا استفاده از نظریه
بایستی از الگویی ی مردم و دولت میدهند مقدور نیست و برای فهم رابطهمی

همین منظور دهد. بهبهره جست که هر دو سطح را مورد کنکاش قرار می
که  «کنترل اجتماعی»های نظریات مربوط به گیری از آموزهنگارندگان با بهره

طور تحلیل و فهم رفتار اجتماعی مردم را در صورت وجود نظم اجتماعی به
فردیناند »های نظریه همراه مالحظه آموزهداند، بهبینی میغالب قابل پیش

وشد نشان دهند، در کمی4«جامعه»و 0«اجتماع»های در تبیین تفاوت2«تونیس
ی عملیاتی شدن ساخت جدیدی از دولت و ایجاد ی پهلوی اول که دورهدوره

باشد، دولت در مصاف و تقابل با بوروکراسی گسترده و منظم در ایران می
سود خود تغییر داده و ی سنتی قدرت را بهنیروهای اجتماعی تا چه میزان موازنه

 ماعی تا چه میزان توفیق داشته است.چنین در جهت کنترل و نظارت اجتهم
های از این روی پرسش اصلی پژوهش حاضر با مفروض داشتن تفاوت

مطابق با « جامعه»گیری شکلو در عین حال عدم « جامعه»و « اجتماع»
دولت پهلوی اول تا »بندی شده است های تونیس، در قالب ذیل صورتآموزه

ت بر نیروهای اجتماعی را در ایران چه میزان توانست کارویژه کنترل و نظار
بر این اساس، مقاله با روش توصیفی و تحلیلِ منطقیِ « به انجام رساند؟

دولت پهلوی اول هر »دهد که پسارویدادی، این فرضیه را مورد آزمون قرار می
ی نوسازی توانست تا چند با ایجاد ساخت جدیدی از دولت و تعقیب پروژه

                                                                                                    
6. Social Control 

2. Ferdinand Tönnies 

0. Gemeinschaft 

4. Gesellschaft 
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های حال نتوانست در فرآیند نظارتایجاد کند، با اینحدودی جامعه ایرانی را 
ای قدرت در ایران فائق حکومتی و نهادی بر قدرت اجتماعی و ساخت شبکه

 «.آید و در کنترل اجتماعی ناکام ماند
ی توان گفت، تا کنون آثار پرشماری به مطالعهاز منظر پیشینه پژوهشی نیز می

 توان به سه دسته تقسیم کرد: ها را میژوهشاند. این پدولت پهلوی اول پرداخته
کنند با تفکر نوسازی و تجدد، محور هستند و تالش مینخست آثاری که اندیشه

های پهلوی اول نگریسته و بر نقش تفکرات تجددخواهانه در به دولت و سیاست
گیری دولت مدرن پهلوی تأکید دارند. تحقیقات تورج اتابکی )تجدد شکل

محمد ساالر کسرایی )چالش سنت و ، عه و دولت در عصر رضاشاه(آمرانه: جام
ی خو )توسعه و نوسازی ایران در دورهمحمدرضا خلیلی، مدرنیته در ایران(

گیری ایران نوین( در این چنین استفانی کرونین )رضاشاه و شکلرضاشاه( و هم
در ایران شود که به ماهیت دولت دسته قرار دارند. محور دوم شامل آثاری می

توان به آثار باره میعصر پهلوی اول پرداخته و دولت محور هستند. در این
محمدعلی همایون کاتوزیان )تضاد دولت و ملت، دولت و جامعه در ایران( و 
حسین بشیریه )جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، موانع توسعه سیاسی در 

رضاشاه، از نظریات دولت  ایران( اشاره کرد، که برای تبیین ماهیت دولت
اند. این آثار با مطلقه، شبه مطلقه، مدرن و شبه مدرن بهره برده، سلطانیزم

اند تا ماهیت دولت در ایران را بررسی و پرداختن به تاریخ پهلوی تالش کرده
ی ها و سروران جامعههای اجتماعی، سازمانتحلیل نمایند و از بررسی قدرت

را مورد ی پهلوی، مغفول مانده و آنی دورههیت جامعهها و ماایرانی، ویژگی
گیرد که دولت و هایی را در بر میاند. محور سوم پژوهشبررسی قرار نداده

ویژه گرایانه و بهاند و از طریق نظریات چپجامعه را مورد توجه قرار داده
د، که از انی تولید آسیایی به تحلیل تاریخ تحوالت ایران پرداختهنظریات شیوه

تاریخ »توان از آثاری نظیر های موجود در این محور، میترین کتب و نوشتهمهم
 «شناسی سیاسی ایرانمقاالتی در جامعه»و  « ایران مدرن، ایران بین دو انقالب
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 اثر جان فوران نام برد. « مقاومت شکننده»اثر آبراهامیان و 
اند دولت را قدرتمند ر در آمدهی تحریحال به رشتهطور کلی آثاری که تا بهبه

های الگوی نظری کنترل اجتماعی، دولت که با توجه به آموزهدانند، در حالیمی
هایی که در نیمه دوم ایران را در مصاف اجتماع ایرانی با وجود تمام نظارت

عصر پهلوی اول بر مراسم، شعائر و حتی حجاب زنان و پوشش مردان صورت 
 چه گفته شد، تبیینپذیرفت باید ناتوان و ضعیف ارزیابی کرد. با وجود آن

مناسبات دولت و ملت در ایران بر مبنای نظریات کنترل اجتماعی که مفهومی 
شناسی و علوم سیاسی ویژه جامعههای علوم رفتاری و بهمشترک در آموزه

های نظریات کنترل شود، مسبوق به سابقه نیست و کاربست آموزهمحسوب می
افق جدیدی برای تواند اجتماعی در تبیین تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران می

گیری منافع ملی، های ایرانی و عدم شکلفهم تحوالت سیاسی و اجتماعی دولت
 حتی در حال و آینده باشد. 

 چیستی مفهوم کنترل اجتماعی

ها، انتظارات و ها، پایگاهنقشتوان برآمده از یمرا اجتماعی های نظام
 ب، بازار، دانشگاههای مختلفی نظیر خانواده، حزهنجارهای اجتماعی در عرصه
نظام اجتماعی شامل از این منظر،  .(665: 6035و ....ارزیابی کرد )همیلتون، 

صورت متقابل بهگر های متقابلی است که در آن دو یا چند کنشمجموعه کنش
شوند. با این بر یکدیگر اثرگذار میهای جمعی به شیوههستند و  باهم در ارتباط

 که انداز تحلیلی یا انتزاعی استیك ابزار و چشممفهوم نظام اجتماعی  وجود 
ازای مفهومی یك مابهشود و فاقد محسوب مینوعی شیوه درک واقعیت فقط 

  (. 606: 6031است )روشه،  واقعیت عینی
های علوم در همین حال، مفهوم کنترل اجتماعی نیز مفهومی مشترک در آموزه
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 شودی محسوب میشناسی و علوم سیاسویژه جامعهرفتاری و به
 (Innes, 2003, 15) برای تحلیل  6«مفهومی مرکزی»عنوان توان بهکه از آن می

 (Janowitz, 1975, 82).  تحوالت سیاسی و اجتماعی تمامی جوامع بهره برد 

همراه تعهدات، نظریات کنترل اجتماعی ناظر بر این نکته هستند که روابط مردم به
شکنی کنند و شود که قانونات همگی مانع از آن میها و هنجارها و اعتقادارزش

هستند و هرکس برخالف  0«نظم اجتماعی»همگی بر ساخته  2«قراردادهای اجتماعی»
مطابق  ).Ngo, 2011( است 4«غیر قانونی»این قواعد رفتاری عمل کند موجودی 

مردم بینی است و اگرچه طور غالب قابل پیشاین نظریه رفتار اجتماعی مردم به
دهند، اما تحقق یك نظام سیاسی وظایف خود را مطابق انتظارات اجتماعی انجام می

پذیر است که بتواند تمام عیار تنها در صورت وجود یك نظم اجتماعی موثر امکان
پذیری که جامعههای مقبول و مورد انتظار تامین کند و جاییرفتار مردم را در کانال

های رسمی منفی کنترل وجود آورد، نظامالزم را بههر علت نتواند همنوایی به
تولید یا بازتولید  و نظام کنترل بازدارنده گراجتماعی در قالب نظام کنترل سرکوب

ترتیب و در شرایطی که نظارت اجتماعی در اکثر نظریات علوم شوند. بدینمی
نظر ت اما بهتقلیل یافته اس1«سرکوب اجتماعی»و یا  9«انطباق اجتماعی»انسانی به 

رسد کنترل اجتماعی را بتوان با فرآیندهای سیاسی و بحران مشروعیت سیاسی می
  (Janowitz, 1975, 84).ها در ارتباطی وثیق ارزیابی کرد دولت

های اجتماعی بر سر معنای منازعه سازمانمفهوم دیگر کنترل اجتماعی به

                                                                                                    
6. Central  Concept. 

2. Social contracts 

0. Social Order 

4. Illegal 

9. Social  Conformity 

1. Social  Repression 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_contract
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این منظر دولت در از  .(903: 6032، )بلومها است تخصیص آمرانه ارزش
های قدرتمند اجتماعی جهت نظم بخشیدن به امور و هدایت رقابت با سازمان

تری )شامل نمادها، کارآمدتر و جذابهای مشوقرفتار افراد جامعه باید بتواند 
ارائه نماید؛ چرا که سطوح باالی کنترل اجتماعی، ها( مجازاتو  هاپاداش

های مختلف از جمله مقابله با تهاجمات زمینههای دولت را در توانایی و ظرفیت
خارجی، استخراج منابع، بسیج و سازماندهی مردم جهت انجام تحول اجتماعی، 

های توان طیفپردازان کنترل اجتماعی نیز میبخشد. در بین نظریهارتقا می
وجو کرد. در این میان، برخی نظیر مانهایم بر پردازی را جستگوناگون نظریه

قابل تحقق 2«غیرمستقیم»و 6«مستقیم»صورت اورند که نظارت اجتماعی بهاین ب
« یونگ»و برخی نظیر   (Sharma & Chandra, 1996, 228)است

(Young, 1930)  پاداش( و  0«مثبت»نیز نظارت اجتماعی را در دو قالب(
« غیررسمی»و « رسمی»صورت تبیین نظارت به کنند؛)تنبیه( تبیین می 4«منفی»

ادوارد »های تبیین نظارت اجتماعی است که از سوی یکی دیگر از گونهنیز 
شناس معروف آمریکایی، مطرح شده و بر مبنای آن اقدامات جامعه« راس

عنوان و فشار افکار عمومی به« رسمی»حکومتی و قانونی در قالب نظارت 
 (.Ross, 2009) شودبندی میاجتماعی دسته« غیر رسمی»مصادیق نظارت 

و نظارت 9«خودآگاه»همین حال نظارت اجتماعی در قالب نظارت  در
نیز تبیین شده که در نظارت نخست قوانین و در نظارت نوع دوم 1«ناخودآگاه»

                                                                                                    
6.  Direct Control 

2. Indirect Control 

0. Positive 

4. Negative 

9. Conscious 

1. Unconscious 
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آموزد، کانون تمرکز تدریج میها، آداب و رسومی که انسان از بدو تولد بهسنت
کوب شود؛ اگرچه برخی نظارت اجتماعی را از اساس ابزار سرمحسوب می

 .(Janowitz, 1975, 99) کنندآگاهانه و یا ناآگاهانه جوامع معرفی می
پردازان معروف در حوزه کنترل نیز یکی دیگر از نظریه 6«تراویس هیرشی»

و 4«درگیری» ،0«تعهد»،2«وابستگی»اجتماعی و معتقد است که چهار عنصر 
شود مانی واقع میرفتاری زکجشوند و منجر به پیوند فرد و اجتماع می9«اعتقاد»

 ,Hirschi) ضعیف باشد یا گسسته شودهر علت اجتماع بهکه پیوند میان فرد و 

های حاصل از نظریات کنترل چه گفته شد، بر مبنای آموزهمطابق آن .(1969
ها، های سیاسی، شورشرفتاریتوان میزان باالی خشونت، کجاجتماعی، می

مثابه فقدان کنترل اجتماعی ارزیابی ن را بهها در ایران پیشامدرتمرد و نافرمانی
واسطه ضعف دولت و عدم های اجتماعی در ایران بهکرد که طی آن شبکه

آرایی طور مداوم در مقابل یکدیگر و نیز مقابل دولت صفبه« جامعه»تکوین 
کردند. در ادامه این نوشتار میزان توانایی دولت در ایران عصر پهلوی اول، می

های های موجود در منابع دست اول از منظر آموزهها و یادداشتحلیلبر اساس ت
 ی کنترل اجتماعی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.نظریه

 کنترل اجتماعی و مناسبات دولت و اجتماع در ایران 

ظهور صفویه تا سقوط  ی تاریخ ایران ازبا استناد به آثار متعددی که درباره
توان چنین ادعا نمود که در آمده است می ی تحریرقاجاریه به رشته

های مرکزی از قدرت چندانی در مقابل اجتماع در ایران برخوردار حکومت
                                                                                                    
6. Travis Hirschi 

2. Attachment 

0. Commitment 

4. Involvement 

9. Belief 
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با ظاهری پنداشتن و تشریفاتی بودن 6«دوگوبینیو»اند. در این ارتباط نبوده
شدت بر نویسندگانی که در مورد اقتدار شاهان ایرانی سخن فرامین سلطنتی به

ی سلطنتی در جهان یافت هیچ سلسله»گوید: تقاد کرده و میگویند، انمی
: 6030)دوگوبینیو، « شود که موقعیت نامناسبی نظیر شاه ایران داشته باشدنمی

توانستند اجتماعات ایرانی را بر اساس های ضعیف نمی(. این حکومت236
 یهای خود دست یابند زیرا کارویژهامیال خود هدایت نموده و به خواست

کنترل اجتماعی در انحصار رقبای اجتماعی آنان بود. از جمله بارزترین 
توانند نمایان سازند، ها نفوذ و جایگاه خود را در آن میهایی که دولتصورت

که در ایران رسیدگی به دعاوی مردم و حل مخاصمات اجتماعی است؛ در حالی
ای ایالت، مردم برای حل مشکالت و منازعات خود به بیوت علما، رؤس

: 6035کردند )آبراهامیان، سفیدان و کدخدایان خود رجوع میطوایف، ریش
معنای استقالل از دولت و عدم نفوذ و قدرت کنترل اجتماعی (. این امر به09

 ها بود. حکومت
های پیشامدرن ایران سبب عدم توان کنترل، نفوذ و ضعف اقتدار دولت )6

شد؛ ها میپنهانی در جهت حفظ دولتهای مستبدانه و اغلب اتخاذ روش
کاری، کردند از طریق سرکوب، فریبصورتی که آنان تالش میبه

انگیزی، تبعید و رشوه، رقبای اجتماعی را از تقابل با حکومت باز دارند تفرقه
(. بر این پایه شاهانی که قدرت نظامی بیشتری داشتند )شاه 31: 6015)نوایی، 

را سرکوب نموده  شار و آغا محمدخان قاجار( اجتماععباس صفوی، نادر شاه اف
یازیدند. گیری و...( دست میهای دیگر )تفرقه، تطمیع، گروگانبه روش و بقیه

ها و کردند با بر انگیختن حسادتها تالش میدر مواردی هم حکومت
اجتماعی ایالت، طوایف و رهبران جامعه را مستهلك و در های درون رقابت

                                                                                                    
6. Joseph Arthur Gobinieau 
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عمل آورند تضعیف نموده و از اتحادشان علیه حکومت مرکزی ممانعت بهنتیجه 
 (. 45 :6033بنوعزیزی،  ؛)اشرف

ثباتی ضعف دولت در توزیع منابع و برقراری امنیت اجتماعی سبب بی )2
نمود و افراد برای ناپذیر میاجتماعی شده و در نتیجه منازعات را اجتناب

بردند که این امر با تمایز میان ها پناه میهصیانت از خویش به اجتماعات و گرو
شد و منازعات اجتماعی نظیر مذهبی، قومی، خودی و غیر خودی همراه می

(. در این شرایط 25: 6031کرد )آبراهامیان، ای و... را بازتولید میقبیله
توانست کنترل اجتماعی را هدایت و به سازش حکومت مرکزی که خود نمی

عنوان کالنتر، کرد با به کارگیری متنفذین محلی بهش میدعوت نماید، تال
قاضی و کدخدا ضعف کنترلی خود را پوشش داده و مردم را از طریق دخالت 

غیر از این افراد رضایت سروران محلی به آرامش دعوت کند، زیرا مردم به
گرفت (. در مواردی هم که اعتراضات باال می633: 6032دادند )سیوری، نمی
عنوان ردم نسبت به دولت ناخرسند بودند، حکومت از علما و امام جمعه بهو م

 6050شدند )مارتین، بردند و معموالً هم موفق میمی واسطه و میانجی بهره
(. البته حکومت مرکزی نیز برای ایجاد ترس و افزایش اقتدار خویش در 609:

تنبیه و در مواردی هرازگاهی افراد یاغی و گناهکار را « منفی»قالب کنترل 
 کرد. اعدام می

های مختلف اجتماعی دارای رهبران و سروران نیرومندی با این وجود، گروه (0
گاه اجتماعی خود به حیات و قدرت بودند که مردم برای حفظ زیست و زیست

بخشیدند. از سوی دیگر رهبران اجتماعی نیز برای حفظ این این زعما تداوم می
های اجتماعی تأکید انداختند و بر خصومتت فاصله مینظم میان اجتماعا

توان از قدرتمندترین را می 6«سروران اجتماعی»طور کلی ورزیدند. بهمی

                                                                                                    
6.Strongmen 
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شد و ای و موزاییکی شدن اجتماع ایرانی میهایی دانست که سبب شبکهگروه
 این در حالی بود که خاندان سلطنتی و منسوبین آن با استفاده از قدرت، نفوذ و

های ی نخبگان دیوانی و خواستگرایانههای اصالحگری در برابر سیاستتوطئه
واسطه وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی حکومت مرکزی توان مقاومت داشتند و به

شدند ساالری پدرساالرانه حمایت میممتازی که دارا بودند از سوی دیوان
 (.623: 6033)سمیعی اصفهانی، 

نافذترین زعمای اجتماعی، رهبران مذهبی بودند که در ترین و اما محبوب (4
رفتند و در شمار میمقابل نفوذ و کنترل اجتماعی دولت، یك مانع بزرگ به

کردند. سرجان ملکم، در اینباره عین حال خود به کنترل اجتماعی مبادرت می
علمای ملت که عبارت از قضات و مجتهدین است همیشه مرجع »عقیده دارد 

حدی اند؛ اعاظم این طبقه بهدست و پا و حامی فقرا و ضعفای بیچارهبی رعایای
محترمند که از سالطین کمتر بیم دارند و هر وقت مخالفت شریعت و عدالت 
حادث شود خلق رجوع به ایشان و احکام ایشان کنند و احکام عموماً جاری 

 6012)ملکم، « است تا وقتی که وضع مملکت اقتضای آالت حرب نکند
ی انحصار قضاوت، آموزش، وسیله(. این سروران اجتماعی نیرومند به946:

های مذهبی و نظایر آن اغلب ها و حرممسئولیت اموال موقوفه، تولیت آستان
 6033آبادی، نمودند )دولتها را به کرنش در برابر خود وادار میحکومت

:642 .) 
ی بودند که از توان کنترل هایداران و مالکان بزرگ از دیگر گروهزمین (9

ترین منابع اجتماعی در ایران بهره داشتند. از آنجا که اشراف و خوانین عمده
ثروت و منزلت اجتماعی یعنی زمین را در اختیار داشتند، از استقالل و نفوذ 

باره معتقد است که در این« آبوت»باالیی برای کنترل اجتماعی برخوردار بودند. 
گیالن که بسیار ثروتمند بودند و در بسیاری موارد ارباب آن مالکان زمین در 

شدند، غالباً از حاکمان دولتی که در رأس بودند اطاعت نواحی محسوب می
آوری از قدرتشان سوءاستفاده طرز شرمبه»کردند و کرده و مستقل عمل مینمی
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 (.901: 6035)لمبتون، « نمودندمی
رین رهبران اجتماعی و رقبای دولت برای کنترل تتجار و بازاریان نیز از مهم (1

دلیل ارتباطات و مبادالت تجاری در شدند. این گروه بهاجتماعی محسوب می
داخل و خارج از کشور، ارز و نقدینگی فراوانی در اختیار داشته و عامل اصلی 

هر »گوید: قدرتمندیشان نیز همین بود. سرجان ملکم در مورد این گروه می
)ملکم، « سازدکه با این طبقه درافتد خود را رسوای جمیع اطراف می پادشاهی

معتقد است که رابطه میان دولت با طبقه تجار از نوعی 6«متی(. »946: 6012
ی مذهبی تشیع، تجار خودمختاری این طبقه حکایت دارد و با وجود سلطه

بردند هره میسان شیعیان از آزادی عمل فراوانی بیهودی، مسیحی و ارمنی نیز به
(.Matthee, 2000, 133) موجب شیعی به افزون بر این تجار و بازاریان

تمکن مالی و در دست داشتن نقدینگی، با رعایت اصول اخالقی و احکام تشیع 
کردند و نیز با پایبندی به پرداخت خمس ، کسب محبوبیت می«قسط»از جمله 

همین امر موجب پیوند این  خود جلب کرده وو زکات نظر روحانیت شیعه را به
 .,Ashraf)  (538 ,1988دو گروه قدرتمند و محبوب مردمی شده بود

کرد طیف دیگر رهبران اجتماعی را که اجتماعات را در ایران کنترل می (3
رؤسای ایالت، عشایر و خوانین محلی که بیشتر در نقاط مرزی زندگی 

درصد جمعیت ایران را تشکیل  09تا  29ها دادند. ایلکردند تشکیل میمی
( 90: 6035دادند و در عمل کامالً خودگردان و مستقل بودند )آبراهامیان، می

ها وابسته و محتاج موجب قدرت نظامی ایالت بدانها بهو حتی حکومت
(. در کنار رؤسای ایالت، خوانین محلی نیز 150: 6050کوب، شدند )زرینمی

عنوان شاهانی محلی محسوب رسیدند و بهصورتی موروثی به قدرت میاغلب به
رفتند و شمار مییران بهی شاهانی کوچك در پادشاهی امثابهشدند. آنان بهمی

                                                                                                    
6. Matthee 
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با شوراندن یك ایل ها دولت نیز توان کنترل ایشان را نداشت، اگرچه دولت
های طور معمول تالش داشتند تا بقای خود را تضمین و مالیاتعلیه دیگری به

 (. 023: 6035اندکی از ایشان اخذ کنند )تاپر، 
ا طی دوره صفویه تا ترتیب تصویری از منازعه درازمدت در ایران ربدین (3

توان به تالش برای کنترل اجتماعی از سوی سروران قاجاریه و فراسوی آن می
شد در این راستا ترس از گروهای قدرتمند موجب می اجتماعی نسبت داد.

طور مداوم در معرض خطر باقی بماند و برای ایمن ماندن از این خطر دولت به
اجتماعی بیافزاید و در عین حال به گری یا همان کنترل مستقیم بر سرکوب

را در وضعیت منازعه نگاه دارد. بنابراین های قدرتمند باج دهد و یا آنانگروه
های حکومتی برای ثبات های دولت صرف بند بازیای از تواناییبخش عمده

 قدرت خود بود.
در طول این دوره وجود دولت ضعیف و زعمای اجتماعی قدرتمند موجب  (5

صورتی مداوم در تکاپو بوده و امنیتشان شد مردم برای صیانت از خویش به
همواره در معرض خطر باشد و ضرورت صیانت از برزیستن،  مردم را وادار به 

ا وجود کرد. بنابراین بپذیرش کنترل از سوی دولت یا رهبران اجتماعی می
حکومت مستبد اما ضعیف و سروران اجتماعی غالباً ظالم، مردم ایران به تقال 

و  کردندآوری دنبال میبرای حفظ بقای خویش، راهبرد پر از اضطراب و دلهره
بردند و همواره در تعبیر اتابکی، از دامن ظالمی خشن به ظلمی دیگر پناه میبه

 .(Atabaki, 2007, xv) ی منجی و شخصیتی مقتدر بودند اندیشه

 دولت مشروطه و تداوم ضعف کنترل اجتماعی دولت

ترتیب سنگ بنای دولت مدرن در پی پیروزی انقالب مشروطه گذارده شد. بدین
که با تشکیل مجلس قانون اساسی تدوین گشت و نمایندگان ملت با تصویب 

دن دولت قوانینی نظیر تأسیس بانك ملی، لغو تیولداری، تحت فشار قرار دا
ها، امور خانهبرای رسیدگی به امتیازات واگذار شده به بیگانگان، اصالح وزارت
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ی عمومی، تصویب قوانیین مطبوعات، مالی، گمرکات، پیشنهاد نظام وظیفه
ثبت اسناد و امالک، دیوان محاسبات عمومی و قانون محاسبات برای کنترل 

ریزی کنند )سینایی، ند را پایهی دولت، تالش کردند دولتی نوین و قدرتمبودجه
6034: 625 .) 

های فراوانی در برابر ساخت دولت جدید و مقتدر وجود داشت. در اما چالش
ی مشروطه کثرت قدرت، هم در دولت و هم در اجتماع در حال گذار به دوره

شدت فزونی یافته بود، زیرا سروران اجتماعی در مجلس حضور داشته جامعه به
نهی نیز  و گیری و امرنظارت نسبت به عملکرد دولت، به تصمیمو افزون بر 

چنین برخی از آنان به درون دولت راه (. هم04: 6035پرداختند )تنکابنی، می
یافته بودند، این مسئله موجب شد تا اختالفات و منازعات اجتماعی به دولت و 

ها گردد ثباتی حکومت و کاهش عمر کابینهمجلس نیز راه یابد و سبب بی
: 6016آوردند )هدایت، ها چند ماه هم دوام نمیطوری که برخی از دولتبه

000.) 
های مشروطه توان ایجاد نظم و امنیت اندک گذشته را هم نداشتند، دولت

ی پیشین حکومت که در ایاالت و والیات هر حاکم و خانی به شیوهطوریبه
ند و یهودیان را مورد آزار قرار بریدمی« سر جوانی را به جرم سه شاهی»کرده، 

سر برده و دادند. بازارها و دهات نیز در شرایط مملو از ناآرامی و ناامنی بهمی
(. دولت که از ضعف نیروی 11: 6033گرفت )شوکت، مورد غارت قرار می

برد تنها بر روی کاغذ انسانی کافی و متخصص و کمبود منابع مالی رنج می
موجب ضعف (. در این شرایط پلیس نیز به02: 6034وجود داشت )مستوفی، 

ی مجلس در دولت و کمبود منابع دچار مشکل شده بود منتصرالسلطان، نماینده
اند که هر حمالی قدری بدبخت شدهها بهدر مملکت ما پلیس»: گویدباره میاین

 (.11: 6033)شوکت، « زندها میتوی سر آن
طرفی دولت ایران، بیگانگان وارد ایران بیرغم با آغاز جنگ جهانی اول و به

(. در 20-29: 6033وتاز قرار دادند )اتحادیه، ی تاختشده و خاکش را عرصه
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های خارجی در امور کشور، سبب دخالت قدرتاین شرایط حکومت مرکزی به
ای سابقهصورت بیومرج نیز بهطبع ناامنی و هرجبیش از پیش ناتوان شد و به

: 6036ن شرایط بحرانی سبب روی کار آمدن رضاخان شد )بهار، ظاهر شد. ای
(، زیرا رهبران اجتماعی از جمله 635: 6031؛ خلیلی، کشاورز شکری، 12

دیدند )سمیعی روحانیون و تجار کشور و مذهب را در خطر اضمحالل می
( و از ظهور فردی که توانایی نجات کشور و برقراری 695: 6050اصفهانی، 
ی این وضعیت یت در کشور را داشته باشد، استقبال کردند که ثمرهنظم و امن

گیری روزآمد سال  با قدرتو پس از پنج6255پیروزی کودتای اسفند 
 رضاشاه و پیروانش در نهایت به تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی ختم شد.

ها برای انجام مدرنیزاسیون و در پی روی کار آمدن سلطنت پهلوی، تالش
ازی از باال شدت گرفت، اما این بدان معنا نبود که مالکین و رهبران نوس

های اجرایی محلی نافذ باشند، بلکه آنان از اجتماعی نتوانند در دولت و دستگاه
مسئولین دولتی را تحت تأثیر قرار  توانستندیمطریق پرداخت رشوه و نظایر آن 

سازی در راستای نوینوسیله اهداف خویش را محقق سازند. داده و به این
کرد برای کنترل رفتارهای اجتماعی، دولت، وزارت دادگستری نیز تالش می

همین انحصار قضاوت را از دستان علما، خوانین و کدخدایان بیرون آورد. به
ها را تعطیل و منحل نمود و ی دادگاهاکبر داور سازمان عدلیه و همهمنظور علی

دادگستری را به سبکی اروپایی تأسیس نمود ظرف دو ماه سازمان نوین 
حال داور و دولت پهلوی نتواستند در (. با این624: 6050ی، زندیه، پهلوانده)

کلی پیروز شوند و علما و روحانیون را از قضاوت دور سازند، زیرا این امر به
در این مسیر سخت محتاج نیروی متخصص و کارآمد بودند )اعظام قدسی، 

، هاها، درگیریموجب رقابت. از سوی دیگر وزارت عدلیه به(206: 6035
ها و منازعات داخلی میان متجددین و نیروهای سنتی و نیز فساد و حسادت

های قدرتمند اجتماعی نظیر بازاریان، اعمال نفوذهایی که از سوی شخصیت
توانست با قدرت داران در دادگستری وجود داشت، چندان نمیتجار و زمین



 312 ی کنترل اجتماعی در ایراندولت و مشکله

 

ی مهم دادگستری را فراهم خانههای تضعیف وزارتکند و همین امر زمینه کار
 (.13: 6033)عامری، د کرمی
کرد با ساخت مدارس نوین، دانشگاه و نظایر چنین حکومت پهلوی تالش میهم

آن افزون بر کاهش نفوذ رقبای روحانی، سطح کارکرد توزیعی خویش را ارتقا 
خواهد که میصورتیهای جدید، آنان را بهآموزشبخشیده و با تربیت افراد با 

موجب در اولویت قرار گرفتن نوسازی ارتش و شهرسازی کنترل نماید. اما به
نوین، از تخصیص منابع مالی، آموزشی، بهداشتی و... به مناطق دور از شهرهای 

ویژه روستاها غفلت گردید و دولت پهلوی نتوانست کارکرد توزیعی بزرگ و به
ی بودجه از النه، کارآمد و مناسبی ارائه کند. در این راستا تدوین برنامهعاد

تواند معیاری برای کارکرد توزیع منابع دولت برای کنترل سوی دولت می
اجتماعی مثبت قلمداد گردد. در این راستا ناتوانی دولت پهلوی اول در اجرای 

 6004 -6020های ی سالتوان در تخصیص بودجهکارکرد توزیع را می
 مالحظه نمود:

ی دولت پهلوی اولتوزیع بودجه  

(11: 0232یر، منبع: )باری  
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های دولت پهلوی اول را مشاهده نمود، توان اولویتبر اساس نمودار فوق می
ی جدید متوسط شهری قرار گرفته است. ی منابع مالی در خدمت طبقهکه عمده

ی ادوار در مالیه و فرهنگ در همهدهد ارتش، چنان که نمودار نشان میآن
های راه، صنایع و معادن، فرهنگ و خانهاند و در وزارتاولویت مالی قرار داشته

مورد توجه قرار گرفته شدند. این در حالیست که  6063کشور از سال 
های کشاورزی و بهداشت که شمار زیادی از مردم آن دوره را تحت خانهوزارت

 رین ردیف بودجه برخوردار بودند.پوشش داشتند، از کمت

ی دولت پهلوی از مواجهه با سروران اجتماعی در واقع ضعف توزیع بودجه
گیرد بدین معنا که دولت برای مقابله با این ویژه ایالت و عشایر نشأت میبه

شبکه قدرتمند شبه نظامی، باید به وزارت جنگ و وزارت راه اهمیت بیشتری 
ها و محورهای مواصالتی به نقاط تر نظامیان و افزایش راهداد و در تجهیز بیشمی

کوشید تا از این طریق ایالت و عشایر را تحت دور از مرکز بیش از پیش می
 6061ی کشور تا سال همین روی بودجهداد. بهکنترل و نفوذ بیشتری قرار می

بیش از امر آموزش، کشاورزی و بهداشت، به دو وزارت جنگ و راه معطوف 
ی توزیع ی سرکوب ایالت و عشایر موجب تضعیف کارویژهبود و مسئله

تا  6063شد. در همین حال از سال ای دولت پهلوی میدرآمدی و بودجه
ی توزیع بودجه به دلیل سرکوب ایالت و خوانین، از یك نوع نحوه 6020

ها با تعادل و توازن بهتری برخوردار شده و وزارت جنگ و راه در این سال
 کاهش توجه و اهمیت ملموسی نسبت به گذشته روبرو شد.   

ی افسری، اجرای قانون خدمت نظام وظیفه، دولت توانست با تأسیس دانشکده
افتتاح دانشگاه تهران و بورس تحصیلی خارج از کشور برای تحصیالت عالی، 

ل دلیحال، بهکارشناسان، متخصصین و نخبگان بسیاری استخراج کند. اما با این
ویژه تهران، افراد بسیاری محدود بودن این امکان به شهرهای بزرگ و به

توانستند در دانشگاه تحصیل کنند و متخصص شوند؛ این بدان معنا بود که نمی
از افراد جامعه را در بر  %60ا ت 9های استخراجی دولت حداکثر توانایی
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ی محدود بود و توان گفت چون قلمرو نظام آموزشطور کلی میگرفت. بهمی
گرفت، دولت کارکرد این تسهیالت تنها به اقلیت متوسط شهری تعلق می

(. افزون بر این، دولت 92: 6033)آوری، ت توزیعی و استخراجی مناسبی نداش
ترین و ارزشمندترین منبع زیرزمینی یعنی نفت نیز پهلوی اول در استخراج مهم

انگلیس به استثمار نفت ایران بسیار ناتوان بود و اگر شرکت نفت ایران و 
ی ارزشمند را نداشت؛ پرداخت، دولت پهلوی توان استخراج این مادهنمی

شود همین عدم توانمندی برای کسب منافع مالی در ترتیب مالحظه میبدین
های خارجی راستای کنترل اجتماعی، سبب عقد قراردادهای نامطلوب با قدرت

یی داشتند؛ در واقع دولت پهلوی با علم به و غربی شد که توان استخراجی باال
السهم ایران از تولید نفت زنی بر سر حقعدم توانایی در استخراج نفت، به چانه

 (.249: 6033)فرییر، د اقدام نمو

 سیاست کنترل اجتماعی در دولت پهلوی اول 

های برزیستن و از طریق ساخت نظام معانی، های ضعیف با اتخاذ سیاستدولت
ها و ها، ایدئولوژی واعتقادات( و نیز پاداشربندی نمادین )اسطورهپیک

کنند به قدرت خود تداوم بخشیده و از طریق آن به امیال ها تالش میمجازات
از آنجا که دولت پهلوی اول برای دستیابی و اجرای  وخود نائل آیند 

ختلف های مکرد با روشهایش قدرت و توان مناسبی نداشت تالش میخواست
کنترل اجتماعی اعم از مثبت و منفی، مستقیم و غیر مستقیم، خوداگاه و 

اش خواهانههای مدرن و تجددناخوداگاه و رسمی و غیررسمی به امیال و آرمان
همین روی سیاست دست یافته و رقبای اجتماعی خود را تضعیف نماید. به

داشته و دوستی و  وبوی دینیهای ابتدایی رنگکنترل اجتماعی دولت در سال
شد، زیرا علمای داران را موجب مینزدیکی ابتدایی با علما، بازاریان و زمین

شیعه با در دست داشتن انحصار آموزش، قضاوت، مرجعیت و تولیت موقوفات 
توانستند در مسیر عنوان قدرتمندترین رهبران اجتماعی میو اماکن مقدسه به
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داران ها و زمینرا ایفا نمایند. بازارییابی حکومت پهلوی نقش بزرگی قدرت
های فراوان قدرت نفوذ اجتماعی فراوانی داشتند. موجب امالک و دارایینیز به

اما پس از تثبیت قدرت، طبیعی بود که دولت برای افزایش قدرت کنترلی 
ی رقیب یعنی سروران متعدد اجتماعی را تضعیف سازند؛ چه هاسازمانخویش 

کاست، ناخواه از توان حکومت مرکزی میی اجتماعی خواهاینکه وجود زعما
های تشویقی، تنبیهی چنان که گفته شد از طریق سیاستهمین دلیل دولت آنبه

رقبا را از صحنه خارج و یا تحت کنترل  آرام آرامگرانه، تالش کرد تا و توطئه
 در آورد.

های اداریدر همین ارتباط دولت پهلوی اول با برگزاری و شرکت در عز
های محرم و صفر، سفر به عتبات و احترام به نظرات و منویات مراجع و ماه

علما عظام، ابتدا به کسب مشروعیت و حمایت علما و روحانیون پرداخت و به 
(، اما پس 000: 6033)الگار،  دادهای ایشان با فروتنی پاسخ مثبت میخواسته

از تثبیت قدرت و احساس نیاز آن به تقویت حکومت مرکزی و انجام 
اصالحات، منازعات میان دولت و روحانیت آغازیدن گرفت. در ابتدای این 

طور محسوسی مسیر با اصالحات در وزارت دادگستری، قدرت روحانیت به
لباس متحدالشکل، در پی  کاهش یافت. افزون بر این دولت با اجرای قانون

های ی تصویب الیحه، اجرای آن و پاسخکاهش قدرت روحانیت بوده؛ اما نحوه
ی (، نشان دهنده031: 6016دولت و شخص شاه به اعتراضات علما )هدایت، 

باشد. در ی روحانیت میضعف دولت پهلوی و در مقابل، نمایانگر جایگاه ویژه
کلی از چون آتاتورک، روحانیت را بهنبود همواقع دولت پهلوی و رضاشاه قادر 

بین ببرد؛ زیرا قدرت علمای شیعه و نفوذشان در جامعه بسیار بیشتر از 
ی دوم قانون لباس متحدالشکل عنوان مثال در مادهروحانیت سنی ترکیه بود. به

ی دهات که در امتحانات توان دید که در آن مجتهدان، مراجع امور شرعیهمی
، محصلینی که از سوی دو مجتهد جواز روایت نمازانشیپشدند، قبول می

گذاشتند و در نهایت سر می داشتند، طالبی که امتحانات را با موفقیت پشت
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)مکی، د های غربی معاف شدنمدرسین فقه و اصول و حکمت از پوشیدن لباس
6034 :614 .) 

ین کنترل چنان که ذکر شد تالش دولت برای کنار زدن عوامل جایگزهم
شود. در این شرایط، سیاست به ی سیاسی میاجتماعی، سبب بروز منازعه

اغلب  گردد. این نزاعمیان دولت و جامعه تبدیل می« سازش»کشمکشی برای 
ها در برابر دهد. در این میان برخی گروهدر نواحی دور از مرکز رخ می

شود برای از می کنند و دولت مجبورهای اصالحی حکومت مقاومت میسیاست
کنترلی که در اختیار دارد، نظیر  ها، از منابع اقتصادی و مالیبین بردن مقاومت

های مالیاتی، اعطای پاداش و قراردادها بهره جوید و از ابزارهای معافیت
سود تشویقی، تنبیهی و نمادین بهره بگیرد تا مردم را متقاعد سازد که تغییرات به

کرد رقبای همین روی دولت تالش میبه (Migdal, 193-197). آنان است
طرق گوناگون شبه نظامی و قدرتمند خود یعنی خوانین و رؤسای ایالت را به

های چون حکومتتضعیف و یا نابود سازد. بر این اساس این دولت نیز هم
پیشین، برای سرکوب ایالت و عشایر دست به دامان ایالت متخاصم شد و با 

د به سرکوب آنان دست زن توانستنان هرگز متحد نخواهند شد، علم به اینکه آ
(. دولت در برابر حاکمان قدرتمندی نظیر شیخ خزعل و 29: 6033)هامبلی، 

( که البته 16: 6033السلطنه نیز به دسیسه و قتل توسل جست )آقازاده، اقبال
این نشان از ضعف دولت داشت، زیرا دولتی که از اقتدار و مشروعیت 

زند و ای نظیر ترور و قتل دست نمیخوردار است، به اعمال مخفیانهبر
 کند.هایش را از طرق قانونی پیگیری میخواست

در ارتباط با تجار، دولت برای کنترل اقتصاد کشور و تضعیف قدرت تجار و 
کار برد، که از آن جمله لغو مالیات ای را بههای ویژهبازاریان سنتی نیز سیاست

: 6031نحصار تجارت خارجی و ایجاد بانك ملی بود )آبراهامیان، اصناف، ا
کار خود ادامه داران آزادانه به(. در این دوره غالب مالکین و زمین605

دادند، هر چند با وجود نیروهای انتظامی و نظامی دیگر صاحب قلعه و می



 فصلنامه دولت پژوهي   111

 

کوچك توانستند باشند، اما قانون ثبت امالک نیز به این گروه تفنگدار نمی
ها تعلق نداشت، یاری خواری و ثبت اراضی که به آنثروتمند در راستای زمین

 (.635: 6033الچالن، رساند )مك
کار برد که شامل های کنترلی دیگری نیز بهحکومت پهلوی اول سیاست

شد و در قالب کنترل ناخوداگاه و غیرمستقیم قابل ایدئولوژی و نمادسازی می
ین ارتباط دولت تالش کرد تا از طریق ایدئولوژی موسوم بندی است. در اطبقه

گرا، قواعد رفتاری مردم را تغییر داده و قدرت مذهب و به ناسیونالیسم باستان
ی و تجانس ملی همگنسو بر متولیان آن را کاهش دهد. این ایدئولوژی از یك

دنبال سبك اروپا را تأکید داشت و از سوی دیگر تجدد و مدرنیزاسیون به
های ملی در جامعه، (. برای تزریق آگاهی09: 6035، نژادیغن) کردمی

ی دایره»، «فرهنگستان»چون سازمان جدید های فرهنگی متعددی همسازمان
ایران »ی هینشر، «کمیسیون جغرافیا»، «انجمن میراث ملی»، «تنویر افکار عامه

تأسیس کرد  را« نهراژورنال ت»و « اطالعات»ی دولتی هاروزنامه، «باستان
ها نام گروهگرایانه بههای ملی(. اما بیشتر این فعالیت612: 6035)آبراهامیان، 

داد با صدور شد و حکومت مرکزی ترجیح مینهاد ثبت میهای مردمو تشکل
ها و فرامین محرمانه، ارتباطی مخفیانه و پنهانی با این امور داشته باشد نامهبخش

 (.00: 6039نرگسی، )رمضان
ها، نخبگان گرایی دولت پهلوی در بهترین شرایط در نزد سازمانایدئولوژی ملی

واسطه عدم عبور از به، اما ، معتبر بودرسمی حکومت و برخی از روشنفکران
پایداری در میان مردم نداشت.  نفوذِسمت جامعه در ایران عصر پهلوی اجتماع به

ن ناسیونالیسم قرار نگرفتند، بلکه اغلب در تنها تحت تأثیر ایهای مردم نهتوده
مقابل آن ایستادگی و مقاومت از خود نشان دادند. علت اصلی این مقاومت، از 

ها، با تبلیغ ی انگلیسنشاندهعنوان دستشد که رضاشاه بهاین عقیده ناشی می
)سینایی، د خواهد اسالم را از میان بردارنهادها و فرهنگ ایران باستان، می

6034 :633.) 
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 های کنترلی دولت راهبردهای تدافعی سروران اجتماعی در برابر سیاست

ی ایران، با روی کار آمدن دولت رهبران و زعمای سنتی و قدرتمند جامعه
پهلوی و تحدید قدرتشان از سوی حکومت مرکزی، راهبردهای متفاوت و 

های واکنشگوناگونی را برگزیده و هر یك در جهت حفظ موقعیت خود 
دادند. در این میان ضعف کارکردی دولت پهلوی اول، فساد ن خاصی نشا

ساالری و کارگزاران آن موجب شد تا برخی از سروران موجود در دیوان
شکل که سروران اجتماعی در کنترل اجتماعی دست باال را داشته باشد. بدین

أمورین دولتی را اجتماعی از طریق تهدید و ارعاب، تطمیع و پرداخت رشوه، م
از اجرای قوانین بازداشته و در نهایت موجبات ضعف کارکردی و کنترلی 

 کردند.دولت را فراهم می
غالب علما و روحانیون نیز هر چند در مقابل دولت به تقیه و سکوت پرداخته و 

: 6033ی علمیه را حفظ نمایند )الگار، دادند اصل دین و حوزهترجیح می
از آنان نیز نسبت به اقدامات دولت نظیر خدمت سربازی و (، اما برخی 004

( و در عمل مانع از 141: 6034کشف حجاب اعتراضاتی داشتند )پورشالچی، 
شدند که سیاست کنترل اجتماعی دولت با توفیق توام شود. با وجود آن می
ای که دولت در مواجهه با مسائل فرهنگی گرایانههای غیر دینی و غربسیاست

پیش گرفت و قصد کاهش قدرت روحانیت را داشت اما در این مسیر در 
ی اقداماتی که دولت پهلوی اول در مورد نتیجه6توفیق زیادی نیافت. زیرینسکی

در راستای تضعیف جایگاه و قدرت اجتماعی روحانیت انجام داد معتقد است: 
تقویت و کردن دست، زمینه را برای ه تناقض اینجاست که این تضعیف و کوتا»

قدر آنان بیشتر ثروت و قدرت ر باال رفتن حیثیت و اعتبار علما فراهم ساخت. ه
دادند، نفوذشان در میان عامه مردم بیشتر شد. با رفتار خود را از دست می

                                                                                                    
6. Michael Zirinsky 
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عنوان ی علما بهمستبدانه ضد روحانیت رضاشاه، باورهای سنتی عامه درباره
عوض، وظایف سنتی اسالمی  پرست سست شد. درخور و پولآخوندهای مفت

عنوان مردانی که معرفت اصولی نسبت به دین دارند، داوران اخالقی و آنان به
حامیان مردم در برابر زمامداران مستبد ثروتمند و قدرتمند هستند، در نظر مردم 

پیمود و تماس خود با گرایی را میبرجستگی یافت. از آنجا که رژیم مسیر غرب
رفته به معمولی را از دست داد، بخش روزافزونی از مردم رفتهایرانیان ساده و 

این نتیجه رسیدند که روحانیت منبع جایگزین رهبری مشروع است. شهادت 
« دست دولت، این گرایش را تقویت کردروحانیونی مانند مدرس به

 (.604: 6033)زیرینسکی، 
را تأسیس « بانك ملی ایران»دولت برای کنترل ارز و نیز تجارت خارجی، 

نمود؛ اما بازاریان و تجار چندان تمایلی به این بانك نشان نداده و ترجیح 
های سنتی رفع نمایند. همین امر سبب دادند نیازهایشان را از طریق صرافییم

خواست نتواند اقتصاد کشور و نقدینگی را در دست چنان که میشد تا دولت آن
چنین در راستای . تجار و بازرگانان هم(693: 6033، انیکاتوز ونیهمابگیرد )

های خاصی نظیر سازش، تداوم نفوذ اجتماعی و حفظ جایگاه خود استراتژی
های دولتی را در همکاری، تطمیع و پرداخت رشوه به کارگزاران فاسد دستگاه

کردند و در های کنترلی دولت بر تجارت خارجی و ارز دنبال مقابل سیاست
طریق ارسال نامه به مسئولین دولتی، انتقادات و های مناسب از زمان

های اقتصادی دولت پهلوی را انتقال ی خویش نسبت به سیاستشنهادهایپ
(. افزون بر این، بیشتر بازاریان 261: 6030دادند )مجموعه اسناد تاریخی، می

های ضد دینی دولت مخالفت ورزیده که تمایالت مذهبی نیز داشتند، با سیاست
رساندند. دولت پهلوی در برابر تجار و بازاریان حانیت نیز یاری میو به رو

سنتی به پیروزی دست نیافت و این بازاریان بودند که بعدها نیز به همراه 
 روحانیون توانستند نقش عظیمی در تحوالت ایران بازی کنند. 

های کنترلی اغلب مالکین ایران در این دوره احساس خطر چندانی از سیاست
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همین علت در مقابل دولت دلیلی برای مقاومت و کردند و بهلت نمیدو
ایستادگی نداشتند. بسیاری از آنان در این زمان بر ثروت خود افزودند و با 

صاحب و خرده مالکان را به های بیسوءاستفاده از قانون ثبت اراضی زمین
ن مجلس ملی ها بسیاری از نمایندگاچنین در این سالامالک خود دوختند. هم
معنای تداوم جایگاه سیاسی مالکین سنتی در ایران مدرن از این گروه بوده که به

دلیل افزایش ثروت و (. خوانین محلی نیز به33: 6033بود )اشرف؛ بنوعزیزی، 
ارتقا امکانات در شهرها و همکاری بیشتر با دولت، از روستاها رفته و امالکشان 

خواستند امالک و اموالی را که از طریق یرا نمیدست مباشران سپردند، زرا به
دست آورده بودند، از دست بدهند. هر چند های ارضی و حقوقی بهسیاست

خوانین و مالکین بیش از پیش ثروتمند شدند؛ اما با غیبت از اراضی موجبات 
تضعیف و نابودی جایگاه اجتماعی خود را پدید آوردند زیرا مالك غایب 

 ردم نفوذی داشته باشد. تواند بر منمی
در برابر قدرت حکومت مرکزی  6060ی اگرچه ایالت و عشایر تا اواخر دهه

سختی از خود مقاومت نشان دادند، اما پس از تفرقه و از بین رفتن اتحاد به
ایالت در برابر دولت )که به سرکوب نظامی و خلع سالحشان انجامید(، تنها راه 

ی حکومت مرکزی مورد تنی بود که در آن سلطهزیسشان، راهبرد برو چاره
شد این نیروهای گریز از مرکز، تا وقوع گرفت و باعث میپذیرش قرار می

های پهلوی اول تن بدهند؛ زیرا و تضعیف دولت مرکزی به سیاست« یشاه مرگ»
هایی که نسبت به یکدیگر ها و حسادتعشایر و قبایل مختلف با وجود رقابت

توانستند به اتحادی علیه حکومت دست پیدا کنند )بیات، نمیداشتند، هرگز 
را از میدان (. از جمله رقبایی که دولت پهلوی اول توانست آنان022:6033

قاپوی دولت رقابت بیرون افکند عشایر و ایالت بودند؛ زیرا سیاست تخته
 یی زندگی عشایر شد و با یکجانشینی این شبکهموجب تغییر در شیوه

قدرتمند، تحرکات فرار از مرکز آنان به حداقل ممکن رسید که همین امر سبب 
 (.263: 6035از میان رفتن جایگاه بزرگان و خوانین ایالت شد )احمدی، 
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راستی مضمحل شد و انسجام خود را از دست خاندان قاجار نیز در این دوره به
دند و در مقابلِ دولت اندوزی مشغول شدار بوده به ثروتداد. افرادی که زمین

دادند، اما برخی افراد از جمله مصدق، که در ای انجام نمیهیچ اقدام خصمانه
ای کردند تا دولت پهلوی را تضعیف نمایند، عدهمجلس حضور داشتند سعی می

ی هدایت، که جذب دولت مرکزی شده بودند، چون مخبرالسلطنهدیگر نیز، هم
 (.035: 6016داشتند )هدایت،  گام بر میدر راستای اهداف حکومت پهلوی 

 گیرینتیجه 

های تر از دولتتردیدی نیست که دولت پهلوی اول بسیار نیرومندتر و موفق
موجب مدرنیزاسیون، توانست طبقات و پیشین خود بود. در این راستا دولت به

وجود آورد و نیز برخی از طبقات اجتماعی را دچار تغییر و اقشار جدیدی به
بندی اجتماعی را در برخی موارد متحول سازد؛ که در این تحول نموده و صورت

توان به رشد شهرنشینی و طبقات جدید شامل کارگران صنعتی، راستا می
های دولتی، نظامی و بگیران، کارمندان بخشی متوسط شهری، حقوقطبقه

 شد.آموختگان جدید و روشنفکران را شامل میخصوصی، متخصصان و دانش
توان گفت که این های حاصل از الگوی نظری این نوشتار میاما بر اساس آموزه

موجب موانع اجتماعی و درونی که پیش از این بارها ذکر شد، دولت دولت به
سبك مدرن محسوب قدرتمند در اجرای نظارت حکومتی و کنترل اجتماعی به

ولت در جهت ترغیب مردم چنان که این نوشتار نشان داد توانایی دشود. آننمی
که دولت در اغلب طوریهای حکومت بسیار محدود بود بهبرای اجرای خواست

ی خود در جامعه و کنترل اجتماعی بپردازد. توانست به اعمال ارادهاوقات نمی
های خود را، نه بر توانست خواستبر این اساس، دولت پهلوی اول فقط می

تفاده از زور، نیروی سرکوب و ترسی که در موجب اساساس مشروعیت، بلکه به
های کنترل اجتماعی مستقیم و منفی، دل مردم ایجاد کرده بود و مطابق با روش

برآورده ساخته و جامعه را وادار به پذیرش اهداف مورد نظر کند. این در حالی 
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های مدرن را مورد هایی که مشروعیت و اقتدار دولتاست که یکی از مؤلفه
است؛ بنابراین دولت در رقابت با « کنترل اجتماعی»دهد، ار میسنجش قر

های قدرتمند اجتماعی جهت نظم بخشیدن به امور و هدایت رفتار افراد سازمان
تری )شامل نمادها، زیستن کارآمدتر و جذابهای برجامعه باید بتواند استراتژی

ولت پهلوی اول ها...( ارائه نمایند. مطابق این نظر، دها، مجازاتپاداش
نتوانست استراتژی و ایدئولوژی جذابی برای جامعه ایجاد کند تا از این طریق 

همین دلیل نیز در جهت بسیج و سطح مشروعیت خود را افزایش دهد؛ به
سازماندهی مردم برای مقابله با متفقین توفیقی نداشت. به بیان بهتر، شکاف و 

سو و قواعد عملی مردم از سوی یك فاصله میان قواعد بازی و نیات دولتی از
های اجتماعی خود و در شد دولت پهلوی اول در اجرای سیاستدیگر، موجب 
های اساسی مواجه شود و سوی اهداف مورد نظر دولت، با چالشهدایت مردم به

ی مناسب و مشروعی میان دولت و جامعه ایجاد کند. در نتیجه نتواند رابطه
چنان تداوم یابد و این تداوم تضاد دولت و ملت هم چنین شرایطی طبیعی است

های کنترل اجتماعی و تعیین قواعد رفتاری مردم را خود نیز اجرای سیاست
 دشوارتر سازد.  

های فراوان و دستاوردهایی افزون بر این، دولت پهلوی اول با وجود تالش
عنوان سازی اجتماع بهمحدود نتوانست به هدف بزرگ خود یعنی یکپارچه

نائل شود و این دولت این توانایی را « سازیملت»تعبیر دیگر یا به جامعه
ای دور از مرکز را با هویت ایرانی یکسانی گره زده های قبیلهنداشت که ساخت

همین روی قبایل مرزنشین که از لحاظ را در باورهای ملی هضم کند. بهو آنان
های سیاسی دولت داشتند، در بغرنجمذهبی و زبانی با مرکز ایران تفاوت 

طلبانه جدایی شعارهایخواهانه مبادرت ورزیده و مرکزی به تحرکات استقالل
های حاصل از نظریات توان گفت کاربست آموزهدادند. سرانجام میسر می

تواند از منظر نظری الگویی مناسب را برای تبیین توانمندی کنترل اجتماعی می
در ایران فراهم کند و با استناد به آن ضمن بازخوانی و فهم  هایا ناتوانی دولت
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صورتبندی روابط دولت و جامعه بر اساس چگونگی وضعیت کنترل اجتماعی، 
 به تبیین تاریخی تحوالت سیاسی و اجتماعی کشور نایل آمد.  
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