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A critical reflection on the modern state Pahlavi I
with an emphasis on the characteristics of a fragile state
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Abstract

The state as the most important political institution is a modern phenomenon whose

critical reflection on how it is formed and functions can reveal many facts about a

political system. Due to the importance of the state, many theories have been

developed about it, of which the "fragile state" is just one. A weak and fragile state

is a relatively comprehensive theory that examines the state, stability, and the

realization of the existential goals of a state by examining several indicators. A

fragile state is a state that lacks the capacity to control and influence society,

regulate social relations, and authoritatively allocate resources. The fragility

indicators of the state are a suitable criterion and platform by which one can speak

of the success or failure of societies in modern state-building. Accordingly, this

study is based on the question of the fragility of the modern democratic state in Iran

during the first Pahlavi era. It seams; The process of modern state-building that Reza

Shah was considered the founder of; He was not very faithful to the characteristics

of a modern democratic state; Because this process took place in this period, it was

authoritarian and Reza Shah could not create the necessary logical balance between

the different areas of state building. Building a kingdom based on traditional thought

was at odds with his efforts to overthrow modern society; A contradiction that had
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been the twin of this dynasty until the end of Pahlavi's life. In this article, in seeking

the reasons for Reza Shah's failure in the project of modern democratic state-

building, the theoretical framework of the fragile state of "Carmen and Sami" is

emphasized; It addresses the fragility that has its roots in major crises within society,

as well as in the functioning of the political system. The theoretical foundation of

this paper is based on the fragile state theory and the comparative historical method

in the sociological-historical approach.

Keywords: Reza Shah, Modern democratic state, Fragile State, Carmen and Sami
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چکیده
اي مدرن است که تـاملی انتقـادي پیرامـونِ نحـوة     ترین نهادسیاسی پدیدهمهمعنوان دولت به

ي را دربـارة یـک نظـام سیاسـی     هـاي زیـاد  توانـد واقعیـت  گیـري و عملکـرد آن مـی   شکل
اسـت  هاي زیادي دربارة آن ساخته و پردختـه شـده  به اهمبت دولت، نظریهنظرکند.آشکار

شـکننده و یـا وامانـده بـه دولتـی      دولت ضعیف،هاست.تنها یکی از آن» دولت شکننده«که 
گویند کـه از ظرفیـت الزم بـراي کنتـرل و نفـوذ در جامعـه، تنظـیمِ روابـط اجتمـاعی و          می

معیـار و شـاقول   شـکنندگی دولـت  هـايِ  شـاخص تخصیصِ مقتدرانۀ منابع نـاتوان اسـت.   
سازيِ مـدرن  مع در دولتیابی و یا ناکامی جوااز کامتوان ها میوسیلۀ آنهستند که بهمناسبی

ین اساس این پژوهش بر پرسش از شکننديِ دولـت مـدرن دموکراتیـک    بر هم. سخن گفت
کـه  سازيِ مـدرنی  رسد؛ فرآیند دولتمینظربهگرفته است. در ایرانِ دوران رضاشاه ساخت 

هـايِ دولـت مـدرن دموکراتیـک    رفت؛ چنـدان بـه شـاخص   شمار میبهرضاشاه مؤسسِ آن 
در این دوره، آمرانه صورت گرفت و رضاشاه نتوانست تـوازن  این فرایند؛ چراکه نبودوفادار

شـدن دولـت پدیـد آورد. برسـاختنِ پادشـاهی      هايِ مختلف سـاخته منطقی الزم میان حوزه
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اي مدرن در تضاد بود؛ تضـادي  هاي او براي درانداختنِ جامعهبر اندیشۀ سنتی با تالشمبتنی
جـویی  همزاد این سلسله شده بود. در این نوشـتار، در پـی  طنت پهلويپایان دوران سلکه تا 

بـر چـارچوب نظـريِ   مـدرن دموکراتیـک  سـازيِ دالیل ناکامیِ رضاشـاه در پـروژة دولـت   
هايِ عمـده  ریشه در بحرانرسدنظر میبهکهشود؛ تأکید می»کارمن و سامی«شکنندة دولت

ت. بنیـاد نظـري ایـن نوشـتار بـر      سیاسی داشدر بطنِ جامعه و همچنین نحوه عملکرد نظام 
یخـت رتـاریخی  شناسـی شکننده و روش تاریخی تطبیقـی در رویکـرد جامعـه   نظریۀ دولت

است.گرفته
هـاي کـارمن  دولـت شـکننده، شـاخص   دولـت مـدرن دموکراتیـک،    رضاشاه،ها:دواژهیکل
.سامیو

مقدمه.1
نظریـۀ  گیري و ماهیـت دولـت مـدرن در ایـران نظریـات زیـادي وجـود دارد.        دربارة شکل

و موارد دیگـر. »سلطانیسم«،»دولت مطلقه«، »دولت رانتیر«، »دولت وابسته«، »استبداد شرقی«
تفوق رویکرد اقتصادي و تأکید بر ماهیت غیردموکراتیک دولت، وجه غالب این نظریـات در  

ـ قوط دولت در ایران، خاص دولت مطلقه رضاشـاهی اسـت.  جویی فروپاشی و سپی ا ایـن  ب
تـر از  اي که کلیت ماهیت دولت در ایران، که مبتنی بر درك عمیـق رسد نظریههمه به نظر می

المللی و جهانی را بررسـی کـرده باشـد هنـوز     حاکمیت، دولت، جامعۀ سیاسی و جامعۀ بین
پژوهشـگر را بـه   1320ریع دولـت در شـهریور   ارائه نشده است. افزون بر این، فروپاشیِ سـ 

دارد.رضاشـاه وامـی  مدرن دموکراتیکسازيِتردید در صحت نظریات موافق موفقیت دولت
اساسی گرفتار آمد. ایـن  هايتناقضاي از سازي رضاشاه از ابتدا در چنبرههايِ دولتسیاست

ـ پارادوکس، تداوم سنگ ان نهـاده شـده بـود. نظـام     بنايِ کجی بود که در دورة مشروطیت بنی
اي ایرانـی و فـائق آمـدن بـر     هـاي جامعـۀ شـبکه   مشروطیت بدون دست یازیـدن بـه بنیـان   

هاي درونی و بیرونی خود، نقش خودکامگی شاه را محدود کـرد و سـنت پادشـاهیِ    تعارض
ه اي بـود کـ  کننـده پـردة گمـراه  میان،استبدادي را به پادشاهیِ مشروطه تغییر داد. این اقدامات

چند سال بعد به قلمرو وهم فرو رفت. اقدامات عملی رضاشاه در ساخت دولت مـدرن نیـز   
شده بود.به همان قاعدة منطق همیشگیِ ایرانی، وارونه طراحی

سازي مـدرن در دوران رضاشـاه،   هاي نظري و منطقی دربارة دولتنظر به چنین گرفتاري
هاي مناسـبی را بـراي سـنجش    ها و شاخصرسد نظریۀ دولت شکننده بتواند معیارمیبه نظر
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ویژگـی اساسـیِ   سازي مدرن در ایـن دوران ارائـه کنـد.   هايِ فرایند دولتها و کاستیناکامی
هاي شکننده ناتوانی ساختاريِ آن در مقابـل یـک جامعـۀ پرشـکاف، داراي پیونـدها و      دولت

نفوذپـذیريِ بـاالي آن   گرایانه و از سوي دیگـر تنیدة محلیهايِ درهمتعلقات درونی و شبکه
     هویـت ملـی   در برابر مداخله است. فقدان مشـروعیت و عمـق اجتمـاعیِ دولـت و ضـعف

ملـت در چنـین   - مقابل تعلقات فرو ملی و فراملی باعث شکنندگیِ باالي سـاخت دولـت  در
هايِ شکننده اغلب در شرایط ضعف ساختارهايِ حکمرانی، در یـک  شود. دولتجوامعی می

کنند که همـین خـود   جغرافیایی پراکنده، پرشکاف و مستعد ستیزه عمل میمحیط تاریخی و
عنـوان پـروژة اساسـی    ملت به- عاملی براي تضعیف بیشتر است. به این جهت تأسیس دولت

شـود کـه   خـورده تلقـی مـی   اي شکستمدرنیزاسیون در اکثریت کشورهاي خاورمیانه برنامه
زبــانی و مــذهبی - اي، قــومیاي قبیلــههــهمــواره بــا چــالش نیروهــاي برآمــده از شــکاف

آمـدهاي مشـروطیت و   معنـايِ انکـار دسـت   اما این بـه )؛ Tibi,1990: 127-128است (روهروب
تـالش  هاي مدرنیزاسـیونی در ایـن دوران نیسـت؛ بلکـه بـا اسـتفاده از روش مقایسـه        طرح
روش تطبیقـی تـاریخی بـا   شناسیجامعههاي این روند نیز توجه شود.است تا به کاستیشده

کار بندد تا کارآیی آن را نشان دهـد و فرآینـد   تواند نظریه را در موارد خاص بهتاریخی می- 
بـراي بازتفسـیر   بسـا چـه اجتماعی را در بسترهاي فرهنگی یا تاریخی متفاوت مقایسه کنـد؛  

&Mahoney(شـود  کـاربرده  هـاي موجـود یـا قـدیمی بـه     یدن تبیـین چالش کشها یا به داده

rueshemeyer,2003: 5(.نهادهايِ اسـتبدادي  اگرچه با استفاده از تمرکز قدرت،دولت رضاشاه
سازي مدرن مـانع  هاي دولتواقعیت این است که ضعف در شاخصرا در اختیار داشت؛ اما 

عنـوان  و نـه بـه  استوارشـده که نهاد دولت در ایران، بر ساختار جامعۀ ایرانی شده بوداز این 
ین اساس، فقـدان  بر همساخت یابد. » مصلحت عمومی«ته به شاه، بلکه بر محور نهادي وابس

» سـامی «و » کـارمن «هاي اساسی دولت مدرن از طریق معیارهاي چهارگانـۀ  و ضعف ویژگی
سـازيِ مـدرن   و کنکاش در مبانی دولـت قرارگرفتهموردتوجهدر ذیل نظریۀ دولت شکننده، 

ست.دموکراتیک را مطمح نظر قرار داده ا

آنهايیشکنندگومدرن. تمهیدات نظري؛ دولت2
دولت مدرن به دالیل مختلف اعم از ایجاد وحدت ملی، هویت ملی، و تسریع روند توسـعۀ  
اقتصادي، منابع اجبارآمیز و غیراجبارآمیز قدرت را در دست خود متمرکز و نقش اساسـی در  
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تغییـر و  نـد. بایـد اذعـان داشـت کـه     کیمـ داري ایفـا  یهسرمافرایند نوسازي، رشد، توسعه و 
هـايِ دولـت   گیـريِ برخـی از شـاخص   ساز شکلتحوالت عصر مشروطه از دو جهت زمینه
هاي مشروعیت سنتیِ دولـت قاجـار، دوم از حیـث    مدرن شد: نخست از حیث تضعیف پایه

)؛ امــا152: 1395تأثیرگــذار شــدن طبقــات اجتمــاعی در تعیــین ســاخت دولــت (افضــلی، 
اي آن هـیچ گـروه نوسـاز عمـده    ه نیز انقالب بنیـان افکنـی نبـود و از درون   مشروطانقالب

بـر  نیامد که رهبـري یـک انقـالب دموکراتیـک را برعهـده بگیـرد؛ بنـابراین نتوانسـت         پدید
ناچـار  هايِ درونی و بیرونیِ خود فائق آید و حاملین اجتماعی آن قدرتمنـد نبـود. بـه   تعارض

ومـرج، روح جامعـۀ ایرانـی بـه     یخی پـس از یـک دوره هـرج   هـايِ تـار  چون دیگر وهلههم
و موجبـات اسـتقرار دیکتـاتوري    )268: 1397رفـت (نجـف زاده،   » امنیـت «جـويِ  وجست

رضاشاه در قالب نخستین دولت مدرن ایران فراهم آمد. به تعبیر دیگـر اوضـاع نابـه سـامان،     
حنه را بـراي افـول   پدید آمـده پـس از انقـالب مشـروطه صـ     ومرجهرجیختگی، و گسازهم
). 125: 1385یی آن فراهم آورد (وحـدت،  گرااثباتبخش مدرنیست و پیروزي وجوه ییرها
همـۀ  ایـن دوره آغـاز شـد. در   رضاشاهدر دورةآنتشکیل دولت مدرن و پیشبرد فرایند لذا 

طور سلسله مراتبی پیرامون محور قـدرت سیاسـی (سـلطنت)    هايِ زندگیِ اجتماعی، بهحوزه
موفـق  بـدون شـک رضاشـاه در ایجـاد ترتیبـات مـدرن       ).38: 1389کز بود (غنی نژاد، متمر
کرد اما در همه وهله هایی که دولت مدرن شکل می گیرد، رونـد پیـاده سـازي مبـانی     عمل

راینـد بـه گونـه اي موفقیـت آمیـز      دولت مدرن به آسانی طی نمی شود. در هنگامی که این ف
شکنندگی دولت خود را نشان می دهد.نشود، در دراز مدت شاخص هاي طی

تـوان بـر اسـاس نـابودي عملکردهـاي حکومـت تعریـف کـرد         دولت شـکننده را مـی  
)Potter, از این منظر، شکننده شدن دولت به معنـاي ایـن اسـت کـه نهـاد رسـمیِ       ).3 :2004

عنوان مرکز تخصیصِ منابع و ثـروت و اعمـالِ قـدرت    دولت جایگاه و مفید بودن خود را به
هايِ سازمانی الزم براي تأمین نیازهـاي  هايِ شکننده توانمنديمشروع از دست بدهند. دولت

هـا و برخـی عوامـل دیگـر     اند و به دلیل این نـاتوانی مادي و معنوي شهروندان کسب نکرده
اي که رقبـايِ سیاسـی در جامعـه   مشروعیت الزم را براي نمایندگی مردمشان ندارند. هنگامی

مردم و درنتیجه، به دست گرفتنِ همۀ ارکانِ قـدرت را از طریـق انتخابـات و    توانِ جلب نظر
دولتـی  یابـد. نهادهـايِ  یا سایر سازوکارها ندارند، دولت شکننده در جامعه نمود و ظهور مـی 

پاشند و مردم مرکزیتی براي ابراز وفاداري، ارائه خدمات و تولید و توزیـع ثـروت و   هم میاز
هـا را  مشکالت داخلیِ جدي روبرو هستند که انسـجام آن ها با دولتیابند و اینقدرت نمی
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به دیگر سخن، دولت ضعیف و شـکننده از ظرفیـت الزم   .)olson, 1993: 120کند (تهدید می
برايِ کنترل و نفوذ در جامعه، تنظیم روابط اجتماعی، استخراج منابع انسانی، مادي و نمـادین  

ار نیسـت و نـاتوان از برقـراري نظـم و اعمـال اقتـدار در       و تخصیصِ مقتدرانه منابع برخورد
.هاي شکننده اشاره به یک وضعیت نسبتاً پایدار و سـاختاري دارد درواقع دولت.جامعه است

در چنین شرایطی است که مردم قربانیِ وضعیت ناهنجـارِ سیاسـی در جامعـه و ناکارآمـديِ     
).Collier, 2003:73(شوند دولت در انجام وظایف خود می

»سـامی «و )David Carment(»کـارمن «هاي براي بررسیِ وضعیت شکنندگی از شاخص
)Yiagadeesen Samy( ــه ــنبهــره گرفت ــرین شــاخصشــده اســت. ای هــايِیکــی از معتبرت

گـران قـرار  هايِ بنیاد صـلح اسـت کـه موردتوجـه پـژوهش     شکننده در کنار شاخصدولت
سیاسـی، دولـت شـکننده بـر یکـی از ابعـاد اقتصـادي،      است. در هر تعریف از مفهوم گرفته

گـران  شود. در تعریف دولـت شـکننده از منظـر ایـن پـژوهش     اجتماعی و فرهنگی تأکید می
گیريِ دولت ضعیف نقش بسـزایی دارد. جـوامعی   اجتماعی ضعیف در شکل- محیط سیاسی 

بـه بـاور   رود.یمدت به شمار مـ ها مشارکت اجتماعی و سیاسی یک چالش طوالنیکه در آن
هـا را بـا   هـاي واقعـی دولـت   این افراد شکنندگی معیاري است که نحوه عملکرد و ظرفیـت 

دهد. در حقیقت شـکنندگی  موردسنجش قرار می؛کنندها خود ارائه میآلی که آنتصویر ایده
Carment and(گیـرد  یک اصطالح نسبتاً عمومی است که در مقابـل دولـت قـوي قـرار مـی     

samy, 2012(. هـا میزانـی از شـکنندگی را در درونِ خـود     بر اساس این تعریف همۀ دولـت
هـا متغیـر اسـت. در ایـن     نهفته دارند که وابسته به شرایط اقتصادي و اجتماعی و سیاسـی آن 

وتحلیل است و بـراي عملکـرد صـحیح بایـد سـه ویژگـی       تحلیل دولت واحد اصلیِ تجزیه
را بـه نمـایش بگـذارد.    )Tikuisis and Carment, 2017(مشـروعیت و ظرفیـت  اساسیِ اقتدار،

تنها موارد ناپایدارکننده بلکه اموري که پتانسیلِ ایجادکنندة ناپایـداري دارنـد را   این اساس نهبر
تـوان  هاي شکنندگی دولت را میشمایی کلی از شاخص1باید موردتوجه قرارداد. در شکل 

:مشاهده کرد
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دولتشکنندگیِهايِشاخص.1شکل 

هاي پژوهش. یافته3
بر مبنايِ تمرکز تمـام قـوا در دسـتان شـاه، از همـان ابتـدا در       مدرنریزيِ ساخت ِدولتپی

و امنیـت الجـرم بایـد آزادي را    هاي اساسی گرفتار آمد. میل به ثبـات  اي از پارادوکسچنبره
ضاشـاه در  وجود، این احساس تاریخی هنوز وجود داشـت کـه حکومـت ر   ینباا. کردمیفدا

قــدوقامت دولتــی بناپــارتی نمایــان شــود و راه را بــر عبــور جامعــۀ ایرانــی از اســتبداد بــه  
. در چرایـی  )274: 1397نجـف زاده،  (ي دموکراسی باز کند. امري کـه رخ نـداد   وسوسمت

عدمِ موفقیت رضاشاه در برساختنِ دولت مدرن دموکراتیک خواهیم دید که گـذر از روایـت   
رضاشـاه هـاي  یاسـت سچراکهمانست. یمايِ سیاسی به جهشی در تاریکی تاریخ زده به اجر

ي تجددخواهانـۀ وي نیافتنـد.   هابرنامهو موضوعیتی در درآمدندپرهزینه از کار غالباًدر اجرا 
ابعـاد دردولـت شـکنندگیِ هايشاخصاساسبرموجودهايِکنکاش در دادهدر ادامه و با 

مـدرن دموکراتیـک  دولـت فترت و واماندگیِ،ضعفیزانِبه مسیاسیواقتصادياجتماعی،
در دورة رضاشاه خواهیم پرداخت.

شکنندگیِ دولت رضاشاه در سطح اجتماعی1.3
يِ خـود  کارآمـد شکننده شدن دولت به معناي این است که نهادهايِ رسمی دولت جایگاه و 

یعنـی مرجـع  ؛ دهنـد یمـ مرکز تخصیص منابع و اعمال قدرت مشـروع از دسـت   عنوانبهرا 

اقتدار

مشروعیت

ظرفیت

امنیت•
میزان شیوع جرم•

ساخت حکومت•
وضعیت رسانه و اپوزیسیون•

اقتصاد و زیرساخت هاي اقصادي•
فرهنگ و نهادهاي فرهنگی•
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يهـا طـرف ساختنواداربرايزوروقدرتازیريگبهرهرود.یمبینازمشروعزورِاعمال
حکومتی کـه  .یابندیمگسترشجامعهدرمسلحيهاگروهوشودیمتشدیدتمکینبهمقابل

تواند کارکرد امنیتـی خـویش را بـه نحـو     امنیت و بقاي آن با امنیت مردم در تضاد باشد نمی
مطلوب ایفا نماید. مجموع این عوامل موجب شد که رژیم رضاشـاه از کمتـرین مشـروعیتی    

موجـب اتکـايِ  در بین مردم برخوردار نباشد و همین نبود مشروعیت عمیق در نظام پهلـوي 
قدرت مطلقۀ حکومت افزون بـر مـال و جـان، اعتقـادات،     ه نیروي نظامی گردید.کامل وي ب

کـه قـدرت مطلـق حاکمیـت     کـرد. هنگـامی  هاي عمومی و هویت جامعه را تهدید میارزش
کرد درواقع امنیت اجتمـاعی را در معـرض   حوزه گستردة هویت عمومیِ جامعه را تهدید می

تـه حـائز اهمیـت فـراوان اسـت کـه پـروژة مسـلط         توجـه بـه ایـن نک   داد.انهدام قـرار مـی  
اي روبـرو بـوده اسـت و    يجد، همواره با هماوردهاي موردنظرسازي، در طول دوره یتهو

. در)290: 1393اکبـري،  یعلـ (تا پایان این دوره، نیز نتوانست بر آن غلبه تام و تمـامی بیابـد   
دولـت ناکارآمديوجامعهدرسیاسیناهنجاروضعیتقربانیمردمکهاستشرایطیچنین

راافـراد امنیـت یافتـه، سازمانویزآمخشونتيها. کشمکششوندیمخودوظایفانجامدر
خـود مـانع مهمـی در ایجـاد یـک      ) و چنـین عـواملی  Collier, 2013: 73(انـدازد  یمخطربه

باشد.مدرن میدولت
رضاشاه بـا دادن ایـن   ساخت که خاطرنشاندر تبیین این وضعیت در دورة رضاشاه باید 

هـا  ها را به بازوهايِ اعمال قدرت خود تبدیل کرد و از طریـق آن امتیازات ویژه به نظامیانْ آن
و یـک دولـت فـردي کـامالً متمرکـز      اي دسـت زد  به سرکوبِ سیاسی و اجتماعی گسـترده 

لۀ سـا کرد. در طول سـلطنت شـانزده  شدت برضد امنیت عمومی عمل میوجود آورد که بهبه
اطالعاتی امنیتـی مخـوف او در نقـص صـریح حقـوق فـردي،       هايِرضاشاه پلیس و سازمان

هـاي اسـتواري برداشـتند و موجبـات     هاي مختلف مردم کشـور گـام  اقشار و گروهاجتماعی
ها تن از ایرانیان را فراهم آورند. از همـان آغـاز کـلِ    گیري، بازداشت، شکنجه و قتل دهدست

یــد حـولِ محـور وجـود شــخص رضـاخان متمرکزشـده بــود      ترکیـب و بافـت ارتـش جد   
ـ     ).72: 1383(کرونین، آلـود حکومـت اسـتبدادي عجـین     رسهمچنـین ارتـش بـا فضـاي ت

بود. این محیط حاصل طرز کار خود شاه بـود کـه درون ارتـش بـه وجـود آورده و در      شده
). 163- 162: 1392، (کـرونین ترین گرفته تا باالترین آن نفوذ کـرده بـود  ها، از پایینتمام رده
پـذیرفت و  اي را نمـی یافتـه هـیچ نـوع نارضـایتی سـازمان    داريِ خـود در دورة زمامرضاشاه

). نهایتـاً هـم سـبک    23: 1394نمـود (فـوران،   رحمانه هر نوع نارضایتی را سـرکوب مـی  بی
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خودکامه رضاشاه تضادهاي بیشتري بـین جامعـه و رژیـم سیاسـی بـه وجـود آورد و ثبـات       
. در نتیجه همبستگیِ اجتمـاعی کـه الزمـۀ تاسـیس     دچار مخاطره ساختکشور رااجتماعی 

تر شد.رنگاندك با اقدامات خودکامانۀ رضاشاه کمباشد؛ اندكیک دولت مدرن می
توانســت در چنــین مســیري حتــی افــزایش بــر تعــداد نیروهــاي نظــامی و امنیتــی نمــی

شمار نیروهـايِ مسـلح از چهـل هـزار در     بااینکهگسیختگیِ اجتماعی باشد. کنندة ازهمدرمان
ــۀ  ــه 1300ده ــال   127ب ــر در س ــزار نف ــی1320ه ــف زاده،  م ــید (نج .)286: 1397رس
ــیش از امنیــتدوران ــه امنیــتحکومــت رضاشــاه پ ــدا ب پرداخــت؛ زدایــی مــیســازي، ابت

، نظام سیاسـی پهلـوي نـه در عرصـه امنیـت داخلـی و نـه در عرصـه امنیـت          یگردعبارتبه
که باید امنیت را در ایران فـراهم سـازد، زیـرا ارتـش او کمـابیش      چنانوانست آنخارجی، نت

ناکارآمد و سیاست زده از کار در آمد و پس از هجومِ متفقین بـه ایـران عمـالً آب شـد و در     
هـا یسـی انگلبـا زدوخـورد دربودنـد، هـا یآلمانبهمتمایلکهآنو فرماندهانزمین فرورفت

ـ با توجـه  ).99ـ1378:95،توانیمالئی(شدنداخراجایرانازنیزهانشفرماندوشدمنحل ه ب
هاي باالیی را به خود اختصاص داده بود، بـه علـت ضـعف تسـلیحات و     که ارتش هزینهینا

رسـد  بـه نظرمـی  ). 102: 1378دیگار و همکاران، (آموزش ناکافی، ناکارایی خود را نشان داد 
طـور  شـد ایـن مسـئله بـه    سیاسی در شخصِ شاه، افـزوده مـی  هرچه بر تمرکز منابع قدرت

هـاي سیاسـی در آن مقطـعِ    تـرین چهـره  نمود، تا جایی که حتی قدرتمنـد رخ میيآشکارتر
زمانی نیز از این قدرت افسارگسیخته در امان نبودند.

افزون بر محو همبستگی اجتماعی در نتیجـۀ اقـدامات نظـامی و امنیتـی و عـدمِ کـاراییِ       
هرگونـه مخالفـت بـا روش غیراصـولی     مثبت اجتمـاعی و فرهنگـی ایـن نیروهـا؛ رضاشـاه     

به همین منظـور و  کرد. حکومت را سرکوب و از عرصه سیاسی و اجتماعیِ کشور حذف می
زندان قصر را افتتاح کـرد  1308آذر 11رضاشاه شخصاً در هادادنِ سرکوببراي محق جلوه

انـداخت.  که نـام آن لـرزه بـر انـدام مخالفـان حکومـت مـی       ) زندانی 42: 1398(مرادي نیا، 
هاي دورة رضاشاه عمدتاً به کشتارگاهی غیررسمی تبدیل شد که صدها تـن بـه انحـاء    زندان

» کـابوس وحشـت و تـرور   «جهت نبوده که آن دوران را دورانِ غیرقانونی به قتل رسیدند. بی
ه میان قانون و زندان ارتبـاط وثیقـی   ). باید خاطرنشان ساخت ک336: 1398نامیدند (سمیعی، 

بــر داور، وزیــر عدلیــه رضاشــاه اکوجــود دارد. در دوره رضاشــاه در اثــر قــوانینی کــه علــی
). 130: 1395نمود، کریـدورهايِ خـالی زنـدان قصـر مملـو از زنـدانی شـد (خزائـی،         اجرا
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رکوب هـايِ داخلـی و سـ   شدگان مخالف رژیم رضاشاه در جنگکریستین دالنوآ شمار کشته
معایـب وضـعف شـدت ).21: 1371کنـد (دالنـوآ،   نفر عنوان می24000عشایر را بیش از 

مطـرح آنتعطیلـی وانحـالل تقاضـاي حتـی ها،یضهعرازبرخیدرکهبودحديبهعدلیه
شـد یمـ آنقضـات وعدلیـه بهتندحمالتینیزگاهیوانتقادهانیزها روزنامهدر. بودشده

؛1: 116شطوفـان، روزنامـه ؛1: 2324شایـران، روزنامه؛1: 161شاطالعات،روزنامه(
: 16ش کوشـش، روزنامه؛1: 689شسرخ،شفقروزنامه؛1: 133شایران،ستارهروزنامه

1.(
شـدند بلکـه نوسـتیز،    در قاموس حکومت رضاشاه عشایر نه تنها مانع تمرکز قدرت مـی 

همگام با تمرکـزِ امـور سیاسـی،    )Cronin, 2007: 2(آمدندشمار میواپس گرا و از مدافتاده به
هـاي اصـلی رژیـم    مثابـه یکـی از پایـه   هايِ نظامی و انتظامی رو به توسعه نهـاد و بـه  سازمان

و حتـی خصوصـیِ افـراد را تحـت     تـدریج شـئون مختلـف حیـات اجتمـاعی و سیاسـی       به
) رویکـرد عملیـاتی   25: 1382،مگرفت. دو راهبرد ترساندن و ناتوان ساختن (روزنبـا نظارت

- بود. در این دوره برايِ اولین بار قدرت حکومت بـدل بـه زیسـت   رضاشاهپلیس در دورة 
سیاست ایرانی را شکل داد.- هاي مربوطه زیستقدرت شد و به همان نحو، سیاست

حکومـت اواخـر درایـران احـوال واوضـاع دربـاره آمریکـا خارجهاموروزارتاسناد
شـان شریکوهاانگلیسیوحشیگريوغارتسالبیستازبعدکهدهدمینشانرضاشاه

1960هـاي سـال درتهـران . بـود ماندهباقیقحطیوفقرازبرهوتیفقطایرانازشاه،رضا
بـراي 1939سـال در. بـود نـان بـراي مردمشورشواجتماعیهايناآرامیشاهد1961و

شـاه خودگذراند،میراحکومتشآخرروزهايشاهرضاکهبودمسلمخارجیناظرانهمه
رژیـم نجـات بـراي کـه ايمذبوحانـه هـاي تـالش ولـی بود،کردهحسرامسئلهاینهم

- اسـت آمـده آمریکـا دیپلماتیکهايگزارشدرآنهاازبرخیوشرح- دادانجاممتزلزلش
).453: 1399مجد،. (شدموقعیتشبیشترتضعیفموجبفقط

ــین وضــعیتی ــت را در مــوقعیتی شــکنن در چن ــزل از نظــر اجتمــاعی کــه دول ده و متزل
رضاخان از فضـاي آنومیـک از آن بهـره بـرد، سیاسـت بقـاي       داد؛ اولین سیاستی کهمیقرار

گرايِ رضاشاه، کفاره تـأخیر ورود  وضعیت ترس فراگیر بود. دولت نظامی، اقتدارگرا و غرب
). 180: 1395افضـلی،  (تحمـل آن بودنـد  ایران به عصر تجدد بـود کـه ایرانیـان مجبـور بـه     

سیاسی و فعالیت نیروهاي گریز از مرکز که به ایران حاکم شد، باعث شده بـود کشـور   تفرقه
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10و دهـه آخـر ن قـرن ایـران بـین      و در دسال ایران، فرتوت و خسته و پا افتاده باشد؛کهن
واگیـردار، قحطـی و جنـگ    هاياريدرصد از جمیعت خود را در اثر ابتال به انواع بیم40تا
وضـعیت تـرس فراگیـر در ذهـن     ). این خود مسـبب بقـاي  15: 1383میالنی، (دست داداز

جامعه ایرانی بود. همچنین رضاشاه نیـروي پلـیس مـدرنی بـه وجـود آورده بـود کـه همـه         
هـاي همیشـگی خـود احسـاس     گـاه فرمـان شـاه بودنـد. حتـی عشـایر در زیسـت      بـه گوش
بـا رامرکـز ازدورايقبیلـه هـاي سـاخت کهاینقدرترضاشاهی،کردند. دولتنمیامنیت

ــت ــیهوی ــانیایران ــرهیکس ــانوزدهگ ــايِدرراآن ــیباوره ــممل ــد،هض ــتنمای . نداش
وبـوده متفاوتمرکزيمناطقبامذهبیوزبانیازلحاظکهمرزنشینقبایلمشخص،طوربه
بـراي کهسیاسیهايِبزنگاهوگوناگونتاریخیهايدورهشوند، درمیقلمداداقلیتعنوانبه

فریادهـاي ویابنـد مـی تمایلمرکزازفرارتحرکاتبهافتد،میاتفاقایرانمرکزيهايدولت
لحظـۀ انتظـار حـوادث، ازگرفتناندرزبامختلفهاياین گروهدهند،میسرطلبانهاستقالل
ــربه ــیرازدنض ــیدندم ــتمپل،کش ــک ).383: 1377(اس ــرکس کوچ ــادي از  ه ــرین انتق ت
رفت و با سکوت سنگین و تنش آلود شـنوندگان  کرد جاسوس حکومت گمان میمیاوضاع

کـه  نیـز اقـدامات رضاشـاه در مواجهـه بـا مـذهب     ). 335: 1394کاتوزیـان،  .(شدرو میهروب
داد، احساس گناه مهیبی را در جامعـه موجـب   زندگی خصوصی و عمومی ایران را شکل می

شـاهی  شـامل فضـايِ آنومیـک و بـی    . این ترسِ دوگانه که)Farmayan, 1975: 33(ودشده ب
سو و هراسِ از شاه قدرتمندي که ابزارِ الزم براي حکومت بر بدن و تنِ شـهروندان را  یکاز

اسـاس تجربـۀ اخیـر، آزاديِ افسارگسـیخته کـه ایرانیـان از آن       باشد، سبب شد تا بـر دارا می
بودند به بهاي گزاف امنیت عریان رضاخانی فروخته شود.فتنه ندیدهچیزي جز آشوب و 

هرگونـه ازشسـتن رضاخان از فضاي آنومیک از آن بهره برد، دسـت دومین سیاستی که
ــود. ســال قطعیــت ــانونی ب ــین  دوره 1300- 1304ق ــدرت ب ــه و جنــگ ق حاکمیــت دوگان

لـب ب) نیروهـایی   ومـرج ط گرایش اصلی سیاسـی کشـور بـود: الـف) نیروهـاي هـرج      سه
هـا در چـارچوب یـک    دار دیکتاتوري ج) مشروطه خواهان. به عبـارتی در ایـن سـال   طرف

کـدام از  کـه رضاشـاه هـیچ   آنجـایی گیري بود. ازحکومت مشروطه دیکتاتوري در حال شکل
و عقالیی را نداشت، ایـن  موردنظر ماکس وبر) یعنی سنتی، کاریزماتیک(نوع مشروعیت سه

الش آشکار و پنهان با جامعه ایران قرارداد. در این چالش ایجادشـده، قـانون   امر وي را در چ
هرگونه اعتبار و قطعیت خود را از دست داد و رضاخان بر آن شـد تـا مشـروعیت سیاسـی     

امنیتـی  مبتنی بر زور را جایگزینِ مبانی مستقل مشروعیت سیاسی شکننده ولی قـانونی کنـد.  
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نـوعی  وهله اول پیشگیري از زورگـوییِ اوبـاش و بـه   که رضاخان مسبب آن بود هدفش در
منظـور کنتـرل   ها بهقلدري سرورانِ جامعه بود، ولی در ادامه به برقراري رابطه جدید با انسان

شهروندان بدل شد. از بین رفـتنِ قطعیـت   زدایی و تقلیل مشارکتنامحدود و سیاستفراگیر
لرزان بود، سـبب شـد تـا نیروهـاي نظـامی و      قانونی که از ابتدا هم حضور آن اندك و بسیار

وزیـر، اداره همـه امـور عمـومی را     ها وزیر جنگ، فرمانده بریگاد قزاق و نخسـت درراسِ آن
گونــه جوامــع دولــت در تســخیر ). در ایــن67: 1399برعهــده گیرنــد (حــافظی و ســینایی، 

توانـایی ایجـاد   فاقـد  کـامالً يِ مشخص نظامی است و از این منظر شکننده است کـه  هاگروه
. در نتیجـه از منظـري   )Rotberg, 2002: 90است (حس همبستگیِ معنوي در بین مردم جامعه 

دلیل اولویت بخشـی بـه   دانست بهاجتماعی، دولت مدرنی که رضاشاه خود را موسسِ آن می
کـه  جاي ایـن هاي زندان و هراس فراگیر در میان اتباع، بهمسالۀ امنیت از طریق ایجاد سیاست

به تثبیت همبستگی اجتماعی و ایجاد یک هویت نوین شـهري و مـدرن، متناسـب بـا بافتـار      
بــر اي متزلــزل و شــکننده، از ایجــاد دولــت قــوي مبتنــی گونــهجامعــۀ ایرانــی بپــردازد؛ بــه

اجتمــاعی جامعــه بازمانــد، چــرا کــه رضاشــاه درکــی از هبســتگی ملــی از خــود ســرمایه
.)136، 1399داد (عظیمی، نمینشان

شکنندگیِ دولت رضاشاه در سطح اقتصادي2.3
هـاي تولیـد جدیـد و    هاي دولـت مـدرن، اقتصـاد مبتنـی بـر شـیوه      ترین ویژگییکی از مهم

لی و اداري کشـور اسـت. ایـن    هـاي اقتصـادي مـدرن در ادارة امـور مـا     گیري از نظریـه بهره
است که وضعیت اقتصادي کشور در دوران رضاشاه، اگرچه تغییراتـی را بـه نسـبت    درحالی

توانسـت  هاي پیشین به خود دیده بود؛ اما این تحوالت مناسبتی بـا دولـت مـدرن نمـی    دوره
وضعیت اقتصادي کشـور اواخـر دورانِ مشـروطه و قبـل از پادشـاهیِ رضاشـاه،       برقرار کند. 
د سیاسی، آشفتگی و فقـر اقتصـادي، نـاامنی و فسـاد در     فقدان وحدت ملی، تضا«آشفته بود: 

حاکی از وضعیت نابسـامان ایـران در ایـن زمـان داشـت. بـا تمرکـز قـدرت         » سیستمِ اداري
دانســت علــت ناکــامی ه او مــینخســتین مســئله پــیش رويِ رضاشــاه اقتصــاد بــود. چراکــ

بهبود وضـعیت اقتصـادي   مالیات و عدم هایشان مسئله نان،خواهان در پیشبرد برنامهمشروطه
اجرايِ سیاسـت اقتصـاد   بر مردم بود. مبانی سیاست اقتصادي و مالی ایرن در دوران رضاشاه 

مالیــات گیــري زیــاد از مــردمو دولتــی و ارشــادي در چــارچوب نظــام اقتصــادي مخــتلط
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بود. واقعیت آن اسـت کـه دولـت رضاشـاه از حیـث رابطـه بـا طبقـات و نیروهـاي          استوار
» رعیتـی اربـاب ـ   «دوره روابـط  در ایـن ). 75: 1380بشـیریه،  بود (لتی ضعیف اجتماعی، دو

هاي بزرگ به اوج خود رسـید. فراینـد تجـاري شـدن کشـاورزي، بـه       دلیل تثبیت مالکیتبه
ـ      ایج نامناسـبی بـراي اقتصـاد ملـی     برخی محصوالت محـدود بـود. غفلـت از کشـاورزي نت

در ایـن فراینـد ادغـام نشـد و تـالش      داشت و تمام مناطق و محصوالت استحصـایی درپی
ثبـاتی در مالکیـت شـد. کشـاورزان و     هـا، سـبب بـی   نظامیان و رضاشاه برايِ تصاحب زمین

هـاي سـنگین   مالکان، به علت کمبود نقدینگی، به سلف فروشی و دریافت وام بـا بهـره  خرده
: 1373لیلـی خـو،  گرفتنـد (خ ، وام میروي آوردند و کشاورزانِ بی زمین براي تأمین خانواده

مالکان بزرگ نیز به دلیل نداشتن نقـدینگی، قـادر بـه انتقـال درآمـد خـود بـه بخـش         .)216
هايِ ایجادشدة نیز تنها مراکز شهري خاصه شهرهاي بـزرگ را  تجارت و صنعت نبودند و راه

ساخت و روستاها در انزوا ماندند. تخصصـی شـدن و افـزایش تولیـد     دیگر مرتبط میبه یک
ش. باعـث  1348ـ 1304هـاي  حصوالت محدود، مانند برنج، توتون، پنبـه در سـال  برخی م

هاي کهـن تولیـد، همچنـان بـاقی مانـد.     گسترشِ نقدینه کاري و افزایش درآمد شد؛ اما شیوه
شوند به میـزان  یممتغیر اساسی نوسازي محسوب عنوانبهیزي و ارتباطات که هر دو ربرنامه

عمـده تقلیـدي بودنـد و    طوربه، مورداستفادهي هاروشبود. زیادي در عصر رضاشاه ناقص
).41: 1377چاران دوب، (برنامه توسعه، خود بدون یک درك صحیح بود 

هـا توسـط عمـال    در صنعت، به علت عدم امنیت اقتصادي و تصـاحب امـالك و زمـین   
افتـاد و  هايِ بخش خصوصی کمتر در صنایع به کـار  دولتی و سودآوري کمتر صنایع، سرمایه

)؛ 41: 1383گذاران بیشتر در بازرگانی و خدمات مشغول به فعالیت شـدند (آدمیـت،   سرمایه
تـر بـود، بـه    ت سـرمایه سـریع  هـا سـودآوري بیشـتري داشـت، برگشـ     گونه فعالیتزیرا این
در خصـوص  .هـایی بیشـتر بـود   اولیه کمتري نیاز داشـت، نقـدینگی چنـین فعالیـت    سرمایه

سـاله، عـوض شـدن ترکیـب     23هاي مهم بازرگانی ایـن دوره  تجارت باید گفت از ویژگی
اي از واردات از االهـاي سـرمایه  اي بـود. سـهم ک  واردات به نفع کاالهاي صـنعتی و واسـطه  

و سرانجام به حـداکثر خـود   1316درصد در سال 12به 1320- 1297هاي درصد در سال6
). میزان تجارت خـارجیِ ایـران   132: 1370درصد رسید (صفایی،66یعنی به 1320در سال 
ش، 1307قران بود، در حالی کـه در سـال   000/550/853ش، حدود 1299- 1300در سال 
رصـد در طـول هفـت سـال افـزایش      قران بود و یکصـدو نـوزده د  000/000/870/1برابر با 

سـاالنه وروزافـزون گسـترش بـا دورهایـن دری،طـورکل به).52: 1397بود (صدیق، یافته
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وارتـش افسـران بـه خالصـه اراضـی فروشوخارجیتجارتحوزهدردولتیانحصارات
ـ قیمـت افـزایش وزمـین یدوفروشخرافزایشوارشدمقامات هـاي یهسـرما آن،رویـه یب

وزودبـازده ومولدغیرهايیتفعالبهتجارتوصنعتحوزهدرفعالیتيجابهخصوصی
انباشـت ومنـابع تجهیزمتولیخوددولتوکردپیداسوقيبازبورسورباخواريوداللی

کـه  جـاي آن ). در نتیجه به2/283: 1385گردید (امینی و شیرازي، شدنصنعتیبرايسرمایه
هاي دولت تبدیل شود، بر عکـس زمینـه را بـراي شـکنندگی و     افزایش ثروت به تقویت پایه
ي آن فراهم کرد.تزلزل در ارکان مالی و ادار

حتی نحوه تنظیم و هزینه بودجه گواه این واقعیت بود که وجوه اقتصادي دولـت پهلـوي   
هاي کلی بودجه در این زمان، این بـود کـه درآمـدهاي    ویژگیمناسبتی با دولت مدرن ندارد. 

هايِ دولت تقریباً برابري داشته و گاهی نیز مازاد بودجـه نیـز وجـود داشـت.     دولت با هزینه
وجود داشت، اما تمرکز فعالیت عمرانی در برخـی از منـاطق   توجه به بودجه عمرانی اگرچه 

در کنـار ایـن   رفـت. ترین نقطه ضعف آن به شـمار مـی  اي مهمتوجهی به مناطق حاشیهو بی
بایست به مشی خودکامـۀ رضاشـاه در ادارة امـور اقتصـادي نیـز توجـه نمـود کـه         مساله می

هايِ نفر اول حکومت در آن دوران در بسـیاري مـوارد در تقابـل بـا تـأثیرات مثبـت       فعالیت
اقتصـاد،  –توان به حذف رجال نـامی دوران از عرصـه سیاسـی    ها قرار گرفت که میفعالیت

یـانِ رضاشـاه بـه داشـتن زمـین      پامـذهبی و همچنـین میـل بـی    –هايِ اجتماعی محدودیت
بـه ثبـت   سـند زمـین بـه نـام او     4233ان ایـن دوران بـیش از   کـه در پایـ  چنـان ؛نموداشاره

ههـا و نهادهـایی کـ   مشـی توجه درآمدهاي دولتـی و خـط  رشد قابل. در حقیقت، بودرسیده
شدند، این امکان را به دولت و رضاشاه بخشیدند که تسلط اقتصـاد و سیاسـت تمرکـزِ    ایجاد

هـاي توسـعۀ صـنعتی بـا محوریـت      ). سیاسـت 200: 1384منابع مالی را پیش برد (سـینایی،  
سـاالر و مـدیران   یابی نوعی بورژوازيِ دولتی، نخبگـانِ دیـوان  گیري و قدرتدولت به شکل

ریزي و ارتباطات که دو متغیـر اساسـیِ نوسـازي هسـتند در     رتبه انجامید. درواقع برنامهعالی
).41: 1377عصر رضاشاه ناقص بود (چاران دوب، 

سـو و  تـوجهی بـه اصـول اولیـه اقتصـاد مـدرن، از یـک       بیخودکامگی فردي رضاشاه و
صـدمات  از سـوي دیگـر  آلمـان بـر تکیـه جانبه حکومت رضاشاه در اقتصـاد و  سیاست یک

تـر  توانست براي اجراي انحصارات بـه اقـدامات متنـوع   بزرگی به اقتصاد ایران زد. دولت می
مدیریت بانک ملـی را بـه فـردي    ها روابط حسنه برقرار کرد و حتی دست بزند، اما با آلمانی
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آلمانی سپرد که مدتی بعد، به اتهام اختالس برکنار شـد. قـرار گـرفتنِ همـه امـور در دسـت       
گرایی در اقتصاد و تجارت را به دنبـال داشـت  جانبهیکدرواقعدولت نه یک نگرش تازه که 

ـ    آلمان در تجـارت رو بـه افـزون و کنتـرل    ). 78- 77: 1398(سیف،  ران، از شـده خـود بـا ای
موقعیت محکم خویش به ضرر ایـران اسـتفاده کـرد و قیمـت کاالهـاي واردشـده بـاالتر از        

با مراجعـه بـه   ).596: 1362، (عیسويشدهایی بود که در یک سیستم سالم عرضه میقیمت
، واردات 1303گرایی به اقتصاد ملی را درك کرد. در سـال  جانبهتوان آسیب یکآمار بهتر می

، 1320- 1319باعـث شـد در سـال    گرایـی رضاشـاه   جانبـه درصد بـود، امـا یـک   2از آلمان 
عمـالً گونـه ایـن صادرات ایران را در دست داشته باشد. 47/9درصد واردات و 42/6آلمان

عیـار اقتصـاد ایـران بـه آلمـان      شوروي و انگلیس به حاشیه رانـده شـدند و وابسـتگی تمـام    
جـارت خـارجی و کسـب درآمـدهاي گسـترده      انحصـار ت ). 371: 1394د (فوران، خوررقم

گـذاري و گسـترش هـر بخـش از اقتصـاد تنهـا بـه        گیري دربـاره سـرمایه  باعث شد تصمیم
گیري دولت محدود شود. یکی از نواقص بزرگ این طـرح ایـن بـود کـه دولـت در      تصمیم

هـاي  قدر بـه تخصـص و نهادمنـدي نرسـیده بـود کـه بتوانـد تصـمیم        جامعه ایران هنوز آن
جاي تکیـه بـر   د و درنتیجه بهو نهادمند در جهت بهبود وضعیت اقتصاد ایران بگیرتخصصی

ترشـدن  رشد و توان داخلی با تاکید بر انحصارات خـارجی زمینـه را بـراي هرچـه شـکننده     
موقعیت دولت فراهم آورد.

اولـی  طریـق یقـی داشـت و نـه بـه    واقعیت آن است که رضاشـاه نـه دانـش سیاسـی عم    
هـاي اقتصـادي   خود بتواند سیاست اقتصادي معینی را پیش ببـرد. فعالیـت  اقتصادي تادانش

ازایـن نیـز   که پیشاي او نبود. در این اصالحات چنانوي نیز چیزي جدا از اصالحات سلیقه
. نبـود مسـتثنا قاعـده ایـن ازنیزاقتصادۀگفته شد، شاه در مرکز تحوالت قرار داشت و مسئل

بخشی به نهـاد سـلطنت و   اقتصاديِ ملموس در این دوران، مرکزیترغم بهبود وضعیت علی
هـاي کشـور   هـا و اسـتان  دربار، سبب شده بود تا رشد و توسعه از توازن الزم در همه بخش

هـا و  برخوردار نشود. بر همین اساس، نزدیکی و یا دوري به پایتخت براي مراکـز شهرسـتان  
کننـده  ی در اقتصـاد عامـل تعیـین   شِ خصوصـ نزدیکی و ارتباط با دربار براي اشخاص و بخ

يِ سـاز دولـت فراینـد در»ملـی ۀتوسع«چالش کشیدن مفهومِ رفت، امري که با بهشمار میبه
کرد. خالصه اینکه با قرار گرفتنِ همـه امـور در دسـت دولـت نـه      رضاشاه، اختالل ایجاد می

ال داشـت  بـه دنبـ  گرایـی در اقتصـاد و تجـارت را    جانبـه یک نگرش تازه کـه درواقـع یـک   
ایـن  چراکـه يِ بدون آینده نامید هاتجربهدولت مدرن رضاشاهی را باید ).78: 1398(سیف،
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کشانند. دو خصوصیت مهمـی  یمي عظیم هابحراندیر یا زود جوامع را به ویرانی و هادولت
ه و توسـل بـه قهـر دولتـی بـراي      يِ مسـائل پیچیـد  سازسادهکه دولت مدرن رضاشاه داشت 

هایی که از اساس با روح دولت مـدرن در تبـاین   هاي دولتی بود. ویژگییاستسازيِ سعملی
قرار داشت و محصول آن چیزي جز ایجاد یک دولت شکننده و متزلزل نبود.

شکنندگیِ دولت رضاشاه در سطح سیاسی3.3
مداران و توجه به خواسـت و ارادة شـهروندان بـراي تغییـر از     جابجایی دموکراتیک سیاست

هاي دولت مدرن اسـت. مبـارزه بـا    ترین ویژگیطریق جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی از مهم
براي مشارکت و مداخله در حق تعیـین سرنوشـت، یکـی از    انحصار سیاسی و ایجاد فضایی

تواند گویـاي ایـن نکتـه باشـد کـه      رود که میشمار میترین خالءهاي دولت رضاشاه بهمهم
سباتی با دولت مدرن نداشته است.دولت پهلوي اول کمترین منا

وسیاسـی ثبـاتی یبـ گذشـته  قـرون طـی ایـران درحاکميهادولتيِهاعارضهازیکی
جـایگزینیِ یـا تکـرار وتسلسـل وضـعیت ایـن برآیند. استبودهقدرتساختارشکنندگی

قـدرت سـرکوبگرانۀ وخشـن کـاربرد وسـو یـک ازسیاسـی هايیمرژوحاکماندرپییپ
نیـز از ایـن قاعـده    دولـت پهلـوي  .اسـت بـوده فرمانروایـان يِهاسلسلهمیاندرازدیگرسو

کشـتار، ظلـم، سـرکوب، اسـاس بـر دوره رضاشـاه درقدرتوسیاستحوزةنبود.مستثنا
سـرکوب راهازتنهـا کردنحکومت. بودگرفته شکلرقیبکاملنابوديوحذفرحمی،یب
همـه زوایـاي زنـدگی ایرانیـان از     .استشدهیمحاصلغارتوعام قتلووحشتایجادو

بـه آن وابسـته بـوده اسـت. چنـین      شـده و  یـده ددوره رضاشاه تا امروزه از چشـم سیاسـی   
عرصۀ حیطه قدرت رسمی را بسیار ضعیف و جامعـه را در  عمالًعظیمی براي دولت، نقش

شـکل مشـروعیت   بـرد. سـلطنت رضاشـاه نیـز از آغـاز بـا م      یفرومـ نوعی اغمايِ اجتماعی 
پـا نهـاد، حقـوق مـردم را     بود. وي در طول حاکمیت خود اصول مشروطیت را زیرروهروب

نادیده گرفت و حکومت ترس و وحشت را بر کشور حاکم کرد و مردم ایـران را از تمـرین   
گـاه حکومـت زور و   دموکراسی که با انقالب مشروطه آغاز کرده بودند بازداشت. تنها تکیـه 

گسسـت  آسانی از هم مـی یافت شیرازه امور حکومت بهاگر هر آیینه کاستی میکه ترس بود،
). در حقیقت رضاشاه به بهانه حفظ امنیت عمـومی  198: 1383تیمورتاش، (اسناد و مکاتبات

خواه را سـرکوب کـرد و مـنش    هاي آزاديو تکوین بستر مناسب براي زندگی، افراد و گروه
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هـاي سیاسـی و شـهروندان را    رایش) نسـبت بـه گـ   1374:13عظیمی، (تحقیرآمیز و سوظن 
پیش گرفت. همچنـین، شخصـی شـدن عرصـه قـدرت در دوره رضاشـاه، عرصـه را بـه         در

مثابه دشـمن، خـائن، رقیـب و    هاي غیررسمی دولت تنگ کرد و نهادهاي مدنی را بهسیاست
و نـاامنی را  مانع توسعه ایران معرفی کرده و از همین رو باسیاست زدایی از شهروندان ترس

).behnam, 1991: 29-30(کردترویج می
آمیـز دولـت   رضاشاه بـه دلیـل تمرکزگرایـیِ تحکـم    ها سبب شده بود تا همۀ این ویژگی

: 1399(دریـایی،  سیاسی روحانیان را که سنتی کهن بود، تـاب آورد نقش د، حتیمدرن نتوان
عنـوان یـک دیکتـاتور    عمل بـه ). وي ظواهر و ابزارهاي مشروطیت را نگه داشت اما در 409

مشروطه حکومت کرد. در این دوره بسیاري از جراید به دلیل چاپ شعر و یـا حـدیثی، کـه    
اي را شد، تعطیل شدند. به همین دلیل کمتـر روزنامـه  احیاناً از آن معناي مخالفی برداشت می

وقیـف و  بـار توقیـف نشـده باشـد. سـایه ت     توان سراغ گرفت که در این دوره حداقل یکمی
رسـمی و کثیراالنتشـاري چـون    هاي نیمـه هاي غیررسمی، بلکه روزنامهتنها روزنامهتعطیل نه

تیـغ رسـیدن، قـدرت بهازپسرضاشاهگرفت.ایران، شفق سرخ و اطالعات را نیز در برمی
داخـل درکـه هـایی روزنامـه حتی. کردتیزخودمنتقدانبامقابلهبرايراتوقیفوسانسور

سانسـور تیـغ ازپرداختنـد، مـی حکومـت اقـدامات سـتایش بـه وشـدند مـی منتشرکشور
مرتبـا وننمـود توقـف ايلحظـه رضاشـاه اختنـاق وتوقیفسانسور،ماشین. نبودنددرامان

. دادمـی قـرار خودسیطرهدرتهدیدیاتوقیفابزارباکردندمیانتقادکمیکهراهاییروزنامه
ــا»جــوانفکــر«چــوننشــریاتی ــی،آزادهعلــیمــدیریتب ــا»کــازرون«گیالن مــدیریتب

سـردبیري بـه پـور عـزت عبـداهللا مـدیریت با»آزادگاننامه«شیراز،درکازرونیمیرزاعبداهللا
درجآنهـا اتهـام . بودنـد نشریاتاینجملهازایران،ملینهضتحزبارگاناحمدیان،امیر

عمـومی، اذهـان تشـویش ،»دولـت هـاي سیاسـت بامغایردموکراتیکآمیزتحریکمقاالت«
- 62: 1379خـاکپور، (بـود مقدسـات بـه توهینوحکومتیبزرگانسلطنت،مقامبهاهانت

. دادانجـام متعـددي هايتالشکشورازخارجمنتقدهايروزنامهبامقابلهبرايرضاشاه) 63
کنـاره گـرفتن رهنمـا از    .کنـد متوقـف راپیکارروزنامهانتشارشدموفقکوتاههاییدورهدر

نگاري و توقیف و زندانی شدن علی دشتی، کـه هـر دو از طرفـدارانِ رضـاخان و از     روزنامه
اختنـاقِ حـاکم بـر مطبوعـات در     خـوبی نمایـانگر فشـار و   سازان سلطنت او بودند، بهزمینه
سلطنت رضاشاهی است. البته این حساسیت تنها نسـبت بـه مطبوعـات داخلـی نبـود،      عصر

هـاي  بلکه وي از طریق نمایندگان سیاسی ایـران در کشـورهاي مختلـف مضـامین روزنامـه     
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خارجی در مورد ایران و سلطنت پهلوي را همواره تحت کنترل داشته و در صورت مشـاهدة  
گیري مسئله چه در قالب تکـذیب و یـا تقاضـاي    سخنی برخالف میل و منافع خویش، از پی
داشت. چنانچـه دلیـل   قطعِ روابط کوتاهی روا نمیتوقیف و محاکمه مدیر روزنامه و یا حتی

ن را بــا آن کشــور قطــع نمــود فرانســه، رابطــه ایــرا» اکسلســیور«منــدرجات مجلــۀ فکــاهیِ 
.)46: 1372مهدوي،(هوشنگ

مخاطـب و  که متن جامعـه، هایش بیش از آنیها و لحن سخنرانگیريرضاشاه در موضع
ها و آرمـان هـاي   به ایدهدر حقیقت خواست و هدف از تأسیس دولت را درنظرگرفته باشد،

دو رداخته است. دو سفرنامه او که هـر طلبانه و ضربتیِ خود پخود و توجیه اقدامات خشونت
هاسـت. در حقیقـت   گفتـه شده است مشـحونْ از ایـن   هاي ابتدایی سلطنت او نوشتهدر سال

به بعد کـه بـه   1313ویژه از سال ساخت حکومت با در پیش گرفتن جهتی خالف جامعه به
به تضعیف دولت و درنهایت وامانـدگیِ  رضاشاه نیز منجر شد،قتل و تبعید یاران و همفکرانِ

سـابقه از  دهندة نوعی ویـژه و بـی  آن درنتیجۀ اولین تهدید خارجی انجامید. این قتل ها نشان
اش دخالت حداکثري شاه در زندگیِ مردم، کنتـرلِ  ترین شاخصهاستبداد در ایران بود که مهم

هاي سیاسی و از بین بردن هرگونه صدایی متفاوت در عرصـه  منابع قدرت، حذف پراکندگی
چنین بود که طی سلطنت رضاشاه بسیاري از ایرانیان سرشـناس، از موافقـان   سیاست بود. این

). 131: 1382الفان، به علت شیوه حکومت او جان خود را از دست دادن (زیرینسـکی،  و مخ
مدت با خاموش کـردن صـداي مخالفـان یـا حتـی      داري، در کوتاهاگرچه این شیوه حکومت

شـود،  روند، بـه ثبـات سیاسـی منجـر مـی     شمار میموافقانی که تهدیدي علیه نظم موجود به
هاي کارآمـد،  کاهش مشروعیت سیاسی و همچنین حذف مهرهدلیلِهایی بهتداوم چنین نظام

دیگر، جامعه را بـه  » اصالحات«انجامد. این اقدامات رضاشاه بیش از درنهایت به شکست می
ساخت.تر میو موقعیت دولت را شکننده)153: 1381(کمالی، خواندمعارضه می

رك میان همه ایرانیـان داشـت   اي از احساسات مشتنیاز به رشتهسازيدولتبه طور کلی 
هـاي فرهنگـی   جاي درنظرگرفتن ویژگـی اما رضاشاه بهتا بتوانند پذیرايِ دولت ایرانی باشند؛ 

گرایـی ایرانـی تأکیـدي    باسـتان کـه بـر ایـدئولوژي    کـرد نهادهايِ فرهنگـی تأسـیس   جامعه
هـاي قـومی و   وتازاندازه بر این ایدئولوژي، بدون درنظرگـرفتنِ تفـا  داشتند. تأکید بیشویژه

ةها را نشانه گرفته بود، در زمـر اي و احساسات شدید مذهبی که این نهادها مستقیماً آنمنطقه
رود. بـدین ترتیـب   رضاشاه به شـمار مـی  مدرنسازيفرایند دولتهايِشکنندگیترین مهم
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و » وحـدت ملـی  «تـوان در پـا نگـرفتنِ    را میرضاشاهویژگی موقعیت داخلی ایران در دوره 
).14: 1399خالصه کرد (رمضانی، » غرق شدن در گذشتۀ تاریخی باشکوه«

از اندازه بر یک ایدئولوژي باستانی و تالش براي القاء آن بـا اسـتفاده از منـابع    تاکید بیش
کـه  ددگـر که عمال جامعه به یک توده شـکننده و ضـعیف بـدل   زور و اجبارآمیز، سبب شد 

توانست نقش و سهمی در سیاسـت داشـته باشـد. حـذف سـروران اجتمـاعی بـا        دیگر نمی
هـاي سـاختگی   دن بـر ایـدئولوژي  سـو و پـاي فشـر   آمیز از یکاستفاده از ابزارهاي خشونت

ارتـش عملکـرد زیـرا دیگر، جامعه را در کـامِ دولـت قدرقـدرت رضاشـاه فروبـرد؛     ازسوي
سیاسـی يهاسرکوبازبسیاريوبودجامعهدرناامنییاساسعواملازیکیخودرضاشاه،
هـايِ او ازنظـر   . سیاسـت شـد یمـ اعمـال جدیدارتشنظامیقدرتهمینطریقازرضاشاه
هراسـی  ،را در ایران ایجاد کنـد یک هراس عمومی و تمرکز قدرتهاي امنیت ساز، شاخص

.دوچندان شده بودها و تعدیات دربار به جان و مال افرادظلم شهربانیوسیلۀکه به
کـه آمـال   کـرد یمـ یدشاهی تأکرانۀپدر ساالۀدر حالی بر نظریخالصه کالم پهلوي اول

بـا آنـان   يحکومـت پهلـو  ایـن دو تـا انتهـايِ   مدرنیته را در سر داشت و الجرم ناسازگاريِ
هـاي یشـه از بین بردن اقتدار مـذهبی سـلطنت در اصـل ر   بود. افزون بر این رضاشاه باباقی

تاریخی این مفهوم را از بین برد و پادشاهی مدرن بدون توجه به ریشـه مـذهبی سـلطنت در    
پیونـد کـه کـرد ثابـت بـار، آخرینبرايکامالً نههرچند تجربه،اینتمامی.ایران عقیم ماند

شـرایط درایـران مـردم بـراي پایـدار انباشتوتوسعهثبات،آن،همراهبهو،ملتودولت
ــا،خودســرانهحکومــت ــدحتــیی ــر،یهیب ) ســکهدیگــررويومــرج (هــرجوآشــوبت

دردیگـري بازگشـت گـر یهتوجی،شناختنظر جامعهازنقطه،هاآنازهرکدام وشودینممیسر
ولـت مـدرن   ). از منظري سیاسی د58: 1398اتابکی، است (بودهایرانطوالنیتاریخسرتاسر

توجهی بـه ایجـاد   گر و با بیگرا، متمرکز، سرکوبجانبههاي یکدر دورة رضاشاه، با سیاست
سازي خـود را از  سازي و سیاستجامعۀ مدنی و دعوت شهروندان به مشارکت در امر دولت

پشتوانه اجتماعی و پایگاه مردمی که الزمۀ تاسیس دولت مدرن اسـت، محـروم سـاخت. بـا     
ایگاه الزم و ضروري، شکنندگیِ دولت به آن حـدي رسـید کـه بـا تلنگـري در      حذف این پ

که کسی از میان جامعه به حمایت از شـاه و نظـام سیاسـی برخیـزد،     بدونِ آن1320یورشهر
حتـی بعـد کـه    عنـوان دولـت آن را سـاخته بـود؛ فروریخـت.     چیزي که رضاشاه بـه همۀ آن
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ـ    متفقین راي اینکـه مـردم از ایـن فشـار دیکتـاتوري      آمدند، مردم خیلـی ناراحـت نشـدند. ب
).46: 1394مختاري اصفهانی،(خوششان نمی امد 

سـازيِ مـدرن  دولـت شکنندةفرایندنتایجوپیامدهاازايتوان خالصهدر جدولِ زیر می
رضاشاه را ذکر کرد:

سیاسی، اقتصادي ويِ اجتماعیهادر پرتوي شاخصرضاشاهشکنندگی دولت .2جدول 
سیاسیاقتصادياجتماعیابعاد

پیامدها و نتایج 
ةفرایند شکنند

سازي مدرندولت
رضاشاه

افزایش شکاف اجتماعی- 
و ناامنی اجتماعی

هاي قومی افزایش تنش- 
و مذهبی

بقاي وضعیت ترس - 
فراگیر

دست شستن از هرگونه - 
قطعیت قانونی

توسعه اقتصادي ناموزون - 
هاگروه

سقوط اقتصادي سریع
ثروت بر مبناي توزیع - 

سرسپردگی
انحصار منابع ثروت در - 

دست اقلیت حاکم

زدایی از یاستس- 
شهروندان

کارکردتعلیق یا - 
دلبخواهانه از قانون

ي دیگر هادولتمداخله - 
و بازیگران سیاست 

خارجی
نابودي احزاب و جامعه - 

مدنی

گیريیجهنت.4
ایجـاد یـک حکومـت    سازي؛ از طریق ه خدمات و اقدامات زیادي را در جهت دولترضاشا

. وي بـا اسـتفاده از   انجـام داده اسـت  مرکزيِ مقتدر که بتواند به سراسر ایـران حکـم برانـد،   
داور و سـایر هـواداران   تیمورتـاش، راهنماییِ رجال قدرتمند و روشنفکري همچون فروغی،

عنوان نقطۀ عطف تحـوالت سیاسـیِ معاصـر    ران بنا نهد که بهخود، توانست سازوکاري در ای
هـايِ  ویـژه بـا اسـتفاده از شـاخص    همه و از یـک نظرگـاه انتقـادي و بـه    به شمار رود. بااین

هـاي اول  توان ادعا کرد که پروژه او قرین موفقیت نبود. رضاشاه در سالشکنندگی دولت می
امـا نهادسـازي و   ؛ماندگی را دریافته بودعقببه فراست راه عالج و پرسش از سلطنت خود، 

نشـینی واداشـت. او   تأسیس ترتیبات مدرن در ایران و همچنین بافتارِ جامعـه او را بـه عقـب   
جلــوگیري از حرکــت ایــالت، وســیلۀ تأســیس ارتــش مــدرن،اگرچــه بــا تمرکــز قــوا بــه

پایـان داد امـا   هـايِ محلـی  کردن خوانین و شاهزادگان ظالم براي همیشه بـه طغیـان  سرکوب
هايِ دولت مدرن که به باور نظریه دولـت شـکننده تنهـا از طریـق     مایهنتوانست با تقویت بن
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مشروعیت و ظرفیت (توانایی براي اداره امور عمومی) قابل تحقـق اسـت بـه مناقشـۀ     اقتدار، 
هـاي امنیـت سـاز، توانسـت     هايِ او ازنظر شـاخص سازي در ایران پایان دهد. سیاستدولت

جـاي آن  امـا بـه  حکام محلی که در دوران قاجار باليِ جان مردم شده بودند را دفع کند،رِّش
ها و تعدیات دربار به جـان و مـال افـراد بکاهـد. همچنـین ازنظـر       نتوانست از ظلم شهربانی

بـه  1320امنیت خارجی دولت او در اولین مواجهـه در برابـر هجـومِ خـارجی در شـهریور      
نیـز محـدودیت جامعـه مـدنی     سیاسـی کن عمل کرد. ازنظر سـاخت  ترین شکل ممضعیف

خفقان هرگونه صداي مخـالف  گیري بود،واسطۀ انقالب مشروطه در حال شکلنوپایی که به
آیـد. در بحـث از   حسـاب مـی  وقمـعِ اپوزسـیون ازجملـه نقـاط منفـی کارنامـه او بـه       و قلع

امـا شکسـت در صـنعتی سـازيِ     اي انجـام داد؛ هايِ اقتصادي اگرچه خدمات ارزندهشاخص
کشاورزي و درك نادرست از تحوالت اقتصادي در جامعه روستایی و جامعه شهري نوپا بـه  
برهم خوردن نظم اجتماعی و عدم جایگزینیِ آن با بدیلی قابل دفاع منجر شـد. در بحـث از   

سـازي ایـدئولوژيِ   هـايِ فرهنگـیِ رضاشـاه در برجسـته    نیز سیاسـت اجتماعیهايِ شاخص
تـرین خـدمت را بـه تنـدرویانِ     گرا و تالش در حذف نماد و شـعائر اسـالمی بـزرگ   باستان

طـورکلی بـه   رود بلکـه بـه  ضعفی در کارنامۀ رضاشاه به شمار مـی تنها نقطهمذهبی کرد که نه
توان گفت اگرچه سـاختارِ قـدیمی   طور خالصه میکوتاهی عمر سلطنت پهلوي ختم شد. به

یاسی هیچ سازوکار یا مبناي ثابتی براي حیات جدیدش پیدا نکـرد  فروریخته شد ولی نظام س
پیش ببرد.اي مؤثر و پایدار بهگونهکه بر اساس آن بتواند برنامۀ اصالحات و نوسازي را به

نامهکتاب
، جامعه و دولت در عصر رضاشاه، تهران: ققنوس.آمرانه). تجدد 1398تورج (اتابکی، 

درون انقالب ایران، ترجمه منوچهر شـجاعی، تهـران: موسسـه خـدمات     ). 1377استپمل، جان. دي (
فرهنگی رسا.
) تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوري1383تیمورتاش، (اسناد و مکاتبات
). دولت مدرن در ایران. قم: دانشگاه مفید.1395افضلی، رسول. (
و فرهنگی.علمی:ایرانی. تهرانهویت جدیدتبارشناسی).1384اکبري، محمد. (

). تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از قاجـار تـا اسـتقرار    1385امینی، علی رضا، شیرازي، ابوالحسن (
، تهران: قومس.2رضاشاه، ج
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جلد اول. تهران: پیامایران.مشروطیتنهضتایدئولوژي).1383فریدون. (آدمیت،
ران: گام نو.). موانع توسعه سیاسی در ایران، ته1380بشیریه، حسین (

). نوسازي و توسعه، ترجمه مرتضـی غـره باغیـان و مصـطفی ضـرغامی،      1377چاران دوب، شیاما (
تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

). تعلیق مشروطیت، وضعیت اسـتثنا؛ کامیـابی رضاشـاه    1399حافظی، سید مرتضی، سینائی، وحید. (
.75- 59.49ره شما.15دوره .پژوهشنامه علوم سیاسی.در کسب سلطنت

انتشـاراتی فرهنگـی مرکـز تهـران، زمـان، گـذر درایـران مطبوعـات توقیف).1379.(خاکپور، بیژن
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.پژوهش آکسفورد، ترجمه شهربانو صارمی، تهران: ققنوس:تاریخ ایران). 1399دریایی، تورج. (

طرح نو.:). ساواك. ترجمۀ عبدالحسین نیک گهر. تهران1371دالنوآ، کریستین. (
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کویر.تهران: ).1299ــ 1357). دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران (1384سینایی، وحید. (
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