
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

   ملت در –رانِ پیرامونی و تحول روابط دولت ای
  عصر پهلوي اول

  
  ** ،  مهران صولتی *محمدسعید ذکایی

  3/4/1397: رشیخ پذیتار  20/8/1396: افتیخ دریتار
  

  چکیده
، ماهیت دولـت در آن جامعـه   يا کی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی سیاسی هر جامعه      ی

در ایـن نوشـتار     . ی، فرهنگی و سیاسی گوناگون دارنـد      ها ماهیت اقتصادي، اجتماع     دولت. است
 ملت در عصر پهلـوي اول  –یر موقعیت پیرامونیِ ایران در نظام جهانی بر تحول روابط دولت       تأث

 آن است که از اقدامات ایجابی دولت پهلوي در قبـال ایـن           بررسی  این هدف از . شود  یبررسی م 
 گاناولین فرض نگارند. هاي آنها سخن بگوید گییژواز ماهیت و  موقعیت پیرامونی سراغ گیرد و

در این نوشتار آن است که نوسازي اقتصادي دولت پهلوي در راستاي ایجاد همـاهنگی اقتـصاد            
دومـین فـرض نیـز تأکیـد را بـر           . داري جهانی صـورت پـذیرفت       یهسرماکشور با نیازهاي نظام     

در . گـذارد  یمـ ولت رضاشـاه  ي جامعه از سوي د   ها  عرصه همۀگري و نظارت بر       ینظامگسترش  
 ملـت در دوره پهلـوي اول را واکنـشی بـه موقعیـت         –مجموع این نوشتار تحول روابط دولـت        

روش  این پژوهش با رویکرد جامعه شناسی تاریخی و به. داند یمپیرامونیِ ایران در نظام جهانی     
 یعنـی نوسـازي   نتایج نشان داد که هر دو اقـدام دولـت پهلـوي اول      . اسنادي انجام گرفته است   

ي حیات جمعی جامعه با وضعیت پیرامونیِ ایران در ها عرصهاقتصادي و گسترش نظارت بر همه 
  .نظام جهانی مرتبط بوده است

داري، دولت مطلقه، پهلوي اول، جامعه  یهسرماموقعیت پیرامونی، نظام جهانی     : واژگان کلیدي 
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  مسألهطرح 
 ملت بـیش از     -سی ایران تاکنون براي تبیین روابط دولت      سنت حاکم بر جامعه شناسی سیا     

از همـین رو اسـت کـه        . همه به بررسی روابط متقابل میان حکومت و جامعه پرداخته است          
. در ادبیات پژوهـشی آن قابـل مـشاهده اسـت         » استعمار«بیش از مفهوم    » استبداد«مفهوم  

نظمی جهانی که بـیش از همـه از   تحقیقاتی که با بی اعتنایی به وضعیت پیرامونیِ ایران در        
ي هـا  آمـوزه  تـا متـأثر از   ندکوشـید  یمـ سازوکارهاي سرمایه داري تأثیر پذیرفته بود، صـرفاً     

لیبرالی، مشروطیت را به معناي محدود کردن دامنه اختیارات دولت در نظر آورده و انقالب                
که نه از وجود دولت اما در شرایطی . کنند را به معناي رهایی جامعه از سیطره دولت تفسیر        

توانیم بر پیامدهاي ناشی از وضعیت پیرامـونیِ در نظـام جهـانی فـائق              یمگریزي است و نه     
آییم، بهترین پرسش عبارت از چگونگی تأثیر این جایگاه بر کارکردهاي دولـت و تحـول در              

  .باشد یم ملت –روابط دولت 
وي اول را در پیوند بـا      توان شکل گیري دولت مطلقه در عصر پهل         یماز چنین منظري    

شرایطی کـه در آن قـدرت بـه         . وضعیت ایران در نظم جهانیِ سرمایه داري به تصویر کشید         
پـر  . ي در یک نهاد تمرکز یافته و کارکردهاي نوینی را براي آن رقم می زنـد            ا  سابقهنحو بی   

م آگاهی واضح است که براي نیل به چنین مقصودي باید از دوره قاجار به مثابه نخستین ایا              
 دورةایـران در     .یافتن نخبگان نسبت به وضعیت پیرامونیِ ایران در نظام جهـانی آغـاز کـرد              

رشـد  .  با ممالک پیشرفته در آستانه وابستگی قـرار گرفـت          ها  تماس افزایش   واسطۀقاجار به   
یندة نظام سرمایه داري جهانی در کنار عقب ماندگی اقتصاد ایران، ایران را عمالً به خارج     فزا

  ).222: 1377فوران، (از مدار اصلی اقتصاد جهانی هدایت کرد 
با قدرت گرفتن رضا شاه، وي کوشید تا متـأثر از گفتمـان ناسیونالیـستی روشـنفکران               

 پس از افول مشروطه را آکنده بود، با اقداماتی از قبیل لغو       تجددگرا که فضاي سیاسی ایرانِ    
تملک زمین، راه اندازي مدرسه، زناشـویی بـا   یکجانبه نظام کاپیتوالسیون، حق خارجیان در       

ایرانیان و حتی مسافرت آزادانه به ایران، کشور را از وضعیت پیرامونی در نظام جهانی خارج              
ایـران بـه   . و را ناکام گذاشتاي ها تالشکند ولی غفلت وي از وجوه ساختاري این وابستگی   

خودکفـایی و دولـت قـوي، وابـسته     رغم اعالم آشکار سیاست رضاشاه در مورد ناسیونالیسم،   
این امر عمدتاً به دلیل سه مکانیسم به هم مرتبط بوده است؛ کنتـرل بریتانیـا بـر    . باقی ماند 

اي مواد  یهحاش عرضه   دلیلنفت ایران، بازرگانی نابرابر با شوروي و آلمان و نوسان تجارت به             
ع مهم رشـد سـرمایه داري   وضعیت پیرامونیِ ایران همچنین یکی از موان    ). 371: همان(خام  
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اشرف معتقد است که موانع خارجی رشد سرمایه داري از پیامدهاي         . شود  یمدر ایران تلقی    
 ایرانـی بـه بـازار نوپـاي     جامعـۀ پیدایش وضعیت نیمه استعماري و وابستگی اقتصاد سـنتی      

 اقتـصادي در شـرایط نیمـه        سـلطۀ . شـد   یمـ  سیزده هجـري قمـري تلقـی         سدةجهانی در   
بیشتر معطوف به اهداف سیاسی همسایگان شمالی و جنوبی بود؛ بدین معنی که         استعماري  

مـصلی نـژاد،   (ي استعماري در ایران ابتدا متوجه منافع صرفاً سیاسـی اسـت   ها قدرتعالیق  
1395 :48.(  

هـاي متـضاد    یابیارز ش، در معرض 1320-1304/  م 1941 -1925سلطنت رضاشاه،   
 دولت، جامعه و اقتصاد در سابقۀ تا آن زمان بی   مجموعۀکه  شاید از آن رو     . قرار گرفته است  

 رویدادهاي یندة سرمایه داري وابسته در نظام جهانی و در حال دگرگونیِ فزا توسعه   گرمخانۀ
در خالل این دوره دولت خودکامه و نوپاي رضاشاهی از کاهش           . شد  یم یک جا ذوب     1930
 صنعتی و زیربنایی زد و به تقویـت  توسعۀ  مستقیم بریتانیا بهره گیري کرد و دست به سلطۀ

 ).329 -330: 1377فـوران،  (نفوذ و کنترل قدرت دولتی بر تمام سـطوح جامعـه پرداخـت         
هـاي آن   یژگیودولت رضاشاه نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و با آن که برخی از        

رضـا شـاه بـا    حکومـت  . رفـت  یم نظام سیاسی جدیدي به شمار ، اما ریشه در گذشته داشت   
متمرکز ساختن منابع و ابزارهاي قدرت، ایجاد وحدت ملی، تأسیس ارتش مـدرن، تـضعیف               
مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباري و خلع سالح عشایر، ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و          

کـاربرد  .  مـدرن را بـه وجـود آورد   مطلقـۀ اصالحات مالی و تمرکز منابع اداري، مبانی دولت    
ت مطلقه براي این دوره از تاریخ سیاسـی ایـران حـاکی از تفـاوت اساسـی نظـام               عنوان دول 

  ).68: 1380بشیریه، (رضاشاه با استبداد سنتی است 
 دهنـدة هـاي شـکل    ینـه زمگیري نظم اجتماعی جدید در این دوره یکی دیگر از            شکل

ارهاي  سلطنت خود تالش زیادي کرد تـا سـاخت  دورةرضاشاه در . دولت مدرن در ایران است    
 ایران را تغییر دهد و نظمی مـدرن براسـاس طبقـات اجتمـاعی               جامعۀاجتماعی و فرهنگی    

تغییراتی که برخی با الهام از فوکو بـه  . جدید و فرهنگی متأثر از فرهنگ روز دنیا ایجاد کند        
 انجـام  هـا  دولـت ین ویژگـی ایـن   تـر  مهـم «. کننـد  یمرا اطالق » حکومت مندي«آن عنوان   

 در دسـت گـرفتن   ها آن سیاست، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد بود که هدف        ۀعرصاقداماتی در   
فوکـو آن را  . ینۀ جامعه و مدیریت آن بودبهامور مربوط به مرگ و زندگی اتباع براي کنترل     

دانـد   یمـ  هـا  آنروندي براي اِعمال کنترل بیشتر بر اتباع و در اختیار گرفتن مرگ و زندگی   
اقـداماتی از جملـه     ).1384فوکـو،   . (این سـو تکامـل یافـت      که به تدریج از قرن هفدهم به        
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 مردان، اجباري شدن کاله پهلوي و بعد کـاله شـاپو، کـشف حجـاب از              البسۀیکسان سازي   
ي هـا  مسافرتزنان، انجام سرشماري، قانون سجل احوال یا شناسنامه و صدور گذرنامه براي            

  ).1392صادقی،  (.شوند یممحسوب » حکومت مندي«هاي  یاستسخارجی در زمره 
شـوند عبـارت از نـسبت میـان ایـن       یمـ ي اصلی این پژوهش محسوب ها  پرسشآنچه  

 پرسـش   تـر   روشـن بـه عبـارت     . باشـد   یماقدامات با وضعیت پیرامونیِ ایران در نظام جهانی         
ي میان وضعیت پیرامونیِ ایران با انجام برنامه نـو سـازي در           ا  رابطهنخست این است که چه      

 تأثیر موقعیت پیرامونیِ ایـران در  این که وجود داشته است؟ و پرسش دوم      دوره پهلوي اول  
  بر گسترش نظامی گري و نظارت و کنترل دولت بر جامعه چه بوده است؟ نظام جهانی،

 
  پیشینه پژوهش

: ترجمـه () 1989(نمونه ایران : ي با عنوان؛ انقالب در شبه پیرامون   ا  مقالهدیوید جرجانی در    
معتقد است که ریشه انقالب را باید در موقعیت ایران در اقتـصاد جهـانی،   ) علی مرشدي زاد 

فـشارهاي اقتـصادي خـارجی باعـث        . بخصوص وابستگی آن به ایاالت متحده جستجو کـرد        
هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی را به جریـان درآوردو بـاالخره         یاییپوبازسازي ایران شده،    

انی نمونـه ایـران نـشان دهنـده آن اسـت کـه       به نظر جرج. دولت پهلوي را سرنگون ساخت    
 از گـذار بـه سـرمایه داري وابـسته           چگونه عدم مشروعیت حاصل از مبارزه طبقاتی داخلـیِ        

از همین منظر هر چنـد  . آید یمدولتی و تعارضات موجود در منزلت شبه پیرامونی به وجود     
 مدت بحران سیاسـی   که ورود میزان معتنابهی سرمایه به کشورهاي شبه پیرامون، در کوتاه          

هـاي دولـت    ییتواناسازد اما  یمرا برطرف می کندو در میان مدت توسعه سیاسی را متوقف          
در نهایـت  . دهـد  یمـ در جذب مخالفان و نیز سرکوب مردم را به شـکل نامتناسـبی توسـعه     

 پیرامـون در اقتـصاد جهـانی بـر     –اي از تاثیرات روابط مرکز       یزهآمجرجانی معتقد است که     
 ،هاي طبقاتی داخلی، نقش نیروي کار و تخریب ساختارهاي سیاسـی سـنتی              یاییپو تخریب

  .تواند به افزایش فهم ما بر منابع انقالب در شبه پیرامون بیفزاید یم
، )1392( ملـت سـازي و انقـالب القـاب          –ي با عنوان دولت     ا  مقالههوشنگ شهابی در    

در دوره قـدرت گـرفتن پهلـوي اول مـورد           ي و القاب ایرانیان را      گذار  نامفرآیند اصالح نظام    
به باور شهابی همچون بسیاري از دیگر اصالحات انجام شـده در دوران            . دهد  یمبررسی قرار   

 هـم  1310 و 1300ي هـا  دهـه  نام خانوادگی و الفبـاي القـاب و عنـاوین در        اشاعۀرضاشاه،  
ایران و امپراتوري   . تالشی اندیشیده براي جذب و جاري کردن فرهنگ اروپایی در ایران بود           
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 مقتدر  ،ي مسلمانی بودند که در اوج دوران شکوفایی امپراتوري اروپا         ها  حکومتعثمانی تنها   
ي غربـی  هـا  قـدرت  این که – جهانی   جامعۀشان در    یرشپذو کامالً مستقل باقی ماندند، اما       

  مشروط و موکول شد بـه ایـن کـه آن چـه را           – را هم پایه خود به رسمیت بشناسند         ها  آن
رسـد در سـده سـیزدهم شمـسی،      یمـ به نظـر    . خواندند، برآورند   یم» معیار تمدن «ها    یغرب

  .شد یماستفاده از نام خانوادگی نمودي از تمدن پنداشته 
ي با عنوان مقررات لباس پوشیدن براي مـردان در          ا  مقالههمچنین هوشنگ شهابی در     

 اعتقـاد شـهابی،    بـه .پـردازد  یمـ اي میان ایـن دو کـشور    یسهمقا، به  )1385(ترکیه و ایران    
مقررات لباس پوشیدن در ترکیه و ایران در فاصله دو جنگ جهانی نمونه بارز تجددي آمرانه 

بپیوندند و براي » قافله تمدن«یشان به ها  ملتخواستند    یمهم آتاتورك و هم رضاشاه      . است
وخ ترکیـه  ي منـس هـا  روششد، کـسی کـه    یمآفریده » انسان نوینی«بایست    یماین منظور   

با توجـه بـه   . عثمانی و ایران قاجار را پشت سر بگذارد و با فرهنگ مسلط غرب سازگار شود           
شکاف گسترده بین این دو کشور آسیاي جنوب غربی و دنیاي غرب و ضرورت پـل زدن بـر         

فرصت ظهور تدریجی، بدان گونه کـه در غـرب رخ داد، وجـود         » انسان نوین «آن، براي این    
و تصمیم به شتاب بخشی به تغییر اجتماعی از طریق اقـدام قاطعانـه دولـت    از این ر . نداشت

مقررات لباس پوشیدن تنها یک وجه از این غربی شدن بوده، هرچند نمود آن از      . گرفته شد 
  .همه بارزتر بود

کشف حجاب؛ بازخوانی یـک مداخلـه مـدرن، بـه     : فاطمه صادقی در پژوهشی با عنوان     
به باور صادقی کشف حجاب بـر  . پردازد یمام د و پیامدهاي این اقها یزهانگتبارشناسی و ذکر   

به همین دلیل، با ایـن کـه ایـن         . بستر مناسبات استعماري و درونی کردن آنها شکل گرفت        
ی و ماندگ عقباقدام در ظاهر مهر پیشرفت و تجدد را بر پیشانی داشت، اما در واقع حاکی از 

نیان در برابر غرب بود که به ویژه در نوع پوشش زنان       احساس تحقیر بسیاري از ایرا     گر  نشان
این احساس تحقیر، نه تنها از دل گفتار استعمار درآمده بـود، بلکـه نـشان از             . یافت  یمبروز  

دیگـريِ غـرب حکـم    . اشت ایران دچون همسابقه طوالنی مناسبات قدرت در درون جوامعی     
شـناخت، امـا حاکمیـت        یمـ ن بـاز    اسـتبدادزده خـود را در آ      » شـرق «اي را داشت که       ینهآ

. استبدادي راه گریز از تصویر را در تغییر اجباري پوشش زنان یافت تا تصویر را بهبود بخشد    
جاست که اقدام به کشف حجاب نه تنها موجـب پایـان یـافتن حـس تحقیـر         یناطنز ماجرا   

  .نشد، بلکه با ریشخندهاي بیشتري روبرو شد
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 از بررسی پس) reza shah and the tribes1, 2003: (اي با عنوان کاوه بیات در مقاله
هاي زنان و   بیرون آمدن از پرده از جمله خواستهمسألهکند که  یمهاي تاریخی بیان  داده

گیري سلطنت پهلوي بوده  هاي پیش از شکل برخی روشنفکران تجددگرا حتی در سال
ایده یا اقدامی در این راستا  یس الوزرا با هرئر اما رضا خان در مقام سردار سپه و. تاس

تنها هفت سال پیش از پایان سلطنت او بود که کشف حجاب در دستور کار . کرد یمبرخورد 
. شاید گفته شود که شرایط پیش از آن براي انجام این کار مناسب نبوده است. قرار گرفت

اله و حتی تغییر  به این سو مقرراتی براي تغییر لباس و ک1307دانیم که رضا شاه از  اما می
ي جدي روبرو شد و حتی چند ماه پیش از ها مخالفتلباس روحانیت تعیین کرد که با 

هاي  بنابراین، با توجه به مخالفت.  گوهرشاد را رقم زدواقعۀکشف حجاب، وقایعی همچون 
توان گفت که اقدام به کشف حجاب در شرایطی صورت  پدید آمده و جو سرکوب گرانه، می

دولت او که تا این زمان به دلیل . ا شاه در داخل محبوبیت بسیار کمی داشتگرفت که رض
هاي اجتماعی ناشی از سقوط سلسله قاجار، بر بستر مطالبات اجتماعی براي ظهور  بحران

 واقعۀ. یک دولت مقتدر مرکزي متکی بود، در دهه دوم، با افت مقبولیت مواجه شده بود
که با سرکوب بسیار شدید همراه بود، از مهمترین عوامل گوهرشاد و تخته قاپو کردن عشایر 

  .ها با دولت بودند افت محبوبیت و افزایش مخالفت
 reza shah phalaviand women": a: (اي با عنوان شیرین مهدوي هم در مقاله

revelution2, 2003( است که با توجه به افت شدید مشروعیت و باال گرفتن مخالفت معتقد 
آید کشف حجاب یا دست کم اجراي آن در این زمان را باید تا  یمهمه سو، به نظر با شاه از 

هاي اجتماعی زنان و تبدیل آن به اقدامی سیاسی قلمداد  حدي سوار شدن بر موج خواسته
کرد که هدف آن جبران مشروعیت سیاسی از دست رفته و یافتن متحدانی در میان طبقات 

هم چنان که گذشت، . هاي متجدد بود کران و خانوادهشهري متوسط و باال، خاصه روشنف
برخی از اقدامات رضا شاه از جمله تغییر لباس، رفع حجاب از زنان و مشارکت دادن بیشتر 

تر از مطالبات  یشپ ،ها یناآنها در امور اجتماعی و اقتصادي، ایجاد وحدت ملی و جز 
ب درست در زمانی در دستور کار آید سیاست کشف حجا به نظر می. تجددگرایان ایرانی بود

به گریبان بود و برخی از دولتیان  قرار گرفت که رژیم پهلوي اول با بحران مشروعیت دست

                                                
1. 1the making of modern iran: state and society under reza shah, 1921–1941 (London and 
newyork:routledge, 2003), pp. 213-2  
2 the making of modern iran: state and society under reza shah, 1921 – 1941(London and 
newyork: routledge, 2003), pp. 181-193 
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و خود رضاشاه، با توجه به این که در میان برخی از طبقات متوسط باال از پیش این خواسته 
  .قشار بیفزایندوجود داشت به این کار اقدام کردند تا بر حامیان خود در میان این ا

  
   جمع بندي پیشینه پژوهش

 ایران در دهد که لحاظ کردن موقعیت پیرامونیِ یمي انجام شده نشان ها پژوهشبررسی 
 مهم در تمام مؤلفهنظام جهانی سرمایه داري و پیامدهاي ناشی از آن باید به عنوان یک 

شود  یمیرامونی موجب وضعیت پ. مطالعات مربوط به تاریخ معاصر ایران در نظر گرفته شود
ب ماندن از فرایند انباشت سرمایه بر کشور وارد قعجبران که نوعی فشار فرساینده براي 

ي مختلف اقتصادي، سیاسی و فرهنگی را در کشور ها عرصهشده و انجام نوسازي در 
داري جهانی  نظام سرمایه  با هدف هماهنگی با فرایندعمدتاًهایی که  ينوساز. ضروري سازد

یی را فراهم آورد ها تعادلها و عدم  یثبات بی پیرامونی بودن ایران همچنین. گیرد یمرت صو
هایی که  یهرو. هاي اقتدارگرایانه و سرکوب گر کشاند یهروکه دولت را به سمت اتخاذ 

در .  موجبات افزایش نارضایتی و مشروعیت زدایی از رژیم اقتدارگرا را فراهم آوردمتعاقباً
از قبیل سبک پوشش و نحوه زیست جمعی  خله در زندگی اجتماعیاین حالت مدا

. شود یمشهروندان به عنوان راهی براي کسب مشروعیت مجدد دولت اقتدارگرا تلقی 
 در پی خلق انسان تراز تجدد براي جبران عقب ماندگی از جهان توسعه بعضاًیی که ها تالش

رسد  یمبه نظر .  داري جهانی استیافته و دستیابی به جایگاه شایسته در نظام سرمایه
  .باشند یمي انجام شده به نوعی توضیح دهنده مراحل مختلف این فرایند کلی ها پژوهش
  

   تحقیقهاي یهفرض
زمینـه مناسـبی را    موقعیت پیرامونیِ ایران در نظـام جهـانی    رسد  یمبه نظر   : فرضیه اصلی 

 .آورده استفراهم   ملت در عصر پهلوي اول–روابط دولت  تحول در جهت

  
  :هاي فرعی یهفرض

رسد موقعیت پیرامونیِ ایران در نظـام جهـانی زمینـه مناسـبی را بـراي            یم به نظر    -1
  .داري جهانی فراهم آورده است یهسرمانوسازي اقتصادي جهت هماهنگی با نیازهاي نظام 

رسد موقعیت پیرامونیِ ایران در نظـام جهـانی زمینـه مناسـبی را بـراي            یم به نظر    -2
  .ي جامعه فراهم کرده استها عرصهگسترش نظامی گري و نظارت دولت بر همه 
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  ادبیات پژوهش
هـاي اقتـصادي ایـن        یژگـی ودرباره خصوصیات سیاسی کشورهاي جهان سوم نیز همچـون          

یک دیدگاه بـر نقـاط اشـتراك موجـود میـان ایـن              : کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد     
دربـاره ماهیـت دولـت و       ) قابل تعمیم (هاي عام     یهنظره  کوشد ب   یمکند و     یمکشورها تأکید   

 توجـه  هـا  آني موجود و بیـان  ها  تفاوتدیدگاه دیگر به    . سیاست در این کشورها دست یابد     
هاي خاص هر کشور و یا هر دسته از کـشورهاي جهـان سـوم را در        یژگیوکوشد    یمدارد و   

ي اخیـر بـه     ها  سالوم طی   پژوهشگران مسائل جهان س   . زمینه دولت و سیاست توضیح دهد     
، با وجـود ایـن، دیـدگاه اول نیـز از سـابقه پربـاري       اند دادهدیدگاه دوم توجه بیشتري نشان  

 سیاسی کشورهاي جهـان سـوم بـه جـاي       مسائلبرخوردار است و میراث مفیدي براي فهم        
  ).189: 1387ساعی، (گذاشته است 

ي شرقی در آراء ها دولتمباحث مرتبط با خصوصیات کشورهاي جهان سوم زیر عنوان        
متفکران کالسـیک همچـون ماکیـاولی، منتـسکیو، مـارکس، ویتفوگـل و مـاکس وبـر هـم              

 وجـود  هـا  آنموردتوجه قرار گرفته است که در این مجال فرصت چندانی براي پرداختن به             
ي از نیمه دوم قرن بیـستم آغـاز   تر مشخصهاي این جوامع به طور  یژگیو اما بحث از   ،ندارد

در مقابـل یکـدیگر صـف    » وابـستگی «و » نوسـازي «انی که دو رویکرد ظاهراً متضاد  زم. شد
  .آرایی کردند

  
  اصول و قضایاي نظریه نوسازي

ي از دانـشمندان علـوم اجتمـاعی بـه ویـژه جامعـه       ا عده 1960 و اوایل دهه     1950در دهه   
رهاي جهان سوم   ي توسعه کشو  ها  راههایی را درباره      یهفرض ،مریکاییآشناسان و اقتصاددانان    

 کارکردگرایی حاکم بر جامعـه شناسـی        -گرایی ارائه کردند که عموماً ملهم از دیدگاه ساخت       
  :ي زیربنا شده استها فرضهاي این دیدگاه بر پیش  یهپا .مریکایی بودآ

 .گیرد یمتغییرات اجتماعی همه جوامع بشري، در مسیر واحد و تکاملی صورت  - 1

الگوي توسعه غرب و فرآیندهاي تاریخی آن، این تغییرات اجتماعی، براساس  - 2
 .پذیرد یمتحقق 

از آنجا که تغییرات اجتماعی در همه جوامع، خط سیر واحدي را پشت سر  - 3
گذارند، پس جوامع پیشرفته غرب نیز، زمانی در وضعیت مشابه جوامع عقب مانده به سر  می

 .اند برده یم
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 دادن فرآیند تاریخی توسعه تنها راه رهایی جوامع از عقب ماندگی، الگو قرار - 4
 .یافتگی غربی در انجام کلیه اقدامات اقتصادي و اجتماعی است

عامل اصلی عقب ماندگی، عوامل درونی مربوط به این جوامع است و ارتباطات  - 5
 ).348 :1372افروغ، (خارجی در پیدایش آن، هیچ گونه نقشی ندارند 

ابستگی قرار داشتند که کوشیدند در سوي دیگر این منازعات نظري، متفکران مکتب و       
از دیدگاه این نظریه پردازان کشورهاي غربی هیچ گاه .  را به نوعی دیگر مطرح نمایند      مسأله

 معتقد بودند که شـکل  ها آنهمچنین . اند بوده بلکه حداکثر بی توسعه    اند  نبودهتوسعه یافته   
ی کـشورهاي جهـان سـوم        پیرامون منشاء اصلی توسعه نیـافتگ      - نابرابري مرکز  رابطۀگیري  

 مکتب وابستگی از تقارن دو گرایش فکـري عمـده بـه         .)193-195 :1387ساعی،  (باشد    یم
مریکاي التـین در زمینـه      آمارکسیستی و دیگري بحث ساختارگرایی       یکی سنت : وجود آمد 

 توسعه نیـافتگی فعـال دنیـاي        ،پیام اساسی مکتب وابستگی این بود که توسعه اروپا        . توسعه
 مبتنـی   ،از دیدگاه نظریه پردازان وابستگی، توسعه اروپا      . ایی را به دنبال داشته است     غیراروپ

، منـابع و مـازاد   هـا  ملـت استیالي خشن، کنترل مستعمرات و غارت    :بر تخریب خارجی بود   
 معتقد بودند که فقط با خروج از  و پل سوئیزياروپایی، افرادي مانند پل باران    جوامع غیر 

تـوان   یمـ ي جهانی و بازسازي اقتصاد و جامعه براساس نظام سوسیالیـستی  نظام سرمایه دار  
 .)356 :1392رنجکش و دیگران، (به توسعه واقعی دست یافت 

بـه نظـر والرشـتاین نظـام جهـانی از قـرن             . پرداز نظام جهـانی اسـت       یهنظروالرشتاین  
پدیـد  . ده است داري و روابط تولیدي خاص به وجود آم         یهسرماشانزدهم میالدي با پیدایش     

وقفه سرمایه در اروپا موجب شـده         یبآمدن نظام تولید همگانی و طبقه کارگر و نیز انباشت           
داران اروپـا بـه    یهسـرما تجار، صنعتگران و . که اقتصاد اروپا به تدریج در جهان گسترش یابد     

 ایـن  .یۀ جهان را به نظام جهانی خود ملحق کردند        بقشان    ياقتصادعلت افزایش توان و نیاز      
داري  یهسـرما فرآیند به پیدایش نظام واحد جهـانی کـه در حقیقـت حاصـل جهـانی شـدن        

 مرکـز،  ؛داري در درون خود به سه بخـش مختلـف   یهسرمااین نظام  . اروپایی است منجر شد   
  .شود یمپیرامون و نیمه پیرامون تقسیم 

   جوامع مرکز-1
ي پیـشرفته،   آور  فـن وه صنعتی،   هایی نظیر نظام بانکی قدرتمند، تولید انب        یژگیوداراي  

                                                
1. Paul Baran 
2. Paul Sweezy 
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  .هستند... دار و یهسرما قدرتمند طبقۀسرمایه فراوان و متمرکز، وجود یک 
   جوامع پیرامونی-2

نبود نظام قدرتمند ) کشاورزي و خدمات متکی بر تولید مواد خام و کشاورزي، ب     ) الف
مراه با خیـل    دار ضعیف ه    یهسرما طبقۀوجود  ) یۀ متشکل، د  سرمانبود  )  بانکی، ج  –صنعتی  

ضعف دولت چه از نظر ساختار داخلـی و چـه از         ) عظیم دهقانان و کارگران فقیر شهري، هـ      
  تأثیرپذیري از مرکز) نظر قدرت خارجی، و

ین ویژگی دولت پیرامونی حرکت در جهت اصالح و نوسـازي جامعـه و اقتـصاد                تر  مهم
 یعنی تـأمین نیـروي کـار    ؛یۀ جهانی استسرماي بیشتر با فرآیند انباشت ساز هماهنگبراي  

 سیاسـی واکنـشی   سلطۀآزاد براي تولید کاالهاي صادراتی، اقتدارطلبی و تمرکز        یمهنآزاد یا   
 یعنـی یـک     ،نسبت به بحران انباشت سرمایه در جهان      ) ملی(است از طرف بورژوازي محلی      
ي از نظـام تقـسیم کـار جهـانی، همچنـین بـسط       بـردار  بهـره نوع رقابت درون طبقاتی براي  

اي بـراي حفـظ و افـزایش رونـد اسـتثمار مـازاد        یلهوسـ گري در کشورهاي پیرامونی      ینظام
  ).93: 1375سلیمی، (اقتصادي است 

دولت پیرامونی همواره سـویه اقتدارگرایانـه دارد، زیـرا بازتولیـد روابـط نـابرابر میـان                   
کـاهش  یی که بحران سرمایه داري جهانی بـه         ها  دورهدر  . ي اقتصادي ضروري است   ها  بخش

 شده و میل به تر گستردهانجامد، میزان نارضایتی   یمتقاضا براي محصوالت اقتصاد پیرامونی      
فقدان طبقات کارگر و بـورژوازي قـوي و وجـود           . یابد  یماقتدارگرایی و سرکوب نیز افزایش      

فاضـلی،  (کنـد   یمـ  غیر طبقاتی نیز کار این دولت اقتـدارگرا را تـسهیل     شکنندةي  ها  ائتالف
1389 :84-83(.  

هاي دولت و سیاست در جهان سـوم را بـر اسـاس      یژگیوهمچنین آندره گوندر فرانک     
به نظر فرانک دولـت پیرامـونی تـا حـدود           . دهد  یممدل توسعه نیافتگی و وابستگی توضیح       

 توسـعۀ  اول مرحلـۀ اگـر در  . یۀ خـارجی اسـت    سـرما  ابـزار    – و نه به طـور کامـل         –زیادي  
یلۀ دولـت اسـتعماري بـه متروپـل         وسـ مازاد پیرامـون بـه      )  استعماري مرحلۀ(داري    سرمایه

 اسـتقالل سیاسـی و صـنعتی شـدن         مرحلۀ( دوم   مرحلۀشد، در     اختصاص و انتقال داده می    
 ،این دولت پیرامونی است که با اصالحات داخلـی و تـدارك زیربناهـاي اقتـصادي            ) پیرامون

. کند اش فراهم می متحدان محلیینۀ تولید صادراتی را به سود ائتالف بورژوازي متروپل و   زم
شــود در جهــت  یلۀ دولــت پیرامــونی انجــام مــیوســبـه عبــارت دیگــر اصــالحاتی کــه بــه  

یۀ جهـانی و در جهـت ادغـام کامـل        سرماسازي اقتصاد پیرامونی با فرآیند انباشت         هماهنگ
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گـري، نظـارت و    ینظـام بسط  ).202: 1387ساعی، (اقتصاد محلی در اقتصاد پیرامونی است  
دهد، به طـور مـشترك    یمي پیرامونی در جهان سوم رخ   ها  دولترل جامعه که از سوي      کنت

  .در مباحث مطرح شده از سوي والرشتاین، فرانک و اِوِرس مشهود است
 دربـارة یـۀ عـام   نظرکوشد یک  یمتیلمان اِوِرس در کتاب مالکیت دولت در جهان سوم    

کـه او آنهـا را جوامـع       (هـان سـوم     به نظر اورس جوامع ج    . دولت در جهان سوم تدوین کند     
داري در آنها همزمان با فرآینـد پیـدایی و            یهسرماجوامعی هستند که نظام     ) پیرامونی نامید 

داري استقرار نیافته، بلکه تنها پس از تکامل این نظـام و تبـدیل شـدنش بـه               یهسرماتکامل  
نی راه یافتـه اسـت    داري بـه جوامـع پیرامـو        یهسرمایوة تولید غالب در جوامع دیگر، نظام        ش
به نظر اورس دولت پیرامونی براي انجام وظایف خود چهار ابزار مهـم       ).211: 1387ساعی،  (

یعنی پول، قانون، ایدئولوژي و زور در اختیار دارد، اما این دولت در بکارگیري هریک از ایـن    
  .ابزارها با مشکالت خاصی مواجه است

لی شده باشد، پول ابزار مؤثري بـه حـساب          به نظر او در صورتی که روابط اجتماعی پو        
. آید، در حالی که در بخش مهمی از جوامع پیرامونی هنوز روابط پولی حاکم نشده اسـت   یم

  . و تنوعات زیادي برخوردار استها تفاوتآنجا هم که این روابط حاکم شده، از 
یست، زیرا اول ي پیرامونی نها دولتاورس عقیده دارد که قانون نیز ابزار کارآمدي براي 
ي مختلـف  هـا  بخـش هـا و   یـت موقعآنکه به دلیل تعدد صورت بنـدي اجتمـاعی و نـابرابري     

دوم آنکه بخش مـسلط     . عمال قوانین عام وجود ندارد    اجتماعی و اقتصادي، امکان تدوین و اِ      
اقتصادي این جوامع یعنی سرمایه و بورژوازي خارجی از محدوده قوانین داخلی خارجند، در    

ایطی قانون عام فقط بر روي کاغذ واقعیت دارد و نه در سطح روابط اجتماعی و یا             چنین شر 
به نظر اورس ایدئولوژي در جوامع پیرامونی ابزاري است بـراي ایجـاد            .رابطه دولت با جامعه   

یدة پیرامـونی فقـر و نـابرابري را در میـان خـود        سـتمد طبقـات   . توهم در خودآگاهی مردم   
 را بـه  هـا   آن از چرایـی ایـن مـسائل نـاقص اسـت و معمـوالً                هـا  آنبینند، امـا شـناخت        یم

ي تبلیغـاتی آن، بـا تبلیـغ    هـا  دسـتگاه دولت و . دهند یمهاي فردي یا تقدیر نسبت    ییناتوانا
ي فردگرایانه و الگوهاي مصرف غربی سعی در تثبیت این توهم دارند، اما حتی این               ها  ارزش

فتن انتظارات مردم است که این انتظارات، دولت       کار نیز یک پیامد متناقض دارد و آن باال ر         
 دیگري نظیر ناسیونالیسم و     يها  یدئولوژيادولت از   . دهد  یم فشارهاي شدیدتري قرار     زیررا  

سازي دولت مفیدند، اما این  یتمشروعها براي  یدئولوژياین  ا.جوید یمگرایی نیز سود  توسعه
یـی، دولـت را مجبـور    گرا توسـعه  مثـال  کار نیز از برخی نتایج متعارض خالی نیـست، بـراي      



 
 
 
 
 
 
 

  1397، پاییز 82شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     82  

کند که اِعمال دیکتاتوري کند و این دیکتاتوري طبعاً تـضعیف مـشروعیت دولـت را بـه                  یم
اي است که دولت پیرامـونی بـا توسـل بـه آن در      یلهوس) قهر( زور ،از نظر اورس  .دنبال دارد 

بـزاري اسـت کـه نـه     ا اصوالً زور. آید یبرمصدد تحمیل شرایط موجود بر نیروهاي اجتماعی   
قهر در مقایسه بـا سـه   . شود یمبراي حل بحران بلکه براي تحمیل آن بر جامعه به کار برده       

 نـشانۀ خصلت قهرآمیز بودن نظـام سیاسـی پیرامـونی نـه        .  و مؤثرتر است   تر  سادهابزار قبلی   
دهد کـه دولـت پیرامـونی     یم ضعف آن است، زیرا کاربرد وسیع زور نشان        نشانۀقدرت بلکه   

: همـان ( را حل کند و یا توانایی کاربرد مؤثر دیگـر ابزارهـا را نـدارد           ها  بحراننتوانسته است   
215.(  

، امنیـت، قلمـرو،     1977 -78فوکو در آغاز مجموعه درس گفتارهـاي سـال تحـصیلی            
کوشـد تـا    یمـ ، »هاي قدرت یکتکن«و  » هاي قدرت   يتکنولوژ«جمعیت با ایجاد تمایز میان      

 رنسانس را میدانی براي ظهور تجلی سه مکانیسم متفاوت اِعمال قـدرت     تاریخ اروپاي بعد از   
  .مکانیسم حاکمیت مند، مکانیسم انضباطی و مکانیسم امنیتی: در نظر گیرد

دزدي «یـا  » دزدي ممنـوع «در مکانیسم حاکمیت مند صرفاً قانونی کیفري با مضمونِ      
شـود،   یمـ گـذارد تعیـین    یمـ ، وضع، و مجازاتی براي کسی که این قـانون را زیرپـاي        »نکن

در شـیوه اعمـال قـدرتِ انـضباطی        ... مجازاتی مثل جریمه، حبس، قطـع دسـت یـا دار یـا              
از یـک سـو؛   . همچنان وضع قانون و تعیـین مجـازات پابرجاسـت، امـا در چـارچوبی جدیـد       

دهند مجرم را قبـل از وقـوع    یمهایی که رخصت  يکادربند و ها  نظارت،  ها  کنترل،  ها  مراقبت
زیرنظر داشت، و از سوي دیگر، کیفر منحصر به لحظه قطعی اعدام یـا قطـع دسـت در    جرم  

هاي تنبیهی  یکتکنانظار عموم نیست، بلکه فرآیندي پیوسته و ادامه دار است که طی آن با    
مکانیـسم امنیتـی وضـع قـانون و     . کنند تا دگرگـونش سـازند   یمو اصالحی روي مجرم کار      

شگیري و تنبیه براي دگرگـونی را تـابع محاسـبه احتمـال و        تعیین مجازات، نظارت براي پی    
  ).109-110: 1395مشایخی، (کند  یماین اقدامات » اجتماعی«هاي  ینههز

مکانیسم حاکمیت مند دزدي را وارد نظامی قانونی یا قضایی با دو قطب ممنوع و مجاز     
لِ مجـرم، شخـصیت   مکانیسم انضباطی درون نظامِ قانونیِ دوقطبیِ مربـوط بـه افعـا     . کند  یم

کند، و در کنار عمل قانونگذارانه وضعِ ممنوعیت و عمـل قـضایی مجـازات              یممجرم را وارد    
گشاید که عمل قانون گذار و قاضی را تحت الشعاع قرار  یمخاطی، جایی براي عامالنی دیگر     

ي قـانونی، روانپزشـکان، مـسئوالن       هـا   پزشکپلیس یا به اصطالح ضابطان قضایی       : دهند  یم
رویــدادهاي «ي از ا سلــسلهمکانیــسم امنیتـی دزدي را در  ... راي حکــم، کـادر زنــدان و  اجـ 
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» هـا   ینـه هزحـساب   «ي قدرت در برابر دزدي را در یـک          ها  واکنشدهد و     یمقرار  » محتمل
  )110-111: همان(گنجاند  یم

  
 روش تحقیق

ـ               » جامعه شناسی تاریخی  «اصطالح   ین کمتر از پنجـاه سـال اسـت کـه در بـین مطالعـات ب
 رشـتۀ ي محـدود بـه   ا حـوزه ي رایج شده است و به رغـم ایـن عمـر کوتـاه، اینـک از       ا  رشته

ي ها  بخشي تبدیل شده و چنان بسط و گسترش یافته است که به تمام              ا  گستردهمطالعاتی  
  ).491: 1388اسکاکپول، (کار جامعه شناختی و تاریخ نفوذ کرده است 

آن عبـارت اسـت از   : گویـد   یمـ ی تاریخی   فیلیپ آبرامز در تعریف خود از جامعه شناس       
 بـراي سـاخت آینـده بـا توجـه بـه       هـا  انسانقضاوت درباره تاریخ و پرداختن به تالشی که   «

شـود کـه    یمـ دهند و در ایـن فرآینـد، گذشـته تنهـا مـاده خـامی تلقـی                یمگذشته انجام   
ر  همچنـین گفتـه شـده اگـ    .)Adoms, 2005: 2(» جوشـد  یمرخدادهاي زمانه از درون آن 

ـ  یکتکنجامعه شناسان در مطالعات تخصصی خود عالوه بر     ی و یـا کـار میـدانی بـا     هاي کم
هاي استدالل تـاریخی بـه      یوهشي تاریخی و با استفاده از مدارك و شواهد و           ها  پرسشطرح  

انـد کـه بـه عنـوان جامعـه شناسـی         یدهبرگزهاي اجتماعی بپردازند، روشی را        یدهپدبررسی  
  ).492: 1388اسکاکپول،  (شود یمتاریخی شناخته 

امروزه جامعه شناسی تاریخی چیزي است در حد روشن کردن فرآیند تاریخی خاصـی          
ي تبیینـی کـه در   هـا  چـارچوب هاي معینـی روي داده اسـت و فرمـول بنـدي       ینهزمکه در   

هـاي   ینـه زمیی کـه در  هـا  پرسشهاي مختلفی شکل گرفته یا دست کم روشن کردن       ینهزم
توان تبیین را با تحلیل یا نظریـه را بـا         یم چگونه   این که . وجه شده است   ت ها  آنمختلفی به   

ي نقلـی ترکیـب کـرد، هـدف اصـلی جامعـه شناسـی تـاریخی اسـت          ا رشتهتاریخ، به مثابه    
با در نظر داشتن مطالب ذکر شده، سه مرحله یـا مـوج عمـده جامعـه       ).3: 1394رشیدي،  (

  .ی کردتوان شناسای یمشناسی تاریخی را به شرح زیر 
مانند هابز، توکویل، مارکس، دورکیم، وبر، اسملر، زیمل، (» مرحله نخست «نویسندگان  

 ).Charrad, 2005: 351 (اند کردهبیشتر درباره چگونگی مدرن شدن جهان پژوهش ) و دبوآ
 و در پرداختن به بحث نوسـازي و  اند تهنسدااین دانش پژوهان، مسیر حرکت تاریخ را خطی     

برخی از نویـسندگان، بـر ایـن    . اند دادهخه واحدي را به تمام جوامع تعمیم      مدرن سازي، نس  
  .گنجد یم در چارچوب موج نخست 1960باورند که تمام آثار جامعه شناختی تا پیش از 
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زدند، به شدت درگیر  یمي هفتاد و هشتاد قلم ها دههدانش پژوهان مرحله دوم، که در 
 بیـشتر بـر مـسائل    هـا  آن. هـاي گونـاگون شـدند     اهیـدگ دي میان مارکس و وبر از       ها  مجادله

در ایـن مرحلـه،   . هـاي مـارکس و وبـر تأکیـد داشـتند         یشگـرا اقتصادي و سیاسی ملهم از      
هاي مربوط به طبقه، دولت  یهي کلی و متمرکز بر ساختن نظرا  پروژهنویسندگان در پیگیري    

ی تـاریخی، بـا   مرحلـه دوم جامعـه شناسـ   ). Charrod, 2005: 351(انـد   یکشـر و سیاست 
اشتراك دانش پژوهان آن در مجموعه تعهدات مشخصی، از جمله عالقه مشترك به اقتـصاد     
سیاسی با تمرکز بر مسائل مربوط به تشکیل طبقه، صنعتی شدن و انقـالب تعریـف شـدنی             

ول، چارلز تیلی و والرشـتاین سـعی   کپاسکا برینگتون مور، تدا) Adams et, 2005: 7(است 
. ي تحلیل گفتمانی یا فرآیندي تأکید کننـد   ها  بحثهاي ساختاري بیش از       فتیارهکردند بر   

هـاي مختلـف را در      یافـت رهبسیاري دیگر، هرچند بـا تـأخیر، راه دیگـري انتخـاب کـرده،               
اینجاست که مرحله سوم جامعه شناسی تاریخی، بیشتر با تأکید بر ابعاد فرهنگی،            . آمیختند

 بـه  هـا  انقـالب ه این جریان، آیزنشتات بررسـی کـاملی از   در ادام. کند یمگیري را آغاز    شکل
ي هـا   انقـالب ي آنان را عامالن اصـلی در ایجـاد          ها  انتخابعمل آورد و کارگزاران فرهنگی و       

عد فرهنگـی روشـنی   ل نیز بوِجامعه شناسی تاریخی سِ) Eisenstodt, 1978(مدرن دانست 
  ).Sewell, 1985: 57-85 (براساس گفتمان وابسته به احتماالت مختلف داشته است

ي پژوهشی در جامعه شناسی تاریخی، این رویکـرد     ها  روشدر تقسیم بندي دیگري از      
در ایـن رهیافـت،     . شـود   یم نامیده   دانند؛ رهیافت اول، الگوي عام      یمرا شامل سه رهیافت     

یک نظریه عام درباره جامعه و تاریخ براي اطالق جهان شمول به مصادیق گونـاگون تـدوین        
قائل به وجود قواعـد عـامی در بـروز و ایجـاد تغییـر در جوامـع،         » هاي عام   یهنظر«. شود  یم

کتـاب تغییـر اجتمـاعی در انقـالب صـنعتی اثـر نیـل اسـملر از            . همیشه و همه جا هستند    
ي این رهیافت است، وي در این اثـر نظریـه کـارکردگرایی سـاختاري          ها  نمونهین  تر  برجسته

هـاي   منـدي  رهیافـت دوم قاعـده  . بناي مطالعه خود قرار داده اسـت درباره تمایز تکاملی را م  
ها یا  ینهزم معین در هر مورد معین تاریخی بین       ی نام دارد و به وجود یک زنجیره علّ        یعلّ

هـاي اجتمـاعی دموکراسـی و دیکتـاتوري اثـر        یـشه رکتـاب   . عوامل و تغییرات قائـل اسـت      
.  نام داردرهیافت سوم الگوي تفسیري  . استي شاخص از این رهیافت      ا  نمونهبرینگتون مور   

                                                
1. Genera L Pattern 
2. Causal regularities 
3. Causal chain 
4. interpretive paradigm 
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جامعه شناسی تاریخی تفسیري به تعیین کنندگی تفـسیر کنـشگران اجتمـاعی از امـور در           
در این الگو از مفاهیم معینی براي ارائه تفـسیر معنـادار از           . بروز و ایجاد و تغییر تأکید دارد      

رود یکی  یمینجا به دو تعبیر به کار در ا » معنادار«واژه  . شود  یمهاي تاریخی استفاده      یانجر
 در متن فرهنگ و زمینـه تـاریخی معینـی کـه مطالعـه            ها  گروههاي افراد و      یتن، به   این که 

، موضوع برگزیده براي مطالعه تـاریخی و انـواع مباحـث            این که دوم  . شود  یمشود توجه     یم
مخاطب موردنظر باید به ویژه،  . باید در زمان کنونی اهمیت سیاسی یا فرهنگی داشته باشند         

 ).20-21: 1393اکبري وارد شیریان، (رف محافل علمی باشد فراگیرتر از صِ

  
  منابع دسته اول

به عبارت دیگر منابعی دسته اول هستند که بازگو کننده . شامل گزارش شاهدان عینی است  
اسـناد و   از جمله منابع دسـته اول       . ندا در زمان حادثه حضور داشته    ) کتبی یا شفاهی   (ها  آن

 را نوشـته و نگهـداري   هـا  آنمدارك است که شرکت کنندگان در واقعه و یا شاهدان عینـی     
این منابع ممکن است به صورت آثار و بقایاي مربوط به         ). 192: 1382حسن زاده،   (شود    یم

مانند اسلحه، لباس، ساختمان، تابلوهـاي نقاشـی و         . یک شخص، گروه یا دوره تاریخی باشد      
اسناد و مدارکی که بـه    . است به صورت شفاهی یا کتبی گزارش شده باشند        سکه که ممکن    

 قانون اساسی، چارت، قوانین حقـوقی   : از اند  عبارتعنوان منابع دسته اول طبقه بندي شوند        
، هـا  نامـه ، گواهی ها نامه، دفترهاي خاطرات، شجره ها  نامه،  ها  دادگاه، رأي   ها  فرمانو قضایی،   

هـاي   یآگهـ هـاي   ینقاش، ها عکسها،  یلمف، نمودارها،  ها  کتاب و   ها  شهنق و مجالت،    ها  روزنامه
ایـن  . ین نوع منابع دست اول هستند     تر  مهم اسناد مکتوب    ).176: 1387ساعی،  ... (تجاري و 

. ي مـردم قـدیم هـستند   ها احساس، افکار و   ها  کلمهاسناد غالباً تنها مدرك به جاي مانده از         
، مفیـد  انـد  بـوده ي تـاریخی کـه داراي مـردم باسـواد     ها  دوره و   ها  جامعه مطالعۀها براي     ینا

 عمـدتاً بـه وسـیله    هـا  آنشود آن اسـت کـه    یمیکی از انتقادهایی که به این اسناد  . هستند
 و بـه ایـن ترتیـب،    انـد  شـده ي رسمی و اداري آن دوره نوشته ها سازماننخبگان یا کارکنان  

ادهاي اجتماعی رسمی را ممکن است نادیـده        هاي افراد بی سواد، فقیر یا خارج از نه          یدگاهد
  ).356-358: 1389محمدپور، (گرفته باشند 

  
  منابع دسته دوم

 اصالت و سندیت برخوردارنـد، امـا محـدودیت زمـانی            ،گرایی گرچه منابع دست اول از واقع     
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ممکن است تحقیق بر اساس بسیاري از منابع دست اول را بـه چـارچوب زمـانی یـا مکـانی            
 و تـر  جـامع از این رو، بسیاري از محققان تاریخی براي آن کـه تـصویر              . نمایدتنگ، محدود   

ي مورخـان متخصـصی کـه      هـا   نوشـته تر به دست آورند، از منابع دست دوم، یعنی از             یعوس
منـابع دسـت دوم منـابعی    . گیرنـد  یمـ ، بهـره  اند پرداخته به مطالعه منابع دست اول     ها  سال

 را مشاهده نکرده و در زمان حادثه ها آن طور مستقیم به) کتبی یا شفاهی(هستند که راوي    
نیز حضور نداشته است و مطالب خود را از شخص دیگري که در صـحنه حـضور داشـته یـا          

، زیـرا  اند  دوم منابع دست    ءي تاریخی جز  ها  گزارشبنابراین غالب   . کند  یمنداشته است، نقل    
نویـسندگان منـابع   . رده اسـت مورخ به ندرت حوادث گذشته را به طور مستقیم مشاهده کـ          

 آنچه را که شخص دیگـري گفتـه یـا      ها  آن. دست دوم غالباً در جریان وقوع حوادث نیستند       
شـود غالبـاً داراي    یمـ اطالعاتی که از منابع دست دوم کـسب  . کنند یمنوشته است گزارش   

ارزش کمتري هستند، زیرا غالباً انتقال اطالعات از شخص بـه شـخص دیگـري بـا دخـل و                    
ي تاریخی و دایـره المعـارف هـا جـزء منـابع            ها  کتاببیشتر  . گیرد  یمصرف و اشتباه انجام     ت

  ).240: 1380دالور، (دست دوم هستند 
. هایی دارند و باید بـا احتیـاط مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد       یتمحدودمنابع دست دوم  

ه ي مـورد بررسـی از جملـ   هـا  حـوزه ي تـاریخی غیـر دقیـق و عـدم مطالعـه در      هـا  گـزارش 
هـا   یـده اها یا    یهفرضتوان براي آزمون      ینماز این منابع    . هاي شواهد تاریخی است     یتمحدود

هاي موردنظر    یهفرضتوانند در جهت ابطال       ینمهاي مبتنی بر این منابع        یینتب. استفاده کرد 
هـایی دارنـد    یتمحدودي آماري   ها  کنترلزیرا در این مسیر     . دنبرده شو  اثبات گرایان به کار   

تـوان بـراي تنظـیم     یمـ با این حال از ایـن منـابع   . گردد یمکرار وقایع تاریخی ناممکن   که ت 
اي از جزییـات و   یچیـده پکثرت منابع دست دوم، شـبکه      . هاي عام و کلی بهره گرفت       یینتب

محقق باید انبوه مطالعات توصیفی  . آورد  یمتفسیرها را براي محقق تحقیقات تاریخی فراهم        
 را ها آناین تصویر باید با غناي شواهد سازگار بوده و    .  فهم تبدیل کند   را به یک تصویر قابل    

. ي خاص را به یکـدیگر پیونـد دهـد   ها مکاني زمانی یا ها  دورههمچنین باید   . منعکس سازد 
  )356-358: 1380محمدپور، (

ي اخـذ شـده از   هـا  دادهباشد، متکی بـر   یمپژوهش حاضر که از نوع تحقیقات تاریخی    
ها و مخاطرات آن در آنچـه پـیش از ایـن             یتمحدودباشد که بخشی از       یموم  منابع دست د  

  .آمد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
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   پژوهشهاي یافته
  میان نوسازي اقتصادي کـشورهاي پیرامـونی   رابطۀبارت از بررسی     ع یۀ نخست پژوهش  فرض

  .باشد یمی مانند ایران با هدف ایجاد هماهنگی با نیازهاي نظام سرمایه داري جهان
، در جهـت   ش1310/  م1930دهـۀ  هاي متعدد رضاشـاه و دولـت او در    به رغم تالش 

. یت امر حاکی از باقی ماندن ایران در مدار وابستگی جهانی بـود          واقعتثبیت استقالل کشور،    
براي مثال، لغو کاپیتوالسـیون تـأثیر محـدودي داشـت چـون در قـوانین جدیـد ایـران بـه           

  ش1315/  م1936در ایران به فعالیت بپردازند و تـا سـال   که شد   میخارجیان تأمین داده    
تر از همه، بحران اقتـصادي بـود کـه     يجد. شان تضمین شده بود اي نیز براي   هاي تعرفه   نرخ

این امر زمـانی فاجعـه   . موجب شد قیمت کاالهاي صادراتی ایران در بازار جهانی کاهش یابد 
گذاري خارجی عمدتاً بـه دو حـوزه    سرمایه. وبرو گردیدبار شد که ریال نیز با کاهش ارزش ر     

هاي نفتی جنوب و دیگري شیالت شوروي در  محدود ماند، یکی عملیات انگلستان در میدان 
این بار به جـاي     . تر شد    غرب بر ایران عمیق    سلطۀ  ش 1310/  م 1930دهۀ  در  . دریاي خزر 

 محـض بریتانیـا از   سـلطۀ ن یـا   روسیه با انگلستا  ش 1296/  م 1917هاي    رقابت ماقبل سال  
مبـارزه سـه    .  ش، یک دگرگونی ایجاد شـد      1299/  م 1921 تا کودتاي     ش 1297/  م 1918
.  امپراتوري بریتانیا، اتحاد شوروي و آلمان نازي براي اعمال نفوذ بر ایران شدت یافـت          جانبۀ

  ش1300/  م1920در دهـه  . در ایـران بـود     روابط اقتصادي، بارزترین جنبه نفوذ بریتانیا     ... 
 درصد واردات ایـران  67) همراه با هندِ بریتانیا(بریتانیا بزرگترین شریک تجاري ایران بود و        

  .کرد  تأمین می ش1303 -1299/  م1924-1920هاي  را در سال
دولت شوروي نیز در مقایسه با دولت تزاري روس کنترل کمتـري را بـر دولـت ایـران              

هاي بازرگـانی کـامالً زیـر      ش این کشور را در زمینه  1310/  م 1930اعمال کرد اما در دهه      
بعد از انقالب شوروي یک بار دیگر بازار اصـلی بـرنج، دخانیـات، خـشکبار،             . ... فشار گذاشت 
/  م1914به سطح قبل از       مناطق شمالی ایران شد و تجارت دو کشور بار دیگر          ،پنبه و پشم  

هـایی همـراه     دو کشور با نوسان     داد و ستد    ش 1310/  م 1930 دهۀ  در . برگشت  ش 1293
،  ش1317/  م1938 صادرات ایران با شوروي بـود و در           درصد 24 درصد واردات و     28بود،  
بـا ایـن جهـش، شـوروي در     .  بازرگانی خارجی ایران به شوروي اختصاص داشـت         درصد 38

دتاً  اقتصادي ایـران و شـوروي عمـ   رابطۀدر مجموع، . تجارت با ایران از بریتانیا پیشی گرفت     
 آهنـگ تجـارت و   کننـدة نابرابر بـاقی مانـد و نیازهـا و مقتـضیات اقتـصاد شـوروي تعیـین          

  .)367-368: 1377،فوران( گذاري در ایران بود سرمایه
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ترین کشوري بود که به دنبال کاسته شدن فشارهاي روسیه و بریتانیا  آلمان نازي عمده  
رضاشـاه شـاید از طریـق ایجـاد      . کنـد برداري    بر ایران توانست از موقعیت به سود خود بهره        

رابطه خوب با آلمان خواسته است فشار شوروي و انگلستان را خنثی سازد اما نباید فراموش         
آلمـان نـازي،   . کرد که او نسبت به آلمان هیتلري نوعی احساس عاطفی و همدلی نیز داشت 

طرفدار آلمـان و  «اه رضاش: نویسد  کاتوزیان می . »آریایی بودن مفتخر ساخت   «ایران را نیز به     
بـا  ... »گرا، خودکامه، نژادپرست و پان ایرانیست بود گرا، نظامی چون دولت. هوادار نازیسم بود 

 نفوذ آلمـان  حوزة ایران و عراق، در  ش 1316/  م 1937عقد قرارداد میان آلمان و ایتالیا در        
نجـا و آنجـا خاصـه    در داخـل ایـران، ای   .  نفوذ ایتالیا قـرار گرفتنـد      حوزةو مصر و سوریه در      

و ضد انگلیـسی، بـا   » روسی«یزة احساسات ضد  انگروشنفکران، کارمندان و افسران ارتش با       
یافت آنچنان کـه    میبازتاباین روابط در مناسبات بازرگانی     . دادند  ها همدلی نشان می     آلمان

شـد و      ش، آلمان بزرگترین طرف تجاري ایران محسوب مـی         1310/  م 1930در اواخر دهه    
  .یتانیا و روسیه را پشت سر گذارده بودبر

 گذار تلقی کرد چون جایگاه ایران در اقتصاد دورة را   ش 1309/  م 1930توان دورة     می
نیمـه  « گـذار ایـران از   دورةاشـرف معتقـد اسـت عـصر رضاشـاه      . جهانی در حال گذار بـود     

 سـرد بـوده   استعماري قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به نواستعماري دوران بعـد از جنـگ       
انداز مورد بحث در این کتاب، ایـن دوره یـک فتـرت موقـت مـابین       با توجه به چشم  . »است

 عصر قاجار و وابستگی  ایرانِ– بریتانیا و روسیه –هاي امپریالیستی رقیب  وابستگی به قدرت  
هیچ قدرت غربـی بـه انـدازه         .جدید به آمریکا در دنیاي بعد از جنگ جهانی دوم بوده است           

نیا و روسیه در عصر قاجار اقتصاد ایران را تغییر ندادند و شکل دوباره نبخشیدند، با این         بریتا
همه، ایران به رغم اعالم آشکار سیاست رضاشاه در مورد ناسیونالیـسم، خودکفـایی و دولـت     

کنترل :  این امر عمدتاً به دلیل سه مکانیسم به هم مرتبط بوده است  .قوي، وابسته باقی ماند   
 عرضـۀ دلیـل  ا بر نفت ایران، بازرگانی نابرابر با شوروي و آلمان و نوسـان تجـارت بـه               بریتانی
  .اي مواد خام حاشیه

ي هـا   دهـه  ایـران در     این که پیدایش نفت به عنوان کاالي کلیدي در اقتصاد جهانی و           
 پنجمین تولیدکننده جهانی نفت بـوده، تاییـدي    ش1310/  م1930 و  ش 1300/  م 1920

صادرات ایران را عمـدتاً نفـت، فـرش و مـواد       . اي ایران در نظام جهانی است      یهحاشبر نقش   
 آلمان، شـوروي، بریتانیـا و ایـاالت      ،ي سنتی تجارت ایران   ها  طرف. داد  یمکشاورزي تشکیل   

سـرانجام،  ... کردنـد   یماي به ایران صادر       یهسرمامتحده آمریکا، مواد ساخته شده و کاالهاي        
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توان دوران گذار نامیـد کـه اقتـصاد ایـران از نظـر               یمآن رو    را از     ش 1310/  م 1930 دهۀ
بدین ترتیـب   . شد  یمي دولتی و تراز بازرگانی به تک محصولی نزدیک          ها  طرح بودجۀتأمین  

اي در نظام اقتصاد جهـانی    یهحاش جایگاه ایران به عنوان کشور        ش 1310/  م 1930در دهه   
ن و شوروي به همـان شـدت عـصر قاجـار و     وابستگی بازرگانی به آلمان، انگلستا  . تثبیت شد 

ـ . دولت تزاري باقی بود     ش، میـزان  1320/  م1941ثبـاتی اوضـاع ژئـوپلتیکی جهـان در      یب
  ).372-373: همان(ي خارجی نشان داد ها قدرتوابستگی سیاسی ایران را به 

به نظر ابراهیم رزاقی، در ایران و دیگر کشورهاي جهان سوم برخالف کشورهاي توسعه  
در ایـران همـراه بـا    . ته، دولت نقش اساسی در ایجاد و رشد سرمایه داري ایفا کرده است یاف

یوة سرمایه داري از سوي دولـت انتخـاب و در           ش، الگوي توسعه اقتصادي به      1299کودتاي  
 دولـت   وانطباق با منافع امپریالیسم انگلیس و سرمایه داري جهانی، رشد و توسعه داده شد            

 زیربنـایی اقتـصاد و همچنـین صـنایع          شـبکۀ  درآمـد نفـت، گـسترش        با استفاده وسـیع از    
ي که ایجاد آن از سوي امپریالیسم در برخی از کشورهاي جهان سوم مجاز شناخته     ا  کارخانه

 ).73: 1395مـصلی نـژاد،     (کرد  شده بود، تسهیالت الزم براي الگوي توسعه مزبور را فراهم           
ي هـا   روش براسـاس    1309 -1320 يهـا   سـال هاي اقتـصادي حکومـت در فاصـله           یاستس

حکومـت بـا   . بـود ) اتاتیـسم (و دولت گرایی یا سرمایه داري دولتی    ) دیریژیسم(ارشادگرایی  
ایجاد بخش دولتی و انحصارهاي دولتی در صـنعت و تجـارت، نقـش اساسـی را در اقتـصاد                 

به ویـژه  به طور کلی مبانی سیاست اقتصادي و مالی ایران در دوران رضاشاه      . کشور ایفا کرد  
ي سیاسـت اقتـصاد دولتـی و        اجـرا ) 1:  عبـارت بودنـد از     1309 -1320ي  ها  سالدر فاصله   

ي عمرانی و تخصیص بودجه ها برنامهاجراي ) 2ارشادي در چارچوب نظام اقتصادي مختلط،      
گرفتن مالیات زیـاد از  ) 5  وتعادل بودجه) 4یبانی از صنایع داخلی،     پشت) 3زیاد به این امر،     

   .(Vaghefi, 1975: 11-12) مردم
، برنامه نوسازي اقتصادي کشور از باال طرح ریـزي شـد و          1309 تا   1304ي  ها  سالدر  

هاي سنگین که بر شکر و چاي بسته شده بود به منظور سرمایه          یاتمالدرآمدهاي حاصل از    
، بانـک ملـی تأسـیس شـد و     1306در سال  . گذاري در امر ساختن خط آهن ذخیره گردید       

ري تحت کنتـرل دولـت درآمـد و حـق چـاپ و نـشر اسـکناس از بانـک شـاهی          نظام بانکدا 
، بانک کشاورزي و بانک صنعتی و 1312در سال   . انگلستان گرفته و به بانک ملی واگذار شد       

هـاي   يگذاري از سرمایه ا عمده سهم ها بانکاین .  بانک رهنی تأسیس گردید1318در سال   
 ).244: 1392سـردارنیا،  (ل را برعهده داشـتند   الزم جهت امور صنعتی، تجاري و حمل و نق        
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در این مرحله هیچ تردیدي نیست که دولت در کل قصد داشت ایران را صـنعتی کنـد و تـا     
 انجـام شـد یـا    –یزي شده یـا غیـر آن   ر برنامه –ي بزرگی ها طرح ش 1320/  م1941سال  
 ش کمتـر از    1304/  م 1925 کـه در سـال       هـا   کارخانـه تعداد  . ي قرار گرفت  بردار  بهرهمورد  

/  م1940در )  کارگر فعالیـت داشـت  50 بزرگ با بیش از  کارخانۀ 5و تنها   (بیست واحد بود    
 نفـر کـارگر   500 کارخانـه هریـک بـیش از        28که  ( واحد رسید    300 ش به بیش از      1319
رسـید کـه    یمیلیون دالر  م260گذاري در این زمینه به بیش از   یهسرماتا آن تاریخ    ). داشت

 )352: 1377فوران، (را دولت و نیمی را بخش خصوصی تأمین کرده بود  یک سوم

ي که در تحلیل فوران از اقتصاد سیاسی ایران و نقش پیرامـونی ایـران            ا  نکتهین  تر  مهم
در نظام سرمایه داري جهانی مفقود است عبارت از واکنش دولت پیرامونی نسبت بـه وقـوع           

ی که به کاهش تقاضـا بـراي محـصوالت اقتـصاد        بحران. باشد  یمبحران سرمایه داري جهانی     
در چنین وضعیتی میزان نارضـایتی در کـشورهاي پیرامـون گـسترش             . انجامد  یمپیرامونی  

ي دولت در اقتصاد و ا مداخلهتأثیر  .یابد یمیافته و میل به اقتدارگرایی و سرکوب نیز افزایش 
ظـام رضاشـاهی در ایجـاد    خلق بورژوازي کمپرادور و مشارکت ارتـش بـه عنـوان زیربنـاي ن      

 بعـد از سـقوط   ،ي صنعتی و باالخص سـرمایه گـذاري افـسران زمینـدار در صـنایع        ها  پروژه
صنایع ناکارآمد با مدیریت دولتی نه تنها مشکلی از اقتـصاد ایـران حـل               . رضاشاه آشکار شد  

 ورشکـست شـده   هـا  آن تعداد قابـل تـوجهی از بزرگتـرین    1320یانۀ دهه   منکردند، بلکه تا    
: 1363،  بـاریر ( خبر داده اسـت      1326 بزرگ تا سال     کارخانۀ 15باریر از ورشکستگی    . دندبو

261.(  
کوشد تا با افزایش قدرت سرکوبگري خـود بحـران پـیش            یمدر چنین شرایطی دولت     
بخشی از قدرت نهـادي دربـار نیـز از همـین رابطـه میـان              : آمده را مدیریت و کنترل نماید     

 دورةحمایـت ارتـش کـه در طـول     . شد یمارتش و دربار ناشی بورژوازي دست ساز رضاشاه،    
شد، سـبب شـد تـا جنـبش      یممریکا تقویت آي ها کمکبعد از سقوط رضاشاه دائماً به مدد     

 نیـروي  انـد  شـده گونه که بـسیاري متـذکر    همان. کارگري ایران با مانعی بزرگ مواجه شود   
 و منـافع بـسیاري در کارخانجـات     شـد   یم هزار نفر    100کارگري در برابر ارتشی که بالغ بر        

رضاشاه پـس از تـصویب قـانون انحـصار          . صنعتی داشت قادر به انجام دادن کار خاصی نبود        
تجارت خارجی، به بهانه مخالفت تجار با این قانون، اتاق بازرگانی را به حالت تعلیـق درآورد،        

سعیدي و شـیرین  (اد ي کرد و نهایتاً در دست دولت قرار د       ا  مرحلهسپس انتخابات آن را دو      
 ).28: 1384، کام
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یۀ اول پژوهش یعنـی وجـود ارتبـاط         فرضرسد    یمبا توجه به مطالب ذکر شده به نظر         
میان موقعیت پیرامونی ایران و نوسازي اقتصادي شکل گرفته در دولت رضاشاه جهت ایجاد              

  .گردد یمداري تا حدود زیادي تأیید  یهسرماهماهنگی با نیازهاي نظام جهانی 
  

 ایـران در نظـام جهـانی     عبارت از این است که موقعیـت پیرامـونیِ    یۀ دوم پژوهش  فرض
ي جامعه فراهم ها عرصه همۀگري و نظارت دولت در       ینظامزمینه مناسبی را براي گسترش      

  .کوشیم با ذکر شواهد و قرائن معتبر صحت آن را مورد ارزیابی قرار دهیم یمکرده است که 
در . ارتـش و بوروکراسـی  : ریزي کـرد  یپر دو ستون اساسی رضاشاه دولت جدیدش را ب   

شمار نفرات ارتـش در  . بوروکراسی هفده برابر رشد کردو دوران حکومت وي، ارتش ده برابر  
 نفر و شامل هشت هزار قزاق، هشت هزار ژانـدارم و شـش    هزار 22 تنها   1300/ 1921سال  

، بـه بـیش از چهـل    1925/1204 ایـن تعـداد تـا سـال      . هزار نفر نیروي تفنگدار جنوب بود     
، بـه  1941/1320هزارنفر نیروي منسجم تحت نظارت وزارت جنگ افزایش یافت و تا سـال       

 دولت مرکزي فقط  1300/ 1921از سوي دیگر، در سال      . بیش از صدوهفتاد هزار نفر رسید     
ن، ها و صاحب منـصبا  یمنشنظمی از مستوفیان تقریباً خودمختار،     یب مجموعۀعبارت بود از    

 کامل بـا نـودهزار کارمنـد        وزارتخانۀ، مبدل به هفده     1320/ 1941اما این مجموعه تا سال      
 1300/ 1921ي مهمی نظیر داخله، معارف و عدلیـه، تـا سـال         ها  وزارتخانه. حقوق بگیر شد  

  ).130: 1389آبراهامیان، (عمالً  فعالیتی نداشتند 
یفـۀ اجبـاري در   وظون نظـام    رشد و گسترش نیروي نظامی به ویژه پس از تصویب قان          

همراه . اند یدهنامترین فعالیت رژیم نیز  يمحوراین قانون را    . ، تداوم یافت  1304/ 1925سال  
. با این قانون، صدور شناسنامه و همچنین اخذ نـام خـانوادگی بـراي ایرانیـان اجبـاري شـد         

چهار سال دیگـر   سال، باید دو سال در ارتش و 21 مردان سالم باالي   همۀمطابق این قانون    
مشموالن نظام وظیفه در ابتدا از میـان جمعیـت       . کردند  یمبه صورت نیروي ذخیره خدمت      

ارتش تا سـال  . نددش یمروستایی، سپس ایالت و عشایر و سرانجام از جمعیت شهري جذب        
 یک لـشکر    - هزارنفر نیرو شده بود      127 داراي هجده لشکر کامل متشکل از        1320/ 1941

 همچنین نیروي -  و یک لشکر ویژه در مرزهاي روسیه  گانه  دوازدهي  ها  استانبراي هریک از    
 157ي زرهی، نیروي هوایی داراي       خودرو 28 دستگاه تانک و     100زمینی ارتش متشکل از     

-135: همـان ( دسـتگاه ناوچـه بـود    4 دستگاه ناو و 2فروند هواپیما و نیروي دریایی شامل     
134.(  
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کبیر ) جامعه(» ساز یعرف«و حتی » بانی مدرنیزاسیون«،  »گر  اصالح«رضاشاه را همواره    
در واقع، قصد او از تأسیس نهادهاي جدید، گسترش سلطه از طریق گسترش     . اند  کردهتلقی  

ي کـشور بـود، از سیاسـت گرفتـه تـا اقتـصاد و اجتمـاع و           هـا   بخـش قدرت دولت در همـۀ      
 اقدامات مصمم وي بـراي  میراثی که او پشت سر گذاشت در واقع محصول فرعی    . ایدئولوژي

 مطلق او بـر نظـام سیاسـی، عمـدتاً از طریـق              سلطۀ. ایجاد یک دولت متمرکز قدرتمند بود     
تبدیل مجلـس از یـک مرکـز قـدرت آریـستوکراتیک بـه یـک مجلـس کـامالً فرمایـشی و                  

  )141: 1390آبراهامیان،  (. صورت پذیرفتبردار فرمان
ي به قدرت رسیده در ها گروه منافع  چنین مجلسی که هرگز تعرض به ساختار حاکم و        

کرد، در دوسال اول بعد از سقوط رضا شاه نیز برقرار بود زیرا نماینـدگان          ینمدوران رضاشاه   
رضا شاه عالوه بر تضعیف مجلـس  ... مجلس سیزدهم قبل از سقوط وي دستچین شده بودند 

باشـد بـه فراینـد    توانـد قـدرتی در برابـر وي     یمشد  یمبا حذف هر فرد و گروهی که تصور     
: 1380 ، کاتوزیـان  ؛13: 1374 ، عظیمـی  ؛152: 1361 ،آپتـون (بیگانگی سیاسـی دامـن زد       

375(.  
شاه براي مطمئن شدن از فرمانبرداري نمایندگان، مصونیت پارلمانی را نادیده گرفـت،             

ي مستقل را تعطیل ها روزنامههمه احزاب سیاسی اعم از گروههاي هواخواه را ممنوع و کلیه 
مـأمور مخفـی    «و  » مخبـر «د و جماعتی را به کار گماشـت کـه خـود حکومـت آنـان را                  کر
رسـد    یمـ  گزارش داد که به نظـر        1305/ 1926وزیر مختار بریتانیا در اوایل سال       . نامید  یم

اعتبار کـردن   یبهدفش هم نه تنها     «برپا کند و    » اتوکراسی نظامی «کوشد نوعی     یمرضاشاه  
اطمینانی و ترس ایجـاد   یباو فضاي   ...  کل دولت پارلمانی است    سیاستمداران کهنه کار، بلکه   

ترسد، مجلس از ارتش در هراس است و در مجموع همگـی       یمکابینه از مجلس    . کرده است 
رویکــرد رضاشــاه دربــاره ایجــاد مجلــسی  ).144: 1390آبراهامیــان، (» ترســند یمــاز شــاه 

. باطی مورد نظر فوکو حکایت دارد      آشکارا از اِعمال قدرت انض     ،دستچین شده و تحت نظارت    
القاي احساس ناامنی در نمایندگان مجلس و کارگزاران دولت ایشان را وادار به ایفاي نقشی              

در حقیقت ایجاد چنـین فـضایی مـوثرترین راه بـراي شـکل      . سازد یمخنثی از یک مسئول   
  .گیري مجلسی تابع و منقاد بود

قانون نظام وظیفه اجباري  .  ادامه داد  دولت همچنین به گسترش نفوذش در جامعه نیز       
هاي سـنتی بیـرون کـشید و     یطمحفقط منجر به توسعه ارتش نشد، بلکه سربازان مرد را از     
سازمانی که در آن مجبور بودند بـه   . آنان را براي نخستین بار در سازمان ملی مستحیل کرد         
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اداري خود را به شاه، با دیگر گروههاي قوي محشور شوند و هر روز وف     . فارسی سخن بگویند  
مشموالن، شش ماه نخست سربازي را به یادگیري زبـان        دو سوم   . پرچم و دولت اعالم کنند    

در واقع یکی از اهداف طراحـی ایـن قـانون، تبـدیل روسـتاییان و                . کردند میفارسی سپري   
ي این قانون همچنین دریافت شناسنامه و نام خانوادگی را هـم اجبـار  . ایالت به شهروند بود   

  ).150: همان(کرده بود 
ي سنتی و ایالتی ها لباس. رضاشاه در زمینه تغییر لباس مردم نیز دست به اقداماتی زد  

. یی مانند فینه را که در زمان قاجار معمول شده بود، غیرقانونی اعالم کرد   ها  کالهو همچنین   
ثبـت  «تر حکـومتی    در نتیجه تمام مردان ایرانی، به استثناي روحانیونی که نام آنان در دفـا             

استفاده » کاله پهلوي«سوم به و مدار لبهي ها کالهبود، باید از کت و شلوارهاي غربی و » شده
شد و پوشـشِ سـر در      یمتربیتی تلقی     یب جنون و    نشانۀپیش از آن، سر برهنگی      . کردند  یم

 تلقـی  ي از اتحاد ملـی ا نشانهواقع معرف پیوندهاي شغلی یا سنتی بود و اکنون کاله پهلوي        
معـروف بـود، جـایگزین کـاله      » کاله فرنگی «اندکی بعد کاله نمدي که در ایران به         . شد  یم

مردان همچنین به تراشیدن ریش ترغیب شدند و در صورت پافـشاري بـر نگـه              . پهلوي شد 
هـا، اصـالح    یلـوت هـاي بـزرگ ناصـرالدین شـاه یـا         یلسبداشتن سبیل، باید آن را برخالف       

  ).157: همان(کردند  یم
 ، پیـدایش دو   » مـدرن  مداخلـۀ کشف حجاب؛ بازخوانی یـک      «فاطمه صادقی در کتاب     

اي محکم از پیونـد       ینهقرپدیده کشف حجاب و عکس جمعی از بانوان فاقد روسري را واجد             
دهد ما در دوره پهلوي اول با یک گذار  یمشواهدي که نشان  . داند  یممیان قدرت و دوربین     

دولـت پهلـوي اول را   . مواجه هـستیم ) فوکو(ت انضباطی از قدرت حاکمیت مند به یک قدر     
. نخستین دولتی باید دانست که وجودش به تکنولوژي و به ویژه دوربین عکاسی وابسته بـود  

شود گفت سواي ابعـاد   یمدر واقع . تاریخ کشف حجاب نیز از تاریخ عکاسی ناگسستنی است     
 عمـدتاً از   ، کـه  چنـد عکـس   کشف حجاب چیزي نبود مگـر       » واقعۀ«و پیامدهاي آن، نفس     

  ).81: 1392صادقی،  (ند بودشدهمراسم دولت ساخته و با حضور مقامات گرفته 
شد، صرفاً ثبـت واقعیـت    یمیی از این دست که در مراسم رسمی گرفته    ها  عکسهدف  

» واقعیتـی «.  هدف بیش از هرچیز ایجاد مطلوب براي اکنون و آینده و تثبیت آن بـود         ،نبود
ي بهنجار و مطلوب و نیـز  ها بدنه تصویر درآمده و متصلب شده، قصد دارد  ب ها  عکسکه در   

 ماندنی ،، به تصویر کشد و آن را از رهگذر عکس    اند  آن در خدمت    ها  بدنمناسباتی را که آن     
بر این اساس، در دوره پهلوي عکاسی از یک هنر به ابزاري در خدمت قـدرت         . و پایدار سازد  
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بین عکاسی با ثبت واقعه کشف حجاب هم به عنـوان نمـایشِ     دور) 82: همان(حاکم در آمد    
 .و هم به عنوان تصویري از واقعیتِ مطلوب، کارکردي دوگانـه داشـت      » آنچه واقعاً رخ داده   «

 و فیگورها و به ها ژست، وقایع، ها حالتي ا پارهپس از این واقعه، عکاسی از هنري براي ثبت         
شاید اگر دوربین نبـود،  . ي در خدمت قدرت درآمدرخ کشیدن ثروت و منزلت افراد، به ابزار      

دادند، زیرا تصاویر بنا داشتند کـارکرد متـون          یم اثربخشی خود را از دست       ،مناسبات قدرت 
 و اعترافات را به طور مؤثرتر به انجـام برسـانند      ها  خطابه، شفاهی و    ها  نطقها،    یهامرمکتوب،  

  ).87: همان(
 وجود ارتباط بـین  کهیۀ دوم پژوهش  فرضرسد    یمبا توجه به مطالب ذکر شده به نظر         

گـري و نظـارت دولـت در همـه      ینظـام موقعیت پیرامونی ایران در نظام جهانی و گـسترش     
  .شود یمباشد تا حدود زیادي تأیید  یمي جامعه ها عرصه

  
  گیري یجهنت

 ملـت  –  ایران درنظام جهانی وتأثیر آن بر تحول روابط دولتدر این مقاله موقعیت پیرامونیِ  
 با مروري بـر نظریـات صـاحبنظرانی    گاننگارند. در عصر پهلوي اول مورد مطالعه قرار گرفت  

همچونی والرشتاین، فرانک و اورس که قائل به تقسیم جهان بـه مرکـز و پیرامـون بودنـد و         
 تا تحوالت دوره رضاشـاه  ندانگاشتند کوشید یمتأثیرات کشورهاي مرکز بر پیرامون را جدي  

داري جهانی ایران از اواخـر        یهسرمابا گسترش نظام    . دن بستر مورد بررسی قرار ده     را در این  
ي رضاشـاه بـراي    ها  تالشبه رغم   . یۀ این نظام جاي گرفت    حاش قاجار به طور جدي در       دورة

تثبیت استقالل کشور، مناسبات اقتصادي با بریتانیا، شـوروي و در نهایـت آلمـان موجبـات              
دولت شبه مدرن پهلوي در واکـنش  . ب بر ایران را فراهم آورد غرسلطۀتعمیق هرچه بیشتر  

به نقش پیرامونی ایران کوشید تا در دو حوزه اصالحاتی را اعمال نماید که منجر بـه تحـول      
حرکت به سوي توسعه صنعتی، اقـدامی اقتـصادي   .  ملت در این دوره شد     –در روابط دولت    

ي از ا عمـده دولـت بخـش   . نجـام شـد  داري در کـشور ا  یهسـرما بود که مـالزم بـا گـسترش         
 سعی کرد ها کارخانههاي دولتی و خصوصی را به این حوزه هدایت و با افزایش تعداد  یهسرما

از سوي دیگر به دلیل محوریت یـافتن     . تا نقش بیشتري در مناسبات نظام جهانی ایفا نماید        
تـا بـا گـسترش    داري جهـانی، دولـت پهلـوي کوشـید           یهسرمانیاز به هماهنگی با مناسبات      

رضاشـاه دولـت   . گري در کشور نقش بیشتري در کنترل و نظارت بر جامعه ایفا نماید          ینظام
رشد چندبرابري تعداد ارتشیان در     . ریزي کرد   یپجدیدش را بر دو رکن ارتش و بوروکراسی         
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تـوان آن را در   یمـ یفـۀ اجبـاري، تالشـی بـود کـه      وظکنار رسمیت بخشیدن به قانون نظام  
 کنتـرل دولـت بـر     رضاشـاه به مـوازات ایـن تـالش،      . ۀ میلیتاریزم ارزیابی کرد   سعتوراستاي  

نادیده گرفتن مصونیت پارلمانی و تالش . تحوالت جامعه و شکل دادن به آن را نیز آغاز کرد         
براي برگزاري فرمایشی انتخابات مجلس، تالش براي اسکان عشایر و حرکت به سوي قدرت           

ست اجبار به استفاده از کاله پهلوي و کشف حجـاب زنـان از         یکپارچه و متمرکز، اعمال سیا    
در . کوشید روند کنترل و نظارت بر تحوالت جامعه را تشدید کند            یمجمله اقداماتی بود که     

موقعیـت پیرامـونی   (توان گفت که این مقاله کوشید تا تأثیر یک متغیر خـارجی    یممجموع  
)  ملت و نوسازي اقتصادي –روابط دولت   (لی  را بر سایر متغیرهاي داخ    ) ایران درنظام جهانی  

  .مورد مطالعه قرار دهد
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