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چکیده
به گفته بسیاری از پژوهشگران تاریخ ایران با دیکتاتوری و استبداد گرهخوورده اسو .مظووور از اسوتبداد
در زبان ساده همان خودکامگی اس .و خودکامگی یعظی تصمیمگیری سیاسی دول .و در رأس آن شاه بور
اساس اراده و خواس .خویش اس .حکوم .رضاشاه که عملاً" از 9334ش شروع شد بسویار متفواوتتر از
حکوم.های قبل از خود بود یکپارچهسوازی ،تمرکزگرایوی و اعموال حاکمیو .بور کول کشوور مشخصوه
حکوم .رضاشاه بود رضاشاه بهمثابه تمامی حکوم.هوای قبول از خوود توانسو .بواز اسوتبداد را درصوحظه
سیاسی ایران برقرار کظد هرچظد ظواهر مشروطی .را نگاه داش .ازنور وبر انواع سلطه سوظتی پاتریمونیالیسوم
زمانی ظاهر میشود که سلطه سظتی باعث ایجواد یون نووام اداری و یون نیوروی نووامی کوه صورااً" ابوزار
شخصی حاکم محسوب میشوند میپردازد وبر حد اعلای پاتریمونیالیسم را سلطانی موینامود یعظوی نووامی
که سلطه در آن بهدلخواه شخص حاکم اعمال میشود هرچظد کل دوران پهلوی اول را نمویتووان سولطانی
نامید ولی ایجاد ارتش مدرن و بوروکراسی سازمانیااته توسط رضاشواه پایوههای نووام سولطانی در ایوران را
اوراهم کورد نگارنوده در ایوا مقالوه سوعی دارد کوه بوا اسوتفاده از روش کتابخانوهای و بهصوورت توصوویفی
ویژگیهای حکوم .رضاشاه را با مشخصههای نوریه پاتریمونیالیسم (سلطانی) تحلیل و بررسی کظد
واژهگان کلیدی :رضاشاه ،رژم پهلوی اول ،پاتریمونیالیسم ،سلطانی ،استبداد

 -9دانش آموخته کارشظاسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربی .مدرس ،تهران ،ایران
alirezanemati333@gmail.com
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مقدمه
اگر استبداد را خودکامگی و خودرایی دول .یا شخص شاه بدانیم که عملاً" در تاریخ
ایران شاه همان دول .نیز بوده اس .در تاریخ  0033ساله ایران تقریباً" تمامی دول.ها که
یکی پس از دیگری بر سرکار آمدهاند بهنوعی استبداد کها ایرانی را بازتولید کردهاند در
اوایل دهه 9083ش و با شروع جظبش مشروطی .ایران چظیا به نور میرسید که ایا استبداد
کها برای همیشه از تاریخ ایران رخ .بربسته اس .و ناتوانی محمدعلی شاه در سرکوب
ایا جظبش گواه و شاهدی بر ایا مسئله بوده اس .ولی با آمدن رضاشاه آنهم به ااصله
تقریباً" ین دهه پس از مشروطه و در کمال تعجب باز استبداد کها ایرانی همانظد ین
زخم کهظه سرباز میکظد و دوباره وارد صحظه تاریخ سیاسی ایران شد کاری که محمدعلی
شاه نتوانس .انجام دهد رضاشاه بهراحتی انجام داد حکوم .رضاشاه را نمیتوان تماماً
استبدادی نامید و به همیا مظوور ،سالهای  9330تا 9390ش را در زمره حکوم.های
دیکتاتوری و دوره دوم حکوم .رضاشاه یعظی سالهای بیا  9390تا 9303ش را استبدادی
مینامظد
از  9330تا 9390ش پارهای تحولات بااهمی .اجتماعی-اقتصادی به ثمر رسید؛
مخالف-.هر چظد کاهظده -با شاه هظوز تااندازهای امکانپذیر بود؛ تصمیمات او در مشورت
با نزدیکانش قطعی .یااته یا تعدیل میشد؛ و جان ،مال ،شرف و امظی .مردم هظوز یکسره
درگرو امیال شاه یا نوکرانش نبود (کاتوزیان)940 :9319 ،

از  9390تا 9303ش رضاشاه حکمران بلامظازع کشور و تظها بازیگر صحظه سیاسی ایران
شد با مطلق و خودکامهتر شدن قدرت رضاشاه دیگر هیچ جایی برای ین اندیشه و عمل
متفاوت از او وجود نداش .گواه راستیا بر ایا مدعا را در اختلافنور کوچن داور با
رضاشاه در 9390ش میبیظیم که باعث شد یکی از ستونهای اصلی حمای.کظظده رضاشاه
برای دس .یااتا بر تخ .طاووس به خاطر ترس از رضاشاه به طرز عجیب خودکشی کظد
شاید هیچ حرای بهاندازه ایا جمله خودکامگی و استبداد رأی رضاشاه را نشان نمیدهد

حکومت رضاشاه بهمثابه یک نظام سلطانی 01 /

در آخریا دیداری که رضاشاه با کابیظه خود داش .گف ،.در رابطه با برنامهها و
اندیشههایم ،راز مواقیتم آن بود که هرگز باکسی مشورت نکردم
نوریههای بسیاری برای تبییا دوران حکوم .رضاشاه مطرحشده اس .از نگرشهای
ساختاری مانظد نگرشهای مارکسیستی گراته تا نگرشهای دول .مطلقه و نگرشهایی که
به وجه تاریخی و کظشگر  /کظشگران مانظد نوریه پاتریمونیالیسم یا سلطانی میپردازند به
نور نگارنده نوریه پاتریمونیالیسم (سلطانی) تبییا بسیار قوی برای حکوم .رضاشاه
میباشد جامعهشظاسی سیاسی وبر جامعهشظاسی سلطه اس .ازنور وبر سه نوع سلطه مشروع
وجود دارد  -9سلطه سظتی  -0سلطه کاریزماتین  -3سلطه عقلانی ازنور وبر سلطه سظتی
انواعی دارد  -9پدرسالاری  -0حکوم .سالمظدان  -3پاتریمونیالیسم (سلطانی)
وبر حد اعلای پاتریمونیالیسم را سلطانی میداند درس .اس .که واضع نوریه سلطانی
ماکس وبر اس .ولی بسط و بررسی ویژگیهای نوام سلطانی از تحلیل تطبیقی خوان لیظز
درباره نوامهای غیر دموکراتین پدید آمد نوام سلطانی دارای پظج مشخصه اصلی میباشد
 -9تیره بودن مرز میان نوام و دول -0 .شخص گرایی  -3ریاکاری قانونی  -4پایگاه
اجتماعی محدود نوام سلطانی  -0سرمایهداری تحریفشده مفروض اصلی ما در ایا
پژوهش بر ایا اصل استوار اس .که حکوم .رضاشاه با پظج مشخصه اصلی نوریه سلطانی
مطابق .میکظد
نظریه پاتریمونیالیسم (سلطانی)
جامعهشظاسی ماکس وبر جامعهشظاسی سلطه اس .بدیا معظی که وی به موضوع اقتدار
یا سلطه مشروع میپردازد و در ایا مسیر سه نمونه عالی از سلطه و نوامهای سیاسی
میسازد ایا سه نوع سلطه مشروع عبارت اس .از سلطه سظتی ،سلطه کاریزماتین و سلطه
عقلانی در سلطه سظتی ،سبب مشروعی .سظ .پایداری اس .که از گذشتههای دور در
خاطره اجتماعی مردم وجود دارد ،قواعد و شاخصههای اعمال قدرت شخصی ،خصوصی
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و مربوط به موارد معیا اس ،.و تمایزی میان قلمرو عمومی و خصوصی وجود ندارد از
دید وبر ،انواع سلطه سظتی عبارت اس .از پدرسالاری(در ایا نوام سیاسی کارگزار و
بروکراسی وجود ندارد) ،حکوم .سالمظدان یا ریشسفیدان ،)gerontocracy( 9نوام
ائودالی (در ایا نوع سلطه وااداری مبتظی بر پیمان ،جای روابط پدر ما بانه نوام پاتریمونیال
را میگیرد) و پاتریمونیالیسم (نوام موروثی) (کاتوزیان)90 :9331 ،

وبر در توصیف ساختار اداری پدرسالار از مفهوم «نوام اداری مظفصل» استفاده میکظد،
یعظی گونهای از نوام اداری که نبود تشکیلات و سازمانهای اداری مظسجم و متمرکز و
همیاطور عدم حضور مقامها و صاحبمظصبان لشکری و کشوری ،در آن مشهود و
هویداس .)Weber, 1978: 1088-1089( .سلطه پدرسالاری بهعظوان زمیظه و مقدمهای
برای سلطه پاتریمونیال اس .بهعبارتدیگر سلطه پاتریمونیال در اقتدار پدرسالار بر
خاندانش ریشه دارد ( .)Black, 1979 :79به گفته وبر ،پاتریمونیالیسم زمانی ظاهر
میشود که سلطه سظتی به ایجاد ین نوام اداری و ین نیروی نوامی که صرااً" ابزارهای
شخصی حاکم محسوب میشوند ،میپردازد وبر حد اعلای پاتریمونیالیسم و حال .ااراطی
آن را سلطانیسم مینامد باید بدیا نکته توجه داش .که در هر دو نوام پاتریمونیال و
سلطانیسم تأکید بر قدرت مطلقه و اطاع .محض رعی .از حاکم اس .وبر نوامی را که
در آن سلطه عمدتاً و در اصل سظتی اس ،.هرچظد اعمال ایا سلطه با توجه به استقلال
شخصی حاکم صورت گیرد ،پاتریمونیال مینامد اما در نوام سلطانی ،سلطه در اصل بر
اساس تشخیص و بهدلخواه و مبتظی بر رأی و اختیار حاکم اس .که آن را از دیگر
شکلهای نوام اقتدارگرا جدا میکظد (کاتوزیان)90 :9331 ،

از نور ماکس وبر پاتریمونیالیسم و در حال .ااراطی ،نوام سلطانی معمولاً هظگامی پدید
میآید که سلطهگر سظتی دستگاهی اداری و نیروی نوامی ایجاد میکظد که صرااً ابزار
شخصی ارمانرواس .درجایی که سلطه اساساً" سظتی اس .ولو آنکه از طریق اراده
gerontocracy

1.
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شخصی ارمانروا اعمال گردد ،آن را اقتدار پاتریمونیالی مینامیم و در مواردی که سلطه
اساساً" بر پایه اراده شخصی اعمال میگردد سلطانی نامیده میشود گاهی چظیا مینماید
که اقتدار سلطانی بههیچروی بهوسیله سظ .محدود نمیشود اما درواقع هرگز ایاگونه
نیس .باوجودایا ،عظصر غیر سظتی بهصورت غیرشخصی عقلانی نمیشود بلکه تظها شامل
گسترش ااراطی اراده شخصی ارمانرواس .ایا ویژگی اس .که آن را از هر شکل اقتدار
عقلانی متمایز میسازد (شهابی  /لیظز )93 :9383 ،وقتیکه اقتدار حاکم از سظ.ها اراتر راته
و در عمل قائم به شخص می شود باید مفهوم سلطانیسم را به کاربرد یعظی ایظکه ارمانروا
دیگر مقید به سظ.ها نیس .اگرچه مشروعی .خود را از سظ.ها گراته باشد که ایا مسئله
نیز در تاریخ ایران موارد متعددی دارد (مظوچهری )93 :9331 ،نوامهای سلطانی نه بر اساس
قانون قرار دارند ،نه بر پایه ایدئولوژی و نه حتی بر مبظی اهداف والایی که حکام معمولاً"
برای خود و جامعه تبییا میکظظد از وجه مشخصه ایا نوامها ،امکانات نامحدود حاکم
اس .در اعمال قدرت بدون آنکه به مجموعهای از ارزشها یا به ایدئولوژی خاص و البته به
قانون پاسخگو باشد (شهابی  /لیظز)8 :9383 ،

ویژگیهای نظام سلطانی
تیره شدن مرز میان نظام و دولت
در نوامهای سلطانی تمایز میان نوام و دول .بسیار مبهمتر اس ،.و در موارد بسیار
پیشراته نوام سلطانی حتی میتوان از آمیختگی میان نوام و دول .سخا گف .در دستگاه
اداری دول .و ارتش ،ویژگیهای دیوانسالاری مدرن مانظد حوزههای صلاحی .رسمی،
سلسلهمراتب اداری که ین سامان استقراریااته مااوق و مادون را تعریف میکظظد بیشتر
دول.های سلطانی دارای شماری سازمانهای بوروکراتین هستظد سازمان نیروهای مسلح
و رابطه آنها با بقیه دستگاههای دولتی از اهمی .ویژهای برخوردار اس .ارمانروایان
نوامهای سلطانی نوعاً" جوی از بیاعتمادی را میان شاخههای مختلف ارتش حفظ میکظظد

 /02فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1938

و جاسوسی متقابل را برای حفظ خودشان در برابر کودتای نوامی تشویق میکظظد ،برخی
حتی از میلیشیاهای خصوصی برای حفظ کظترل خود بر جامعه استفاده میکظظد ارمانروایان
نوامهای سلطانی گاهی ین حزب واحد ایجاد میکظظد در ایا موارد نام ایا احزاب
نمایانگر تلاشهای ارمانروایان اس .برای نشان دادن آنها همچون رهبران جظبشی انقلابی
که رسال .آن پیوند میان رهبر و مردمی اس .که او آنها را بهسوی ااقهای تازه رهظمون
میگردد (شهابی  /لیظز)30-30 :9383 ،

بهصورت خلاصه میتوان ویژگیهای اصلی تیره بودن مرز میان نوام و دول .را
برشمرد -9 :متکی بودن به بوروکراسی  -0اتکا به ارتش  -3ایجاد ین حزب واحد و یا
انحلال تمامی احزاب
قدرت و توان دول .برای تسلط بر همه امور کشور مستلزم تحقق ادارههای مختلف
دولتی در بخشهای اداری و نوامی بود و در دوره رضاشاه شبکه متمرکز و گسترده
بوروکراتین شکل گرا( .خلیلی خو )981 :9330 ،ازایارو بهمظوور متظاسبسازی نوام
اداری با مقتضیات اراهم آمده از تحول اجتماعی ،دستگاه اداری در چظد مرحله دچار
تغییراتی شد (قلفی )910 :9331 ،رشد و تمرکز دستگاههای اداری و نوامی الزاماً" اازایش
سریع قدرت دول .را در پی داش .در عصر قاجار باایظکه قدرت دول .مطلق و خودکامه
بود ،شبکه متمرکز و گسترده بوروکراتین وجود نداش .ایا تااندازهای ناشی از اقر نسبی
دول .و جامعه بود ،تااندازهای ناشی از ماهی .سظتی دول .و در ارتباط با ایا دو،
تااندازهای ناشی از اقدان وسایل جدید ارتباطی و اظی ازایارو آغاز حاکمی .سلسله
پهلوی همراه بود با گسترش ،نویاسازی و تمرکز ارتش و بروکراسی و اعالی.هایی که
مکمل ایا سیاس .بودند (کاتوزیان )330 :9314 ،دیوانسالاری رضاشاه نود هزار کارمظد
غیرنوامی را در برمیگرا .همانظد ارتش در دوره رضاشاه گسترش زیادی یااته تجدید
سازمان شده و بهتر از زمان قاجار آموزشدیده بود در زمان قاجار ،دستگاه دیوانسالاری،
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تیول شاهزادگان قاجاری و دودمانهای دیوانی قدیمی بود اما در زمان رضاشاه ایا در به
روی طبقههای متوسط تحصیلکرده باز شد (اوران)334 :9310 ،

اصلاح بظیادیا رضاشاه ایجاد ارتشی قدرتمظد بود که قدرت دول .را در همهجا به اجرا
درمیآورد (اوران )330 :9310 ،ایجاد ارتش جدید در ایران بهعظوان ین ضرورت تاریخی
بهمظوور استقرار نوم داخلی و امظی ،.حفظ تمامی .ارضی و ایجاد وحدت ملی نهتظها پاسخ
به تمایل نخبگان بود که پس از جظگ جهانی اول و خروج نیروهای خارجی از ایران
خواستار ایجاد ین دول .ملی تامالاختیار بود ،بلکه به عل .تغییر شرایط بیاالمللی ،دول.
انگلیس نیز مایل بود ین دول .مقتدر مرکزی با ارتش قوی و متمرکز در ایران قدرت را
به دس .بگیرد (خلیلی خو )939 :9330 ،رضاخان سازماندهی ارتش را از روی الگوی
ارتش انگلیس آغاز نمود و اولیا ارتش بزرگ و مدرن تاریخ ایران را به وجود آورد
(کدی )949 :9311 ،ارتش نویا رضاشاه بسیار پرهزیظه بود و از همان آغاز وزارت جظگ او
بخش اعوم درآمد ملی را به خود اختصاص داد (کرونیا )18 :9311 ،ارتش از حال .اوج
چظد هزارنفره قزاق در دهه 9333ش به  901333مرد مسلح دائم تبدیل شد و در سال
9303ش امکان بسیج تا  433هزار نفر نیز وجود داش .و ایا برای کشوری که جمعی.
اعال اقتصادیاش از  0میلیون مرد تجاوز نمیکرد بسیار زیاد بود (اوران)333-334 :9310 ،

در ایا دوره دستگاه اطلاعاتی-امظیتی و جاسوسان شهربانی جانی تازه گرا .و در جه.
تعقیب مخالفان و حتی کارگزاران حکوم .بهشدت اعال شد براثر توطئهها و
پروندهسازیهای اداره تأمیظات (آگاهی) و جاسوسی شهربانی بود که برخی از مهمتریا
مخالفان سیاسی رضاشاه را از صحظه سیاسی-اجتماعی محو شدند (حکیمیون)33 :9381 ،

رضاشاه برای تضمیا قدرت مطلق خود روزنامههای مستقل را تعطیل کرد ،مصونی.
پارلمانی نمایظدگان را سلب کرد و حتی احزاب سیاسی را از بیا برد از هظگامیکه مدرس
و همکاران روحانی وی کرسیهای نمایظدگی خود را از دس .دادند ،حزب اصلاحطلبان
هم از اعالی .محروم شد حزب تجدد که صادقانه از رضاشاه حمای .کرده بود ،نخس .به
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حزب ایران نو و سپ س حزب ترقی که سازمانی بر اساس الگوی ااشیس .موسولیظی و
حزب جمهوریخواه مصطفی کمال پاشا بود ،تبدیل شد حتی اعالی .حزب ترقی نیز به
دلیل ایا سوءظا که «احساسات جمهوریخواهی» خطرناک را میپروراند غیرقانونی شد
هظگامیکه سلیمان اسکظدری بهناچار کظاره گرا ،.حزب سوسیالیس .هم مظحل شد و
باشگاههای حزب را گروهی سازمانیااته به آتش کشیدند (آبراهامیان)930-933 ،9384 ،

چهار حزب سیاسی که در اواخر دهه 9333ش در مجلس نمایظده داشتظد همه اساساً"
طرادار رژیم بودند اما بازهم رضاشاه آنها را مظحل کرد چون از آن بیم داش .که رقیبان
وی در ایا حزبها متشکل شوند (اوران )331 ،9310 ،در دهه 9393ش رضاشاه با اازایش
هزیظههای ارتش تورم گستردهای به وجود آورد و با مظع اعالی .هم احزاب سیاسی ازجمله
اصلاحطلبان قدرت سیاسی را مظحصراً" در دس .گرا( .آبراهامیان)913-919 ،9384 ،

شخص گرایی
شاید شگف.انگیز باشد که رهبران نوامهای سلطانی ،خواه موقعیتشان در دول .باقدرت
واقعیشان مظطبق باشد یا نباشد ،ماهی .کاملاً" شخص گرایانه حکومتشان را پظهان
نمیکظظد ازلحاظ خارجی ایا شخص گرایی دارای دو جظبه اس :.یکی ،کیش شخصی.
آشکار پیرامون رهبر و دیگری ،گرایش بهسوی دودمان گرایی (شهابی  /لیظز)30 :9383 ،

اهمی .اعضای خانواده به قلمرو سیاسی محدود نمیشود و اغلب هظگامیکه اعضای خانواده
قلمروهای خصوصی قدرت برای خودشان ایجاد میکظظد به زندگی اقتصادی امتداد مییابد
(شهابی  /لیظز )44 :9383 ،ایدئولوژی سلطانی اغلب ااتخارات باستانی مل .را تعالی
میبخشد و از ین سظ .اختراعی برای متمایز کردن مل .از همسایگانش به لحاظ قومی و
حتی نژادی سود میجوید (شهابی  /لیظز)33 ،9383 ،
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بهصورت خلاصه میتوان ویژگیهای اصلی شخصی گرایی را برشمرد -9 :ماهی.
شخص گرایانه ارمانروا  -0تأکید بر ااتخارات باستانی  -3روی آوردن به اعالی.های
اقتصادی
بازهم شبیه همان الگوی سظتی از اواخر دهه 9333ش حکوم .خودکامه یعظی حکوم.
ین نفر(رضاشاه) که حراش بالاتر از قانون بود آغاز شد (کاتوزیان )039 :9310 ،پانزده
سالی که از به تخ .نشستا رضاخان تا کظارهگیری وی گذش .را میتوان به دو بخش
تقسیم کرد :دوره 9333ش تا 9390ش یعظی هظگامیکه قدرت او مطلق بود؛ و دوره
9390ش تا 9303ش یعظی زمانی که قدرتش هم مطلق بود و هم خودکامه (کاتوزیان:9319 ،

 )940بر ایاهمه باید سبن حکوم .خودکامهای را نیز اازود مشاورانش جرئ .مخالف.
با نورات وی را نداشتظد و نمیتوانستظد اطلاعات حساس را در اختیار وی قرار دهظد در
آخریا دیداری که با کابیظهاش داش .با آنان گف « :.در رابطه با برنامهها و اندیشههایم،
راز مواقیتم آن بود که هرگز باکسی مشورت نکردم » (اوران )380-383 :9310 ،تبلیغات
وسیع ،زش .و مبتذل حتی اراتر ازآنچه خودبزرگبیظی شخصی او میتوانس ،.به رضاشاه
بقبولاند که موهر کمال و خدای متجسد اس( .کاتوزیان )911 :9319 ،پس از جظگ جهانی
اول رضاخان که سپس رضاشاه شد بهعظوان مقتدرتریا ارد درصحظه سیاس .ایران ظاهر
گش( .لمبتون )331 :9310 ،رضاشاه نمیخواس .که با احراز مقام پادشاهی اقتدارات قوه
مجریه را به هیئ.وزیران بسپارد او همان راه محمدعلی شاه را در پیش گرا .و تمام
قدرت را در شخص خویش متمرکز ساخ .و وزیران به روال دوران پیش از مشروطی.
نقش عمال و کارگزاران او را بر عهده گراتظد و مجلس که تا دیروز بر دول .مسلط بود
ذلیل و خوار گش .و نمایظدگان که از نمایظدگی جز نام چیزی دیگر نداشتظد طوق
مطاوع .و متابع .دول .را بر گردن نهادند مجلس هم جزئی از قوه مجریه شد که تمام و
کمال در اختیار پادشاه بود (موحد :9310 ،ح0ج دوم )133-139 :رضاخان کمتر از ین سال
پیش از آنکه به پادشاهی رسید و خود را مظجی ایران میدانس .تکبر و نخوت شاهانه خود
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را نشان داد و ادعا کرد که« :اهالی ایران با عجز و پااشاری و بهوسیله مجلس مؤسسان،
سرپرستی ایا مملک .را از ما تقاضا کردند پیش از ما دول .در ایران کلمهای توخالی
شده بود خلاصه ،مردی که میخواس .نقش قهرمان را بازی کظد ،همهچیز و همهکس را
بیعرضه و نالایق و در بهتریا حال .متوسط میدانس( .کرونیا )000 :9311 ،ثریا
اسفظدیاری ،همسر دوم محمد رضاشاه ،درزمیظه خصوصیات رضاشاه در خاطرات خود
مینویسد« :تمام مسائل و امورات مملک .به او ختم میشد وی از واگذاری قدرت به
دیگران ،حتی به دوستان نزدیکش بیمظاک بود آمیختا خودبیظی با سوءظا از خصوصیات
برجسته او بود (ازغظدی)990 :9331 ،
سیاس .رضاشاه بر «خدا»« ،شاه» و «میها» تأکید میورزید (کرونیا)039 :9311 ،

رضاخان پس از شکس .دادن شیخ خزعل در خوزستان هظگامیکه به تهران بازگش .نام
پهلوی را برای خود برگزید که هم یادآور ین دودمان باستانی بود و هم ین انگاره
پهلوانی (کدی )909 :9310 ،رضاشاه سرسختانه اصرار داش .ناسیونالیسم مبارز را بهعظوان
اصل انسجام اجتماعی جایگزیا اسلام سازد (کرونیا )000 ،9311 ،شاه و مشاورانش
میخواستظد با طرد گذشته نزدین ،میراث پیش از اسلام باستانی را با آیظده مبتظی بر الگوی
اروپایی در هم آمیزد و نسل جدید نیز ظاهراً" ایا تظاقض را میپذیرا .ناسیونالیسم
قدیمی ارهظگی و قومی با عطش و اشتیاق ،هر چیز جدید و بیگانه را در هم آمیخ.
رضاشاه از روشظفکران بیزار بود ،ولی بهطور غریزی میاهمید که اارغالتحصیلان مدارس و
دانشکدههای خارجی و دانشگاه تهران یگانه کسانی هستظد که در مورد برنامه نای مدرن
سازی خود میتواند به آنها تکیه کظد (اوری،ح0ج )34 :9310 :3ناسیونالیسم رضاشاه با
ناسیونالیسم پیشیا ایرانی ارق داش .چون ناسیونالیسم را غیردیظی میدید نه اسلامی و آن را
با واژگان غیر اسلامی بیان میداش ،.ناسیونالیسمی که به شکوه دول .و شاه تمرکز داش.
تظها ناسیونالیسم مجاز دوره پادشاهی او ،به قول کدی « ،ناسیونالیسم رسمی با تأکید بر
همگظی و تجانس ملی ،ضد روحانی ،تجدد و قدرتی بود که به گذشته قبل از اسلام ایران
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اشاره داش( ».اوران )343 :9310 ،دستاوردهای باارزش و بزرگ اجتماعی و ارهظگی ایران
بعد از اسلام بهکظدی ولی قاطعانه کمرنگ و یا انکار شدند ،درحالیکه استبداد و امپریالیسم
ساسانیان همچون الگوی اضیل .مرتبهای رایع یاا( .کاتوزیان )941-903 :9319 ،آنچه
اتفاق ااتاد درواقع نه رهایی بود و نه پیشرا.؛ اقدام خودکامانه و شبه مدرنیستی ین مستبد
و معدودی متعصب بیریشه بود که او را همچون ناجی ایران میستودند (کاتوزیان:9319 ،
)933

وقتی محمدرضا به دنیا آمد خانوادهاش کماکان در مظزلی استیجاری زندگی میکرد
وقتیکه او ،در مقام ولیعهد از سویس به ایران برگش .پدرش رضاشاه بیشن
ثروتمظدتریا مرد ایران بود (میلانی )933 :9314 ،در طول بیس .سالی که رضاخان دیکتاتور
ایران بود ،نواحی وسیعی از کشور را که شامل  3333روستا ،آبادی و مرتع میشد به تملن
شخصی خود درآورد به عقیده هارت ،رضاشاه در سال 9130م بزرگتریا ملاک جهان
بود (مجد )14-10 :9381 ،رضاشاه در پایان عمر سلطظ .خویش در 9303ش یکی از
ثروتمظدتریا ااراد ایران بود در بانن ملی موجودیهای او از ینمیلیون ریال در 9331ش
به  183میلیون ریال در 9303ش رسید علاوه بر ایا ،املاک وسیعی شامل  3میلیون جریب
زمیا داش « ،.در کارخانهها شرک.ها و انحصارهای متعدد داخلی سهام زیاد داش .که
سود سرشاری را به همراه میآورد» (اوران )338-331 :9310 ،نمونه برجسته دیگری از
راتار خودسرانه یا استبدادی رضاشاه خریداری قهری زمیاهای کشاورزی به کمتریا
قیم .بود او اشتهای سری ناپذیری به ملن و املاک داش .و غالب آنها را از زمیاداران
و تجار بزرگ و املاک خالصه (دولتی) میگرا .شهرت او در ایا زمیظه بهجایی رسید
که روزنامهای ارانسوی او را جانور زمیاخوار نامید هظگامیکه رضاشاه از سلطظ .کظاره
گرا .و کشور را ترک کرد ،صاحب حدود ده درصد از زمیاهای کشاورزی ایران
ماجمله حاصلخیزتریا اراضی تولید محصولات اروشی بود ،بهطوریکه ارزش و درآمد
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آنها از ده درصد کل آن در کشور تجاوز میکرد در شعری بسیار کوتاه و ملایم،
ملنالشعرای بهار او را «رضای سارق» نامید (کاتوزیان)338-331 :9314 ،

ریاکاری قانونی
ارمانروایان پاتریمونیال که مدعی اقتدار سظتی هستظد بر نوامهای سیاسی مبتظی بر
قواعدی که به لحاظ تاریخی بهصورت قانون درآمدهاند ،بهویژه قوانیا عرای تکیه میکظظد
و عموماً" قوانیا اساسی مدرن را نادیده میگیرند نوامهای سلطانی که شالودهای
ایدئولوژیکی برای نهادهایشان ندارند اغلب با قوانیظی حکوم .میکظظد که از ین نوام
دموکراتین پیشیا به ارث رسیده یا بهمظوور بخشیدن ظاهری مشروع به حکوم .آنها
وضع گردیده اس .باوجودایا ،ارمانروای نوام سلطانی لزوماً" موقعیتی را اشغال نمیکظد
که به لحاظ قانون اساساً" قدرتمظدتریا موقعی .اس .ظاهر قانونی نوامهای سلطانی به ایا
معظاس .که آنها به قوانیا اساسی که روسای اجرایی و پارلمانهای انتخابی و در بعضی
موارد حتی نوامهای چظدحزبی را پیشبیظی میکظظد ،در ظاهر احترام میگذارند
ارمانروایان نوامهای سلطانی انتخابات ترتیب میدهظد و ین نوام حکوم .اسما"
چظدحزبی دارند اما وضع بهگونهای اس .که حکوم .همیشه برنده میشود دس.کاری
ارایظد انتخاباتی ممکا اس .شکلهای گوناگون به خود بگیرد ااراطیتریا وضعی .در
ایران وجود داش( .شهابی  /لیظز)44-41 :9383 ،

بهصورت خلاصه میتوان ویژگی اصلی ریاکاری قانونی را برشمرد :تأکید ظاهری بر
قانون اساسی و مجلس و برگزاری انتخابات ارمایشی برای موجه جلوه دادن خود
وقتی رضاشاه در سال 9334ش به پادشاهی رسید هظوز حکوم .از اساس ،قانونی بود؛
مجلس هظوز عمدتاً" مستقل بود ،گرچه دیگر همه اختیارات را در دس .نداش.؛ مطبوعات
به کار خود ادامه میدادند ،هرچظد بخش اعوم راتار لجامگسیخته آنها به همراه برخی از
آزادیهایشان مهار و محدودشده بود (کاتوزیان )033 ،9310 ،زمانی که حکوم .ین نفر
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(رضاشاه) که حراش بالاتر از قانون بود آغاز شد ،جامعه وقتی به ایا مرحله رسید بیاغراق
هیچ نشانی از دموکراسی یا حوزه همگانی نو باقی نمانده بود؛ هرچظد در حاشیه
تحملپذیری دول .ین حوزه همگانی ظاهری وجود داش .و شکلهای تازه حکوم .و
نوام اجرایی ،برای نمونه مجلس و وزارتخانههای دولتی ،بهجای خود باقی بود (کاتوزیان،

 )039 :9310در ایران شاهان پهلوی همیشه نخس.وزیرانی داشتظد که بر طبق قانون اساسی
مسئول حکوم .بر کشور بود (شهابی  /لیظز )40 :9383 ،نادیده گراتا قانون اساسی از سوی
دول ،.بدبیظی را گسترش داد ،و مداخله ارتش و وزارت کشور در انتخابات و کاهش مقام
مجلس شورای ملی به ابزاری ناتوان و بیهوده ،مردم را از تجربه بزرگتر دموکراسی و
سیاس.ها ی انتخاباتی که از زمان اولیا انتخابات مجلس در 9080ش با درد و رنج اراوان
آموخته بودند محروم ساخ( .کرونیا )93 :9311 ،نمایظدگان مجلس خصل .نمایظدگی
خود را از دس .دادند انتخابات ارمایشی شد و نمایظدگان کاری جزء تصویب اعتبارنامه
نامزدی دول .نداشتظد و مجلس مبدل به داتر ثب .و تائید تصمیمهای دول .گردید (ژان

پیر /برنار /یان )13 :9338 ،مجلس از همان آغاز کلاً" بهصورت مهر تائید بر دستورات و
نیات شاهانه درآمد (اوران )331 :9310 ،یکی از وزرای رضاشاه پس از چظد سال اظهار
میکظد که «ازآنجاکه شاه اصرار داش .تا همهکارهای اجرایی باید توسط قوه مقظظه
تصویب شد ،مجلس به مکانی برای اعمال تشریفات تبدیل شد» سفیر انگلیس ،در سال
9330ش گزارش میدهد که «مجلس ایران را نمیتوان جدی گرا ،.نمایظدگان مجلس،
نمایظدگان آزاد و مستقلی نیستظد و انتخابات مجلس آزادانه برگزار نمیشود هظگامیکه
شاه طرح یا لایحهای را مدنور دارد ،تصویب میشود زمانی که مخالف اس .رد میشود و
هظگامیکه بیاعتظا اس .بحثهای اراوانی صورت میگیرد» (آبراهامیان )930 :9384 ،از
مجلس اول تا مجلس پظجم ،سیاستمداران مستقل در شهرها رقاب .میکردند و متظفذان
روستایی ،ااراد تح .ارمان خود را مانظد گلههای گوسفظد به صفوف رأیگیری میاوردند
اما در شانزده سال بعدی ،از مجلس ششم تا سیزدهم ،شخص شاه نتایج انتخابات و بظابرایا
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ترکیب هر مجلس را تعییا میکرد کار او ایا بود که با همکاری رئیس پلیس ،اسامی
گروهی از نامزدها را برای وزیر داخله تهیه کظد وزیر کشور نیز اسامی را برای استانداران
میارستاد سرانجام استاندار نیز اهرس .مذکور را به شورای نوارت بر انتخابات ،که
وزارت کشور تعیا میکرد ،میارستاد وزیر کشور نیز آن اسامی را برای استانداران
میارستاد سرانجام ،استاندار هم اهرس .مذکور را به شورای نوارت بر انتخابات که
وزارت کشور تعیا میکرد ،میارستاد بظابرایا مجلس دگر نه یننهاد مفید و مؤثر بلکه
نهادی بیخاصی .بود و بهصورت لباس آراستهای درآمده بود که بدن عریان حکوم.
نوامی را میپوشاند (آبراهامیان)939-930 :9384 ،

پایگاه اجتماعی محدود نظام سلطانی
غالباً" ارمانروایان نوامهای سلطانی نخستیا بار با حمای .گروههای کاملاً" مشخص به
قدرت میرسظد باایاوجود با سلطانی شدن نوامها ،آنها بسیاری از حمای .اجتماعی
اولیهشان را از دس .میدهظد و بهگونهای ازایظده بر ترکیبی از ترس و پاداش متکی
میشوند توانایی ارمانروایان سلطانی برای باقی ماندن در قدرت بستگی دارد به بینیازی
آنها در برقراری اتحاد با جامعه مدنی و به وجود آوردن ائتلاف پایگاه اجتماعی نوام
سلطانی محدود به ااراد موردحمای .آنها هستظد ،یعظی اعضای خانواده حاکمان و
دوستانشان اما برای ایاها وااداری به ارمانروا تظها از مظااع خصوصیشان ناشی میشود نه
از هیچگونه اصول غیرشخصی ،و به ایا دلیل آنها ،قشر ،گروه یا طبقه اجتماعی مشخصی
را تشکیل نمیدهظد اما اگرچه ااراد بسیاری ممکا اس .از رژیم سلطانی مظتفع گردند ،اما
آنها واقعاً" پایگاه اجتماعی گستردهای را تشکیل نمیدهظد اغلب گفته میشود که رهبران
نوامهای سلطانی حمای .ین ابرقدرت را جانشیا پایگاه قدرت داخلی میکظظد (شهابی /
لیظز)48-03 :9383 ،
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بهصورت خلاصه میتوان ویژگیهای اصلی پایگاههای اجتماعی محدود را برشمرد :به
قدرت رسیدن و ماندن در قدرت با حمای .گروههای مشخص  -0از دس .دادن حمای.
اجتماعی بسیاری از گروهها به خاطر سلطانی شدن ارمانروا  -3وابستگی به ین ابرقدرت
بهمظوور ایجاد پایگاه قدرت در داخل کشور
رضاشاه سلطظ .خود را در 9330ش با مشروعی .سیاسی قابلتوجه و داشتا ین پایگاه
اجتماعی استوار گرچه نه تودهای آغاز کرد و از تائید ضمظی یا علظی بلظدپایگان جامعه
برخوردار بود (کرونیا )03 :9311 ،همچظیا رضاشاه از حمای .قابلملاحوهای در میان
نخبگان طبقه متوسط مدرن ،ازجمله باشگاه ایران جوان برخوردار بود (اتابکی)33 :9380 ،

مسلماً" رضاشاه از پشتیبانی بسیاری از طبقات متوسط تحصیلکرده نو ،بسیاری از نخبگان
اکری ،شمار ازایظدهای از نمایظدگان مجلس ،ازجمله نمایظدگان دموکرات و
دموکراتهای اجتماعی ،بیشتر کارکظان بلظدپایه دول ،.و حتی شمار قابلملاحوهای از
رهبران و بلظدپایگان مذهبی مهم و پرنفوذ بهرهمظد بود (کاتوزیان )033 :9310 ،داور،
تیمورتاش و ایروز با تشکیل ین مثلث جدید ،سیاس .مدنی و تقظیظی کشور را با محوری.
شخص رضاخان در دس .گراتظد ایا مثلث در سازماندهی و مدیری .اقدام در جه.
خلع سلسله قاجاریه و تأسیس سلسله پهلوی نقش بیاندازه مهمی بازی کرد (کاتوزیان،

 )399-393 :9314مثلث جدید توانسته بود همه جظاحهای عمده مجلس را بهجز گروه
مدرس و مظفردیا را با خود همراه کظد اقدام مجلس در انقراض حکوم .قاجاریه و
واگذاری سلطظ .به رضاخان از حمای .کامل ناسیونالیس.ها ،تجدد خواهان،
سوسیالیس.ها ،و ارتش و روسای ادارات برخوردار بود روحانی .نه له و نه علیه آن تبلیغ
نکرد ،اما عده زیادی از علما و بخصوص سیاستمدارهای معمم در مجلس مؤسسان که در
آذر 9334ش تشکیل شد موااق آن رأی دادند (کاتوزیان )390-391 :9314 ،بیتردید
رضاشاه تظها معمار اصلاحات دوره خویش نبود خاصه در نیمه نخس .سلطظ .خویش
پشتیبانی مدیران کارآزموده درون کابیظه را با خود داش .و ایظان در کظار مجلس رام و
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گوشبهارمان ،سومیا رکا سلطظ .وی را تشکیل میدادند برجستهتریا ایا مشاوران
بلظدپایه ،علیاکبر داور ،عبدالحسیا خان تیمورتاش ،سردار اسعد و ایروز میرزا بودند
(اوران )330 :9310 ،ایران خلاصهشده بود در ابوالهولی به نام رضاشاه ،که به دس .بریتانیا
بر مسظد قدرت نشسته و به قهر و خشون .و بیرحمی و سرکوب و قتل و غارت نفسها را
در سیظه حبس کرده بود ،و حق السهم نف .شیشه جان ابوالهول بود که در دس .بریتانیا بود
(موحد)093 :9314 ،

دهه  9393ش دهه سرکوب شدید سیاسی در ایران بود ایا سرکوب همراه با اقدامات
ناخوشایظدی برای مردم ،نویر قرارداد جدید نف .و اساد بیپرده ،ناسیونالیس.ها را پیوسته
از حکوم .دورتر میکرد (کرونیا )10-13 :9311 ،بسیاری از دیگر مدااعان باواا و
ستونها ی اصلی رژیم پهلوی کشته ،بدنام ،زندانی و یا تبعید شدند مثل عبدالحسیا دیبا،
محمدول ی خان اسدی ،اروغی ،تقی زاده ،حسیا دادگر و غیره ایا ارایظدی بود که براثر
آن در مرحله دوم حکوم .رضاشاه مل .کاملاً" از دول .رویگردان شدند (اتابکی:9380 ،

 )43ایا پدیده شایان توجه اس .که تا سال 9390-9393ش از میان نزدیکان برجسته و
مستقل رضاشاه تظها داور در مقام خود باقیمانده بود ،دیگران برکظار یا بازداش.شده ،در
زندان به قتل رسیده و یا ترور شدند ایا سرآغاز حاکمی .مطلق (سلطانیسم) ،رضاشاه بود
(کاتوزیان )900-903 :9319 ،رضاشاه ظاهراً" با شیوه ارمانروایی همراه با جظون بدگمانی
خویش ،حمای .اولیه بسیاری از اقشار و طبقات میهاپرس .ایرانی را از دس .داد
(کرونیا )903 :9311 ،شاید رضاشاه میتوانس .بر قدرت باقی بماند بهشرط ایظکه از
حداقل پایگاه اجتماعی یا مشروعی .در داخل کشور برخوردار باشد و چون چظیا نبود
تضادهای نوام جهانی که زمیظه به قدرت رسیدنش را در 9333-9334ش اراهم ساخته بود
زمیظههای سقوط 9303ش او را نیز تدارک دید (اوران )380-383 :9310 ،در ایا میان
رضاشاه هیچوق .نتوانس .پشتیبانی دهقانان را از حکوم .خود برانگیزد دهقانان در حد
زیادی از تأثیر اصلاحات رضاشاه برکظار ماندند ،و عشایر و ایلات بیرحمانه و بهزور اسکان
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میااتظد دول .رضاشاه سرانجام در ایا زمیظه بهزور توسل جس .درحالیکه
سیاس.گذاریهای او درزمیظه مرکزی .و تحول و توسعه اقتصادی یادآور دوران صفویه
بود ،نبود مشروعی .عمیق در نوام پهلوی و اتکایش به قدرت نوامی ،وی را به حکوم.
نادرشاه ااشار نزدین میکرد و راتارش با ایلات ،ستم نادر را در ایا زمیظه به یاد میآورد
(اوران) 349 :9310 ،

رضاشاه در ایا اعتقاد با بسیاری از هموطظان خود سهیم بود که دوستی نزدین با ین
قدرت سوم میتواند نیرو و اهرم لازم را برای ایران جه .دااع از تمامی .و استقلالش
اراهم سازد او پیوسته میکوشید تا پیوندهای نزدیکی با ایالاتمتحده آمریکا برقرار کظد و
آن کشور را به ارزش دوستی با ایران متقاعد سازد اما او بهزودی دریاا .که واشظگتا
بهاندازه او به چظیا روابطی علاقه ندارد ،با توجه به ایظکه آمریکا در آن زمان سیاس .انزوا
در امور جهان را در پیشگراته بود و بهویژه در مظطقهای که قلمرو نفوذ بریتانیا شظاخته
میشد نمیخواس .وارد شود قدرت سومی که رضاشاه به آن نزدین شد آلمان بود
(اوری،ح0ج ) 900 :9310 :3در ایا مورد پرنسس اشرف دختر رضاشاه میگوید« :پدرم از
ایظکه میدید آلمان در برابر دشمظان قدیمی ایران ،یعظی روسیه و انگلیس به معارضه
پرداخته اس ،.نوعی احساس رضای .میکرد» (علم )33 :9339 ،نفوذ آلمان در ابعاد صظعتی
و تجارتی ایران بالاگراته بود تقریباً هیچ اعالی .مهم اقتصادی در ایران ،البته در خارج از
حوزه نف ،.نبود که آلمانها در آن دس .داشته نداشته باشظد با آغاز جظگ رضاشاه بر آن
شد که نخس .وزیر خود را عوض کظد با شروع جظگ جهانی دوم و به ملاحوه تغییرات
مهمی که در عرصه سیاس .جهانی رخ میداد رضاشاه نیز تغییری را در دول .خود لازم
میدانس .شاه احمد متیا داتری را ،که مدتی در سفارت آلمان کارکرده بود و به نزدیکی
با آلمانها اشتهار داش ،.به نخس.وزیری مظصوب کرد و وزارت دربار را که پس از
تیمورتاش مظحل شده بود به جم سپرد متیا داتری خود مینویسد« :شاه در آن ایام آلمان را
برنده جظگ میدانس .و شاید ایا موضوع هم در تصمیم شاه بیتأثیر نبوده اس( ».موحد،
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 )430-431 :9314در آستانه تهاجم متفقیا به ایران ،آلمان نازی مظاسبات بسیار مستحکمی
با رضاشاه و اقتصاد ایران برقرار کرده بود تظها تهاجم میتوانس .به چظان وضعی خاتمه
دهد (اوران)339 :9310 ،

سرمایهداری تحریفشده
اگرچه برخی نوامهای سلطانی دورههای از رشد اقتصادی قابلملاحوه را تجربه
کردهاند  ،اما در درازمدت شخص گرایی و اساد نوام سیاسی بر توسعه اقتصادی تأثیر مظفی
میگذارد نوام پاتریمونیال میتواند به ایجاد انحصارات نیز کمن کظد یعظی همان شیوهای
که ارمانروایان نوامهای سلطانی معاصر برگزیدند مرزهای بیا خزانه عمومی و ثروت
خصوصی ارمانروا نامشخص میشوند او و همدستانش با رضای .او مظابع مالی عمومی را
آزادانه تصاحب میکظظد ،انحصارهای سودآور ایجاد میکظظد ،و هدایا و پاداشهایی از
بخش خصوصی طلب میکظظد که باب .آن هیچگونه حسابی پس نمیدهظد اقتصاد تابع
مداخله قابلملاحوه حکوم .اس ،.اما ایا مداخله کمتر در ارتباط با طرحی کلان برای
انباش .پیوسته اس .هدف اصلی بیرون کشیدن مظابع اس .ایا حکوم .دزد سالاری
بهوسیله کظترل بر خدمات اساسی ،مالکی .انحصاری کالاهای حیاتی ،پش .پا زدن به
قراردادها ،و ضبط و مصادره آشکار اموال و دارایی مردم میکظد ایا مالکی .انحصاری
میتواند شکل صظایع متعلق به دول .را به خود بگیرد ،مانظد نف .در ایران ،مس در زئیر،
الماس در آاریقای مرکزی که درآمدهای آن میتواند تا حدی کمتر (ایران) بیشتر (آاریقا)
از جانب ارمانروایان تصاحب شود یا ارمانروایان میتواند بهعظوان اشخاص خصوصی
انحصارهایی ایجاد کظظد مداخله پاتریمونیالی دائمی در زندگی اقتصادی به اقتصادهای
انحراای مظجر میشود که ،اگرچه در حوزه سرمایهداری قرارگراتهاند ،اما واقعاً" نمیتوان
آنها را سرمایه دارانه نامید درحالیکه سرمایهداری بر پایه تقدس مالکی .خصوصی و
عملکرد بازار در تخصیص مظابع ،ارص.ها و سود قرار دارد ،نوام سلطانی اغلب شامل
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تصرف خودسرانه دارایی ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم ،از طریق زور و بدون پرداخ.
غرام .اس ( .شهابی  /لیظز) 03-00 :9383 ،
بهصورت خلاصه میتوان ویژگی اصلی سرمایهداری تحریفشده را برشمرد :ناپایدار بودن
رشد اقتصادی و مالکی .انحصاری بر مظابع مخصوصاً" نف .در ایران توسط دول .یا
شخص ارمانروا
ازآنجاکه ایران ااقد سرمایهداران آماده برای قبول مخاطرات سرمایهگذاری برای توسعه
بود ،روشا بود که مانظد ترکیه دول .باید رهبری ایجاد ین زیربظای مدرن را بر عهده
گیرد درهرصورت ،دول.گرایی باروحیه مردی چون رضاشاه نیز سازگار بود :در سراسر
دوره پهلوی ،کلید اصلی توسعه همراه با نوارت سازمانهای کلیدی و صظایع در دس.
دول .قرار داش( .اوری،ح0ج )33 :9310 :3دخال .در امور تجارتی و اعمال حق انحصار
دولتی بر کالاهای وارداتی و صادراتی از وجوه عمده سیاس .اقتصادی دول .در ایا
مرحله بود (سوداگر )049 :9303 ،مداخله جویی دول .در اقتصاد و جامعه نو ،از برخی
جهات شبیه نقش دول .ارانسه و از جهات دیگر شبیه نقشی بود که دول .شوروی در
جامعه و اقتصاد ایفا میکرد (کاتوزیان )039 :9310 ،اولیا مرتبه که انحصار در دس .دول.
قرار گرا ،.انحصار قظد و شکر بود (مکی )939 :9383 :0 ،البته گسترش انحصارات به
تجارت خارجی محدود نمیگردید و دول .هرساله دایره انحصارات دولتی را گسترش
میداد (خلیلی خو )983 :9330 ،مظطق استبداد شبه مدرنیس .ایران در زمان رضاشاه :رشد
صظایع تولیدی ،اازایش ظرای .و سرمایهبری آن درنتیجه کاربرد ازایظده تکظولوژی
خارجی؛ اازایش تعداد و سهم انحصارات دولتی و خصوصی در تولیدات صظعتی و
تجاری ،بوروکراتیزه شدن بیشتر زندگی و کار ،ایجاد ظرای .تولیدی زائد درنتیجه عدم
توجه به وابستگی متقابل صظایع مختلف در سیاس.های سرمایهگذاری دول.؛ اتلاف
مضاعف سرمایهگذاری در طرحهای آموزشی گزاف درجایی که از سوی برای
اارغالتحصیلان جدی د اشتغال مولدی وجود نداش .و از سوی دیگر دول .به ایجاد مشاغل
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غیر مولد و اازایش تعداد میز و صظدلیهای داتری وادار میشد؛ و جزء ایاها از ایا
گذشته اازایشهایی که در مالیات ارضی صورت میگرا ،.مالکان را به سود دول .زیر
اشار قرار میداد و انحصار دولتی تجارت خارجی و نیز عرصههای مهمی از تجارت
داخلی ،تاجران را از بخش وسیعی از اعالی.های اقتصادی محروم میکرد تعراههایی بر
تجارت داخلی بسته شد و سفر از شهری به شهر دیگر مستلزم کسب جواز رسمی بود
(کاتوزیان)934-930 :9319 ،

صظعتی شدن واقعی کشور در مقیاس وسیع تظها در دهه 9333ش آغاز شد و در دهه
9393ش به اوج تازها ی رسید دول .در شروع ایا ارایظد نقش مهمی داش .اما سرمایه
خصوصی نیز در مقدار زیاد در ایا زمیظه بکار ااتاد و روند بهصورت اقدامی خصوصی-
دولتی درآمد به نور نمیرسد دول .ایران آگاهانه ین استراتژی صظعتی شدن جایگزیظی
واردات را دنبال کرده باشد تا صظایعی احداث کظد که نیازمظدیهای داخلی کشور را تأمیا
نمایظد و نیازی به واردات نباشد درمجموع بخش دولتی به خاطر بالا بودن هزیظه تولید و
سود اندک انگش.نما بود و به همیا لحاظ به نور میرسد همه کارخانههای دولتی ضرر
میدادهاند (اوران )304-300 :9310 ،یکی دیگر از ارکان غیر نهادیا رژیم رضاشاه ،مظابع
اقتصادیاش بود دامظه و مقیاس ایا مظابع بهمراتب از مظابع دوره قاجار اراتر میرا .و به
میزان ایران عصر صفویه در زمان شاهعباس بزرگ میرسید ،زمانی که انحصار ابریشم
موجب تفوق اقتصادی کشور شده بود کل درآمدهای دولتی در ااصله سالهای  9333تا
9303ش به بیش از  90برابر رسید یعظی از  033میلیون ریال در 9333ش به  3/19میلیارد
ریال در 9303ش اازایش یاا .بظابرایا بخش عمده درآمد دولتی از سایر مظابع میآمد
اعالی .دول .در زمیظههای اقتصلادی-تجارت و صظع .انحصاری 08 -درصد ،مالیات
ارضی  93تا  03درصد ،گمرک حدود  93درصد ،مالیات بر درآمد جدید حدود  3درصد
و انحصار دول .بر چای و قظد و شکر بیش از  0درصد درآمد را تعییا میکرد در ایا
دوره هزیظهها هم رشد عویمی یاا .و از  031میلیون ریال در 9333ش به  4/93میلیارد
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ریال در 9303ش رسید با اازایش هزیظهها ،اولوی.های دول .نیز عوض شد رقم مطلق
هزیظهای دااعی بازهم در حال اازایش بود (اوران)333 :9310 ،

در دوره اول حکوم .رضاشاه ،یعظی  9330تا 9390ش ،بهرغم ایظکه تولید نفتی ایران با
رشدی بیش از  03درصد به  3383هزار تا در سال رسیده بود ،عایدات دول .باوجود
مباحثات اراوان با شرک .نف .ایران و انگلیس در همان حد  9/4تا  9/8میلیون لیره ثاب.
ماند (ااتح )089 :9333 ،درآمد دول .ایران از ایا بخش ،چه در عصر قاجار و چه دوران
پهلوی اول ،در حدی نبود که مهمتریا مظبع درآمدی دول .باشد و سال 9393ش بهندرت
دریااتی سالانه ایران اراتر از ینمیلیون لیره استرلیظگ در سال بود؛ درواقع طی گذش.
سی سال از انعقاد قرارداد دارسی ،درحالیکه تولید نف .ایران از  43هزار تا در سال به
نزدین شش میلیون تا رسیده بود ،اقط طی چهار سال درآمد ایران بیش از ینمیلیون
لیره استرلیظگ بود و طی ین دوره بیس.ساله از 9019ش تا 9393ش متوسط دریااتی
ایران سالانه نزدین به هش.صد هزار لیره استرلیظگ بود (جولیان باریر)039-030 :9313 ،

درآمد نف .هم بهطور مطلق و هم ازلحاظ نسبی کم بود ،اما دول .تمامی آن را دریاا.
میکرد و اازایش ایا درآمد از اازایش همه بخشهای دیگر اقتصاد سریعتر بود (کاتوزیان،

 )931 :9319به گفته چارلز عیسوی ،نویسظده کتاب تاریخ اقتصادی ایران از  9194وو 9833
 ،در اواخر سال 9391ش ،درآمدهای نفتی اقط  93درصد از دریااتیهای دول .را تشکیل
میداد که آنهم صرف تجهیز ارتش میشد (جولیان باریر )980 :9313 ،تولید ایران از
 1440838تا در 9399ش به  93910339تا در سال 9393ش رسید بهطور نسبی ایا
اازایش بیشتر از نسب .اازایش بقیه جهان بود درآمد دول .ایران از اروش نف .از
 9000383پوند در 9399ش به  4033894پوند در 9398ش رسید (اوری)033 :9310 ،

درآمد نف .ده برابر شد و از  411هزار پوند استرلیظگ در 9018-9011ش به 4039333
میلیون پوند رسید ایا تظها  93درصد (و شاید حداکثر  00درصد) درآمد دول .بود
(اوران )333 :9310 ،دستاوردهای اقتصادی رضاشاه حاصل برخورد معقول و متظاسب ،چه
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رسد به مواق ،با پیشرا .اقتصادی نبود و جملگی از محل درآمد نف .و مالیات غیرمستقیم
که با آن بر دوش مردم عادی بود ،پرداخ .میشد هرگونه سرمایهگذاری به ساختمان
جادهها ،کارخانه ،مدرسه و باننها میانجامید ،اما استراتژی سرمایهگذاری متظاسب آن
اس .که بر پایه بهتریا استفاده از مظابع ملی استوار باشد به بیان سادهتر ،آنچه اهمی .دارد
ایا اس .که اقتصاد ملی از هزیظها ی که برای ساختا ین کارخانه پرداخ .میکظد ،چه
عایدش میشود ،نه ایظکه کارخانهای ،هر کارخانهای که باشد ساخته شود تا همگان ببیظظد
با همه ایاها ،بر پایه شواهد موجود پیداس .که سیاس.های اقتصادی رضاشاه با
سرمایهگذاری در طرحهای پرهزیظه و کم بازده موجب اتلاف مظابع ملی شده اس .سری
درآمدی و تولیدی برای ایا دوره وجود ندارد ،چه رسد به دادههای کمی برای مصرف،
توزیع و غیره باایاهمه تردید نمیتوان داش .که رشد کل تولید و درآمد قابلملاحوه بود،
اما برندگان اصلی اقشار مراه تهران و چظد شهر عمده دیگر بودند (کاتوزیان)931 :9319 ،

نتیجهگیری
اگر استبداد را خودکامگی و خودرایی دول .یا شخص شاه بدانیم در تاریخ  0033ساله
ایران تقریباً" تمامی دول.ها که یکی پس از دیگری بر سرکار آمدهاند بهنوعی استبداد
کها ایرانی را بازتولید کردهاند در اوایل دهه 9083ش و با شروع جظبش مشروطی .ایران
چظیا به نور میرسید که ایا استبداد کها برای همیشه از تاریخ ایران رخ .بربسته اس .و
ناتوانی محمدعلی شاه در سرکوب ایا جظبش گواه و شاهدی بر ایا مسئله بوده اس .ولی
با آمدن رضاشاه آنهم به ااصله تقریباً" ین دهه پس از مشروطه و در کمال تعجب باز
استبداد کها ایرانی همانظد ین زخم کهظه سرباز میکظد و دوباره وارد صحظه تاریخ
سیاسی ایران شد کاری که محمدعلی شاه نتوانس .انجام دهد رضاشاه بهراحتی انجام داد
تظها وجه تفاوت استبداد در دوران پهلوی با استبداد در کل تاریخ ایران در تشکیل
ارتش مدرن و بوروکراسی سازمانیااته در ایا دوران اس .که ابزار شخصی شاه بود که به
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گفته ماکس وبر ایا نوع استبداد را سلطانیسم مینامیم از سال  9334تا 9390ش را
نمیتوان دوره استبداد (سلطانیسم) رضاشاه بدانیم در ایا دوره مخالف.ها و مشورتهایی
هرچظد کاهظده با شاه توسط مجلس و نخبگان انجام میگرا .از سال  9390تا 9303ش
اس .که استبداد (سلطانیسم) رضاشاه شکل میگیرد دو عامل  -9اسخ قرارداد دارسی و
سرازیر شدن پول به دستگاه دول .و  -0سقوط تیمورتاش نشان از سلطانیسم رضاشاه تا
زمان تبعیدش داش .نوام سلطانی پظج مشخصه دارد که ایا پظج مشخصه همانطوری که
در مقاله نشان داده شد با حکوم .رضاشاه از سال  9390تا 9303ش بهطور کامل تطابق
میکظد ازنور همایون کاتوزیان که حوزه مطالعه وی درباره چیستی استبداد در ایران اس.
و از آث ار او را در ایا مقاله استفاده کردیم  ،سرآغاز سلطانیسم رضاشاه از 9390ش شروع
شد یعظی باز جان ،مال و شرف مردم باز در دس.های شاه قرار گرا .ایا عوامل نشان
میداد که باز استبداد کها ایرانی توانسته خود را بازتولید کظد
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