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The purpose of this article is to study how the Pahlavi neo-patrimonial system confronts two
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new institutions arising from the formation of the modern government in Iran, namely the
army and the bureaucracy, and its impact on the functioning of these institutions. In Weber's
analysis of the state, the traditional Iranian state was an individualistic state, based on the
hierarchy and domination of patronizing relations between the ruler and the court, which
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ensured its continuity through a set of political strategies in accordance with patrimonial
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relations. The quasi-modern Pahlavi government was the first organized government in Iran
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to emerge based on the expansion of bureaucratic institutions and the modern army.
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However, the combination of the Neo-patrimonialism character of this state with modern
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structures imported from the West led to a change in the nature and function of these
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structures. The hallmark of Neo-patrimonialism was the combination of features of
traditional patrimonialism such as individualism, the dominance of patronizing relations, and
the personalization of power with the institutions of the modern state. Based on the issues
mentioned, this study, based on descriptive-analytical method, seeks to answer the question
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that what effect has Pahlavi neo-patrimonialism had on the functioning of the military and

Iran,

bureaucracy? Findings show that Pahlavi neo-patrimonialism has affected modern

First Pahlavi,

institutions in the absence of strong and independent classes as a social base as well as the

Second Pahlavi,

weakness of private property and has made them the heart of nature. In this sense, the

Modernization,

combination of the characteristics of the traditional monarchy with the neo-patrimonialism of

Neo patrimonialism.

Pahlavi in the structure of modern institutions deprived them of their main functions and

weakened the capabilities of institutions such as the bureaucracy and the army.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهشی

هدف این مقاله بررسی نحوه مواجهه نظام نوپاتریمونیالیستی پهلوی با دو نهاد جدید برخاسته از تشکیل دولت مدرن در
ایران یعنی ارتش و دیوانساالری و تاثیر آن بر کارکرد این نهادها است .در تحلیل وبری از دولت ،دولت سنتی ایران
دولتی فرد مدار ،مبتنی بر سلسله ساالری و سیطره مناسبات حامی پرورانه حاکم و دربار بود که تداوم خود را از طریق
مجموعه ای راهبردهای سیاسی مطابق با مناسبات پاتریمونیال تضمین می کرد .دولت شبه مدرن پهلوى ،نخستین
دولت متشکل در ایران بود که بر پایه بسط نهادهاى بروکراتیك و ارتش مدرن پدیدار شد .با این حال ترکیب ویژگی
نوپاتریمونیالیستی این دولت با ساختارهای مدرن وارداتی از غرب به تغییر ماهیت و کارکرد این ساختارها منجر شد.
وجه مشخصه نوپاتریمونیالیسم این نظام ،تلفیق ویژگی هایی پاتریمونیالیسم سنتی چون شخص محوری ،سیطره
مناسبات حامی پرورانه و شخصى سازى قدرت با نهادهای دولت مدرن است .براساس مباحث مطرح شده ،این پژوهش
با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که نوپاتریمونیالیسم پهلوی چه تاثیری بر کارکرد
نهاد ارتش و دیوانساالری داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ،نوپاتریمونیالیسم پهلوی در فقدان طبقات
مستقل و نیرومند بعنوان پایگاه اجتماعی و نیز ضعف مالکیت خصوصی بر نهادهای مدرن اثر گذاشته و آنها را قلب
ماهیت کرده است .بدین معنا ترکیب ویژگی های پادشاهی سنتی با وجهه نوپاتریمونیالیسم پهلوی در ساختار نهادهای
مدرن آنها را از کارویژه های اصلی خود دور ساخت و به تضعیف قابلیت های نهادهایی چون دیوانساالری و ارتش
انجامید.
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ناشر :دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقدمه
با شروع سده نوزدهم میالدی ،ایران به دنبال نمونه ای از مدل نوسازی غربی ،گام در مسیر نوگرایی
نهاد که در فرجام نهایی ،به شکل گیری روحیه نوخواهی و تجدد ،بویژه در جنبش بیداری فکری
عصرقاجار منجر شد .انقالب مشروطه روایتگر آغاز تکوین ساخت دولت مدرن بوده است .اهداف
انقالب از جمله حکومت قانون و تحدید قدرت خودکامه با ایجاد دولت پاتریمونیال غیر قابل اجرا
شدند .اما دعوی دیگر آن همچون نوسازی فرهنگی و اصالحات بوروکراتیك در نتیجه تشکیل
ساخت دولت متمرکز تحقق یافتند .با استقرار دولت پهلوی ،این دولت در عرصه های مختلف،
مدرنیسم را وارد ایران کرد .رضاشاه پس از به دست گرفتن امور سیاسی مملکت ،برای ساخت
نهادهای مدرن با اخذ الگوهای غربی و بدون تطابق عقالنی با شرایط فرهنگی و تاریخی ایران
مبادرت کرد .اصالحات و نوسازی اقتدارگریانه درحوزه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نظیر
اصالحات ارضی ،آموزش ،خدمات عمومی ،فرهنگی باعث تغییر در ساختار اجتماعی سیاسی ایران
گردید ولی در بعد سیاسی خصوصا در عرصه رشد نهادهای مدنی و توسعه حقوق فردی ،آزادی،
برابری و حاکمیت قانون و دموکراسی تحول عمیقی رخ نداد .محمدرضا پهلوی نیز همانند پدرش بر
سه ستون نیروهای مسلح ،دیوانساالری و شبکه حمایتی دربار متکی بود .وی عالوه بر ارتش ،که
بودجه عظیمی را صرف تجهیز و خرید سالحهای جدید برای آن می نمود ،سازمانهای اطالعاتی و
امنیتی را نیز گسترش داد .بنیادهای بزرگ وابسته به دربار (مانند بنیاد پهلوی) کنترل بخش مهمی از
درآمدها را در دست داشتند .به همین سان دیوانساالری عظیم پهلوی نیز به توزیع ثروت در میان
کارکنان دولت می پرداخت و از این راه گروه هایی را همراه حکومت می نمود .دولت پهلوی به لحاظ
ماهوی با قاجاریه که از اَشکال پاتریمونیالیسم ( )Patrimonialismاست ،تفاوت دارد و این تفاوت را
می توان در ترتیبات مدرنیزاسیون این دولت مشاهده کرد که به همین دلیل میتوان آن را جزء اشکال
اقتدار نوپاتریمونیال( )nopatrimonialطبقه بندی کرد .نوپاتریمونیالیسمی که تا حدودی مدرنیزه
شده و بوروکراسی آن کم و بیش عقالنی گردیده ،کمتر از مالکها و عوامل سنتی و دینی برای
مشروعیت بخشی به خودش استفاده می کند و در واقع ،نوعی شبه مدرنیزاسیون را در درون
پاتریمونیالیسم به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی نحوه مواجهه نظام نوپاتریمونیالیستی
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پهلوی با دو نهاد جدید برخاسته از تشکیل دولت مدرن در ایران یعنی ارتش و دیوانساالری و تاثیر
آن بر کارکرد این نهادها است .براین اساس ،پرسش اصلی مقاله چنین است :نوپاتریمونیالیسم پهلوی
چه تاثیری بر کارکرد نهاد ارتش و دیوانساالری داشته است؟ در پاسخ به این سوال فرضیه مقاله
چنین است :حکومت پهلوی ،با ایجاد دو نهاد مدرن ارتش و دیوانساالری از الگوی فرمانروایی سنتی
سلطنت ایرانی جدا گشت ،اما رسوخ سرشت نوپاتریمونیالی پهلوی در این نهادها باعث از دست رفتن
استقالل ارتش و تضعیف دیوانساالری شد و آنها را به ابزار قدرت شخصی حاکم و کارگزاران وفادار
وی بدل کرد و از آن به نفع حفظ و بازتولید قدرت شخصی استفاده نمود .این پژوهش ترکیبی از
روشهای توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطالعات مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.

پیشینه پژوهش
مطالعات مربوط به ساز و کارهای تحول درون رژیم های نوپاتریمونیال چندان غنی نیست و جز
چند نمونه انگشت شمار که در سنوات اخیر ارائه شده کار چندانی در این زمینه به چشم نمی خورد.
پاره ای از نویسندگان به عوامل و بازیگران سیاسی عطف توجه کرده اند ،گروهی جبرهای ساختاری
را در تعیین سمت و سوی تحوالت برجسته نشان داده اند برخی به مراحل گذار عنایت کرده و
جمعی ،پیامدها و بدیل ها را مورد پژوهش قرار داده اند .مقاله «مدرنیسم و شبه
پاتریمونیالیسم»( )1385نوشته ابراهیم توفیق به بررسی شکل گیری و تطور دولت در عصر
مشروطه(دوران سلطنت پهلوی) بر اساس نظریه دولت پسااستعماری میپردازد .نویسنده در این مقاله
به علل فروپاشی رژیم پهلوی می پردازد و معتقد است عدم نهادینه سازی ساختار پاتریمونیالیستی
موجب فروپاشی رژیم پهلوی شده است .مقاله «تاثیر فرهنگ پاتریمونیالیستی بر توسعه فرهنگی
دوره قاجاریه و پهلوی» ( )1397نوشته حسین فرزانه پور و دیگران ،از منظر ساختار کارگزار به موانع
توسعه فرهنگی در رژیم قاجار و پهلوی پرداخته است .استفانی کرونین در کتاب «رضاشاه و شکل
گیری ایران نوین» ( )1383کوشیده است تحوالت ایران را در این دوران در بخش های مختلف از
جمله بازسازی دولت ،روابط خارجی ،تحول در لباس و آموزش و پرورش ،زنان و برخورد دولت با
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عشایر مورد بررسی قراردهد .این کتاب شامل مجموعه مقاالتی است که در واقع گزارشی تحلیلی از
حوزة مورد مطالعة خود هستند و رویکرد واحدی برآنها حکم فرما نیست .کتاب «تجدد آمرانه»
( )1398نوشتة تورج اتابکی در زمینه ای مشابه کتاب کرونین به مطالعه می پردازد ،با این تفاوت که
نگاهی تطبیقی به ایران و ترکیه در دهه های آغازین قرن بیستم دارد؛ دو کشوری که روند مشابهی
را طی می کردند .در این کتاب ،مفهوم مدرنیزاسیون از باال یا تجدد آمرانه مفهوم مرکزی مقاالت را
تشکیل می دهد و محققان دربارة تحوالتی که دولت رضاشاهی و آتاتورکی به جامعه های خود
تحمیل کردند و در برخی موارد واکنش مردم را به این تحوالت مورد بررسی قرار می دهد .هوشنگ
شهابی و خوان لینز در کتاب «نظام های سلطانی» ( )1380در تبیین ویژگی های نظام نوپاتریمونیال
تالش کرده اند تا این نوع از نظام ها را براساس شخص گرایی حاکمان ،ریا کاری قانونی آنها و
اقتصاد سیاسی و پایگاه اجتماعی نظام آنها بررسی کنند .آنها با بیان اینکه این خصایص با ویژگیهای
نظام نوپاتریمونیال پهلوی منطبق است ،به ویژگی های دیگری همچون اتکا به نیروی خارجی و
آسیب پذیری باالی این نوع نظامها نیز اشاره کرده اند .این مقاله به دنبال فهم چگونگی اثرگذاری
نوپاتریمونیالیسم بر ساختارهای مدرن شده در عصر پهلوی است .تمرکز ما در اینجا برتاثیر
نوپاتریمونیالیسم پهلوی بر مدرنیزاسیون نظامی و دیوانساالری است.

چارچوب نظری
مفهوم پاتریمونالیسم را نخستین بار ماکس وبر ابداع کرد .وی با تفکیك سهگانه انواع اقتدار به سنتی،
کاریزماتیك و قانونی (بوروکراتیك) نوع خاص و افراطی آن در وجه سنتی را اصلی ترین شاخص این
مفهوم می داند (وبر .)45 :1393 ،وبر پاتریمونیالیسم را نوعی حاکمیت سیاسی سنتی می داند که در
آن یك خاندان پادشاهی ،قدرت رااز طریق دستگاه عریض اداری به شکل اجبار آمیزی اعمال می
کند .در نظریه وبر ،برجسته ترین نمونه مشروعیت سنتی مربوط به نظام های پاتریمونیال بروز یافته
است که شاخصه های آن ،نفوذ خویشاوندان و بستگان حاکم در دستگاههای حکومتی ،بینظمی
سیستم دولت و اقدامات فراقانونی است؛ افزون بر این ،ماکس وبر مشخصه اصلی نظام پاتریمونیال را
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«وجود یك دستگاه اداری و نظامی وابسته به شخص حاکم» می داند (وبر .)3۶4 :1393 ،در برابر
دیوانساالری مدرن که سمبل عقالنیت و مراودات غیرشخصی است ،دیوانساالری پاتریمونیال با
وجوه ممیزه ای مانند وابستگی به شخص حاکم ،سیطرة مناسبات حامی پرورانه ،قرار گرفتن دربار
شاهی در مرکزیت دولت ،تعریف می شد (وبر .)417-418 :1393 ،در گونه شناسی وبر،
پاتریمونیالیسم در شرایط مدرن تبدیل به نوپاتریمونیال می شود ( .(Nehme, 2016: 35اقتدار
سلطانی ،وجه افراطی پاتریمونیالیسم است که تعاریف متعددی از آن به دست داده اند .خوان لینز در
تعریف نوپاتریمونیالیسم می گوید« :اگر دولت پاتریمونیال ،به طور سطحی نوسازی شود ،به جنبه
سلطانی نزدیك می شود؛ در این صورت ،نظام خودکامه ای شکل می گیرد که شالوده اطاعت از
حاکم ،دیگر نه سنت است ،نه اینکه فرمانروا نماینده عینی یك ایدئولوژی است ،نه آن که وی حائز
رسالت فرّ هی یگانه ای است ،بلکه فقط آمیزه ای از خوف و رجا و منع و عطا ،اطاعت را نهادینه می
کند .)Linz, cited in Chehabi,1990( ».گودوین و اسکاچ پل می گویند :در رژیم نوپاتریمونیال
قدرت سیاسی در دست فرمانده دیکتاتور متمرکز است که اجازه تثبیت هیچ گروه با ثبات سیاسی را
در سپهر سیاسی را نمی دهد ) .(Goodwin & Skochpol, 1989در نظام نوپاتریمونیال ،مقام
صاحب قدرت ،اتکایی به ایدئولوژی یا قانون ندارد .قلمرو مابین منافع عمومی و خصوصی مبهم است
و صاحب منصبان به دلیل افزایش منزلت و ثروت ،پست های اداری را اشتغال می کنند .به جبران
این بخشش مادی ،تحت الحمایگان پشتیبانی و اطاعت های گوناگون را به نفع حامیان ساماندهی
می

کنند

و

همه

اختیارات

تصمیم

گیری

را

به

) .(Ratton&VandeWalle,1994:453.89ساموئل هانتینگتون

باال

ارجاع

(Huntington

می

دهند

 )Samuel.نیز از

رویکرد دیگر و از نگاه وبر بر ویژگی های متفاوت تری از نوپاتریمونیالیسم تأکید می کند .از نظر او
بخشش و هبه ،خویشاوند پروری ،رفیق بازی و فساد ،چهار ویژگی اصلی نوپاتریمونیالیسم است.
(هانتینگتون.)91 :1370 ،
از ویژگی های دیگر نظامهای نوپاتریمونیال ،فساد گسترده و تام در اجرا و ارکان اداری آن است .زیرا
خودکامه نوپاتریمونیال برای صیانت از اقتدار خود به توزیع عطایا می پردازد و همین بده بستانهای
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غیر رسمی فساد را دامن میزند ( .)Snyder, 1992: 28ساختار اداری دولتهای اقتدارگرایِ
نوپاتریمونیال مدرن است و تصمیمات در آن ،از سوی پلیس و دستگاه قضایی پشتیبانی میشوند
( .)Lewis, 2012: 8در این نوع رژیمها (برخالف رژیمهای پاتریمونیال) ظاهرا ،قلمرو خصوصی و
عمومی از یکدیگر منتزع شده اند اما در عمل ،تفکیکی ابدی میان این دو حیطه وجود ندارد .عزل و
نصب ها و شیوه توزیع ثروت در این نظام ها ،به عقیده شخصی حاکم بستگیدارد و ساختارهای
رسمی ،چندان نقش ندارند؛ البته برعکس نظام های پاتریمونیال ،ساختارها ،بیتأثیر نیستند و میتوان
نقشی حداقلی برای آنها قایل شد ( .)Nawaz, 2008: 2هوشنگ شهابی و خوان لینز ( Chehabi,

 ، )Linzحکومت شاه از سالهای  42تا  57را با ویژگیهای نظام نوپاتریمونیال منطبق دانسته اند .به
باور آنها در یك نظام نوپاتریمونیال که فضای سیاسی آن بسته شده و جامعه مدنی مستقلی شکل
نگرفته ،على القاعده هر انقالبی که بر پا شود خصلتی توده وار و پوپولیستی به خود می گیرد .رانتیر
بودن سیستم ،ساخت سلطانی قدرت را تشدید می کرد؛ در کنار این خصلت ،دولت خود را از جامعه
مدنی مستقل می دانست که این امر به تقابل مخالفان با دولت دامن زد (شهابی و لینز.)55 :1380 ،
یکی از عمده ترین تمایزهای میان نظام سلطانی با نظام پاتریمونیال در همین اعمال سلطه بدون
محدودیت حاکم بوده است .بر همین اساس ،دوره حکومت نوپاتریمونیالیستی رضاشاه را باید سالهای
 1320-1312و دوره حکومت نوپاتریمونیالیستی پسر او را  1357-1342دانست .پدر و پسر در این
دوره ها به تمرکز بیشتر قدرت و تشدید خودکامگی پرداختند .طبیعی است که خودکامگی هیچ نوع
نهاد نمایندگی واقعی را بر نمی تابد .بنابر این گرچه در چنین نظامهایی ممکن است احزاب نیز وجود
داشته باشد ،اما وجود آنها نه به معنای دموکراتیك بودن بلکه ریاکاری قانونی آنهاست (افضلی،
 .)92 :1395با توجه به مباحث پیشین ،می توان به الگویی تحلیلی برای پیوند این عامل ساختاری با
کژکارکردی نهادهای مدرن دست یافت .حکومت های نوپاتریمونیال با ویژگی هایی چون پایگاه
اجتماعی محدود ،فساد ،شخصی بودن قدرت ،ریاکاری قانونی ،نوعی اجرای قوانین شخصی شده را
اجرا می کنند .ماهیت دل به خواهی حکومت ،کارکرد نظامی نهاد ارتش را به سوی حفاظت از حاکم
پاتریمونیال سوق می دهد .از سوی دیگر با تضعیف ساز و کارهای مدنی ،نهادهای غیرمدنی بال و

414

پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،دوره پانزدهم ،شماره 1400 ،29

پر خواهند گرفت ،ضمن اینکه رویه های قانونی نیز مخدوش و لذا فضا برای توسعه سیاسی و
همچنین سرمایه گذاری و اجرای برنامه های توسعه محور نیز نامساعد می شود.

ویژگیهای نوپاتریمونیال حکومت پهلوی
با مداقه در ماهیت حکومت پهلوی میتوان ویژگیهای یك نظام نوپاتریمونیال را مشاهده کرد .این
ویژگیها شامل عناصر ذیل می باشد:
 -1شخصی بودن قدرت
فردی بودن سیاست یکی از ویژگی های مهم حکومت پهلوی بود و مردم در این نوع نظام سیاسی از
صحنه کنار گذاشته شده بودند.گروههای مخالف نیز صرفا تا آنجا تحمل و به گونه ای ظاهری در
عرصه سیاست مشارکت داده می شدند که به قدرت شخص حاکم خللی وارد نکنند .در نظام
نوپاتریمونیال ،قدرت سیاسی در انحصار سلطان است و قدرت شخصی هیچ نوع نظارت عمومی را
برنمی تابد .در عصر رضا شاه ،شخصی شدن قدرت ،با وجود دستگاه دیوانی و نظام حقوقی مدرن ،در
صورت بندی نهایی به اجرای مصوبات شاه می پرداختند .خاستگاه نظامی رضا شاه ،ارتش را به
مهمترین نهاد نوپاتریمونیالیستی حکومت بدل کرد؛ به گونه ای که حفظ سلطنت و تداوم قدرت
شخصی شاه جایگزین تامین منافع ملی می شد (سردارآبادی .)330 :1395 ،در حکومت محمد رضا
پهلوی نیز دستگاه اداری که رکن اساسی ساختار اجرایی حکومت بود مستقل از قدرت شخصی شاه
عمل نمی کرد و عمال مجری فرامین وی بود.
 -2حامی پروری
از ویژگی های دیگر دولت های نوپاتریمونیال ،وجود رابطه حامی پیرو یا به اصطالح کلینتالیسم
است .در رژیم های نوپاتریمونیال اعطای مناصب اداری عمومی و امتیازات به عنوان مرحمتی به
مقربان است .در عوض این هبه های مادی ،تحت الحمایگان حمایت ها و تمکین های گوناگون را
به نفع حامیان بسیج می کنند و همه اختیارات تصمیم گیری را به باال ارجاع می دهند Van De

) .(Bratton &Wale, 1994: 453این ویژگی در دوران حکومت پهلوی دوم در قالب حزب
رستاخیز نمایان بود .پس از اعالم انقالب سفید توسط شاه و تشکیل حزب واحد ،تنها اعضای حزب

بررسی نقش نوپاتریمونیالیسم بر کژکارکردی نهادهای مدرن در....

415

رستاخیز بودند که مناصب مختلف حکومتی را در میان خود تقسیم کرده و از راه عضویت در این
حزب از رانت های حضور در قدرت بهره برداری کردند .بسیاری از اعضای حزب مالکیت شرکت
های دولتی را در اختیار داشتند و بیم از دست رفتن امتیازات ،آنان را به مقاومت در برابر برنامه های
خصوصی سازی و توسعه وا می داشت .نتیجه این امر وجود فساد گسترده میان اعضای حزب حاکم
بود .همچنین این گونه استدالل شده است که در دوره پهلوی دوم به دلیل نفوذ باالی شبکه حامیان
شاه بر دولت ،نفوذ پایین شبکه حامیان شاه بر دولت و نیز وابستگی شاه بر یك دولت ابرقدرت حامی
(ایاالتمتحده) فرآیند انقالبی در ایران آغاز گشت).(Brownlee, 2002: 38
 -3ریاکاری قانونی
به باور شهابی و لینز ،نظام نوپاتریمونیالیسم در ظاهر به ساز و کارهای دمکراتیك و قوانین
اساسی احترام می گذارند اما حالت و کارکرد آنها کامال صوری است .در این گونه نظام ها ،رقابت
سیاسی در ظاهر میان نخبگان جریان دارد و نهادهای دموکراتیك مانند انتخابات و احزاب سیاسی،
برای رقابت آنهاست اما مقدمات و شرایط آن مفقود است .این رژیم ها فضای سیاسی را تا آن حد
تحمل می کنند که به تغییر نظام سیاسی منتهی نشود (او تاوی.)7 :138۶ ،
 -4سرمایه داری تحریف شده
یکی از ویژگی هایی که شهابی و لینز برای نظام های نوپاتریمونیال ذکر می کنند توسعه
اقتصادی نامتوازن است .اگرچه چنین نظام هایی دوره هایی از رشد اقتصادی قابل مالحظه ای را
تجربه می کنند اما در درازمدت شخص گرایی و فساد نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی آنها تأثیر
منفی بر جای می گذارد (شهایی و لینز .)53 :1393 ،حاکم پاتریمونیال با هدف مدرن ساختن
نیروهای مسلح ،گسترش دیوانساالری و توان مالی دولت و باال بردن توانمندی آن به منظور کنترل
بیشتر جامعه و پرداخت هزینه حامی پروری حاکم در میان نخبگان به دنبال توسعه اقتصادی است،
ضمن آن که قصد دارد با ایجاد رفاه نسبی ،غیرسیاسی بودن جامعه را نیز تضمین کرده وتداوم بخشد
(فرزاد پور .)1۶8 :1390 ،در نظام نوپاتریمونیال پهلوی ،کشور همچون ملك خصوصی بزرگی اداره
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می شد که در آن مرزهای میان خزانه عمومی و ثروت خصوصی فرمانروا نامشخص است .این
مالکیت انحصاری در ایران از طریق نفت محقق شده است.
تاثیر ساختار نوپاتریمونیال حکومت پهلوی بر نهادهای مدرن

تحکیم حکومت پهلوی به عنوان نخستین دولت مدرن پس از مشروطه ،گسست از
وضعیت دولت پاتریمونیال سنتی بود .این دولت بر آمده از کودتا ،محصول ائتالفی از روشنفکران
نوگرا و زبدگان نظامی بود .این دولت با استقالل از طبقات می کوشید تا ضمن از میان برداشتن
طبقات و نیروهای مخالف نوسازی و تقویت ساختار دولتی ،نوعی نوسازی از راس را تحقق بخشد
(هانتیگتون)284-12 :1375 ،
 -1ارتش
از ویژگیهای مهم نوسازی عصر پهلوی ،تشکیل دولتی مقتدر و متمرکز بود ،دولتی که با
حفظ تمامیت ارضی کشور ،شالوده انجام نوسازی و اصالحات را در کشور فراهم سازد .چنین دولتی،
آرمان بسیاری از کسانی بود که دغدغه پیشرفت کشور را داشتند (افشار .)5-۶ :1304،ضرورت ایجاد
ارتش منظم برای سازماندهی ساختار دولت ،نخستین و پرهزینه ترین تالش های رضاشاه را معطوف
به ایجاد یك ارتش مدرن کرد (کدی .)1۶3 :1385 ،نیروهای نظامی در ایران تا قبل از سال ،1300
اشکال مختلفی داشتند .معروف ترین و بزرگ ترین اینها نیروهای قزاق ،ژاندارمری و بریگاد مرکزی
بودند که به صورت نیروهای مسلح و پراکنده ای در ایران وجود داشتند (کرونین.)189 :1383 ،
«ارتش نوین ایران پس از روی کار آمدن رضاخان در سال  1299و با در آمیختن بریگاد قزاق،
ژاندارمری ،بریگاد مرکزی و دیگر واحدهای تابع وزارت جنگ ایجاد شد .در این زمان ،مجموع قوای
رنگارنگ ایران شامل  22800تن بدین شرح بود )1 :دیوزیون قزاق ( 7000نفر) )2 ،ژاندارمری دولتی
( 12000نفر) )3 ،بریگاد مرکزی ( 1800نفر) 4 ،واحدهای تابع وزارت جنگ ( 2000نفر) .این قسمت
ها هسته اصلی ارتش نوین را تشکیل دادند .ارتش نوین ایران (قشون هم شکل) در آغاز به موجب
حکم عمومی شماره یك مورخه  14جدی  ،1300از پنج لشکر ،یك ارکان حرب و یك هیئت شورای
قشونی در ارکان حرب کل قشون شکل گرفت که خود از پنج دایره ترکیب می شد و طرح کلی
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متضمن شالودة این تشکیالت که نخستین سازمان منظم و پایدار ارتش ایران بود ،فراهم شد»
(قدیمی ،بیتا)45 :
افزایش بودجه ارتش از نمونه اقداماتی بود که در جهت تحکیم دولت نوسلطانی پهلوی صورت
گرفت .بودجه ارتش رضاشاه و وزارت جنگ از سال  1312 - 1307بیش از چهل درصد کل بودجه
عمومی دولت بود .هزینه های نظامی در سال های بین  1317 - 1313حدود  2۶تا  38درصد کل
بودجه های عمومی دولت را به خود اختصاص می داد و این رقم از  1320 -1318به بیست درصد
کاهش یافت .مهم ترین ماموریت ارتش گسترش اقتدار دولت مرکزی در سراسر کشور و حذف هر
نوع قدرت خودمختار محلی بود .تا سال  1300میزان تسلط دولت بر قدرت های محلی بسیار شدت
گرفت و توازن پایتخت و ایاالت به نفع تهران دگرگون شد .رضاشاه با ایجاد تشکیالت نظامی واحد
به رشد طبقه ی متوسط جدید در ایران یاری رساند و طبقة افسران به عنوان بخشی از حامالن
فرایند نوسازی در عرصة تغییرات اجتماعی ،مؤثر واقع شدند (زهیری .)12۶ :1381 ،رضاشاه از ارتش
به عنوان وسیله ای برای ایجاد هویت ملی ،تسریع آهنگ نوسازی و تغییر ساختار دولت استفاده کرد
و با سرکوب شورش های عشیره ای و منطقه ای و قومی ،به برقراری وحدت ملی دست زد .با این
حال ،دولتهای نوسلطانی از ارتش تنها در جهت کار ویژه اصلی آن یعنی جلوگیری از تهاجمات و
تهدیدهای خارجی استفاده نکرده اند ،بلکه آن را برای تضعیف نهادهای مدنی و سرکوب جامعه مدنی
نیز به کار برده اند .بدیهی است که توسعه سیاسی به توازن قدرت سیاسی و عدم انباشت شدید قدرت
نیازمند است ،ولی انباشت قدرت از راه تشکیل ارتش نوین و سرکوبگر در دولت های نوسلطانی ،مانع
تحقق این امر می شود.
به مانند دوران رضاشاه در دوران محمدرضاپهلوی نیز شالوده نهادین و مهمترین ابزار ساخت دولت
مطلقه جدید را ماشین سرکوب که متشکل از سازمان های پلیسی ،جاسوسی و نیروهای مسلح بود،
تشکیل می داد .دستگاه حکومتی محمدرضا شاه از سال  1324به بعد ،یعنی پس از پایان جنگ
جهانی دوم و خروج نیروهای روس از ایران ،دائما کنترل خود را از طریق نیروهای مسلح بر جامعه
ایران افزایش داد .باالخص پس از کودتای  28مرداد  ،1332شاه کنترل خود را بر فعالیت های مردم
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تنگ تر و شدیدتر و همزمان قدرت خود را در بوروکراسی های نظامی و انتظامی و اطالعاتی تشدید
کرد .در عصر پهلوی دوم ،نظامی گری ،چهل درصد بودجه کشور را در فاصله سال های بین 1330-
 1350به خود اختصاص داده بود .در دوره پهلوی دوم بخش بزرگی از درآمد نفت صرف خرید
تجهیزات گران قیمت تسلیحاتی و ایجاد صنایع کوچك مهمات سازی در تهران و شهرهای دیگر می
شد (آوری .)209 :1372 ،در فاصله سالهای  ، 1309 - 1353هزینه های دفاعی از  1/9میلیارد دالر
به  9 / 9میلیارد دالر افزایش یافت .از لحاظ رسمی و طبق قانون اساسی ،شاه فرمانده کل قوا بود و
تنها او بود که اعالن جنگ و صلح و ترک مخاصمه می داد .از طرف دیگر مطابق قانون ،ارتش و
نیروهای مسلح موظف بودند به شاه و میهن سوگند یاد کنند ،به شاه وفادار باشند و بکوشند که شکوه
و عظمت ایران باستان را با دفع تهدیدات خارجی تجدید کنند و پاس بدارند (کاتوزیان-55 :1375 ،
 .)50در ده سال اول پادشاهی محمدرضا شاه ،ارتش توانست به وظیفه قانونی خود به نحو شایسته
ای جامه عمل بپوشاند .شاه با استفاده از نیروهای مسلح ،جنبش های خود مختار آذربایجان و
کردستان را در فاصله سالهای  1324-132۶که مورد حمایت شوروی بودند ،در هم شکست .باز پس
گرفتن آذربایجان و سرکوب جنبش کردستان اهمیت ایدئولوژیك ویژه ای برای محمدرضا شاه
داشت ،چرا که شکست خفت بار شهریور  1320ارتش ایران در مقابل قوای اشغالگر روس و انگلیس
را جبران می کرد .از کودتای  28مرداد به بعد ،ارتش و نیروهای مسلح به مثابه یك نیروی فرمانبر و
سرکوبگر ،برای حفظ کیان دولت نوسلطانی و جنگ با مردم ،مطرح و مورد استفاده قرار گرفتند .بعد
از کودتای  1332و کشف شاخه افسران حزب توده در ارتش در فاصله سالهای  1327-1328و نیز
توطئه کودتای سرلشکر قرنی در سال  ،1337شاه مصمم شد شخصا کنترل ارتش را به دست گیرد و
بر ترفیع و کنترل امیران ارتش نظارت داشته باشد .این کار با زیر نظر گرفتن و اعطای پاداش،
حقوق ،مسکن ،مقام های دولتی و صنعتی به ارتشیان انجام می شد .از ابتدای تأسیس ارتش
شاهنشاهی ،رضاشاه ساختار ارتش را به گونه ای شکل داد که «اداره همه امور از جزئی ترین چیزها
تا کلی ترین آنها توسط خود شاه انجام می شد» (یکرنگیان )40۶ :1384 ،این وضعیت در زمان
محمد رضا نیز تداوم یافت چنانکه ارتشبد جم می گوید« :اختیارات از تمام رده ها گرفته شده بود.
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یعنی هر چه مسائل مهم و بزرگ بود آخرش موکول می شد به اینکه برود ستاد بزرگ ارتشتاران و به
شرف عرض برسد و اعلیحضرت تصویب کنند .هیچ کس جرأت نمی کرد کاری بکند .حتی مسائل
خیلی کوچك مثال اینکه یك نفر ستوان می خواهد به زیارت کربال برود باید بیاید به شرف عرض
برسد .روی همین اصل ،افسرها شخص اعلیحضرت را می شناختند .حتی آیین نامه انضباطی ارتش
قید کرده بود هر فرماندهی در هر مقامی که هست در حقیقت به نمایندگی اعلیحضرت فرمانده است.
یعنی به نام ایشان فرماندهی می کند .اگر مثال فرمانده دسته است یعنی به نام ایشان فرماندهی می
کنند .یعنی پنجاه نفر سرباز زیر امرش هستند .برای این نیست که او را مأمور کرده اند و به او گفته
اند تو فرمانده این عده هستی .این آدمی است که نماینده شاه است برای این پنجاه نفر .چنین ارتشی
البته چشمش به این بود که دستگاه اعلیحضرت دستور بدهد و اگر اعلیحضرت دستور نمی داد ،اصال
نمی خواستند دستور بدهند» (مهدوی)177-78 :1372 ،
از دهه  1340به بعد ارتش به عنوان مهم ترین ابزار دولت نوپاتریمونیال عمال در کنترل
شاه بود و دولت از طریق ارتش ،جامعه را کنترل می کرد .در کنار ساواک ،دو سازمان امنیتی دیگر
نیز به نام های بازرسی شاهنشاهی و رکن  2ارتش وجود داشت .مهم ترین کار ویژه سازمان بازرسی
شاهنشاهی که ریاست آن را حسین فردوست بر عهده داشت ،نظارت بر ساواک ،جلوگیری از توطئه
های نظامی و ارائه گزارشهایی درباره فعالیت های مالی خانواده های ثروتمند بود (کرونین:1377 ،
 .)242سازمان دوم یعنی رکن  2ارتش در سال  1342تأسیس شد .این سازمان به عنوان بخشی از
تشکیالت نیروهای مسلح  ،نه تنها اطالعات سری نظامی را گردآوری می کرد بلکه دو سازمان
ساواک و بازرسی شاهنشاهی را از نزدیك زیر نظر داشت .بدین ترتیب در عصر پهلوی ،از بین چهار
پایه و چهره دولت مدرن (چهره مشروعیت بخش و قانونی ،خدماتی ،ایدئولوژیك و اجبار) ،چهره
نظامی و اجبار ،در قالب استفاده از ارتش نخستین و شاید تنها راه حل مفید به نظر می رسید.
-2دیوانساالری
نظام اداری از مظاهر دولت های مدرن است .از ویژگی های نظام های توسعه یافته،
استقالل نظام اداری با دیوانساالری (بوروکراسی) از سیاست و جریانات سیاسی است .ماکس وبر،
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دیوانساالری را برای نظام های سیاسی مدرن ،ضروری می داند و آن را به قفسه آهنین تشبیه می
کند که می تواند سد راه توسعه سیاسی گردد .وی گردش نخبگان و پارلمان قوی را به منظور رهایی
از استبداد دیوانساالری پیشنهاد می کند .از ویژگی های نظام های سیاسی سلطانی ،وابسته بودن
نظام اداری به شخص حاکم است .دولتهای نوپاتریمونیال در جهت تجمیع بیشتر قدرت ،نظام اداری
و دیوانساالری را دربست در اختیار می گیرند و مانع استقالل آن می گردند .در نظام های سیاسی
نوپاتریمونیال ،تقدم اداری وابسته و منفعل ،غیررسمی بودن فرایند اداری ،تبعیت مدیران از دستورات
تصمیم گیران رأس هرم سیاسی و  ،..منجر به تمرکز و انباشت بیشتر قدرت می گردد .بدیهی است
نظام اداری و قضایی وابسته سدی در مقابل توسعه سیاسی و ابزاری در سرکوب نهادهای مدنی
خواهد بود .در این جا نظام اداری وابسته با اتخاذ قوانین سخت و آمرانه ،مانع مشارکت آزادانه و
قانونی نیروهای اجتماعی و سیاسی خواهد شد .رشد دیوانساالری در دوره پهلوی اول قابل توجه
است .چهار وزارتخانه سده نوزدهم (امور خارجه ،داخله ،مالیه و عدلیه) و سه وزارتخانه جدیدتر (فواید
عامه و تجارت ،پست و تلگراف ،و معارف و اوقاف) گسترش یافتند و یك نظام اداری تمام عیار را به
وجود آوردند .سه وزارتخانه جدید شامل صنایع ،راه و کشاورزی نیز به این مجموعه افزوده شد.
رضاشاه سالهای حکومتش را با شکل گیری یازده وزارتخانه کامل به پایان رساند .در واقع ،قصد او از
تأسیس نهادهای جدید ،گسترش سلطه از طریق گسترش قدرت دولت در همه ساختارهای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی کشور بود .هرچند در نیمه اول سلطنت رضاشاه ،طیفی از نویسندگان ،متجددین و
تحصیل کرده ها در توسعه ملی و نوسازی حکومت در ایران نقش آفرینی کردند اما از سال  1313به
بعد ،چارچوب استبدادی باعث شد توسعه عمرانی نیز به دالیل داخلی و خارجی مختل گردد.
روشنفکرانی که در تصرف قدرت توسط رضاشاه به او کمك کردند ،پس از تثبیت دولت ،به مجریان
برنامه مدرنیزاسیون بدل شدند.
این برنامه نوسازی گستره وسیعی از اعمالی چون سرکوب قدرت های محلی ،سکوالر
کردن ساختار قدرت و سرکوب نهادهای دینی ( ،)Azimi ,2008: 71-72برقراری دیوانساالری
سراسری ،ایجاد ارتش مدرن سراسری و غیره را شامل می شد .اما این روند دارای پیامدهایی متفاوت
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بود و نتوانست روندی مداوم و خطی را در ایران ادامه داده و به علل مختلف همچون بی برنامگی و
فقدان مدیریت مدرنیزاسیون ،پروژه ای ،آمرانه و سلسله مراتبی (از باال به پایین) بودن ،یکجانبه
گرایی و نگاه تك بعدی به توسعه ،عدم تناسب توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی و در یك جمله
ناموزون بودن ،سطحی بودن و بومی نبودن الگوی توسعه ناقص و معیوب ماند .به دنبال خروج رضا
شاه از ایران در سال  1320و با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی وی با سرعت تمام توسعه و تقویت
سه ستون نگه دارنده دولت خود را دوباره در پیش گرفت :ارتش ،دیوانساالری و دربار .محمد رضا
رؤیای رضا شاه را برای تکوین یك ساختار دولتی فراگیر و گسترده تحقق بخشید .از مجموع سه
ستون نگه دارنده دولت پهلوی ،ارتش همچنان در موقعیت ترجیحی قرار داشت .شاه دوره جدید را با
تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ آغاز کرد .منظور از این اقدام این بود که می خواست نشان دهد
غیرنظامیان حق دخالت در مسائل نظامی ایران را ندارند (آبراهامیان .)227 :1389 ،پس از کودتای
 28مرداد ،دربار برای بازتولید غلبه نوپاتریمونیالیستی خود بر ساختار دولت سیاستی دوگانه در پیش
گرفت .از سویی دربار ناچار از اعطای امتیازات متعددی به پایگاه های محافظه کار خود بود که نقش
مهمی در احیای سلطنت ایفا کرده بودند .از سوی دیگر کابینه و به خصوص مجلس به مراکز مهم
تأمین منافع آنها تبدیل شدند .حکومت محمدرضاشاه پهلوی ،اقدامات وسیعی برای تکمیل جریان
نوسازی ایران به ویژه از سال  1340به بعد انجام داد که جدی ترین آنها اصالحات ارضی و اعمالی
جهت صنعتی نمودن کشور بود .پس از اجرای اصالحات ارضی ،ساختار سیاسی و اجتماعی روستا
تغییر کرد و با زمیندار شدن یك میلیون و  700هزار خانوار روستایی ،اساس مالکیت اربابی
فروپاشید (ازغندی .)190 :1382 ،پیامد این امر از منظر سیاسی ،افزایش هژمونی دولت در مناطق
روستایی بود .در حالیکه طبقات تازه ،عمدتا با روش اصالحات و منش مطلقة دربار پهلوی و بی
توجهی آن به قانون اساسی و پارلمانتاریسم ،مواجه و از این روند ناراضی بودند ،جامعة سنتی نسبت
به فحوای اصالحات غربگرایانه ،مخالفت می ورزند .در نتیجة این اصالحات ،جامعة مذکور شئون
اجتماعی و استیالی فکری و موقعیت ممتاز قدیم خود را از دست داد ،و با رشد روابط سرمایه داری
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و گسترش الیگارشیهای تجاری و صنعتی جدید ،شیوة زندگی سنتی رو به افول نهاد (بشیریه:138۶ ،
.)723
محمدرضا شاه برای تحکیم قدرت خود در جامعه در حال گذار ایران و ترمیم چهره
نامطلوب ارائه شده از رژیم ،تأکید خاصی بر دیوانساالری و مدرنیزه کردن آن به عنوان نماد عقل
گرایی و نوسازی ساختار قدرت در ایران داشت .بدین ترتیب ،دیوانساالری پس از ارتش و درآمدهای
نفتی مهمترین ابزار قدرت دولت شاه را تشکیل می داد .دولت نوپاتریمونیال محمدرضا شاه همچنین
جهت کسب پایگاه اجتماعی جدید و تحقق برنامه های نوسازی اقتصادی و اجتماعی خود ،نیازمند
تخصص و خدمات طبقه بوروکرات ۔ تکنوکرات بود ،به همین جهت بخش هنگفتی از بودجه کل
کشور را به آموزش و پرورش و آموزش عالی اختصاص داده بود .لیکن وابستگی دستگاه دیوانساالری
به شخص شاه ،غیر مشارکتی بودن نظام سیاسی و اداری ،فقدان فضای باز سیاسی و در یك کلمه
ساختار کلینتالیستی و نوپاتریمونیالیستی نظام پهلوی ،مانع از انجام صحیح وظایف این طبقه شد.
بدین ترتیب نظام دیوانساالری دولت مطلقه پهلوی را می توان یك دستگاه اداری شبه بوروکراتیك
 شبه سنتی نامید ،چرا که به رغم برخورداری از برخی ویژگی های مدرن ،به دلیل حاکمیتمناسبات شخصی  -سنتی به نوع کامال عقالنی  -قانونی تبدیل نشد .در دولت محمدرضا شاه
دیوانساالری ،حداقل به لحاظ صوری ،جلوه مدرن تری یافت و در دو دوره متمایز ویژگی های
نوپاتریمونالیستی قدرت شاه را به نمایش گذاشت .دوره اول از سال  1342 - 1332را شامل می
شود که پایگاه اجتماعی دولت مبتنی بر طبقات سنتی بود .در این دوره ،از میان خانواده های سنتی و
به ویژه زمین داران ،حداقل چهل خانواده نخبه نقش مسلطی را در شکل دهی به دستگاه اداری
داشتند (ازغندی .)119 :137۶ ،مناصب مهم سیاسی بین گروه کوچکی از نخبگان سنتی تقسیم شده
بود و شاه از طریق روابط حامی پرورانه ،سازمان اداری را تحت کنترل خود داشت .در واقع نخبگان
سنتی که نفوذ مؤثری در بین اقشار مختلف به ویژه روستانشینان داشتند ،حلقه واسط دربار با جامعه
بودند .در تمام این دوره ،هیچ گاه دیوان ساالران ،استقالل عملی در مقابل دربار به دست نیاوردند.
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در دوره دوم که پایگاه اجتماعی رژیم مدرن شد ،نه تنها تأثیری در ماهیت
نوپاتریمونالیستی دیوان ساالری رخ نداد بلکه ساخت شخصی روابط نمود بیشتری یافت و دیوان
ساالری ب ه عنوان برجسته ترین نماد سلطه قانونی یك دولت مدرن ،به نحو گسترده تری به ابزار بلند
پروازی های شاه بدل شد .در واقع اگر در مرحله اول ،حضور نخبگان سنتی می توانست حداقل
موانعی را در اعمال سلطه شخصی شاه ایجاد کند ،در مرحله دوم با کنار رفتن این نخبگان فضای
بیشتری برای قدرت نمایی و سلطه شخصی شاه خلق شد .روابط کلینتالیستی نهادینه شده در دوره
اول که ریشه در دیوانساالری شخصی دولت رضاشاه داشت ،اکنون جای خود را به حلقه های
شخصی تری از روابط می داد که شاه شخصا آنها را برگزیده بود .در واقع طبقه متوسط جدید
تکنوکرات ها و کارمندان که خود را فراتر از سطح عمومی جامعه می پنداشتند یکسره به شخص شاه
و عوامل او وابسته بودند ( ازغندی.)12۶ :1379 ،

یافتههای تحقیق
به گفته ی آیزنشتات ،دولتهای «نوپاتریمونیال» آن دسته از دولتهای کمابیش مدرن
شدهای هستند که در آنها حکومت به ظاهر بوروکراتیك مدرن و حزبی وجود دارد؛ ولی در حقیقت،
فردی قدرتمند ،نه از راه پیروی از قوانین غیرشخصی ،بلکه بر پایه ی یك نظام گسترده ی پشتیبانی
شخصی بر جامعه فرمان میراند .چنین دولتهایی ممکن است نمادهای دموکراتیك همچون
پارلمان ،احزاب سیاسی ،قانون اساسی و انتخابات داشته باشند ،ولی همگان به خوبی میدانند که
تصمیمات رئیس دولت  ،قطعی و بیچون و چراست؛ زیرا نظام پشتیبانی و امکان کاربرد زور ،مایه ی
تضمین سرسپردگی قوه ی قانونگذاری و احزاب سیاسی ،تفسیر جانبدارانه از قانون اساسی و
پیروزیهای انتخاباتی میشود (گلدستون .)111 :1385 ،روند نوسازی پهلوی به دلیل این که در یك
سیستم اقتدارگرای پاتریمونیالیستی اعمال می شد و نوسازی خود را بدون اعمال در ابعاد سیاسی و
جامعه مدنی تقلید نموده بود؛ موجب بر هم خوردن تعادل روانی و اجتماعی اقشار متوسط و پایین
جامعه گردید .پهلوی دوم با درآمدهای قابل توجه نفتی و عزمی جدی برای مدرن سازی نظام
اقتصادی ،علمی ،عمرانی و مدنی ،گام های مهمی حتی به مقیاس های زمان خود در دهه های
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 1950و  19۶0میالدی در سطح منطقه ای و کشورهای در حال توسعه برداشت .اما به دلیل عدم
تصمیم گیری جمعی و حرکت در مسیر اجماع سازی ،مجددا از سال  1348به بعد ،مدیریت و تصمیم
گیری در کشور به صورت تك نفره موجودیت پیدا کرد .بدین ترتیب برنامه های مدرنیزاسیون شاه،
شامل تحول در فرهنگ استبدادی با مدرن سازی عمرانی در تناقض قرار گرفت و بحران ها بر روی
هم انباشته شدند .ماهیت نوپاتریمونیال حکومت پهلوی کارکرد دو نهاد ارتش و دیوانساالری را تحت
تاثیر خود قرار داد .تمرکز قدرت در دستان پادشاه ،به شخصی شدن قدرت می انجامید به این ترتیب
نهادهای دیوانساالری و ارتش را به ابزار فرمان های وی مبدل کرد .در عین حال حامی پروری و
خویشاوندگرایی در نظام دیوانساالری که خود از عوامل فساد بود سبب انحصار موقعیت ها و امتیازات
اقتصادی برای محدود حلقه افراد مرتبط با خاندان حاکم شده بود .وجوه اشتراک سیاسی پهلوی اول و
دوم همراه با تداوم الگوهای گذشته ،باز تولیدکننده مناسبات فرهنگ پاترمونیالیستی دوره قاجار در
قالبی مدرن بود (مصلی نژاد .)75 :1392،در ادامه به نقش نوپاتریمونیالیسم پهلوی بر کژکارکردی
نهادهای مدرن ارتش و دیوانساالری می پردازیم.

استفاده از منابع عمومی بر مبنای سلطه فردمحور
در رژیم نوپاتریمونیال وفاداری مبتنی بر ترکیبی از فساد به مفهوم استفاده نامحدود حاکم و
وابستگان به وی از منابع عمومی و نیز هراس از مجازات استوار است (.)Sand brook,1985:89

استقرار حکومت رضاپهلوی با حذف نخبگان و روشنفکران مستقل و جایگزینی آنها با افرادی مطیع و
منفعل صورت گرفت و فردمداری را به عنصر معرف این رژیم بدل کرد (کاتوزیان-418 :1379 ،
 .)424نخبگان سیاسی ایران دوره پهلوی بنابر براهینی مانند عدم گردش نخبگان ،فقدان قانون،
خصلت خودکامگی و وابستگی به حکومت عمدتا ناکارآمد بودند (ازغندی .)175 :137۶ ،دولت با
وابسته کردن مالی نخبگان به خود ،آنها را به محافظه کاری واداشته و توانایی هرگونه عمل انتقادی را
از آنان سلب نمود .رابطه حامی پرورانه میان حاکم و اتباع ویژگی محوری دولت پاتریمونیال سنتی
است .این ویژگی در دولت نوپاتریمونیال در صورت تبدیل بنیان های مدرن حکمرانی ،به ابزار دست
حاکم و خاندان ظاهر می شود .الگوی مذکور که کلینتالیسم ( )clientelismیا حامی پروری خوانده
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می شود اشاره به نوعی تبادل نابرابر اقتصادی-سیاسی است .در کلینتالیسم به جای احزاب واقعی یا
دیگر گروه های سیاسی آشکار که عامل انتقال مطالبات مردمی به حکومت اند ،باندها و گروههایی
شکل می گیرند که نوعی رابطه تبادل برقرار می کنند .در این جا پاترون (حامی) با دادن منابع
اقتصادی ،که از تصاحب قدرت نصیب اش شده است ،به مشتریان ( )Clienteleحمایت آنها را جلب
می کند .این تبادل روابط ،غیررسمی و فرا قانونی و عمدتا درون گروهی است (علمداری.)11 :1377،
طبیعی است که در این نظام ،فساد جای رشد بسیار دارد ،زیرا روابط پنهانی و نبود نظارت قانونی و
همچنین نبود نظارت همگانی که حاصل مشارکت گسترده است ،محرک فسادند .نظام اداری و
سیاست در اختیار شخص شاه بود و از آن برای منافع خود بهره می برد .امالکی که رضاشاه در
دوران سلطنت از طریق تصرف به دست آورده بود ،خارج از حساب و کتاب بود .عالوه بر این ،بخش
عمده ای از صنایع هم در اختیار خاندان سلطنتی و شخص رضاشاه بود .تصرف مایملك دستگاه
حکومتی از خصوصیات رژیم های نوپاتریمونیال است .در دوره پدر و پسر هردو ،با افزایش قدرت
شاه ،کسانی که نیرومندتر و مرفه تر ،اما همچنین وابسته تر و مطیع تر بودند ،افسران ارتش بودند.
قدرت و امتیازات افسران ارتش به طور قابل مالحظه فراتر از حقوق و شرایط فوق العاده مطلوب آنها
بود .یونیفورم نظامی آنها ،که معموال در مکان های عمومی می پوشیدند ،اقتدار فوق العاده ای به آنها
می بخشید و آنها می توانستند در ارتباطات هر روزه ،مردم عادی را مرعوب کنند .سازمان های
نظامی نیز می توانستند هرگاه برای مقاصدشان مناسب بود به اموال خصوصی (به ویژه زمین های
شهری) دست اندازی کنند . .با وجود این هرچند که پرسنل و سازمان های نظامی در رابطه با مردم
عادی قدرتمند بودند ،در مورد مسایل مربوط به وظایف و فعالیت های حرفه ای خود بی قدرت بودند.
در اینجا تصمیم گیری حتی متمرکزتر از مسایل غیر نظامی بود ،و تصمیم گیرنده اصلی شاه بود ،که
حتی فعالیت های عادی و پیش پا افتاده ای مانند حرکت دادن یك ستون نظام یك پادگان به
پادگانی دیگر باید اجازه صریح او کسب می شد .او شخصا مسئول کلیه خریدهای تسلیحاتی بود ،او
همه انتصابات و ترفیعات نظامیان ارشد و ستادکل را تصویب می کرد ،و رؤسای نیروهای مسلح
قسمت ها و عملیات موظف بودند مستقیما به او گزارش بدهند ،هیچگونه زنجیره فرماندهی عادی
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وجود نداشت ،همه چیز فقط به شاه بستگی داشت .بدین سان نیروهای مسلح از لحاظ فنی ضعیف و
وابسته بودند و هرگاه شخص فرمانده عالی دچار مشکل می شد با در خارج از کشور بود نمی
توانستند به گونه ای مؤثر عمل کنند.
نگرش شخص رضاشاه نسبت به فساد اداری ،دست کم در مقایسه با پسرش ،نگرش
خاصی بود .او در این زمینه بسیار سختگیر بود و کمترین فساد اداری را هرگاه که دیده می شد
تحمل نمی کرد .اما در همان حال خود وی با دست اندازی پیوسته به اموال عمومی و خصوصی
ثروت بسیاری گردآوری کرد .ضرب المثل معروفی وجود داشت که شاه به هیچکس غیر از خودش
اجازه دزدی نمی دهد .با وجود این ،فساد اداری قابل مالحظه ای وجود داشت ،تا آنجا که بسیاری از
سیاستمداران و مقامات دولتی در اختالس و همچنین فروش و خرید پست های او شرکت داشتند؛
این فساد به سلسله مراتب پائین اداری و نظامی گسترش می یافت .در رژیم محمدرضاشاه ،شرایط
متفاوت اقتصادی و سیاسی به سطوح متفاوت و شدت متفاوت فساد اداری منجر شد .در سال های
 1320-32اختالس و رشوه خواری گسترده تر شد ،اما استمرار فقر و گشایش نسبی فضای سیاسی
محدودیت هایی ایجاد می کرد .بین سالهای  1332تا  1342جریان پیوسته افزایش درآمدهای نفتی
(اگرچه هنوز خیلی زیاد نبود) ،کمك های خارجی ،و رشد دیکتاتوری ،فساد اداری را گسترده تر و
شدیدتر کرد ،رشد اقتصادی دهه  1340به همراه ظهور نظام سلطانی وضع را بدتر کرد ،و درآمدهای
نفتی عظیم دهه  1350به عالوه اوج گیری نظام سلطانی سطح فساد را به میزانی بی سابقه افزایش
داد .در حکمرانی پاتریمونیال ،توانمندی مالی به حاکم و خاندان او اجازه می داد تا به جای اتکا به
دیوانساالری دولت ،دست به خرید وفاداری افراد بزنند .در نتیجه ساختار سیاسی عصر پهلوی ،به
گونه ای بود که همه قدرت ها در نهایت به شاه ختم می شد .این ساخت متمرکز قدرت به ناکارایی
نهادهای مدرن نظیر نهاد انتخابات ،احزاب ،مجلس و ...در پاسخگو کردن حکومت منجر شد .در
همین راستا ایران دارای یك رژیم نوپاتریمونیال کالسیك بود به گونهای که شاه دیکتاتوری یکه
ساالر شمرده میشد که با گذشت زمان مستبدتر میشد .او از دولت سواستفاده میکرد تا خود،
خانواده و گسترهای از مقامات دولتی را ثروتمند سازد .همانگونه که فرخ مشیری ( )1991اشاره
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میکند تا اواخر دهه  1970فساد در خاندان سلطنتی به حد غیرقابلباوری رسیده بود به طوری که
اشرف ،خواهر شاه ،در قاچاق بینالمللی مواد مخدر مشارکت داشت ).(Sanderson, 2015: 90

شخصی سازی قدرت از طریق نهادهای مدرن حکمرانی
نوپاتریمونیالیسم پهلوی با عدم اعتنا به استقالل نهادهای برآمده از دولت-ملت سازی مدرن آنها
را به ابزار شخص حاکم و خاندان او بدل کرد (شهابی و لینز .)35-28 : 1380 ،این امر از طریق
تحکیم مناسبات حامی پرورانه ای صورت گرفت که با دیوانساالری عقالیی و ساختار دولت مدرن در
تعارض بود .ارتش اصلی ترین ساختار مدرنی است که با این تجربه روبه رو شد ،چرا که در حکومت
پهلوی به عنوان مهم ترین بنیان مورد اتکای دربار باقی ماند (هالیدی .)72-73 :1358 ،حکومت
رضاشاه شکل فردی داشت ،یعنی خود را پایبند هیچ قانون یا نهادی نمی دانست .در این جا قانون
نبود که معیار عملکرد حکومت به حساب آید ،بلکه رأی پادشاه بود که مالک قانون و قانونی بودن
محسوب می شد .عدم محبوبیت مردمی ،ضعف همبستگی اجتماعی و تهی شدن ارتش از سیاست در
ایران موجب اتکای بیشتر آن به شاه و بدل شدن آن به دنباله ای از دربار شد (توفیق102- :1385 ،
 .)103ارتش به دلیل ترکیب ساختاری مدرن در عین وفاداری به دربار ،نمونه ای خاص در جهان
سوم به شمار می رفت (هالیدی .)72-82 :1358 ،دیوانساالری دیگر نهاد مقوم روابط حامی پرورانه
در نظام نوپاتریمونیال است .دیوانساالری در کارکرد مدرن خود؛ گسترش اقتدار دولت مرکزی بر
مناطق پیرامون است ،اما در نظام نوپاتریمونیال از طریق درونی سازی مناسبات حامی پرورانه ،به
ابزاری برای شاه و دربار بدل می شود .این استحاله هم به مفهوم جلب وفاداری برای دولت از مسیر
بخشیدن جایگاه بود و از سوی دیگر نفوذ شاه و دربار را از طریق سازوکارهای حامی پرورانه تثبیت
می کرد .در نظام نوپاتریمونیال ،نهادهای دموکراتیك مانند پارلمان ،حزب و انتخابات گرچه ممکن
است وجود داشته باشند و در ظاهر به قوانین اساسی احترام گذاشته شود ،اما کیفیت و کارکرد آن
کامال صوری است .این رژیم ها ممکن است انتخابات متعددی برگزار کنند یا اجازه تأسیس حزب
مخالف را بدهند ،اما دستکاری در روند انتخابات و فرمایشی بودن حزب مخالف ،وجهی غالب دارد
(شهابی و لینز .)45 :1380 ،رضا شاه چارچوب تشریفاتی نظام پارلمانی را از بین نبرد و گاه خود را
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پادشاه مشروطه می خواند .اما در دوران سلطنت او نظام حزبی و رقابت احزاب که از بنیاد های نظام
مشروطه پارلمانی است در ایران پا نگرفت .یگانه تجربه حزبی در روزگار او تاسیس حزب ایران نو
(طرفدار رضا شاه) در سال  130۶بود که سه ماه بیشتر دوام نیاورد .وی به گونه ای روشمند جایگاه
مجلس و نمایندگان آن را با دخالت خود تنزل داد .امری که در دهه  40توسط محمد رضا شاه
پیگیری شد .وضعیت خاص انتخابات مجلس شورای ملی از دوره ششم تا سیزدهم را می توان مثال
این وضعیت دانست .در دوره محمدرضا شاه نیز وی عالوه بر تداوم سنت پدر خود در مورد انتخابات،
برای دموکراتیك تر جلوه دادن نظام خود به سیستم دو حزبی متوسل شد .همچنین بعد از اجرای
برنامه انقالب سفید ،وضعیتی بر کشور حاکم شده بود که محمدرضاشاه وجود بازرسی شاهنشاهی را
برای کنترل بیشتر جامعه و اشراف بر مسائل داخلی ضروری می دانست (زندیه،آدینه وند.)79 :1395،

کارکرد دربار در جایگاه دولت مدرن
از وجوه ممیزه حکومت نوپاتریمونیال ،موقعیت کلیدی دربار است .در حالی که قانون
اساسی مشروطه ،موقعیت دربار را به جایگاهی سمبلیك تنزل داده بود ،سازمان یابی شالوده مدرن
دولت پهلوی پیرامون دربار مبین تلفیق قدیم و جدید در ساخت دولت مدرن است .هانتینگتون ،شیوه
عملی یا سازمانی را مستقل توصیف می کند که چنان رشد یافته باشد که دیگر تنها بیانگر مصالح
شخص یا گروه خاصی نباشد (بدیع .)83 :137۶ ،از این منظر ،وزارت دربار را باید سازمانی غیر
مستقل و تابع شخص شاه برشمرد .بدین ترتیب ،بسط این نهاد سنتی در دوران رویاپردازی برای
نوسازی کشور ،نشان از رغبت شاه به تمرکز و شخصی سازی هرچه بیشتر قدرت بود .در این شرایط
وزیر دربار نیز ،به عنوان اهرم شاه ،دارای استیال بود (آغایلی و دهقان نژاد .)1۶ :1393 ،نخستین
تالشها با مدیریت عبد الحسین تیمورتاش صورت گرفت .وی کوشش کرد تا این نهاد را به عنصر
محوری دولت نوپدید بدل سازد (شیخ االسالمی .)9 :1379 ،چنین امری در حکومت محمد رضا شاه
بر عهده اسدا ...علم بود .ترکیب فرد محوری و مرکزیت دربار ،نهادهای مدرن شامل ارتش و
دیوانساالری را تحت سیطره خود قرار می دهد و عمال آنها را در مسیر اوامر و مطامع حاکم قرار می
دهد .با مداقه در اتفاقات دوران پهلوی دوم ،تنش چشمگیری میان وزیر دربار و برخی از دیگر
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کنشگران عرصه سیاست ،مانند نخست وزیران مستقل ،به چشم می خورد .در تحلیل این وضعیت،
باید به چند نکته توجه کرد؛ در جامعه سیاسی ایران ،اجرای اصالحات و نوسازی به تمرکز قدرت
احتیاج داشت؛ از سوی دیگر ،این جامعه سنتی متمرکز هر چه مدرن تر شده ،در مطابقت با فراگرد
گسترش مشارکت سیاسی که از پیامدهای نوسازی بود با دشواری بیشتری مواجه می شد
(هانتینگتون .)58 :1375 ،بنابراین ،یکی از علل ایجاد تنش میان شاه و نخست وزیرانی چون مصدق،
تمایل شاه به ایجاد نوسازی و تمرکز قدرت سیاسی ،توام با یکدیگر بود .همه اینها به مفهوم تغییر
ماهیت دربار از نهادی صرفأ تشریفاتی و مبدل شدن آن به نهادی اقتصادی  -سیاسی بود که در
مرکز سیاست ایران قرار داشت و پیوند با آن به معنای حضور و موفقیت در صحنه سیاسی و اقتصادی
نیز بود( .کاظمی.)445 :1395 ،

نتیجه
پژوهشحاضر کوشید با عنایت به وجه ساختاری رژیم پهلوی تاثیر نوپاتریمونیالیسم را بر
دو نهاد دولت مدرن ،ارتش و دیوانساالری ،بررسیکند .در تحلیل وبری از دولت ،دولت سنتی ایران
دولتی فرد مدار ،مبتنی بر سلسله ساالری و سیطره مناسبات حامی پرورانه حاکم و دربار بود که
استمرار خود را از طریق مجموعه ای از مناسبات سیاسی مطابق با روحیات نظام پاتریمونیال پیگیری
می کرد .دولت رضاشاه بعنوان یك دولت متمرکز نوساز با اختیارات کامل و مطلق طیف وسیعی از
اصالحات را به اجرا در آورد و در واقع بنای ایران نوین را پی ریزی نمود .این دولت اگرچه از
نهادهای نوینی چون ارتش و دیوانساالری بهره می برد ،اما تثبیت سازوکارهای حامی پرورانه ،اصلی
ترین ویژگی رژیم پهلوی به عنوان یك نظام نوپاتریمونیال بوده اند .از همین منظر ،سازوکارهای
حامی پروانه رژیم پهلوی ،با شخصی سازی دولت و دیوانساالری وابسته به آن توسط حاکم و خاندان
او تحقق می یافت؛ به گونه ای که پهلوی ها کوشیدند از دیوانساالری دولتی به صورت توزیع رانت و
به عنوان ابزار شخصی در خدمت مناسبات حامی پرورانه موردنظر خود بهره ببرند .روند فوق در دوره
محمدرضا شاه پهلوی خصوصا پس از کودتای  28مرداد سال  1342تا وقوع انقالب سال  1357ادامه
یافت .تقرب به شاه و اطاعت از وی متضمن امتیازات بود و مخالفت با وی سرکوب را در پی داشت.
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از همین روست که در این دوره ارکان حکومت ،یعنی نظامیان ،نظام اداری و درباریان از امتیازات
حکومت برخوردار بودند و حکومت نیز توسط آنها اعمال قدرت می کرد .در نظام پهلوی ،حکومت
ساختار مطلقه ای داشت که در آن نظامیان به عنوان حامی و پشتیبان قدرت سیاسی و ابزاری برای
تحقق اهداف حکومت ،اعتبار و جایگاه باالیی داشتند .به همین جهت ،نوعی رابطه میان قدرت
سیاسی و ارتش در ایران شکل گرفت که خاص نظام های سلطانی (نوپاتریمونیال) است .از همین
منظر ،اگرچه نظامیان قدرت زیادی داشتند اما قدرت شاه و تسلطش بر ارتش مانع استقالل عمل آن
در امور حرفه ای نظامی بود .مهمترین نتیجه این وضعیت ،تغییر کارکرد ارتش از یك نهاد نظامی
حافظ مملکت به ساخت وفادار حامی نظام پادشاهی بود؛ به گونه ای که ترفیع درجه و ارتقا در ارتش
مبتنی بر میزان وفاداری نظامیان به نهاد سلطنت بود .در تحلیل نهایی ،ترکیب ویژگی
نوپاتریمونیالیستی دولت های پهلوی با ساختارهای مدرن وارداتی از غرب به تغییر ماهیت و کارکرد
این ساختارها منجر شد .نوسازی ساختاری  ،ضمن تقویت ساخت دولت در برابر جامعه ،نفوذ حاکم و
تبار وی را بر دولت و جامعه تعمیق می کرد .این روند نیازمند ثروت اندوزی فرمانروا جهت مهیا
ساختن منابع جهت حامی پروری و قرار گرفتن حاکم و دربار او در راس ساختار دولت جهت تضمین
تعلق نهادها و کارگزاران به تبار حاکم است .نوپاتریمونیالیسم پهلوی در فقدان طبقات مستقل و
نیرومند بعنوان پایگاه اجتماعی و نیز ضعف مالکیت خصوصی بر نهادهای مدرن اثر گذاشته و آنها را
قلب ماهیت می کردند .بدین ترتیب امتزاج ویژگی های پادشاهی سنتی با وجه نوپاتریمونیالیسم
پهلوی در ساختار نهادهای مدرن آنها را از کارویژه های اصلی خود دور ساخت و به تضعیف قابلیت
های نهادهایی چون دیوانساالری و ارتش انجامید.
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