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 دولت مدرن، قبیله گرایی مدرن و اضمحالل حكومت پھلوی 

  محمدابراھیم سینایی 

http://www.irdc.ir/fa/content/15665/default.aspx  

  

رضاشاه نوع دیگری از قبیله گرایی را كه ماھیتًا تفاوتی با قبیله گرایی قجرھا و دیگر حكومتھای ایرانی نداشت بلكه 

ه قدرتھای وی با دراز كردن دست دوستی و تمایل ب. مخاطرات فراوانی را نیز برای ایران به وجود آورد در كشور باب كرد

خارجی با پیوند زدن منافع خود با منافع دول بیگانه نه تنھا نوعی ساختار قبیله ای متفاوت از قبل را در ایران ایجاد نمود 

اساسًا ریشه و منشا شكل گیری . بلكه حتی بسترھای حضور و دخالت مستقیم دول غربی را در ایران فراھم ساخت

كه به ویژه در دوران حكومت پھلوی دوم و به طور ویژه در سالھای پس از كودتای قبیله گرایی مدرن در جامعه ایرانی 

این نوع از قبیله گرایی از پارامترھای . اوج گرفت را باید در سیاستھای دوران پھلوی اول جستجو نمود ١٣٣٢مرداد  ٢٨

  . به مراتب مخربتری از شكل اول قبیله گرایی برخوردار است

   

   

برخی اندیشمندان در پارادایم . پیرامون ظھور و بروز انقالب اسالمی ایران نظریه ھای گوناگونی مطرح گردیده است

ماركسیسم، برخی دیگر در پارادایم لیبرال و برخی نیز در پارادایم اسالمی پدیده انقالب اسالمی ایران را تحلیل و تبیین 

در آن اتفاق نظر دارند نقش ماھیت رژیم پھلوی در روند پیروزی انقالب بوده  نكته ای كه تمام نظریه پردازان. نموده اند

مرداد بر اساس مدل دیكتاتوری  ٢٨ساختار سیاسی حكومت پھلوی دوم به ویژه در سالھای پس از كودتای . است

در درون ازجمله مشخصه ھای بارز حكومتھای دیكتاتوری شكل گیری شبكه ھای مختلف قدرت . استوار گردیده بود

رویكرد . حاكمیت برای حفظ و بقای حكومت و شكل گیری ساختارھای قومی، قبیله ای، فامیلی و حزبی می باشد

قبیله گرایانه به عنوان بارزترین ویژگی حكومتھای دیكتاتوری در خود تمركزگرایی افراطی را نھفته دارد كه به اعتقاد 

ره علیه منافع ملت ایران به كار رفته ازجمله عوامل نابودی حكومت بسیاری از اندیشمندان این تمركزگرایی كه ھموا

  .پھلوی بوده است

ریشه رفتار قبیله ای در فضای دولتی و حكومتی ایران به سنت سیاسی جامعه ایرانی بازگردد، سنتی كه ھمواره به 

نگاھی به تاریخ . ولت بوده استدلیل ساختار ایلی و قبیله ای ایران عامل اصلی و اساسی در ظھور و یا نابودی یك د

خاستگاه اصلی قاجاریه، . ایران به خوبی گواه آنست كه منشا بسیاری از حكومتھای ایرانی قبیله و ایل بوده است

این وضعیت اما در حكمرانی رضا شاه به گونه . زندیه، افشاریه، صفویه و بسیاری از حكومتھای ایرانی قبیله بوده است

وی با پیاده كردن . فت به گونه ای كه می توان از ظھور قبیله گرایی مدرن در دوران رضا شاه یاد كردمتفاوتی استمرار یا

وی برای پیاده كردن سیاستھای خود در . به دنبال ایجاد دولت مدرن و مطلقه در ایران بود" تخت قاپو"سیاستھایی نظیر 

اه مردمی مناسبی برخوردار نبود دست دوستی به سوی راستای مدرنیزه نمودن ایران از آنجائیكه از جایگاه و پایگ

قدرتھای خارجی دراز كرد و در راستای پیاده سازی بسیاری از سیاستھا كه غالبا در تعارض با سنت ملت ایران بود نیاز 

نی در تفاوت عمده ای كه میان رویكرد قبیله گرایانه حكومت رضا شاه با دیگر حكومتھای ایرا. به پشتوانه خارجی داشت

  .به نوع ھمین مناسبات رئیس قبیله پھلوی با دول خارجی باز می گردد طول تاریخ وجود داشته است 
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رضاشاه نوع دیگری از قبیله گرایی را كه ماھیتًا تفاوتی با قبیله گرایی قجرھا و دیگر حكومتھای ایرانی نداشت بلكه 

وی با دراز كردن دست دوستی و تمایل به قدرتھای . ر باب كردمخاطرات فراوانی را نیز برای ایران به وجود آورد در كشو

خارجی با پیوند زدن منافع خود با منافع دول بیگانه نه تنھا نوعی ساختار قبیله ای متفاوت از قبل را در ایران ایجاد نمود 

ی بیگانگان در حكومتھای قبل. بلكه حتی بسترھای حضور و دخالت مستقیم دول غربی را در ایران فراھم ساخت

حتی در دوران زمامداری حكومت و حكمرانان بی كفایت قاجار . ھیچگاه به گونه مستقیم در امور ایران دخالت نداشتند

دولتھای بیگانه به دلیل ھراس از واكنش پادشاه و دربار قاجار به خود اجازه دخالت مستقیم در امور داخلی ایران را 

تند در امور داخلی و خارجی ایران انجام دھند از طرق گوناگون غیرمستقیم نمی دادند و اگر دخالتی ھم می خواس

تفاوت عمده میان رویكرد قبیله گرایانه دولت پھلوی با حكومتھای . ازجمله به كارگیری مستشاران بھره می بردند

قبیله ای از  پیشین نیز در ھمین نكته نھفته است در دولتھای قبلی اگر قبیله زند ضعیف می شد حكومت به دست

قبایل ایرانی كه در بسیاری از پارامترھا ازجمله مسلمان و ایرانی بودن تفاوتی با قبیله زند نداشت بر اریكه قدرت تكیه 

می زد اما در شكل جدید قبیله گرایی شاھد حضور مستقیم و بالواسطه رجال و نیروھایی از كشورھای بیگانه ازجمله 

پارامترھای گوناگون ازجمله شریعت و نژاد ھیچگونه قرابتی با جامعه ایرانی نداشته اند انگلیس و ایاالت متحده كه در 

اساسًا ریشه و منشا شكل گیری قبیله گرایی مدرن در جامعه ایرانی كه به ویژه در دوران حكومت پھلوی   .بوده ایم

در سیاستھای دوران پھلوی اول جستجو  اوج گرفت را باید ١٣٣٢مرداد  ٢٨دوم و به طور ویژه در سالھای پس از كودتای 

  .این نوع از قبیله گرایی از پارامترھای به مراتب مخربتری از شكل اول قبیله گرایی برخوردار است . نمود

فردی و حب و بغضھای شخصی، قدرت طلبی جمعی، از فقدان عقالنیت در فرآیند تصمیم گیری، ورود پارامترھای 

در شكل جدید قبیله گرایی در ایران عالوه بر . جمله بارزترین مشخصه ھای رویكرد قبیله گرایانه پیشامدرن می باشد

ویژگیھای ذكر شده دخالت مستقیم و بالواسطه دول بیگانه در فرایند تقنین، اجرا و حتی پیگیری قضایی را نیز باید 

   .قوانینی چون كاپیتوالسیون ازجمله نتایج و محصوالت رویكرد قبیله گرایانه مدرن در ایران است. افه كنیماض

قبیله گرایی سیاسی از جمله آفتھاییست كه ھمواره در روند حركتی یك جریان به ویژه جریانات برخاسته از انقالب نیز 

ونی بوده است كه بسیاری از آنھا در روند حركتی خود با این قرن بیستم شاھد انقالبھای گوناگ. تاثیرگذار بوده است

قبیله . آفت مواجه شده و به بیراھه ای رفتند كه ھیچگاه در آرمانھای اولیه انقالبیون جایگاھی برای آن تعبیه نشده بود

ساسی در روند گرایی در امور گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرھنگی ازجمله مواردیست كه ھمواره به عنوان یك آفت ا

ایشان در دوره ھای گوناگون ھمواره بر . حركتی انقالب اسالمی مورد تاكید و عنایت مقام معظم رھبری نیز بوده است

آخرین مرتبه ای بود كه ایشان به  ٩٠تابستان . پرھیز از رفتارھای قبیله ای به ویژه از سوی سیاسیون تاكید داشته اند

   .ماردند و سیاسیون و به ویژه نخبگان را از رفتارھای قبیله ای بر حذر داشتندنوع ویژه بر این مفھوم تاكید گ

 


