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 ساختار حکومت رضاشاه 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم

........................................  

گرا و روشنفکران غربگرا  ھای گذشته ی اصلی ارتش، دربار، ناسیونالیست ساختار حکومت رضاشاه که بر چھار پایه

  :ھای اساسی زیر را داشت ، خصلت  استوار بود 

ھای مھم دولت رضاشاه این بود که حکومت او بنا به ضرورت زمان  از ویژگییکی : ـ دیکتاتوری و استبداد و نظامیگری١

او یک دولت خودمختار . تبدیل شد) قدرت مطلق(از یک ساخت اقتدارگرا شروع شد و پس از آن به یک اتوکراسی 

)Autonomous (معه تشکیل ھای خودسر و خودفرمان جا به وجود آورد؛ بدین معنا که دولتی مستقل از نیروھا و قدرت

گشت، انحراف روزافزون از بعضی از اصول  الوزرایی او برمی ی رییس گیری دیکتاتوری که به دوره از ھنگام شکل. داد

اما . بخشید شدت می) اتوکراتیک(قانون اساسی آغاز شده بود و حکومت دیکتاتوری تدریجًا به حکومت مطلق فردی 

اما پس از آن کامًال به . پارلمانی و تفکیک قوا تا حدودی وجود داشت ھای ھنوز شکل مشروطه را حفظ کرده بود و بحث

  .ساختاری استبدادی تبدیل شد

ھای  ھا و افراد مدعی به ھمراه ویژگی ھا و جنبش ھای ناشی از پایان بخشیدن به ھرج و مرج و سرکوب قیام ضرورت

ن حکومت او، برتمام امور از جمله امور نظامیگری در دورا. شخصی رضاخان، به رژیم او خصلتی میلتاریستی داد

ی  ی شاه، با توجه به افزایش بودجه فرھنگی جامعه سایه افکند و نظامیان به عنوان مجریان چشم و گوش بسته

اش در تاریخ ایران  آنان اختناقی در ایران به وجود آوردند که کمتر نمونه. گاه اصلی رژیم بودند نظامی و رفاه آنان، تکیه

مجلس، آلت دست . دخالت نظامیان در سیاست که از مجلس پنجم آغاز شده بود به شدت ادامه یافت. شود یافت می

ی لوایح  ی رضاشاه مجلس ھمه در دوره. رضاشاه بود و نمایندگان به استثنای چند نفر، مکمل وضعیت استبدادی بودند

تمامی تبلیغات در راستای ستایش از . پرداخت ارسالی دولت را تصویب کرد و تنھا به اصالحات عباراتی در آنھا می

ھا و  رضاشاه بود و تمامی مخالفان اعم از روحانیون، عشایر، شاعران، نویسندگان بازمانده از مشروطه، کمونیست

او حکومت خود را بر اساس رعب و ترس و وحشت و ھراس پلیسی . برخی از نظامیان با شدت عمل سرکوب شدند

  .قرار داد

شاھی مخالفان جدی چندانی نداشت کار را به  بیر رضاشاھی که اینک برخالف استبداد صغیر محمد علیاستبداد ک

دیگر نه تنھا نظارت بر دولت و انتقاد از دولت با توجه به . ھا گوش به فرمان بودند ی دستگاه آنجا رسانده بود که ھمه

اعتمادی،  اکم در این حکومت یعنی سوءظن، بیساختار حکومت مشروطه وجود نداشت بلکه با توجه به جو روانی ح

مخبرالسلطنه ھدایت در . ھای شاه نبود ترس، ناامنی و در عین حال ریاکاری، کسی را یارای نصیحت در مورد تصمیم

  :نویسد خاطراتش می

  .ار کنندرود رفت بایست به عرض برسد و به آنچه فرمایش می تمام امور می. ی پھلوی ھیچ کس اختیار نداشت در دوره

  )ستایی خصلت باستان(گرا  ـ ناسیونالیسم گذشته٢

ترین حد وفاداری  ناسیونالیزم که تعاریف متعددی از آن شده است در نھایت یک حالت روحی است که در آن فرد عالی

سو و ناسیونالیزم را به سه قسمت لیبرال، توتالیتر و جدید از یک . دارد خود را نسبت به ملیت و میھنش ابراز می

  .اند ای از سویی دیگر تقسیم کرده قومی، نژادی، مذھبی، زبانی، منطقه

در این ظرف، ھم نژاد، . تواند محتواھای گوناگون بپذیرد ی ناسیونالیزم این است که این احساس می ی مھم درباره نکته

ن اساس ناسیونالیزمی که بر ای. ھای دیگر گیرد و ھم مکاتب و ادیان و برخی صفات و ویژگی خون و قومیت جای می
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  .ی نظری و عملی داشت ساختار حکومت رضاشاه بر آن متکی بود، دو جنبه

پرداز نبود، بلکه  البته او نظریه. گرا یا باستانی بود و ھم ضدمذھب از لحاظ نظری، ناسیونالیزم او ھم گذشته

م و ناسیونالیزم وارداتی از غرب تأکید دادند که بر ایران قبل از اسال ھای او را روشنفکرانی تشکیل می تئوریسین

دبیر اعظم، رییس دفتر و منشی : اهللا بھرامی بود شان به او فرج ترین روشنفکران ناسیونالیستی که نزدیک. داشتند

ی  رضاشاه با الھام از اندیشه. ھایش که رضاخان را تا حد پرستش او باال برده بود ی نطق مخصوص شاه و نویسنده

. متأثر از افکار اروپایی، درصدد بود یک دولت مدرن تمرکزگرا در ایران به وجود آورد) State – building(سازی  دولت

ترین  وجود این نیروھا به عنوان مھم. برآمد) Centrcifugal forces(بنابراین او درصدد سرکوب نیروھای قدرتمند مرکزگریز 

دولت رضاشاه مصمم بود . آمد رت سیاسی به حساب میمانع بر سر راه تمرکزگرایی دولت و انحصاری کردن قد

زبانی ـ مذھبی ـ ایلی غیرفارسی زبان و (وفاداری به دولت مرکزی را جایگزین سایر پیوندھای ناسیونالیستی 

زدایی و تمرکزگرایی  موفق به ایل ١٣١٢تا  ١٣٠٢بار از سال  نھایتًا دولت او پس از یک درگیری خشونت. کند) غیرشیعه

یورشی نظامی به زندگی و فرھنگ عشایری، . ھای خاص خود را به دنبال داشت العمل البته این امر عکس شد که

ھای غیرفارسی زبان، مبارزه  غارت اموال آنان، اعدام بسیاری از افراد عشایر، تبعیض اقتصادی و اجتماعی بر ضد استان

ی عملی  نشانگر عملکرد دولت او در جنبه ھای فارسی، ھای دیگر ایرانی و زبان عربی، حتی لھجه با زبان

  .ناسیونالیزمش بود

ی ایدئولوژی جایگزین،  خواست ملیگرایی آمیخته با مذھب را ترویج نماید به منظور ارائه از آنجا که رضاشاه نمی

به  با توجه. ھای مذھبی را تحقیر کرد ستایی و احیای آداب و سنن پیش از اسالم را ترویج نمود و ارزش باستان

ھا ـ  ترک(ھای ملی  طلبی در برابر بیگانگان را کمرنگ نمود به اقلیت خودباختگی در برابر تمدن غربی، خصلت مبارزه

به . ھای ایرانی قبل از اسالم افتخار کرد به سلسله. توجھی و تبعیض روا داشت بی) ھا و سایرین کردھا ـ عرب

خدا، شاه، «پرستی و شعار  شاه. ات عربی از فارسی نمودآور سعی در زدودن لغ ای غیرعلمی و گاه خنده شیوه

  .را ترویج نمود» میھن

ماندگی تمدن ایرانی است و برخی از روشنفکران از زمان قاجار بر آن  این فرضیه که اسالم و اعراب عامل زوال و عقب

ن راستا، تألیف و ترجمه نمودند در زمان او شکل رسمی و دولتی به خود گرفت و یک سلسله آثار در ھمی تأکید می

خالصه در یک کوشش شکست خورده سعی نمود فرھنگ باستانی را جایگزین فرھنگ ملی اسالمی کند که .شد

  .سیزده قرن قدمت داشت

ی رفع  ھای تمدن غربی و دغدغه احساس حقارت نسبت به پیشرفت). مدرنیستی خصلت شبه(ـ تجددگرایی ٣

. ی قاجار شروع شده بود می بود که به دنبال تأثیر امواج مدرنیته بر ایران از دورهماندگی ایران، از جمله مباحث مھ عقب

با تغییر رژیم از قاجار به پھلوی، اینک فرصتی طالیی در اختیار تجددگرایان قرار گرفته بود تا با استفاده از اقتدار 

بر این اساس . و تمدن بشری ملحق نمایندرضاشاھی، تا حد امکان ایران را به سبک غرب درآورند و به کاروان پیشرفت 

ای گرایش به غربی شدن پیدا  آموزش و پرورش، فرھنگ، صنعت، ارتباطات، ارتش و ساختار حقوق کشور به طور فزاینده

از زنان کشف . ھای سنتی ایران متروک شد ھا از جمله لباس بسیاری از سنت. شھرھا به سبک غرب درآمدند. نمود

اما آنچه ذکر کردنی است، این نکته است که . حات غیرمذھبی با شدت و حدت انجام شدحجاب گردید و اصال

غربگرایی در این دوره بیشتر متکی بر احساسات بوده است تا عقالنیت و بر فرایند اصالحات، عقالنیت چندانی 

  .حکمفرما نبود

ی  ھای جامعه الت تاریخی و زیرساختی بیرونی و ظاھری تمدن غرب، بدون توجه به تحو تقلید و اقتباس از پوسته
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رضاشاه و بسیاری از روشنفکرانی که در پشت صحنه کارگردانی را بر عھده . غربی، ویژگی مھم این دوره است

ماندگی  کردند بر معضل بزرگ عقب داشتند با برداشتی سطحی از مدرنیسم و سعی در اجرای آن در ایران فکر می

ائلی چون تغییر نوع پوشاک مردان و زنان، رواج مدھای جدید و وسایل زندگی نو، لذا مس. کشور غلبه خواھند نمود

ھای شادی در  ھای مختلط ھمراه با رقص و موسیقی، برپایی کارناوال ھا، برگزاری میھمانی ھا و باشگاه ایجاد کلوپ

ماھیت و علل و عوامل مدرنیسم به تعبیر دکتر کاتوزیان، فھم نادرست . ھا و بسیاری از چیزھای دیگر تقلید شد خیابان

، کشف حجاب و حتی توالت فرنگی و وان )شاپو(اروپایی تا بدانجا تنزل پیدا کرده بود که معیار پیشرفت را در کاله لگنی 

ما : به ھیأت دولت گفته بود ١٣١۴شاه آنگونه که صدراالشراف در خاطرات خود نوشته است، در خرداد . دیدند حمام می

  .ھا تبدیل به شاپو بشود ه نسبتًا غربی بشویم و در قدم اول کال باید صورتًا و

گرایش به جدایی دین از سیاست و ایجاد یک نظام سکوالر در ایران، راندن ). جدایی دین از سیاست(ـ سکوالریزم ۴

ک از ھایی بود که روشنفکران سکوالر و الئی ی شخصی از جمله خواسته ی سیاسی و عمومی به حوزه دین از حوزه

دولت . اما آنان موفق به گنجاندن این امر در قانون اساسی مشروطه نشدند. زمان انقالب مشروطه به دنبال آن بودند

ی ابزاری از دین و روحانیت احتیاج داشت، بر این امر  ی اول حکومت خود تا زمانی که به استفاده رضاشاه نیز از مرحله

ثبات سیاسی، به ویژه به دنبال سفر به ترکیه و تأثیرپذیری از اقدامات آتاتورک،  اما پس از استقرار حکومت و. تأکید نکرد

دین از سیاست را در   حکومت او پیروزی طرفداران جدایی. چرخش کاملی به سوی تز جدایی دین از سیاست پیدا کرد

  .پی داشت

انیون در ارکان قدرت ھیچ دھد که روح ھای آن به خوبی نشان می نگاھی به ساختار حکومت رضاشاه و ویژگی

ی نزدیک  ی تغییر رژیم و استقرار پادشاھی پھلوی، اجازه چنین ساختاری به ویژه پس از مرحله. اند جایگاھی نداشته

بازگشت ساختار مشروطه به سلطنت مطلقه در . داد ی مثبت را نمی شدن روحانیون به قدرت سیاسی و ایجاد رابطه

ترین  ی قاجار حادث شده بود به نھایت خود رساند و مھم بین روحانیت و دولت از دوره عمل، در این زمان شکافی را که

  .ی مدنی در ایران را به موضع اپوزیسیون کامل دولت کشاند رکن جامعه

ستایی، تجددگرایی سطحی و افراطی و حاکمیت گفتمان جدایی دین از سیاست، ھیچ  استبداد، نظامیگری، باستان

ھای اصلی روحانیت که  کرد بلکه کامًال در تضاد با کارویژه ای برای بھبود مناسبات با دولت ایجاد نمی یزهکدام نه تنھا انگ

ی  البته ویژگی سکوالر نظام رضاشاھی، ضمن کنار زدن روحانیت از صحنه. حفظ اسالم و ترویج آن بود، قرار داشت

این ویژگی که . د که از سیاست کنار کشیده بودندقدرت، خود عاملی برای حفظ بخشی از تشکیالت روحانیت شیعه بو

کرد، تشکیالت  اهللا شیخ عبدالکریم حائری نیز عمًال بر آن تأکید می ی علمیه قم، آیت مرجع زمان و بنیانگذار حوزه

دوری عملی حائری از . رفت، حفظ نمود روحانیت شیعه را از خطر زوال و نابودی که رضاشاه با عملکردش به آن سو می

اش پاسداری و حفظ مذھب شیعه و تشکیالت روحانیت بود که در  ھای اندک او در این زمینه، نتیجه یاست و دخالتس

ی محمدرضا شاه، ھم  سازمان روحانیت که او حفظ کرد بعدھا در دوره. ی احتیاط، بردباری و درایت او حاصل شد سایه

در غیر این صورت بسیار بعید به نظر . ون گردیدی اجرای قدرت توسط روحانی ی کسب قدرت و ھم وسیله وسیله

رھبر انقالب اسالمی و ) ره(امام خمینی . رسید که در تحوالت بعدی، روحانیت بتواند قدرت را در دست گیرد می

  .ای بود که حائری حفظ کرد بنیانگذار جمھوری اسالمی، محصول ھمان حوزه

نای مراحل اولیه، مناسبات دولت و روحانیت را تیره کرده بود، بلکه ھا و ساختار حکومت رضاشاه به استث نه تنھا ویژگی

  .ی رضاشاه سه تحول اساسی داشت از این حیث دوره. ھای حکومت او نیز به تبع ساختار، عامل واگرایی بود کارویژه

ھای  ه دولتبرد اصالحات غیرمذھبی و غربگرایانه؛ امری ک ی عطفی است در راستای اجرا و پیش ـ این دوره نقطه١
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  .ضعیف گذشته، توان اجرای آن را نداشتند

  .ـ در زمان رضاشاه برخالف ادوار گذشته گفتمان جدایی دین از سیاست به عنوان پارادایم مسلط جا افتاد٢

ی خود را در بسیاری از  ھای گذشته ـ تشکیالت روحانیت شیعه به شدت محدود، منزوی و سرکوب گردید و آنان نقش٣

  .ت دادندامور از دس

مجموعه کارکردھای سلطنت رضاشاه، در ابعاد سیاسی، حقوقی و قضایی، فرھنگی و آموزشی، ساختارھای به ارث 

  .رسیده از گذشته را که در آن، عمًال جایگاه خاص خود را داشتند، دگرگون نمود

یاری کرده بودند و جزء  ساختار استبدادی حکومت او حتی به کسانی که برای رسیدن به قدرت او را به طور اساسی

اهللا بھرامی، حسین دادگر  عبدالحسین دیبا، محمدعلی فروغی، فرج. ھای اصلی حکومت او بودند، رحم نکرد ستون

اهللا جھانبانی، تیمسار امیر خسروی، قاسم صوراسرافیل،  اهللا شیبانی، تیمسار امان ، تیمسار حبیب)الملک عدل(

اقدامات خودسرانه و بدون مشورت و . رسیدند یا مغضوب، زندانی و تبعید شدندتیمورتاش و امثال آنھا، یا به قتل 

ھای کشاورزی و  م و تصرف بھترین زمین ١٩٣٣/ ش  ١٣١٢کارشناسی، مانند لغو قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد 

نیز در جریان اشغال خوار نامیدند و شاه  ھای فرانسوی او را جانور زمین تا جایی که روزنامه) دومی(امالک خالصه 

، بیشتر نگران امالک خود بود تا نجات کشور، دستگیری بدون توضیح و ١٩۴١/  ١٣٢٠شمال کشور در مرداد 

به ھنگام ترک اجتماعی عمومی و در کنار شاه و نظایر آن  ١٩٢٩/  ١٣٠٨ی فیروز، وزیر مالیه در سال  غافلگیرانه

  .کرد گویان را به شاه نزدیک نمی قربان بله داد که جز چاپلوسان و کارکردھایی را نشان می

در بعد حقوقی و قضایی، جایگزینی قوانین غربی به جای قوانین مذھبی و تحدید تدریجی مرجعیت مذھبی در مورد 

ای برای حفظ تشیع به عنوان یک نیروی مسلط اجتماعی به شمار  مسائل شخصی نظیر ازدواج و طالق، تھدید بالقوه

دوره روحانیون به تدریج و به طور نسبی از امر قضاوت کنار گذاشته شدند و با جانشین شدن در این . رفت می

در تحوالت این بخش علی اکبر داور نقش اساسی را بر عھده . حقوقدانان جدید، دادگستری دنیاپسند ایجاد شد

ییس دیوان تمیز و صدراالشراف و او به ھمراه تنی چند از قضات باسابقه و آشنا به قوانین شرعی مانند اخوی ر. داشت

کارشناسان آشنا به قوانین اروپایی مانند منصورالسلطنه عدل، متین دفتری، الکساندر آقایان و سروری در این تحوالت 

علی اکبر داور که پس . مشارکت داشتند ضمن آنکه در جریان تنظیم قوانین از یک کارشناس خارجی نیز استفاده شد

ھا را منحل کرد و  ی تھران و شھرستان به وزارت رسید، عدلیه ١٣٠۵بھمن  ١٨مستوفی الممالک در ی  از ترمیم کابینه

او حقوقدانان دارای تحصیالت اروپایی را . با حضور شاه افتتاح کرد ١٣٠۶اردیبھشت  ۵ی دنیاپسند یا جدید را در  عدلیه

ی  البته بیرون راندن یکباره. ت آخوندی بیرون آوردی صدراالشراف، عدلیه را از صور جایگزین روحانیون کرد و به گفته

داور عالوه . روحانیون ممکن نبود، لذا برخی از آنان با تغییر لباس و معدودی با لباس روحانی ھمچنان مشغول کار شدند

ھا و  ه کار نوشتهبرای اینک. ای در قانون ثبت اسناد و امالک به وجود آورد براین با الھام از قوانین اروپایی تغییرات عمده

ی ثبت اسناد و  اسناد شرعی از محضر روحانیون گرفته شود قانون ثبت اسناد و امالک در مجلس تصویب شد و اداره

ولی در آن ھنگام کسی نبود که دفتر معامالت را اداره کند و از آنجا که شرایط داشتن دفتر . امالک تشکیل گردید

تدوین قوانین ترکیبی از فقه شیعه و قوانین رایج در . به دامن آنھا شدند رسمی را روحانیون داشتد به ناچار دست

با وجود این به دلیل حضور قوی فقه شیعه و روابط نسبتًا پایدار . کشورھای اروپایی بخش دیگری از تحول پدید آمده بود

چنین توجیه نماید که این  باقیمانده از گذشته و اعتراض متشرعان و برخی از روحانیون، سعی دولت بر این بود که

  .اعتنایی به قوانین اسالمی بیشتر شد ش به بعد بی ١٣١٠البته از سال . قوانین با اسالم منافات ندارد

ھا را برای خروج روحانیون از ارکان دولتی در این بخش فراھم  کارکرد دولت در بعد فرھنگی آموزشی نیز کامًال زمینه



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

شناسی ایران به منظور کشف آثار تمدن و فرھنگ ایران باستان،  لمللی ھنر و باستانا ھای بین برگزاری کنگره. نمود

ھای  ستایی، ایجاد دگرگونی در زبان فارسی با زدودن لغات عربی و وضع واژه ی فردوسی با ھدف باستان جشن ھزاره

ز کلمات معادل یا مھجور بودن جدید از جمله در امور نظامی که در نھایت به دلیل فقدان معادل یا مضحک بودن برخی ا

ممنوع گردید از جمله  ١٣١۴گسیختگی منجر شد و سپس تا تشکیل فرھنگستان در اوایل سال  آنھا به نوعی لجام

تغییر فرھنگ عمومی و جایگزینی فرھنگ باستانی و غربی و مبارزه با . شود کارکردھا و تحوالت این بخش محسوب می

  .ابعاد مھم تالش رضاشاه برای ایجاد دگرگونی در ساختار فرھنگی جامعه بودھای فرھنگ اسالمی نیز از  ارزش

در بعد آموزشی نیز تغییر محتوای دروس تحصیلی، جلوگیری از نفوذ روحانیون در آموزش و پرورش، تأسیس مدارس 

ھا و  تیی مدارس خصوصی و بیگانه نظیر مدارس مسیونری و بھاییان و زرتش مختلط دخترانه و پسرانه، توسعه

ای پنجاه ساله، تأسیس نھادھایی مانند پیشاھنگی و  ھا و ارامنه، اعزام مجدد محصل به اروپا پس از وقفه یھودی

ی  ، تغییر مدرسه١٣١٣تربیت بدنی، ایجاد دانشسراھای عالی و مقدماتی، تأسیس دانشگاه تھران در سال 

ی  اهللا مدرس تولیت آن را بر عھده داشت به دانشکده تھا آی ی علمی تھران بود و مدت ترین حوزه سپھساالر که مھم

ترین ارگان تبلیغی رژیم رضاشاه، از جمله کارکردھای پھلوی  معقول و منقول و ایجاد سازمان پرورش افکار به عنوان مھم

شدن و  ی آن کوتاه گیری سکوالر و تجددگرایانه بود که نتیجه اول به منظور تحول در ساختار آموزشی جامعه با جھت

ھای  دولت رضاشاه حتی از پشتوانه. ھای فرھنگی آموزشیشان در گذشته بوده کوتاه کردن دست روحانیون از نقش

  .اقتصادی کارکرد فرھنگی روحانیون نیز غافل نماند و با نظارت و کنترل دولت بر اوقاف، این نھاد را نیز در دست گرفت
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