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Modern governments, unlike traditional governments, have the 

exclusive instrument of violence through the bureaucracy and the 

rule of law. From a historical point of view, powerful political 

leadership performance in Iran has been one of the important factors 

in building modern government during first Pahlavi period. 

Numerous views have been put forward about the reasons for 

powerful and military leadership formation in the first Pahlavi era. 

Some of its contexts are related to the first Pahlavi individual 

behaviors and others refer to the socio-economic structures of the 

previous period. However, from political geography perspective; 

governance characteristics and modern state formation has emerged 

in a specific time-space context that has been less studied in Iran. In 

this article, relying on descriptive-analytical method has been 

attempted to study how to promote the powerful leadership position 

in the first Pahlavi era (1921 - 1940) in building a modern 

government in Iran as a result of natural and human components 

function. Findings show that natural and climatic conditions acted in 

such a way that it was not possible to form independent social 

classes at the time of first Pahlavi emergence and production forces; 

They were concentrated in the ownership of political power. Ethnic 

and linguistic diversity also enabled powerful political-military 

leaders to create a common identity between different ethnic groups.  

 Keywords: Political Authority, Modern Government, Political 

Geography, First Pahlavi, Iran. 
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 .1401 زمستان، 1، شماره5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

هاي جغرافيايي موثر بر ارجحيت كاركرد  مولفه

رهبري مقتدر در ساخت حكومت مدرن در 

  ايران در عصر پهلوي اول 

 
  Ph.D .احسان لشگري

  ، ايران.دانشيار جغرافياي سياسي، دانشگاه يزد

   دهيچك

سنتي ابزار انحصاري هاي  خالف حكومتهاي مدرن بر حكومت

اعمال خشونت و ايجاد كنش جمعي هماهنگ را از طريق سيستم 

از منظر تاريخي در بوروكراسي و تدوين قوانين در دست دارند. 

ايران عملكرد رهبري سياسي مقتدر از عوامل مهم ساخت حكومت 

مدرن در دوره پهلوي اول بوده است. در باب علل شكل گيري 

متعددي هاي  در عصر پهلوي اول ديدگاه يمرهبري مقتدر و نظا

آن را به رفتارهاي فردي پهلوي هاي  مطرح شده است. برخي زمينه

جتماعي ا - اول مرتبط دانسته و برخي ديگر به ساختارهاي اقتصادي

حكمراني از هاي  نمايند. ليكن ويژگي دوران پيش از آن اشاره مي

خاصي شكل مكاني  - ر بستر زمانيمنظر جغرافياي سياسي د

گيرد كه در مطالعات چگونگي ساخت حكومت مدرن در ايران  مي

كمتر به آن پرداخته شده است. در اين مقاله كوشش گرديده با اتكا 

تحليلي، چگونگي احراز ارجحيت جايگاه رهبري  - به روش توصيفي

) در ساخت حكومت 1320 - 1304( مقتدر در عصر پهلوي اول

طبيعي و انساني مورد هاي  لفهكرد مومدرن در ايران در نتيجه كار

نامساعد تحقيق نمايان گر آن است كه هاي  بررسي قرار گيرد. يافته

اي عمل نمود كه در زمان  به گونه ميدن شرايط طبيعي و اقليبو

ظهور پهلوي اول امكان شكل گيري طبقات اجتماعي مستقل 

وجود نداشته و در زمانه تشكيل حكومت مدرن نيروهاي توليد 

همگي در مالكيت قدرت سياسي متمركز قرار گرفتند. همچنين 

مقتدر  مينظا - گرديد رهبران سياسي و زباني نيز سبب مي ميتنوع قو

   توانايي ايجاد هويت مشترك بين اقوام مختلف را داشته باشند.

: اقتدار سياسي، حكومت مدرن، جغرافياي سياسي، كلمات كليدي

  .پهلوي اول، ايران

  17/11/1400تاريخ دريافت: 

   07/02/1401 تاريخ پذيرش:

   lashgari@yazd.ac.ir:نويسنده مسئول
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  مقدمه

شمسي در ايران  1285با پي ريزي انقالب مشروطه در سال   

براي نخستين بار عناصري همچون قانون اساسي، توسعه سياسي، 

حكومت هاي  يد مولفهكه مو مشاركت، نظام انتخاباتي تبلور يافت

ادهايي همچون مدرن در ايران بود. همچنين شكل گيري نه

ها، مجامع صنفي و محلي، مطبوعات و ... از  مجلس، احزاب، انجمن

ران بود كه در قانون جمله ديگر نمادهاي حكومت مدرن در اي

اساسي مشروطه به رسميت شناخته شده بود. اين قانون زمينه 

توزيع شكل گيري حكومت مدرن را در شكل غير متمركز مبتني بر 

متنوع خودمختاري در هاي  قدرت، تفكيك قوا و تكوين كانون

سطوح محلي فراهم آورد. ليكن در پي زوال و اضمحالل قدرت 

بيروني هاي  لفهاي از مو ليل عملكرد مجموعهقاجاريه و به دسلسله 

، ناامني و شرايط نامساعد اقتصادي و اقتصادي در واگراييو دروني؛ 

ايران ظهور يافت و زمينه را براي ظهور مجدد اقتدارگرايي، انحصار 

 [و تمركز قدرت در قالب نظام پادشاهي متمركز پهلوي اول باز نمود

پهلوي اول جامعه ايراني از يك . در چارچوب عملكرد استبدادي ]3

ساختار ملوك الطوايفي و فئودالي به سوي اقتصاد متمركز، افزايش 

سهم شهرنشيني و شكل گيري نهادهاي مدرن حركت نمود. در 

ميليتاريستي هاي  اين دوره با گسترش تمركزگرايي و رشد انديشه

د دني موركراسي، جامعه مونظير آزادي، دم مدرنيتههاي  ساير جنبه

ترويج روحيه اطاعت از منويات پادشاه  توجه قرار نگرفت و صرفا

  ضامن تشكيل حكومت مدرن قلمداد گرديد. 

اين در حالي است در طي فرايند ساخت حكومت مدرن در مغرب   

چندجانبه بين  بيشتر نهاد حكومت؛ تابعي از رابطهزمين هرچه 

اجتماعي و داراي كاركرد تعادل بخش به اين رابطه بود. هاي  گروه

بر اين مبنا انطباق تئوريك سير تكوين حكومت مدرن در ايران با 

نمونه مشابه آن در اروپا متفاوت بوده است. در مطالعات جامعه 

ساخت شناسي سياسي در ايران داليل متنوعي براي ظهور اقتدار در 

هور حكومت پهلوي اول اقامه ظ حكومت مدرن در ايران در دوره

اي از پژوهشگران در ايران براي توضيح  جمله عدهشده است. از 

نمايند و دولت را  ميماهيت دولت به ويژگي شخصي حاكم توجه 

شخص حاكم شكل گرفته است. در  دانند كه به اراده  اي مي پديده

شكل گرفتن  هاي ساختاري قرار دارد كه پديده سوي ديگر ديدگاه

رهاي اقتصادي، مت مدرن در عصر رضاشاه را محصول ساختاحكو

در چنين رويكردي؛ ساختار  .]1 [داند سياسي و فرهنگي مي
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 حكومت خودكامه پهلوي اول در گذار به عصر مدرن گسستي

نهادهاي مدرن شكل گرفت. اين  ماهوي را تجربه نكرد؛ بلكه صرفا

سياسي نيز هاي جغرافياي  در حالي است كه از منظر تحليل

اي از مقتضيات ساختاري متشكل از عوامل محيطي و  مجموعه

انساني در نياز به ظهور اقتدار پهلوي اول در ساخت حكومت مدرن 

نقش آفريني نموده است كه در مطالعات كمتر به نقش اين عوامل 

 - هاي زماني مبتني بر اين چارچوب نظري مولفهپرداخته شده است. 

ارجحيت رهبري سياسي در مهم زمينه سازي مكاني يكي از عوامل 

ثيرگذار بوده ات مقتدر در ساخت حكومت مدرن در عصر پهلوي اول

. اگرچه توجه به مقتضيات جغرافيايي اثرگذاري بر سير است

توليد  شتر در چارچوب نظرياتي همچون شيوهتحوالت سياسي پي

ي و جغرافياي طبيعهاي  لفهوآسيايي ديده شده بود. ليكن تلفيق م

انساني در زمينه سازي جهت ساخت حكومت مدرن در عصر 

  پهلوي اول كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اي در جغرافياي سياسي در  ناحيه - در اين راستا تببين ساختي  

امل برابر نظرياتي است كه اعتقاد دارند همه كشورها در روند تك

ماهيت  نمايند و از اين جهت خود از مراحل يكساني عبور مي

ثير عوامل جغرافيايي فرد تكوين مديريت سياسي تحت تا همنحصر ب

اين رويكرد روش شناختي؛  .]25 [گيرد ميمورد مطالعه قرار 

فضايي را نامتجانس مفروض دانسته و به  - رويدادهاي سياسي

كيد بر اين ديدگاه با تا فرد بودن آنها اعتقاد دارد. همنحصر ب

در بستر جغرافيايي معتقد است » برساخته شدن نظام سياسي«

نظام سياسي خارج از روش هاي  شناخت چگونگي تكوين ويژگي

تبيين  . از اين رو در زنجيره]23 [باشد مياي ناكامل  ناحيه –ساختي

تواند  ميوجود دارد كه ها  اي از زمينه اي مجموعه ناحيه - ساختي

در و فرايندهاي حادث شده را تبيين نمايد. ها  علل ظهور فرم

مرتبط با هاي  ويژه پس از افول نسبي ديدگاه هگذشته؛ بهاي  دهه

اي و در نظر  بازگشت به رويكرد مطالعات منطقه فرايند جهاني شدن

اي در مطالعات چگونگي ساخت حكومت  يهگرفتن مقتضيات ناح

مدرن بيش از پيش در دستور انديشمندان جغرافياي سياسي قرار 

ديدگاه متن فضايي اعمال حاكميت در . در اين ]27 [گرفته است

طبيعي هاي  اي از مولفه هلوي اول در نتيجه عملكرد مجموعهعصر پ

در ساخت  ارتقاي كاركرد پادشاه پاتريمونيال و انساني منجر به

در اين راستا با استفاده از ادبيات و منابع حكومت مدرن گرديد. 

حكومت هاي  لفهر درجه نخست جايگاه كاركردها و مونظري د

گردد. سپس كوشش گرديده علل سيادت  ميمدرن در ايران تشريح 

پاتريمونياليستي پهلوي اول در ساخت حكومت مدرن در چارچوب 

     جغرافيايي مورد تحليل قرار گيرد. هاي  عملكرد مولفه

  

  مباني نظري

  حكومت مدرنهاي  كاركردها و مولفه

انحصاري  سنتي ابزارهاي  خالف حكومتمدرن برهاي  حكومت  

اعمال خشونت و ايجاد كنش جمعي هماهنگ را از طريق سيستم 

و  مي بوروكراسي و تدوين قوانين در دست دارند و با نيروي نظا

نمايند. جامعه  ميمنويات خود را در قلمرو خويش اجرا  مي انتظا

طور مداوم در قلمرو  هيابد كه ب ميسياسي زماني سامان سياسي 

استفاده مشروع از نيروي فيزيكي در كنترل زيست آن؛ انحصار 

محلي هاي  . در دولت سنتي حكومت با قدرت]21 [حكومت باشد

آيد، ليكن در حاكميت مدرن حكومت يكپارچه بوده و  ميكنار 

تابند. حكومت مدرن با وجود جمع  ميمحلي را بر نهاي  قدرت

يك ملت و در چارچوب مرزهاي  خاصي از شهروندان تحت عنوان

يل حكومت مدرن هويت يابند. با تشك ميميني مشخص پيوند سرز

به ساكنان خود به ها  سياسي پيدا نموده و حكومت سازي نيز جنبه

نمايند كه داراي سرزمين، تاريخ و موطن مشترك  مي اي القا گونه

گيرد.  ميباشند و به اين ترتيب فرايند ملت سازي نيز شكل  مي

داري عام در سرزمين تحت وفا حكومت مدرن براي آنكه قادر باشد

همانند هاي  و تقويت سنت ه وجود آورد؛ اقدام به اشاعهبتسلط خود 

نمايد. به اين  ميمراسم ملي سرود ملي، پرچم، بناهاي يادبود و 

آن گذار از  ويژه گيرد كه كار ميترتيب نوعي ملي گرايي شكل 

 . اصوال]8 [باشد مياشكال هويت محلي به اشكال هويت ملي 

حكومت مدرن داراي حاكميت مستقيم بوده و از طريق نهادهاي 

  يابد.  ميابعاد زندگي شهروندان ارتباط  ميبوروكراتيك خود با تما

يجه شهرنشيني و در از منظر تاريخي دولت مدرن اروپايي در نت  

هايي شكل گرفت كه دامن گير جوامع فئودالي  پاسخ به بحران

عه شهرنشيني و وري كه توسط هاروپاي غربي گرديده بود. ب

شهري نيازمند شكل گيري نظام سياسي  گسترش طبقه بورژوا

متشكل تري شده بود تا قادر باشد حقوق و تكاليف افراد را تضمين 

به شهرها ها  و مهاجرت دهقانها  نمايد. ضمن اينكه رقابت فئودال

نيز از قدرت جامعه فئودالي كاسته بود و زمينه براي شكل گيري 

 .]5 [مت مدرن مبتني بر تفوق سياسي بر سرزمين شكل دادحكو
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اروپايي با اخذ ماليات از تجار و بازرگانان هاي  همچنين دولت

هاي  فارغ از وابستگي به ارتش  ميشهري موفق شدند ارتش منظ

وابسته زمين داران را   ميسيس و به تدريج نيروهاي نظافئودالي تا

اروپايي با بهره گيري از  مطلقهرتش ملي ادغام نمايند. دولت در ا

دستگاه ديواني غيرشخصي همه توان خود را مصروف توسعه 

شماري  حاكميت خود بر سرزمين نمودند. در واقع دو رخداد جدا

سياست كاهش نفوذ كليسا و ديگري كاهش  وزهدين از ح حوزه

درت سياسي در نزد دولت موجب انحصاري شدن قها  قدرت فئودال

براي حل مناقشات خود به ها  طوري كه به تدريج فئودال گرديد. به

را به داوري فراخواندند و دولت از  برتري دولت تن داده و دولت

طريق تحميل قدرت قضايي خود و ايجاد انحصار به منازعه خاتمه 

حكومت مدرن از چنين روالي  ايران الگوي ساخت ليكن در .]6 [داد

حكومت مدرن در ايران مقارن با تبعيت ننمود. به بيان ديگر ساخت 

مكاني  - ور يافت كه منطبق با ابعاد فضايينظام و استبدادي تبل

 هبا ظهور حكومت مدرن در دوربافت جغرافياي سياسي ايران بود. 

پهلوي اول عملكرد حاكميتي حكومت در سه بعد به شرح زير 

 متحول گرديد: 

لكرد سنتي كه به نوعي ادامه همان عم عملكرد حاكميتي - الف

ي جديدي براي آن تعريف شد و بود ولي ساختار و سازوكارها

امنيت بود. عصر پيش از پهلوي اول ترين كاركرد آن حفظ  عمده

دسترسي  ميگستردگي جغرافيايي و كمبود امكانات نظا هواسط هب

  مينظا  ميمحدودي به بسياري از مناطق كشور توسط قوا

ها  داشت. در نتيجه حكومتوابسته به حكومت مركزي وجود 

منازعات و ها  ناگزير بودند از قواي ايالت و عشاير در جنگ

گرديد با ضعيف شدن  ميله موجب استفاده نمايند و اين مسئ

ايالت و عشاير؛ پيروي از منويات   ميحكومت مركزي قواي نظا

حكومت مركزي را كنار گذاشته و شروع به واگرايي و 

  قلمروخواهي نمايند. 

سنتي تنها به برقراري امنيت  هعملكرد كارگزاري كه در دور - ب

جديد با توسعه ديوان  هگرديد؛ در حالي كه در دور ميمحدود 

آموزش و پرورش،  :مانند  ميساالري؛ ارائه بخشي از خدمات عمو

سيسات زيربنايي درمان، آموزش عالي، بانكداري، تا بهداشت و

نوان وظيفه كارگزاري در قبال ع انند آب، برق و بيمه و ... را بهم

  تصدي منابع درآمد ملي بر عهده گرفت. 

بعد از اهميت  د كارفرمايي كه اين عملكرد عمدتاعملكر - ج

يافتن نفت در اقتصاد ملي قوت گرفت. بدين معنا كه دولت با 

بهره مندي فزاينده از درآمدهاي نفتي و ساير منابع ثروت ملي 

نظير ماليات و گمرك به تدريج به يك سرمايه گذار اصلي در 

. آغاز اين حركت با احداث راه آهن، حمل و ]9 [كشور تبديل شد

.. سبب شد كه دولت به كارفرمايي بزرگ نقل، صنايع مادر و .

هاي  تبديل شود. در اين زمان حكومت جديد با ساخت جاده

ثير گسيختگي راه آهن با محوريت پايتخت از تا سيسشوسه و تا

طبيعي كاسته و اجزاي سرزميني بيش از پيش با يكديگر پيوند 

  داد. 

   

  تحقيقهاي  يافته

رهبري مقتدر  اكولوژيك ارجحيت يابيهاي  لفهمو - الف

  در ساخت حكومت مدرن در عصر پهلوي اول

اي است كه بر  سرزميني يك كشور به مثابه پديده زيست گاه  

زيست هاي  اجتماعي مشترك و ايجاد شيوههاي  شكل گيري نظام

 باشد. ميمربوط به نظام حكمراني اثرگذار هاي  و همچنين ويژگي

فضاي جغرافياي سرزمين ايران از منظر موقعيت جغرافيايي در 

كمربند خشك و نيمه خشك قرار دارد و از سوي ديگر منابع طبيعي 

اند و اين  افيايي يكساني در كل كشور نداشتهو زيستي نيز توزيع جغر

پخش نامتناسب جمعيت در ايران گرديده است. له موجب مسئ

وي نيمه شرق كشور از تراكم و نيمه غربي به سطوري كه از  هب

شود و نوعي بي تعادلي  ميكاسته ها  تعداد جمعيت و تعداد سكونتگاه

 در پراكندگي جمعيت ناشي از اين بستر طبيعي شكل گرفته است.

اين شرايط طبيعي يكي از عوامل بنيادين تمايل به ايجاد تمركز 

به  گردد. ميقدرت در ايران در دوره حكومت پهلوي اول محسوب 

عبارت بهتر در زماني كه منابع توليد قدرت و ثروت در يك كشور 

محدود استقرار يافته؛ با توجه به كاركردهاي دولت  هدر يك حوز

مدرن تنها شكل متمركز آن اين قابليت را دارد كه مواهب حاصل از 

اين منابع را به صورت عادالنه و يكسان بين مناطق مختلف يك 

در شكل گيري نوع  ميمهاين مسئله نقش ر توزيع نمايند و كشو

نظام حكمراني متمركز و ارجحيت پادشاهي اقتدارگرا در عصر 

  .]13 [پهلوي اول داشته است

هاي مستقر در  در اين راستا سير تكوين تاريخ مردمان و حكومت  

تر منابع و بنيادهاي زيستي  قليم معتدل به جهت پراكنش متناسبا

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
23

.5
.1

.2
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2023.5.1.2.9
https://psp.modares.ac.ir/article-42-59358-fa.html


   15هاي جغرافيايي موثر بر ارجحيت كاركرد رهبري مقتدر  مولفه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1401 زمستان، 1، شماره5دوره                    فصلنامه آمايش سياسي فضا

 

تر وجود دارد.  متمركز و دمكراتيك هاي غير امكان ظهور حكومت

يكي تفسيرهاي مشهوري كه سعي داشت تفاوت بين تحوالت 

طبيعي تبيين كند؛ نظريه  تاريخي غرب و شرقي را در پرتو عوامل

. ماركس ]7 [باشد ميكارل ماركس » شيوه توليد آسيايي«مشهور 

ويژه صحراهاي  هو جغرافيايي، ب  ميدر شرايط اقلي معتقد بود كه

سترده كه از شمال آفريقا شروع و با عبور از عربستان، ايران، هند گ

يابد باعث ظهور نوعي  ميهاي مرتفع ادامه  و تاتارستان تا دشت

آب رساني هاي  و ساير فعاليتها  آبياري مصنوعي از طريق قنات

 دهند. ميكشاورزي شرقي را تشكيل مصنوعي شده است كه پايه 

پادشاه؛ تمركز قدرت توزيع آب و منابع زيستي در دست با در نظر او 

هاي  اندك و پراكنده را در سرزمينهاي  قادر بوده است جمعيت وي

آب و منابع را بين آنها سامان وسيع بهم پيوند داده و كار تقسيم 

طوركلي مطالعات جغرافياي تاريخي نمايان گر آن  هب.  [20]دهد

خشك مستعد پرورش حكام مادام  و نواحي گرم وها  است كه بيابان

و حكومتي   مياند و طبقات نظا توتاليتر بودههاي  العمر و حكومت

صاحب منزلت بااليي گرديده و در سرنوشت كشور دخالت زيادي 

دارند. بديهي است بررسي موارد فوق در ايران نيز نمايان گر آن 

 اخير حكومت متمركز قادر بوده است كه پراكنش هاست كه در سد

و توزيع منابع را در بين نواحي غير برخوردار انجام داده و امكان 

امرار معاش و زيست بهتر را در اين نواحي غير برخوردار فراهم 

كيد برساخت همواره با تاها  عنوان نمونه در اين حكومت هنمايد. ب

آب را به  سد بر توزيع جريان آب در نواحي مختلف اثر گذاشته و

عيت را در اين و پتانسيل پذيرش جم  نواحي خشك انتقال داده

 اند.    نواحي افزايش داده

ي فارغ از تشكيل طبقه سرمايه دار و بورژوازبنابراين امكان   

وجود نداشته است و در نظر او اين منطقه   ميحاكميت نهادهاي رس

وپا بوده است. تر از ار مانده از جهان در فرايند تكامل تاريخي عقب

در اين تحليل جوامع مستبد شرقي متشكل از دنياهاي كوچك 

به دليل  هايي بودند كه غالبا طوايف و دهكده بسته محلي همانند

وسعت زياد كشور از يكديگر جدا افتاده و عواملي همچون 

خودبسندگي اقتصادي و قوانين پدرساالرانه مانع از پيوند آنها با 

اجتماعي خودآگاه يد و بالطبع تكوين طبقات گرد ميهمسايگان خود 

  اند.  را نيز سد نموده

در ايران معيشت كشاورزي جهت دسترسي مداوم به منابع   

محدود زيستي نياز به اقدام دسته جمعي داشت. در نتيجه اين فرايند 

كنش جمعي هماهنگ يكي از مبناهاي پيدايش تمركز قدرت 

و اختالفات ها  د كشمكشسياسي بود كه به صورت نظري قادر بو

همچنين مازاد توليد اقتصاد كشاورزي را عادالنه حل و فصل نمايد. 

در ايران نيز هيچ گاه براي ايجاد پايگاه فئودالي كافي نبود و با توجه 

به وسعت سرزمين ايران در صورتي كه يك نيروي بيروني 

دي الزم براي توانسته همه آن را بدست آورد؛ منبع اقتصا مي

از اين . ]14 [نمود ميمين تاسيس يك قدرت استبدادي سراسري تا

و دامداران قادر نبودند مبتني بر نهادهاي اجتماعي  رو كشاورزان

. اما مازاد محصول خاص خود اين منابع را مديريت نمايند

وسيع در مقياس كشوري اگر مورد تصاحب يك هاي  سرزمين

ايجاد دولت سازمان توانست در  ميگرديد  ميقدرت سياسي واقع 

كار گرفته شود. از اين رو رهبري سياسي متمركز قادر بود با  هيافته ب

طبقات  مياتكا به چنين منابع درآمدي منويات خود را بر تما

اجتماعي تحميل نمايد و حتي مانع از شكل گيري طبقات بورژوازي 

ا پهلوي اول نيز فارغ از وابستگي به طبقه ي مستقل در شهرها گردد.

قوميت خاصي قادر گرديد با اتكا به ارتش يكپارچه زمينه را براي 

از سوي ديگر الگوي  بسط حاكميت حكومت مركزي فراهم نمايد.

هاي  ويژه جهت جغرافيايي استقرار رشته كوه هتوپوگرافيك كشور ب

ارتباطي در هاي  البرز و زاگرس در كشور موجب گرديد كه مسير راه

اساس پيراموني و بر - بر الگوي مركزپهلوي اول مبتني  هدور

له نيز موجب گرديد زيت شهر تهران احداث شود. اين مسئمرك

قدرت سياسي شهر تهران و نهادهاي سياسي موجود در آن و از 

  تر گردد.  ه نفوذ و اقتدار پهلوي اول افزونجمله دامن

  

عملكردي الگوي معيشت عشايري در هاي  مولفه - ب

  مقتدر در عصر پهلوي اولارجحيت رهبري سياسي 

از جمله عوامل ديگر در ارجحيت يابي جايگاه رهبري سياسي   

سجام كافي بين مردم از حيث معنوي در ايران عدم وجود ان

وجود تنوع طبيعي و اقليمي در فالت  باشد. مياي و فرهنگي  طايفه

هاي متعدد در سرزمين ايران  ايران، منجر به ظهور خرده فرهنگ

ها، رودها،  ديگر به جهت آرايش رشته كوه. به عبارت گرديده است

ها و نمادهاي محلي متنوعي در  ها و... خرده فرهنگ كويرها، جنگل

البرز و زاگرس با هاي  سرزمين ايران ظهور نموده است و رشته كوه

هاي  جداگزيني طبيعي مركز از پيرامون، سبب ظهور خرده فرهنگ

ايران گرديده است. بنابراين تنوع سرزميني  همتمايز در پيرامون حوز
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باشد و شكل گيري  محيط طبيعي؛ بنياد تنوع فرهنگي ايران مي

بسته و محدود  نسبتاهاي  حوزهدر حفاظ  انساني غالباهاي  سكونتگاه

فرهنگي و اقتصادي هاي  پذيرفته و در نتيجه به نظامميانجام 

ساختار  بر اين مبنا .]17 [شده است خودكفا و درون نگر منتهي 

يش از شكل گيري حكومت مدرن تحت تاثير سياسي ايران تا پ

گرفته است و با  اي توسط ايالت و عشاير قرار  قلمروسازي منطقه

انگاشتند؛ ليكن در  ميوجودي كه خود را تحت انقياد دولت مركزي 

عمل  مياي و قو ع ضعف حكومت مركزي به صورت منطقهمواق

   .]26 [نمودند 

پيش از حكومت مدرن در ايران مزيت نسبي ايالت به بيان ديگر   

براي شكل گيري   ميو طوايف در توسل به زور فيزيكي؛ منبع مه

نظم اجتماعي بود. بررسي تاريخ سياسي ايران نيز در واقع مرتبط با 

جغرافياي كوچ نشيني ايران بود و ظرفيت و قدرت بالقوه و بالفعل 

حكمراني كل كشور از حوزه عشايري و  گرديد كه ميعشاير موجب 

شد هيچ گاه منافع  ميكوچ نشيني برخيزد. عاملي كه سبب 

مشتركي بين مردم ايران فارغ از عملكرد قدرت مطلقه قابل يافتن 

گرديد كه شكل گيري حكومت  مياين فرايند موجب . ]12 [نباشد

عشاير  مدرن در ايران نيازمند نيرويي باشد كه فراتر از كاركرد سنتي

از اين رو در چنين فضاي بر سر تصاحب قدرت سياسي قلمداد شود. 

جغرافيايي تنها رهبري سياسي مقتدر قادر بود روح فرمانبرداري را 

زد. از جمله ترويج زبان در دل اقوام و طوايف مختلف پايدار سا

عنوان زبان مرجع و متحدالشكل نمودن لباس تنها از  فارسي به

در امكان پذير بود. در عين حال تحكيم مقت طريق پادشاهي

جانشين نمودن عشاير بود؛  حكومت فراگير مستلزم خلع سالح و يك

چرا كه عشاير مسلح امكان تهديد حكومت مركزي را قوت 

بخشيدند و به همين دليل برنامه اسكان عشاير در دستور كار  مي

طوايف ايران با حكومت هاي  بخشي از مخالفت. ]28 [گرفتقرار 

گرديد.  ميمدرن در چارچوب مبارزه با تمركزگرايي حاكميت تحليل 

فصلي هاي  در واقع آنها حاضر به پذيرش اعمال محدوديت بر كوچ

و جمع آوري سالح و سربازگيري از ميان جوانان نبودند و بنابراين 

بايست ايالت و عشاير ايراني را در رديف نيروهاي معارض  مي

  گيري حكومت مدرن قرار داد.  شكل

و فقدان از سوي ديگر تعلق خاطر هويتي ايالت به قبيله خود   

گرديد كه به مجرد آشكار  ميموجب  احساسات ملي در بين آنها

ضعف در نظام حكومتي مسلط، واگرايي ايالت هاي  گرديدن نشانه

گرديد و روحيه دولت گريزي و دولت ستيزي در  ميو طوايف آغاز 

پايدار نظام هاي  مواقع ضعف حكومت مركزي يكي از شاخص

هرگاه رهبري سياسي حكومتي در ايران بود. اين در حالي بود كه 

در ايران در حالت اقتدار بسر برده بر نيروهاي ناحيه گرا و مركز 

گريز غلبه نموده و بالعكس، هرگاه حكومت مركزي دچار ضعف 

فعال شده و با ايجاد شده نيروهاي مركز گريز و ناحيه گرا 

. ]4 [اند انواع مختلفي از واگرايي گرديده تشكيالت سياسي، خواستار

ضمن اينكه هرج ومرج، ناامني، مركزگريزي و جدايي طلبي و 

تل ناصرالدين شاه، ورشكستگي اقتصادي در مدت زمان پس از ق

اي را براي مردم ايران فراهم كرده بود و اين  فضاي پر دغدغه

ظهور تمركز در ايران كمك نمود. در پايان دوران قاجاريه مسئله به 

ميزان واگرايي و محلي گرايي در ايران افزايش يافته بود كه از آن 

توان به شورش سيمكو در كردستان، قيام شيخ محمد  ميجمله 

خياباني در آذربايجان، قيام ميرزا كوچك خان جنگلي در گيالن و 

. حاكميت دولت ]11 [ه نمودقيام شيخ خزعل در خوزستان اشار

احمدشاه فراتر از تهران نبود و در تمام  همركزي قاجاريه در دور

خودمختار سر از اطاعت حكومت هاي  اياالت مختلف حكومت

مركزي برتافته بودند. سركوب اين نيروهاي واگرا سبب گرديد كه 

رجال سياسي و روشنفكران به تحليل از گسترش حاكميت و   ميتما

 رهبرياز اين رو  .مدرن توسط رضاشاه بپردازند حكومتتثبيت 

هاي  سياسي مقتدر در عصر پهلوي اول در ايران با پر كردن حفره

ثري در تداوم وحدت ملي به مثابه مذهبي كشور، كاركرد مو - قومي

 .يكي از مهمترين پيش نيازهاي ساخت حكومت مدرن داشت

 - در ايران كه به صورت مركز ميويژه الگوي پراكندگي قو هب

در قوام مفهوم ملت و شهروندي در  ميباشد مانع مه ميپيراموني 

اين رو چارچوب زيستن تحت لواي يك حكومت مدرن بود و از 

كننده جهت خلق اين اتحاد ملي نياز  بيش از پيش به نيروي متحد

  بود. 

  

اثرگذاري مقتضيات ژئوپليتيكي ايران بر ارتقاي  - ج

هبري مقتدر در ساخت حكومت مدرن در عصر جايگاه ر

  پهلوي اول

مقتضيات تفوق استعمار؛   هدر عصر قاجاريه مقارن با دور  

ژئوپليتيك ايران سبب گرديده كه سرزمين ايران به مثابه يك قلمرو 

 .]18[ باشداستعماري مطرح هاي  رقابت آفرين براي قدرت
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ژئوپليتيك  هطوري كه مالك قرارگيري ايران در منظوم هب

بزرگ ناشي از موقعيت راهبردي آن در جغرافياي هاي  قدرت

قاجاريه موقعيت  ه. در اين راستا در دورسياسي جنوب غرب آسيا بود

بري و بحري و صدمات و هاي  جغرافيايي حائل ايران مابين قدرت

خساراتي كه از بابت رقابت آنها بر ملت ايران وارد گرديد؛ سبب 

بيگانه در اذهان حكومت و هاي  نسبت به قدرتايجاد حس تنفر 

ملت ايران و اعتقاد به تمركز تصميم گيري براي مقابله با چنين 

له سبب ايجاد ذهنيت منفي و اين مسئ] 15 [اهدافي بوده است

هاي خارجي و قوام مديريت سياسي متمركز  نسبت به قدرت

اين سرزمين براي غلبه بهتر بر اين مخاطرات گرديده است. از 

جهت انديشه سياسي شكل گرفته در ساخت حكومت مدرن در 

ايران به شدت طالب پذيرش رهبري سياسي مقتدر بود كه قادر 

 ميباشد با ساماندهي اقوام و نيروهاي اجتماعي قدرت نظا

پيش  .]24 [بالمنازعي را در جهت تثبيت امنيت كشور تدارك ببيند 

و فراگيري بود كه زمينه ساخت حكومت ملي تشكيل ارتش منظم 

سنتي   ميعشايري قواي نظا - داراي كاركردي فراتر از قشون ايلي

ايران باشد و دستيابي به چنين هدفي بدون وجود رهبري سياسي 

طوري كه ارتش و دستگاه بوروكراسي  همقتدر امكان پذير نبود. ب

بدون عملكرد كاريزماتيك يك رهبر سياسي قادر به تثبيت 

رن در ايران نبود. در چنين كشورهايي اين نهادهاي حكومت مد

رويكرد به اذهان روشنفكران متبادر گرديد كه رهبري مقتدر با توجه 

و تسريع در اتخاذ ها  به دارا بودن امكان بيشتر در تجميع اراده

ها  توانند منافع كشور را در رقابت مابين قدرت ميتصميمات؛ بهتر 

  حفظ نمايند.

اني اول به جهت موقعيت ژئوپليتيك از سوي ديگر در جنگ جه  

هايي از سرزمين  جهاني درگير در جنگ بخشهاي  ايران قدرت

له موجب ل به تصرف خود درآوردند و اين مسئطوركام ايران را به

در مناطق مختلف كشور شده بود. گرچه  ميهرج و مرج و بي نظ

 رقابت ژئوپليتيك روس و انگليس از تبديل ايران به كشور مستعمره

سيس دولتي مكان تاجلوگيري نمود؛ ليكن در شرايط عدم ا

هاي  استعماري به نفوذ در دستگاههاي  مستعمره هر يك از دولت

حكومتي اقدام نموده و از اين جهت حكومت مركزي را تضعيف 

ويژه در اواخر دوران قاجاريه در شرايطي كه هرج و مرج و  هنمودند. ب

جامعه و روشنفكران و   ميفكار عموكشور را فراگرفته بود؛ ا ميبي نظ

نخبگان سياسي در مورد يك موضوع كه همان وجود پادشاهي 

مقتدر جهت حفظ استقالل و جلوگيري از دخالت بيگانگان در كشور 

  اتفاق نظر پيدا نموده بودند. ،بود

پيامدهاي جنگ جهاني اول براي ايران، از منظر ژئوپليتيك؛   

سلسله قاجاريه، به لحاظ سياسي و  ويژه با توجه به نقاط ضعف به

ويژه بريتانيا قابل توجه  هاستعمارگر خارجي بهاي  براي قدرت  مينظا

؛ 1917در روسيه در سال ها  پيروزي بلشويك بود. به بيان ديگر

خود در شمال   ميهمچنين ناتواني بريتانيا در نگهداري نيروهاي نظا

حتمالي شوروي به و شمال غربي ايران براي جلوگيري از تهاجم ا

و فشار وزارت دفاع انگليس براي  اي در ايران ران؛ واگرايي ناحيهاي

خروج نيروهايش از ايران و قرار دادن سربازان ايراني به جاي آنها، 

در  كمك تشكيل ارتش فراگيرشد  سبببود كه   مياز عوامل مه

اين سياست  .]22 [گيردكار سياست خارجي بريتانيا قرار  دستور

كه  در ايران اشاعه كمونيسمخطر  سواز يك  گرديد ميباعث 

 محتملها از حكومت و فقر اقتصادي پيروزي آن را  نارضايي توده

ديگر چندپارچگي قدرت در  سويو از از ايران دور شود  بود نموده

را به بريتانيا منافع  تماميت ارضي ايران و در نتيجهكشور كه 

 .گرديد ميبا وجود يك ارتش يكپارچه كمرنگ  انداخته بود مخاطره

تثبيت آن پهلوي اول به تدريج مواضعي  با تشكيل ارتش منظم و

و منافع بريتانيا نداشت. از جمله ها  اتخاذ نمود كه قرابتي به خواسته

لغو يك طرفه قرارداد كمپاني دارسي كه به صورت انحصاري 

عهده  هرا در ايران باكتشاف و استخراج و صادرات نفت هاي  فعاليت

داشت با منافع ژئوپليتيك بريتانيا سازگار نبود. همچنين انحالل 

در جهت حفاظت پليس جنوب در اين دوره كه توسط دولت بريتانيا 

سيسات نفتي شكل گرفته بود هرچه بيشتر به از خطوط انتقال و تا

افزايش مشروعيت رهبري كاريزماتيك در ساخت حكومت مدرن 

  .ياري رساند

  

جغرافياي سياسي شكل گيري حكومت رانتير در  - د

  عصر پهلوي اول

با توسعه تجارت استعماري در قرن نوزدهم و عدم تسلط كامل   

تدريج ه حكومت قاجاريه بر گمركات و بنادر؛ در اين مقطع زماني ب

اقتصاد ايران در وضعيت نيمه پيراموني نسبت جهان استعماري قرار 

ومت قاجار در ايفاي نقش خود جهت گرفت. به بيان ديگر حك

محافظت از تجار ايراني ناكارآمدي داشت و ايران تبديل بازار 

له استعماري گرديد. اين مسئهاي  مصرف نيمه پيراموني قدرت
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و  موجب نارضايتي تجار ايراني از حكومت قاجار را فراهم آورد

ثر در پيوستن تجار شهري در همين نارضايتي يكي از عوامل مو

به ليه حكومت قاجار را فراهم آورد. صورت گرفته عهاي  بشجن

ي شهري در اين مقطع زماني خواستار زبيان ديگر طبقه بورژوا

تشكيل يك حكومت متمركز و كنترل واردات و تجارت خارجي 

  كشور بود.

اين در حالي بود كه شكل گيري حكومت مدرن مبتني بر قدرت   

سياست مداران وابسته به حكومت پهلوي  هگيري نظاميان و حلق

اول و كنترل كامل آنها بر درآمدهاي نفتي و گمركات و تسلط بهتر 

آنها بر مرزها و كنترل تجارت خارجي سبب استقالل حكومت 

مدرن از طبقات اجتماعي سنتي جامعه ايران و گرايش به 

ين سياسي فردگرا گرديد. ايجاد چنين تمركزي بدون تاماقتدارگرايي 

با اقدامات ارتش و  منابع مالي الزم امكان پذير نبود و از اين رو

تدريج عوايد نفت و تمركز ه بوروكراسي وابسته به پهلوي اول ب

دريافت ماليات و عوارض گمركي تحت اراده پهلوي اول قرار گرفت 

تري در  شاه نقش برجسته رضاهاي  و از اين جهت سياست

بود كه روسيه در بنادر ها  سال ساماندهي اقتصادي كشور يافت.

جنوبي امور گمركي را در انحصار خود شمالي و بريتانيا در بنادر 

مبادي گمركي گرفته بودند. ليكن در اين زمان با كنترل ايران 

مناسبي در اختيار حكومت قرار گرفت؛ ضمن  كشور درآمدهاي نسبتا

اول، باال و بهبود تجارت پس از جنگ جهاني هاي  اينكه تعرفه

ميليون ريال افزايش  421ميليون ريال به  91درآمد گمركات را از 

داد و از سوي ديگر ماليات بر درآمد با تسلط بيشتر حكومت مركزي 

هاي  بين سال .]2 [افزايش چشمگيري يافتها  استان هبر ادار

 ]16 [ارزش درآمدهاي نفتي ايران به دو برابر رسيد 1305تا  1298

بعد نيز در طي حكومت پهلوي هاي  و البته سير صعودي آن در سال

اول ادامه يافت و مجموع اين عوامل به تثبيت جايگاه عملكردي 

  پهلوي اول ياري رساند.

له به دولت انعطاف پذيري بسيار زيادي در انتخاب اين مسئ  

بخشيد. به بيان ديگر  بقات اجتماعي جهت تخصيص منابع ميط

اليات دهندگان نبود تا دولت را در چگونگي خرج كردن اين منابع م

بلكه بوروكراسي وابسته به پادشاه بود  آن ملزم به پاسخگويي كند

نمود.  ميكه ميزان و چگونگي تخصيص عوايد اقتصادي را تعيين 

ضمن اينكه موانعي نظير توسعه نيافتن تقسيم كار اجتماعي ميان 

توليد و عدم رشد و  هشيوكشاورزي، بازرگاني و صنعت به دليل 

عنوان يكي از نهادهاي مدني و  صنفي بههاي  استقالل انجمن

ثر بود. به ر شهري نيز در بروز اين فرايند موضعف طبقه سرمايه دا

ميالدي در ايران شهرها و  19و  18بيان ديگر در ايران در قرن 

ستقلي اقتصادي موجود در آن از موجوديت م - طبقات اجتماعي

حق "، "شهروند"مفاهيم مرتبط همچون  ر نبودند و متعاقبابرخوردا

و حتي مفهوم شهرنشيني و شهرگرايي با كاركرد  "شهروندي

متناظر آن در اروپا در فرايندهاي اجتماعي و فرهنگي ايران شكل 

تسلط دولت بر بازار در مسئله تامين  يك نمونه از .]2 [نگرفت

ن آهاي  بود كه هزينهسيس راه آهن سراسري ايران بودجه جهت تا

مين گرديد كه بدون هماهنگي با از طريق ماليات بر قند و شكر تا

  اصناف فعال در بازار انجام پذيرفت.   

يج ردر سياست گذاري اقتصادي ايران دولت به تداز سوي ديگر   

توانست انحصار خريد و فروش غالت، پنبه و محصوالت مهم 

انين براي حمايت از توليدات دست آورد و ايجاد قو هكشاورزي را ب

طوري كه دولت  هبداخلي منجر به افزايش اقتدار پهلوي اول گرديد. 

به بزرگترين سرمايه گذار و كارفرماي كشور تبديل شد و احداث 

و تاسيس نهادهاي آموزشي، بهداشتي و صنعتي را ها  زيرساخت

مين در اين دوره علي رغم اينكه طبقات اجتماعي زعهده دار گرديد. 

ايران داران، بازرگانان، صنعتگران، دهقانان و مانند آن در جامعه 

سياست گذاري و يكه دولت در وجود داشتند؛ ليكن از آنجاي

 هحكمراني به آنها وابسته نبود؛ در نتيجه جايگاه آنها در اين دور

جديد تضعيف گرديد. به بيان ديگرحكومت پهلوي اول چندان 

ر فرايند حكمراني تماعي سنتي دنيازي به مشاركت طبقات اج

له به تمركز تصميم گيري در نزد دولت و نداشت و اين مسئ

 شاه كمك نمود. ارجحيت جايگاه رهبري مقتدر رضا

از سوي ديگر گسترش بوروكراسي نيازمند حضور طبقه متوسط   

شهري بود كه در مقطع زماني ظهور پهلوي اول از سهم اندكي در 

رديد حمايت و توسعه اين مسئله موجب گ برخوردار بودند.جامعه 

طبقه متوسط شهري نيازمند نيروي ساختاري بود كه عملكرد 

توانست آن را فراهم آورد. اين كاركرد  ميپادشاهي كاريزماتيك 

سبب افزايش سريع شبكه بوروكراتيك دولت هم از لحاظ درآمد و 

ن ايجاد و توسعه چني .]19 [يدهم از لحاظ تعداد كاركنان گرد

هايي در درون شهرها ساختار اجتماعي شهرها و نيروهاي  سازمان

با پيدايش همچنين  اجتماعي موجود در آنها را دگرگون نمود.
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سي دولتي به درون سيا - قشري از كارمندان و نفوذ عوامل اقتصادي

اي به اقشار سنتي جامعه شهري افزوده شد و  شهرها، قشرتازه

هرها گسستگي حاصل كرده و ساختار اشتغال سنتي در درون ش

ساختار اجتماعي  اين [10]. ه وجود آمدتغييراتي در آن ب

بوروكراتيك نيز هرچه بيشتر در جهت قوام كارايي رهبري فره 

ايزدي و تثبيت جغرافياي هويتي در مقياس سرزميني عمل نمود. 

وسيله ه ظهور يافته بهاي  چرا كه بسياري از قوانين و دستورالعمل

بوروكراتيك توسط پادشاه و نظاميان و درباريان وابسته به  اين نظام

له به ارتقاي جايگاه پهلوي اول در ئگرديد و اين مس ميوي صادر 

انجاميد. بنابراين در چارچوب عملكرد  ميمدرن  ساخت حكومت

عنوان ابزار  وروكراسي دولتي و ارتش نه بهدولت پاتريمونياليستي ب

ت نهاد پادشاهي نسبت به ساير نوسازي بلكه در نتيجه ارجحي

  نهادهاي و نيروهاي اجتماعي؛ به پيشاهنگ آن تبديل گرديد.

نفوذ ارتش نوين ايران؛ سياست از سوي ديگر با گسترش دامنه   

ق مختلف كشور از طريق الگوي بسط قدرت مركزي در مناط

اي كه  كشوري نيز تقويت گرديد. به گونه پيراموني تقسيمات - مركز

نوين هاي  تقسيمات كشوري سنتي دوره قاجاريه؛ استانبه جاي 

تاسيس شدند كه با تقسيمات زباني و مذهبي كشور سازگار نبود. 

وزارت كشور، استانداران،  هواسط هبدين ترتيب شاه قادر گرديد تا ب

 هفرمانداران و شهرداران را منصوب نمايد. از اين رو همچون دور

نيمه هاي  هبران طوايف و يا شاهزادهو واليات را رها  قاجاريه استان

نظاميان يا كارمندان وابسته به  دند بلكه عمومانمو ميمختار اداره ن

مناطق را بر عهده داشتند. با قرار گرفتن   ميعمو هدولت محور ادار

از دامنه نفوذ ها  و شهرستانها  نمايندگان دولت در هر كدام از استان

رنامه ريزي و سياست گذاري نيروهاي محلي كاسته شد و الگوي ب

به دستگاه  ه مراتب عمودي به تهران و نهايتامناطق در يك سلسل

ثيرپذيري بيشتر فرايندهاي يد و سبب تاگرد دربار و پادشاه متصل

وكراسي وابسته به پادشاه اجتماعي مناطق مختلف با كاركرد بور

  گرديد. 

به عنوان  در نتيجه اين تحول اجتماعي؛ قشري از روشنفكران نيز  

شارحان تبيين كاركرد اقتدار سياسي پهلوي اول و با طرح 

موضوعاتي همچون باستان گرايي، تاكيد بر نژاد آريايي و 

محوريت پادشاه مقتدر را جهت دستيابي به اين اهداف  تجددگرايي

سياسي هاي  و كشمكشها  آنها تنها راه رهايي از تنشترويج دادند. 

بيگانه را در به قدرت هاي  قدرتهاي  دخالتداخلي و جلوگيري از 

و يك شخصيت » فرمانرواي مقتدر و در عين مصلح«رساندن يك 

دانستند كه بتواند ساخت نويني از هويت ملي را در ايران  مينيرومند 

مكاني اموري  - متن زمانيساماندهي نمايد. به بيان ديگر در اين 

هاي  يماريهمچون ناامني، هرج مرج، قحطي و همه گيري ب

كشنده روشنفكران را در جهت هژمونيك نمودن نقش پادشاه مقتدر 

  در تاريخ ايران در جهت برقراري نظم و امنيت بسيج نمود. 

  

  نتيجه گيري 

اي وارداتي در ايران  علي رغم اينكه حكومت مدرن پديده  

شد؛ ليكن سير تكوين دولت به سوي ارجحيت يابي  ميمحسوب 

هايي بود كه  ساخت حكومت مدرن ناشي از زمينهر پاتريمونياليسم د

به  .ياي طبيعي و انساني شكل گرفته بودمتناسب با شرايط جغراف

هاي  اي از مولفه ر مقطع زماني پهلوي اول مجموعهبيان ديگر د

اي عمل نمود كه زمينه را براي نقش  طبيعي و انساني به گونه

مت مدرن فراهم آفريني جايگاه كاريزماتيك پادشاه در ساخت حكو

اروپايي با دارا بودن صورتبندي  هطلقدولت منمود. اين در حالي بود 

 فئودالي و گسترش روز افزون بوروژوازاي شهري از شرايط

مساعدي جهت قوام بوروكراسي غيرشخصي برخوردار بود؛ ليكن 

 متمايز اقتصادي - ي اول در يك جغرافياي اجتماعيحكومت پهلو

وجود آورد. از جمله در اروپا قسمت زيادي  هخويش را ب هدولت مطلق

نظام فئودالي و طبقات ظهور دولت مدرن را هاي  از ايجاد زيرساخت

با تكيه بر جريان سرمايه داري فراهم نمودند. در  ي شهريبورژواز

حالي كه دولت پهلوي اول برنامه عمراني خود را با اتكا به درآمد 

پهلوي اول بر خالف  همچنين حكومت دولتي به اجرا درآورد.

اي و بيشتر حاصل  پيشين فاقد پايگاه قومي، طايفههاي  حكومت

 كاريزماتيكفراگير تحت اقتدار پادشاهي   ميشكل گيري نهاد نظا

  بود. 

لكرد در اين راستا تكوين و قوام حكومت مدرن در قالب عم  

همچون افزايش ثر از عملكرد عواملي رهبري مقتدر ميليتاريستي متا

و تكوين ساخت   ميعموهاي  مين هزينهدرآمد نفت در تاسهم 

دولت رانتير، پراكندگي ناموزون منابع زيستي و نياز به نقش آفريني 

بيشتر دولت مدرن در ارتقاي زيست پذيري مناطق نامستعد بوده 

پيرامون در جغرافياي  - است. ضمن اينكه وجود ساختار مركز

زي فرهنگي ايران و نياز افزون تر به تشكيل يك دولت مرك - قومي

ايجاد هماهنگي  اي و منطقه - مكانيهاي  جهت حل و فصل رقابت
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ملي از ديگر عوامل  كالنهاي  اي با سياست ميان مقياس منطقه

. ثر بر تكوين نظام سياسي مدرن در شكل بسيط آن در ايران بودمو

زمان يافته و فراگير؛ ايالت در عصر پيشامدرن و در غياب ارتش سا

توانستند  ميتنها نيروي محلي چاالك و با قدرت مانور باال بودند كه 

گذار سياسي اقدام به قلمروسازي و كوشش در جهت هاي  در دوره

. به بيان ديگر جامعه عشايري ايران كه در شمار حذف رقبا نمايند

به شمار  اجتماعي پيشامدرن در ايرانهاي  يكي از مهمترين گروه

نبود با فرايند ساخت حكومت مدرن در ايران همنوا رفت قادر  مي

حكومت مدرن در ناسازگاري با ساخت زيست  هشود و پروژ

خاطر هويتي ايالت به  از سوي ديگر تعلق گرفت. ميعشايري قرار 

اي خود و فقدان احساسات ملي در بين آنها موجب  هويت منطقه

مقتدر با بسيج ابزارهاي هويت ساز گرديد كه رهبري سياسي  مي

هاي  اوتموزش و پروش قادر باشد بهتر بر تفو نظام آها  نظير رسانه

  اي غلبه نمايد و وحدت ملي را تضمين نمايد. و طايفه  ميقو

مجموعه شرايط فوق الذكر سبب گرديده حكومت مدرن در ايران   

تش و در سده معاصر و در بدو تشكيل؛ متكي به نهادهاي نظير ار

نظام بوروكراتيك تحت رهبري پاتريمونياليسم فردي پهلوي اول 

قرار گيرد و بدون وابستگي به نيروهاي ايالتي و زمين دار قوام يابد. 

توان اذعان نمود كه در ايران پيش از تكوين حكومت مدرن به  مي

جهت شرايط اكولوژيك هيچ يك از مناسبات سرمايه داري شكل 

معاصر نيز حكومت سرزميني در  هابتداي سد نگرفته بود و حتي در

ويژه  هايران از ساخت ايالتي و نظم سنتي خود خارج نشده بود. ب

متكثر جامعه ايلي، نظم گريزي، حاكميت شديد عرف و هاي  هويت

تجانس هاي  عادت در نظام ايلياتي در تعارض آشكار با سياست

ساماندهي گرفت. از اين رو  ميآفريني حكومت پهلوي اول قرار 

در تثبيت حاكميت دولت  ميارتش در مناطق مختلف نقش مه

مركزي در مناطق مختلف كشور داشت. با شكل گيري و توسعه 

فراگير هيچ كدام از نيروهاي اجتماعي از جمله   مياين نيروي نظا

سران عشاير، اشراف زمين دار، تجار و بازرگانان و روحانيت توان 

تي حاكم را نداشتند و تنها پادشاهي هماوردي با قدرت ميليتاريس

نظامي؛ قادر گرديد تا نهادهاي حكومت مدرن را ايجاد نمايد. چرا 

كه با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي و تمركز درآمدهاي مالياتي و 

در چگونگي تخصيص اين   ميپهلوي اول نقش مه ؛حقوق گمركي

شكل يافته  از اين رو دولت منابع در مناطق مختلف كشور داشتند.

مختلف جامعه مدني هاي  در عصر پهلوي اول از طبقات و جناح

مدرن در چارچوب نظام  بنابراين گرچه دولت استقالل نسبي داشت.

سرمايه داري در ايران رو به رشد نهاد؛ ليكن مناسبات حاكم به 

و حاكم مطلقه قادر بود  دليل مقتضيات جغرافيايي تغييري پيدا ننمود

 اجتماعي، فرهنگي و سياسي مداخله نمايد.   در تمام شئون

   

   موردي توسط نويسنده گزارش نشده است.: تشكر و قدرداني  

موردي توسط عارض منافع: اخالقي، تهاي  تاييديه  

  نويسنده گزارش نشده است.

موردي توسط ها:  سهم نويسندگان منابع مالي/ حمايت  

   نويسنده گزارش نشده است.
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