
 

 

  

  :مسئلة مدرنيزاسيون در ايران

دوران حكومت رضاشاه  ن و تركيه درتاريخي ايرا-مقايسة تطبيقي

  )م1921-1941(و آتاتورك 

      2بهروز دلگشايي ،1تقي آزاد ارمكي

  22/4/90:تاريخ پذيرش  20/7/89:تاريخ دريافت

  چكيده

تقريبا در يك ) 1881-1938( آتاتورك كمال و مصطفي) 18783- 1944(رضاشاه پهلوي
بر، پروژة مدرنيزاسيون را برپاية هر دو ره. زمان در ايران و تركيه به قدرت رسيدند

 -برداشتي كم و بيش يكسان از مدرنيته آغاز كردند و دو كشور نيز به لحاظ اجتماعي
حال، فرايند مدرنيزاسيون در ايران و تركيه  با اين. تاريخي شباهتهاي فراواني دارند

اني و در اين پژوهش با كنار گذاشتن ديدگاه نظام جه. است  سرنوشتي متفاوت داشته
-همچنين تحليلهاي طبقاتي، فرهنگي و جغرافيايي و با تكيه بر تمايزات ساختاري

تاريخي، در پي يافتن پاسخي درخور به -نهادي بر مبناي استفاده از روشي تطبيقي
در نهايت، چهار زمينه از اين تمايزات كه به زعم ما تاثيري . چرائي اين تفاوت هستيم

ايم؛  را برجسته كردهاند  ت مدرنيزاسيون در دوكشور داشتهتعيين كننده بر تفاوت سرنوش
گيري نهادهاي مدرن در زمان آغاز پروژة  پيشينة شكل: اين چهار زمينه عبارتند از

اي، نهاد دين و رابطة آن با حكومت و  مدرنيزاسيون، تكثر قومي، گروهي، ايلي و طايفه
  .باالخره اقتصاد و دسترسي به درآمدهاي نفتي

نهادي، بحران، گسست، حكومت  -فرايند مدرنيزاسيون، تمايزات ساختاري كليدي واژگان

  خودكامه

  ــــــــــــــــــــــــــ       

 tazad@ut.ac.irناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ش استاد گروه جامعه  ١

 behruz.delgosha@gmail.comشناسي دانشگاه تهران،  كارشناس ارشد جامعه  2

تاريخها اغلب به ميالدي هستند؛ اين كار به دليل يكي شدن مبدا تاريخي ايران و تركيه و امكان مقايسة زماني   3
دربارة برخي از وقايع ايران، مبدا خورشيدي تاريخ نيز آورده شده . است فتهبا برخي وقايع جهاني صورت گر

   .است
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  طرح مسئله

كمال، پلكان قدرت را به سرعت  هاي باقي مانده از نخستين جنگ جهاني، رضاخان و مصطفي بر ويرانه
جام سريع و چارة كار را در ان 1هر دو رهبر، تقريبا در يك زمان به قدرت رسيدند. در نورديدند
كشورهاي ايران و تركيه نيز . فراگير به تقليد از غرب به عنوان تنها الگوي موجود ديدند 2مدرنيزاسيون

با توجه به فرايند مدرنيزاسيون، حداقل چهار شباهت اساسي داشتند؛ نخست اين كه هيچيك از دو 
راي اين دو كشور كشور مستعمرة غرب نشدند؛ ديگر آن كه چالش و محرك اولية مدرنيزاسيون ب

كه هر دو كشور داراي يك حكومت از پيش مستقر و همچنين فرهنگ غنيِ   بيروني بود؛ سوم اين
چهارم آن كه انتقال . سنتي، مشتمل بر باورهاي ديني، آداب ملي و هويتي تاريخي و افتخار آميز بودند

درت نه به واسطة حملة قدرت سياسي به نيروهاي مدرن چندين سال بطول انجاميد و اين انتقال ق
هاي بيرون از حكومت، بلكه غالبا با هدايت و رهبري نخبگاني  نيروهاي خارجي و يا خيزش عظيم توده

انقالب تركهاي جوان و . صورت گرفت كه خود سابقة كارگزاري در حكومت پيشامدرن را داشتند
  .هاي مشخص اينگونه تغييرات هستند انقالب مشروطه نمونه

ز ناكامي در برقراري جمهوري، در راس نظام پادشاهي قرار گرفت و از ارتش به عنوان رضاشاه پس ا
آتاتورك اما، نظام سابق را برانداخت و در راس نظام جمهوري . بازوي اجرايي طرحهاي خود بهره برد

ان را به مثابه اهرم اجراي مدرنيزاسيون بني 3نوبنياد قرار گرفت و بجاي تكيه بر ارتش، حزبي سياسي
تركيه از جنگ . اين دو مسير به سرنوشتي كامالً متفاوت در روند مدرنيزاسيون دو كشور انجاميد. گذارد

صورت درونزا از نظامي تك حزبي به نظامي  هدوم دهة چهل ميالدي ب ةجهاني دوم مصون ماند و از نيم
حكومت رضاشاه در ايران اما، . است چند حزبي و دموكراتيك توسعه يافت كه تاكنون حفظ شده

اي كوتاه پس از  دورهدر همچنين، حكومت جز . را از جنگ دوم جهاني در امان دارد كشورنتوانست 
هرچند  ،جنگ بين الملل دوم و به دليل خلع رضاشاه توسط نيروهاي بيگانه، محتوايي خودكامه داشت

اسالمي كه نخبگان  -نتيعالوه بر اين در ايران، نظام س. نهادهاي مشروطه حفظ شده بودند ،در ظاهر
 توانست در كمتر از چهار دهه پس از رضاشاه ،تحديد آن داشتند دست كممدرن سعي در استحاله و يا 

  .گيرد در دستبا بسيج نيروهاي مردمي، نخبگان مذكور را از صحنه خارج كرده و قدرت را 

  ــــــــــــــــــــــــــ       
١
  رئيس جمهور شد 1923شاه شد؛ آتاتورك در اكتبر  1925و در دسامبر  نخست وزير 1923ر نوامبر رضاشاه د  

٢
ذكور را عينا ژة ماستفاده نكرده و خود وا Modernizationبراي واژة  "نوسازي"در اين پژوهش از معادل   

ي نوسازي وضع موجود يا سنتي نيست بلكه اين نوسازي و يا به معناچراكه مدرن سازي صرفا . ايم به كار برده
  مستتر است "مدرن"كه مفهوم آن در واژة  پذيرد انجام ميبازسازي بر مبناي  شكل و محتوايي مشخص 

3
  بنيان گذاشته شد 1923ل در سا ) Republican People’s Party(حزب جهوريخواه مردم   
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بسيار، مدرنيزاسيون در  هاي چرا علي رغم شباهت: با اين مقدمات، پرسش اساسي ما اين خواهد بود

  ايران و تركيه سرنوشتي كامال متفاوت پيدا كرد؟

  

  هاي نظري مفاهيم و زمينه

براي مقايسة فرايند مدرنيزاسيون در ايران و تركيه در فاصلة دو دهة پس از جنگ اول جهاني، دوران 
 "هاي تاريخي يتفرد"حكومت رضاشاه و آتاتورك را نه به عنوان نقاط عطف تاريخي، بلكه در قالب 

كردن مدرنيزاسيون به عنوان نمايندة يك مقولة عام  مورد بررسي قرار خواهيم داد؛ يعني به جاي مطرح
اجتماعي در هر كشور - ي تاريخيا صورت پيامد منظومه آن را به) 1مثال مدرنيزاسيون اقتدارگرايانه(

ن در قالب قوانين جهانشمول اجتناب از بررسي مدرنيزاسيون و سير آ) 1387:125وبر، .(كنيم مي بررسي 
از اين . كنيم صورت تاريخي در هر كشور شكل گرفته را واكاوي مي و ويژگيهاي منحصر به فردي كه به

نظر، دستيابي به فهم بهتر تاريخي را نه با شرح دستاوردهاي اين دو رهبر و نه با برجسته كردن 
نهادي دو -، بلكه با دقت در تمايزات ساختاريگذاري و استراتژي سياسي تفاوتهاي آنها در سياست

) 1382:11مور، .(رساند خواهيم جانبه، به انجام كشور بويژه در نقطة عزيمت به سوي مدرنيزاسيون همه
، تاثير ساختار اجتماعي دروني كشورها و نه "نظام جهاني"يعني برخالف ديدگاههايي همچون ديدگاه 

و تاثير غرب را   با كشورهاي مدرن غربي را در مركز توجه قرارداده مناسبات آنها با ديگر كشورها بويژه
حتي در بررسي تاثير مخرب كشورهاي . ايم تنها به نقطة آغازين فرايند مدرنيزاسيون محدود ساخته

صورت سير طبيعي تاثير كشورهاي مركز بر  ، آن را نه به)بحران امنيت(غربي بر فرايند مدرنيزاسيون 
قالب بررسي ضعفهاي ساختاري كشورها كه راه را براي مداخلة بيگانگان  پيرامون، كه در

هاي اجتماعي كنار  تحليلهاي صرفا فرهنگي را نيز در تبيين پديده. 2ايم است در نظر گرفته همواركرده
گذاريم زيرا تجريد عامل فرهنگي از متن تجربة تاريخي و قبول آن به عنوان علتي مستقل را  مي

همچنين، اين فرض ) 348:همان.(دانيم گيري آن مي اجتماعي شكل-هاي تاريخي زمينهاز پوشي  چشم
اي در جلوگيري از هرج  ايم كه هرچند حكومتهاي پادشاهيِ استبدادي، نقش عمده نظري را لحاظ كرده

د اند اما در فرايند مدرنيزاسيون، تداوم و استمرار استبدا و مرج در ابتداي فرايند مدرنيزاسيون داشته
) 11:همان.(است شاهي و يا حكومت ديوانساالر نتايج ناخوشايندي براي مدرنيزاسيون و توسعه داشته

بنابراين، تمامي عوامل اجتماعي و تاريخي كه در نهايت به تثبيت قدرت خودكامه يا استبدادي در دست 

  ــــــــــــــــــــــــــ       

١
  Authoritarian Modernization  1385: اتابكي(مدرنيزاسيون اقتدارگرايانه يا آمرانه(   

2
نظريه نظام جهاني در جامعه شناسي تاريخي ايران راهگشا نخواهد بود،  زكه استفاده امنظور اين نيست   

  اند خوبي نشان دادهه ن نظريه را بكارآمدي اي )1378:زاده رجب(يا  )1382:فوران(يي مثل كارها
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ن مدرنيزاسيون قرار اند را در زمرة موانع توسعه و فرايند نهادينه شد فرد يا گروهي مشخص كمك كرده
   .ايم داده

اما، هرچند تمركز ما همچون برينگتون مور بر روي ساختار نظام اجتماعي و تفاوتهاي ساختاري 
است، با اين حال برخالف او، نوع سازمان داخلي طبقات  كشورها در دورة آغاز مدرنيزاسيون بوده

ا به عنوان معيارهاي تفاوت، در نظر حاكمه و رابطة آن با زمينداران، دهقانان و طبقات تجاري ر
بلكه تاكيد ما در اين پژوهش بيشتر بر نهادهاي اجتماعي مانند دين، اقتصاد و دولت . ايم نگرفته

دليل اتكاء بر مفاهيمي همچون حكومت استبدادي، طبقة   زيرا از نظر ما، مدل نظري مور به. است بوده
اجتماعي - مورد بررسي اين مقاله، بر ويژگيهاي تاريخيزميندار و يا طبقة بورژوا، دست كم در دورة 

  . ايران تطابق ندارد
حكومتهاي ايراني را برخالف حكومتهاي استبدادي در  "حكومت خودكامه"كاتوزيان با تكيه بر مفهوم 

اروپاي قرون وسطي، نه حكومتهايي متكي بر اقشار اجتماعي و در راس آنها بلكه مستقل از اقشار و در 
از اين ديدگاه، به علت عدم توانايي جامعه در ايجاد ) 1388:7كاتوزيان، .(داند ها و جامعه ميفوق آن

و در  2صورت حقوق و قوانين ثابت تنظيم ، سياستگذاريهاي دولت خودكامه هيچگاه به 1توازن قدرت
ي مثل هاي يابد؛ در نتيجه، پيشبرد پروژه قالب نهادهاي مختلف، پايدار نشده و عمق اجتماعي نمي

گيري نهادهاي مدرن است در  مدرنيزاسيون كه نيازمند دوران طوالني ثبات، انباشت تجربه و شكل
آبراهاميان نيز با دقت در تكثر و پراكندگي نظام . ماند چارچوب يك نظام سياسي خودكامه عقيم مي

دي محدود را به مشابهت در معيشت و زندگي اقتصا "طبقه"دهد كه اگر مفهوم  اجتماعي نشان مي
نكنيم و آگاه بودن به منافع طبقاتي و دنبال كردن منافع اقتصادي در حوزة سياست و حكومت را نيز به 

توان از وجود طبقات اجتماعي در ايران سخن گفت،  مي آن بيافزاييم آنگاه تا اوايل قرن بيستم به زحمت 
توانستند بر اين  مي بي، افراد كمتر زيرا به علت تكثر چشمگير عالئق ايلي، قومي، محلي، نژادي و مذه

اين ) 33، ص1380آبراهاميان، .(عالئق محلي فائق آيند و منافع طبقاتي خود را دريافته و دنبال كنند
عالوه بر كارا . دارد اي مشابه با برينگتون مور باز مي ويژگي ما را از كاربست تحليل طبقاتي، به گونه

اين  –حداقل تا اوايل قرن بيستم  - هاي كالن اجتماعيِ ايران دهنبودن تحليلهاي طبقاتي در مورد پدي

  ــــــــــــــــــــــــــ       

فئوداليسم،  او بويژه با نقد واژگان تحليل ماركسيستي، استفاده از مفاهيمي همچون فئوداليسم و يا حتي شبه  ١
، 1388كاتوزيان، . (بجا و مناسب نمي داندبورژوازي و حكومت استبدادي را دربارة تاريخ و جامعة ايران، 

  )48- 69صص
2
شبيه به  )Despotism(و مطلقه يا استبدادي) Arbitrary(خودكامه  ينظامهاي حكومت بين اين تمايز  

-393، صص1382بنديكس، ( .ئودال قائل شده استبين حكومت پاتريمونيال و ف رتمايزاتي است كه ماكس وب
386(  
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تكثر جامعة ايراني، پيامدهاي نابهنجاري براي پيشبرد پروژة مدرنيزاسيون به همراه داشته است كه در 
  . 1جاي خود به آن خواهيم پرداخت

  

  مدل نظري

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اي از تغييرات  در اين پژوهش، مدرنيزاسيون به عنوان فرايندي مرحله
يابد، در نظرگرفته شده  اي در وضعيت سنتي آغاز شده و تا وضعيت مدرن ادامه مي سياسي كه از جامعه

از منظر ايدة مراحل توسعه، نگاه ما به مدرنيزاسيون به  نظريات مطرح شده در قالب نظرية . است
، )1960،روستو(اقتصادي روستو -اجتماعي مراحل پنجگانة رشد. مدرنيزاسيون يا نوسازي نزديك است

و نظرية دانيل لرنر دربارة مراحل توسعه ) 1965، ارگانسكي(مراحل چهارگانة توسعة سياسي ارگانسكي 
: بنظر ميرسد نظرياتي از اين دست داراي دو مشكل اساسي هستند. اند از اين جمله) 1964، لرنر(

ريخي تنها بر شرايط خاستگاه اين نظريات كه غالبا غرب نخست اين كه در بسياري از مواقع به لحاظ تا
مثال، نظرية دانيل لرنر كه بر شهرنشيني گسترده به عنوان . و كشورهاي غربي است، منطبق هستند

است كه جهان اسالم و بويژه  اين نكته را از نظر دور داشته  قسمتي از فرآيند مدرنيزاسيون تاكيد كرده 
يرباز و پيش از آنكه پا در فرايند مدرنيزاسيون بگذارند، داراي شهرهاي بسيار كشورهاي خاورميانه از د

ديگر آن كه، به جاي تمركز بر پويش  .)1968، پولك( اند بزرگ با جمعيتهاي چند صدهزار نفري بوده
مكاني و به عنوان فرايندي از تغييرات دائما در حال  -مدرنيزاسيون و توسعه در شرايط مختلف زماني

صورت  اند و وضعيتهاي سنتي و مدرن را به اد، بيشتر بر ايستايي و جهانشمول بودن آن تاكيد كردهرخد
اي از وضعيت اول آغاز كند و مراحل  اند كه هرگاه جامعه دو وضعيت تعادلي در جامعه در نظر گرفته

  . مشخصي را طي نمايد الجرم در وضعيت تعادلي دوم قرار خواهد گرفت
است تا توسعه و مدرنيزاسيون را از منظري تاريخي  كرده عدود افرادي است كه سعي سيريل بلك، از م

او چهار فاز اساسي فرايند مدرنيزاسيون را در يك بررسي تطبيقي  .)1967، بلك( مورد بررسي قرار دهد
يكم، چالش مدرنيته : اين مراحل عبارتند از .)67:همان( كشور جهان مشخص مي كند 140ميان حدود 

ها و نهادهاي مدرن و پيدايش مدافعان مدرنيته در درون آن  برخورد اولية يك جامعة سنتي، با ايدهو 
و يا ناشي از برخوردهاي خارجي با ) درونزا(تواند ناشي از تغيير و تحوالت دروني جامعه مي جامعه، كه 

تقال قدرت از رهبران گيري و تثبيت يك رهبري مدرن كننده و ان باشد؛ دوم، شكل) برونزا(ديگر جوامع

  ــــــــــــــــــــــــــ       
١
ات بنيادين شرق ريشه در كارهاي وبر، ماركس و انگلس در زمينة تمايز در مورد ايران "جامعة ضعيف"ديدگاه   

دربارة ويژگيهاي تاريخي ايران  )1362:عيسوي(و  )1339:لمتون(، )1363:بارير(همچون  آثاريوغرب و همچنين 
  دارد
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غالبا روستايي و  اي سنتي به مدرن؛ سوم، دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي به حدي كه جامعه
چهارم، يكپارچگي جامعه و سازماندهي مجدد . شود اي غالبا شهري و صنعتي مبدل  كشاورزي به جامعه

احل مطرح شده در نظرية اين مراحل از چند جهت با مر. ساختار اجتماعي تحت تاثير اين تغييرات
اوال با در نظر داشتن پيشبرد مدرنيزاسيون در تمامي كشورها و مناطق جهان و مقايسه . نوسازي متفاوتند

 -ثانياً امكان صورتبندي هر مرحله بر اساس ويژگيهاي خاص تاريخي. اند و بررسي آنها به دست آمده
و ايستا نيستند و مرحلة آخر كه يكپارچگي نهايي  ثالثا، پايان يافته. اجتماعي مناطق مختلف وجود دارد

جامعه در قالب يك نظام مدرن نام گرفته براي هيچ كشوري كامال به وقوع نپيوسته وكماكان در حال 
  . وقوع است

تاريخي مدرنيزاسيون در - وارد و راستو با در نظر داشتن ديدگاه نظري بلك و با انجام مقايسة تطبيقي
از نظر آنها ) 1970،وارد.(نندك ون نظري مناسبي در تكميل مدل نظري بلك فراهم ميژاپن و تركيه، رهنم

صورت واكنشي از سوي  بوجود آمدن تغيير در نظام اجتماعي، بحرانهايي به همراه دارد كه غالبا به
د آنها اين بحرانها كه قابليت اخالل و يا حتي ايجا. گيرد ساختارها و نهادهاي از پيش موجود صورت مي

اند؛ گروه اول، عوامل و  هكردبندي  در فرايند مدرنيزاسيون دارند را در قالب دو گروه طبقه 1گسست
زمان برخورد با محرك خارجي : كيفيتهاي از پيش موجود كه نخبگان مدرن كنترلي بر آنها ندارند، مثل

و رهبران دستة دوم، مشكالت و بحرانهايي كه نخبگان . به عنوان عامل تحريك مدرنيزاسيون
قابليت بكارگيري نهادهاي سنتي در : توانند آنها را دستكاري و كنترل كنند، از جمله مي مدرنيزاسيون 

، بحران )ملت-تشكيل هويت ملي حول مفهوم دولت(راستاي انجام مقاصد مدرنيزاسيون، بحران هويت
ن توسعة ، بحرا)ميزان خطر دائمي نفوذ و اعمال قدرت كشورهاي توسعه يافته(امنيت

مشكالت مربوط به توازن در توسعة اقتصادي و سياسي و همچنين توجه به اصالح جدي (اقتصادي
و بحران ) همبستگي رهبران سياسي و نفوذ آنها بين مردم(، بحران مشروعيت )زيرساختهاي اقتصادي

  )437-466:همان(مشاركت سياسي و بطوركلي مشكالت مربوط به رابطة نظام سياسي و مردم 
در ابتدا وضعيت . آمده است 1ر اساس آنچه گفته شد، مدل نظري اين پژوهش در نمودار شمارة ب

. ورود برخي از محركها به اين وضعيت آن را با چالش مواجه ميكند. پيشامدرن و سنتي برقرار است
شكست در برابر روسيه در قرن نوزدهم براي ايران و شكست در برابر اطريش و روسيه در قرن 

در واكنش به اين محركها يك گروه . هاي مشخص چنين چالشي هستند هم براي عثماني نمونههجد

  ــــــــــــــــــــــــــ       
١
معناي به خطر افتادن اقتدار سياسي رهبران مدرنيزاسيون توسط ركود اقتصادي، بحران سياسي و يا ه گسست ب  

ت ساقط شوند و امكان پيشبرد پروژة مدرنيزاسيون را از دست نحوي است كه از قدره حملة دولتهاي خارجي ب
  بدهند
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گيرد و اصالحاتي غالبا در راستاي تقويت و تغيير  خواهان تغييرات در نظام رهبري سياسي شكل مي
اصالحات حكومتهاي قاجار و . پيوندد بوقوع مي) 1مدرنيزاسيون تدافعي(كاركرد نهادهاي موجود 

اي نسبتا طوالني از حركات اصالحي،  پس از انجام دوره. اند ني در طول قرن نوزدهم از اين نوععثما
طي تغييري غالبا انقالبي يك انتقال قدرت از رهبري پيشامدرن به رهبري مدرن و متشكل با اراده و 

ا به تخت فاصلة انقالب مشروطه ت. پذيرد توانايي الزم براي انجام مدرنيزاسيون فراگير صورت مي
و انقالب تركهاي جوان تا رياست جمهوري آتاتورك در ) 1906-1925(نشستن رضاشاه در ايران 

سپس با رهبري جديد، تغييرات گستردة اقتصادي، . بيانگر اين دورة انتقال است) 1908-1923(تركيه 
ادهاي جديدي كم نه بدنبال اين تغييرات كم. پيوندد تكنولوژيك، بوروكراتيك و اجتماعي بوقوع مي

. انجامد شود كه به بروز بحرانهاي مختلف مي شكل گرفته و ساختار نظام اجتماعي دچار دگرگوني مي
حل اين بحرانها با انجام تغييرات بيشتر در نهادهاي مختلف اجتماعي بويژه دولت همراه است و در 

دهد؛ در غير  رار مينهايت جامعه را در يك سطح كيفي متفاوت با سطح پيش از اعمال محركها ق
پس از حملة متفقين به ايران و همچنين پس . شود اينصورت فرايند مدرنيزاسيون با گسست مواجه مي

اما . از انقالب اسالمي، گسست همراه با سقوط حكومت و فروپاشي نظام سياسي بوجود آمده است
مدل نظري از حوصلة  شرايط پس از اين دو وضعيت باهم يكسان نبوده و گنجاندن آن در قالب يك

ياد  "دورة گذار"از اين روي، ما از وضعيت پس از گسست با تعبير كلي . اين مقاله خارج است
دانيم كه فرايند مدرنيزاسيون غير قابل توقف دائم است و پس  با اين حال، به لحاظ تاريخي مي. كنيم مي

ة مدرنيزاسيون، شكل از هر گسست و سپري شدن دورة گذار، باز يك كادر رهبري پيشبرند
بايد تاكيد كنيم كه اين مدل بيش از آن كه علّي باشد، توصيفي است و آن را بيشتر براي . خواهدگرفت

در اين مقاله، تمركز اصلي بر روي مراحل پنجم تا هشتم . گيريم كار مي تفسير فرايند مدرنيزاسيون به
بر مبناي . در پيمودن اين مراحل را تبيين كنيمخواهد بود تا بتوانيم داليل تفاوت مسير ايران و تركيه 

اين تبيين و در پايان پژوهش، تفاوت فرديتهاي تاريخي مدرنيزاسيون در ايران و تركيه را مشخص 
  . خواهيم كرد

گفته ابتدا وضعيت نهادهاي دو كشور در زمان آغاز فرايند مدرنيزاسيون  در ادامه، با استفاده از مدل پيش
و همچنين تكثر  2نهادي به لحاظ نهادهاي دولت، دين، اقتصاد-ز ويژگيهاي ساختاريو سپس آن دسته ا

  ــــــــــــــــــــــــــ       
١
  Defensive Modernization  1967:بلك(اين اصطالح توسط سيريل بلك وضع شده است(  

2
اوال، منابع كافي براي انجام چنين مقايسه اي در  زيراايم  بررسي نهاد خانواده، را نيز از اين پژوهش كنار گذاشته  

در اختيار د و ثانيا براي بررسي تاثيرات چنين نهادي بر پيشرفت مدرنيزاسيون، مدل نظري مناسبي دسترس نبو
گيري اين نهادها در دو كشور  تاثير نهادهاي آموزشي در دو كشور را نيز به پيشينة شكل همچنين بررسي. نداشتيم

  ايم محدود ساخته
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اند را  و تنوع اقوام و گروههاي اجتماعي، كه بر كيفيت بحرانهاي ناشي از پيشبرد مدرنيزاسيون موثر بوده
  .كنيم بررسي مي

  

  مدل نظري فرايند مدرنيزاسيون در كشورهاي غير غربي -1نمودار شمارة 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 

  

  

  روش شناسي

است كه از نظر ويژگيهاي كيفي شباهت  "تطبيقيِ مورد محور-تاريخي"روش اين پژوهش، روش 
روش . با اين حال يك مطالعة موردي صرف نيست. دارد 1بسياري به مطالعات موردي با موارد محدود

صورت سنتي كيفي است و  يكم، به: تاريخي با موارد محدود داراي ويژگيهاي مشخصي است-تطبيقي
) در تقابل با عليت انتزاعي(و تاريخي ) در تقابل با پژوهش متغير محور(بيشتر به پژوهش مورد محور 

تر در مقايسه با تحقيقات كمي  دوم، در اين روش پژوهشگران به پرسشهايي انضمامي. تمايل دارد
ررسي در كشورها و مناطق مشابه تناسب هاي پديدة تحت ب هاي اجتماعي و ريشه پردازند كه با زمينه مي

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
 Small N 

وضعيت )1
ساختاري 
 پيشامدرن

وارد شدن ) 2
محرك بيروني  به 

 نظام پيشامدرن

پيدايش گروههاي ) 3
 تجددخواه درون

حكومت و در پيش 
 گرفتن اصالحات

بحرانهاي  پيدايش) 6
اجتماعي، اقتصادي و 

 سياسي در مقابل  تغييرات

انجام تغييرات ) 5
گستردة اقتصادي، فني، 
  بوروكراتيك و اجتماعي

شكست در حل  ) 8
 گسستبحرانها و 

 در مدرنيزاسيون

حل بحرانهاي مختلف توسط ) 7
گروههاي تجددخواه و رخداد تغييرات 
كيفي بويژه در حوزة نظام سياسي و 
  ادامة تغييرات اقتصادي و اجتماعي

انتقال قدرت به نيروهاي )4
گيري رهبري  مدرن و شكل

 رن كنندة متشكلمد

دورة ) 9
 گذار
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بيشتري دارند و ماهيتاً به پيچيدگي و انفراد تاريخي حساس هستند و از همين رو براي بررسي 
سوم، اين پژوهشها در عين . ندا مناسب) مثال مدرنيزاسيون يا توسعه(رخدادهاي تاريخي مشخص 

چهارم، پژوهشگر تطبيقي، . عينيت دارندتفسيري و تاريخگرا بودن، تجربي هستند و دغدغة تعميم و 
اگرچه (صورت ضمني فرض ميكند كه واحدهاي اجتماعي كالن واقعيت دارند و آنها را  حداقل به

ها يا جمعيتهاي آماري كار  پنجم، روش تطبيقي با نمونه. تعريف مي كند) گاهي اوقات در خالل تحقيق
) 46-23 :1388ريگين، (گيرد  سي را در نظر ميكند، بلكه همة مصداقهاي مناسب پديدة تحت برر نمي

درنهايت، هدف اين نوع از پژوهش، تبيين تفاوتهاي موجود ميان مصاديق رخدادي واحد است 
 )مثال رخداد مدرنيزاسيون در ايران و تركيه) (220:همان(

  

  گيري نهادهاي مدرن در زمان آغاز پروژة مدرنيزاسيون پيشينة شكل

و پس از آن شكست از روسيه و واگذاري خانات ) 1718(جنگ با اطريش شكست قطعي عثماني در 
، موجب شد تا عثمانيان طعم )1774(مسلمان نشين كريمه به آن كشور طي عهدنامة كوچوك كينارجا 

و تركمانچاي ) 1813(هاي گلستان  تلخ برتري غرب را بسيار پيشتر از تجربة مشابه ايرانيان در عهدنامه
اقتصادي -نظامي-ين شكستها سرآغاز بازنگري نخبگان عثماني در ساختارهاي اداريا. بچشند) 1825(

عالوه بر تقدم زماني در شروع فرايند اصالحات، . ١بود از همتايان ايراني  خود، حداقل نيم قرن پيش
در ابتداي قرن . تري نسبت به حكومتهاي ايراني همدورة خود داشت حكومت عثماني وضعيت باثبات

امپراطوري عثماني بيش از چهار قرن پايدار مانده و يك بوروكراسي مالي و اداري نسبتاً  نوزدهم،
اما . كارآمد و همچنين ارتشي دائمي و قدرتمند را از دوران اوج خود در قرن شانزدهم به ارث برده بود

گرفت،  كلحكومت صفوي به عنوان قدرتمندترين همتاي آنان در ايران با اينكه حدود يك قرن ديرتر ش
 ساماني از هم پاشيدن صفويان سرآغاز نزديك به يك قرن بي. نتوانست كمي بيش از دو قرن دوام آورد

براي [سدة هجدهم "بنابراين، . و جنگ خونبار داخلي ميان ايالت و طوايف براي دستيابي به قدرت بود
اثرات منفي آن به اضافة و ) 161: 1382فوران، ( "سدة تحول وارونه در مقياسهاي عظيم بود] ايران

مشكالت ويژة حكمراني قجري باعث شد تا قاجاريه نتواند ساختارهاي از هم پاشيدة ايران در قرن 
رغم تالشهاي معدود اصالحي، طي قرن نوزدهم همچنان سير  هجدهم را بازسازي كند و ايران علي

 ند تشديد شد بطوريكه ايران دراين رو  پس از مشروطه و بويژه با رخداد جنگ جهاني. قهقرايي پيمود
بارير، (اي يكسره دهقاني بود  كشوري ورشكسته با نهادهاي اقتصادي بدوي و جامعه) ش.ه1300(1921
1363 :22(.  

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
  )449-357، صص1370شاو، : (يون در عثماني رجوع كنيد بهبراي ديدن تاثير جنگ بر آغاز مدرنيزاس  
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گيري نهادهاي مدرن طي اصالحات قرن نوزدهم در دو  مقايسة وضعيت دستاوردهاي اصالحي و شكل
آهن، بانك و مدارس  احداث چاپخانه، راه. ستكشور ايران و عثماني به خوبي گوياي مطالب فوق ا

گوياي  1 ارقام جدول شمارة. ١متوسطه، تقريبا در عثماني بيش از نيم قرن زودتر از ايران انجام شد
تقريبا مصادف با آغاز پادشاهي رضاشاه، در مقايسه با تركيه و  1925وضعيت اقتصادي ايران در سال 

  .مصر است
آغاز شد اما ) 1906( ري و نظامي نيز در ايران اساسا پس از انقالب مشروطهاصالحات قانوني، مالي، ادا

ها، هيئت  ، تشكيل وزارتخانه)1826(اين گونه اصالحات در عثماني، ازجمله تاسيس ادارة اوقاف 
، لغو اقطاع داري و )1831(، انجام سرشماري)1826(وزيران و گروههاي مشورتي در امور حكومتي

، قانون اساسي مشروطه به پيروي از بلژيك )1840( مقررات حقوقي و قانون جزا ،)1831( ثبت اراضي
همه  ٢)1877(، تاسيس مجلس مشروطه و برگزاري اولين انتخابات در تاريخ ممالك اسالمي )1876(

در عثماني، ) 90-170 :1372لوئيس، .(هاي مشابه خود در ايران انجام پذيرفتند بسيار پيشتر از نمونه
اما  . تاسيس شد 1828د به سبك اروپايي با يونيفورم و نظام نوين سربازگيري تا سال ارتش جدي

محقق شد و پيش از آن ارتش ايران به عنوان  1925٣تا  1921نوسازي نيروي نظامي ايران در سالهاي 
  )132: 1373خو،  خليلي(يك نهاد، به طرز استثنايي ضعيف بود
آغاز قرن بيستم وضعيت ايران تفاوت چنداني با آغاز قرن نوزدهم بنابراين، به لحاظ نهادهاي مدرن در 

كم توانست يك حكومت متمركز به همراه بسياري از نهادهاي مدرن را تحويل  نداشت؛ آتاتورك دست
توان گفت كه رضاشاه از  مي پس . آورد بايست نخست آن را بوجود مي بگيرد، در حاليكه رضاشاه مي

اتورك در قرن بيستم كه همتاي سلطان محمود دوم عثماني در قرن نوزدهم بسياري جهات نه همتاي آت
اين امر نتايج مهمي در تفاوت شيوة مدرنيزاسيون در زمان آتاتورك و ) 212: 1385اتابكي، .(است بوده

رضاشاه به بار آورد؛ نخست آنكه، حكومت رضاشاه بر خالف آتاتورك بايد بسياري از وقت و انرژي 
آهن گوياترين مثالها در اين  ارتش و راه. كرد يجاد نهادها و زيربناهاي مورد نياز ميخود را صرف ا

تر از او  يافتن به نتايجي مشابه با آتاتورك، رضاشاه روشي بسيار راديكال بنابراين براي دست. اند زمينه

  ــــــــــــــــــــــــــ       
١
و براي شرحي از ) 252- 128، صص1372، لوئيس(به  ماني در دورة اصالحاتدستاوردهاي عث ي درباره  

) 105- 104، صص1356رابينسون، (به  ف تركيه تا قبل از جنگ جهاني اول، معادن و صنايع مختلها كارخانه
  .مراجعه كنيد

2
  .از سرگرفته نشد 1908سلطان عبدالحميد دوم موقوف شد و تا سال  توسطدر عثماني دوام نداشت و مشروطه   

3
  لشكر ايجاد 5نفره در  40000رتشي به ادغام نيروي قزاق و ژاندارم دست زد و ا 1921رضاشاه در   

، 1373، خو ييلخل(قانون نظام وظيفه در مجلس پنجم تصويب شد  1925در ) 108، ص1380، آبراهاميان(كرد
  )139ص
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ايجاد شد و گزيد و در مقايسه با تركيه بحرانها و تنشهاي بيشتري در بدنة سنتي جامعه ايران  بر
  )130: 1383كرونين، .(گرايانة رضاشاه دشمنان بيشتري يافت اصالحات غرب

  
  )594ص ،1362 عيسوي،( 1925ايران، مصر و تركيه در سال  - 1جدول

  تركيه  مصر  ايران  
  13,1  14  12,5  جمعيت به ميليون نفر
  246  250  88  واردات به ميليون دالر

  4700  4555  250  آهن به كيلومتر راه
  7500  17740  4450  )1926سال (اتومبيل 

  59000  90000  ....  )1928سال (محصول سيمان به تن 
  5000  109000  ....  )1928سال (محصول شكر تصفيه شده به تن 
  413000  635000  74000  محصلين مدارس

 

ئت كم هي رغم رشد آهسته، تا قرن بيستم، دست دوم اينكه، اصالحات عثماني در قرن نوزدهم علي
وجود چنين نيرويي براي . گيري بود اي بوجود آورد كه داراي علم، ظرفيت و قدرت تصميم حاكمه

انجام انقالب بزرگ اجتماعي و سياسي كه توسط آتاتورك انجام پذيرفت و تركية نوين را بوجود آورد 
سياسي و  اما ايران همانند بسياري از كشورهاي عربي منطقة خاورميانه، فاقد نيروي. ضروري بود

آموزش ديدة كافي و كارآمدي بود كه قابليت تشكيل يك حزب فراگير، مثل حزب جمهوريخواه مردم 
مقايسة سابقة پرورشي و آموزشي آتاتورك و رضاشاه به عنوان ) 456: 1970وارد، (تركيه را داشته باشد

م وجود نيروهاي خبره و از ديگر نتايج مهم عد 1.رهبران مدرنيزاسيون، مثالي گويا در اين زمينه است
تا  1921ارتش ايران از . تكنوكرات، سپردن تام و تمام فرآيند مدرنيزاسيون به ارتش و نظاميان است

-145 :1373خو،  خليلي(بر دولت مسلط شد  1925كرد و از  يتقريبا مستقل از دولت عمل م 1925
حكومت عثماني، حزبي سياسي  اما آتاتورك توانست با تكيه بر نهادهاي از پيش موجود در .)143

  . تشكيل دهد و اعمال قدرت سياسي را از طريق حزب و دفاتر آن در سراسر كشور به انجام رساند
، باعث تبديل 2به بعد 1311-12ماهيت نظامي حكومت رضاشاه بويژه در نيمة دوم حكومتش از سالهاي

ار اجتماعي به يك حكومت كامال آن از يك ديكتاتوري مبتني برقانون و برخوردار از حمايت اقش
  ــــــــــــــــــــــــــ       

١
، 1992كينراس، (و  )1981:صديق(، )341-342، صص1372 لوئيس،(براي آشنايي با سرگذشت آتاتورك به  

مراجعه  )186-189 ، صص1377، غني(براي آشنا شدن با شرحي مختصر از زندگينامة رضاشاه به و ) 7- 42صص
  كنيد

2
  ) 119 ، ص1373خو،  خليلي(رجوع كنيد به  شاهرضاهاي مختلف حكومت  دربارة دوره شرحي ديدنبراي   



  
 1390تابستان ، اجتماعي ايران، سال دوم، شماره پنجم و ششم مجله بررسي مسائل          132

 

  

خودسر و جدا از اين اقشار شد كه پايداري آن و مدرنيزاسيون مورد نظرش را در دراز مدت مختل 
از يكسو با تمركز روزافزون قدرت، نيروها و افراد كارآمد بيشتري از دايرة قدرت بيرون . 1كرد مي
اقتصادي با توسعة سياسي، به توقعات روز  افتادند و از سوي ديگر، به علت متوازن نبودن توسعة مي

سياسي مردم كه به واسطة بهبود ارتباطات، افزايش ميزان سواد، امنيت فراگير و -افزون اجتماعي
. شد نمي  هاي شهري ايجاد شده بود پاسخ مناسبي داده همچنين  افزايش سطح زندگي بويژه در توده

سياسي اقشار گوناگون مردم در حكومت، از نفوذ بنابراين همراه با مسدود شدن راههاي مشاركت 
. شد ها در راستاي پيشبرد پروژة مدرنيزاسيون كاسته مي حكومت در بين مردم و توان آن در بسيج توده

اين جدايي حكومت از مردم به بحران مشروعيت سياسي آن دامن زده و از توانايي حكومت در 
از سلطه و نفوذ آنها و در نتيجه غلبه بر بحران امنيت زني با قدرتهاي برتر غربي و جلوگيري  چانه
بطور مثال، هنگام تجديد نظر در قرارداد نفت دارسي، حكومت در نهايت به بسياري از . كاست مي

همچنين طي جنگ ) 290- 303: 1358فاتح، .(هاي تحميلي شركت نفت ايران و انگليس تن داد خواسته
گاه ضعيف مردمي حكومت، توانستند بدون مقاومت جدي مردم، جهاني دوم نيز متفقين با علم به پاي

كاتوزيان، .(ايران را اشغال كنند و حتي با عزل رضاشاه براي خود محبوبيت عمومي نيز كسب نمايند
1380 :201(  

  

  اي تكثر قومي، گروهي، ايلي و طايفه

ر حدود يك چهارم كل ميليون نفر بود كه د 4/2جمعيت عشاير ايران در اوايل قرن بيستم در حدود 
بارير، ( پنجم جمعيت شهرنشين و مابقي روستائي بودند گرفت و تنها يك جمعيت كشور را در بر مي

درصد از جمعيت كشور روستائيان و مابقي شهرنشين  70در عثماني، در كل، حدود  .)22: 1363
غياب قدرتهاي فئودالي، همواره در ايران، از قرن يازدهم ميالدي به بعد، در ) 11: 1374انتخابي، .(بودند

اي كه به تنهايي و يا در ائتالف با  قبيله. است حكومت مركزي به نوعي برآمده از  ايالت و عشاير بوده
توانست ايالت و قبايل ديگر را سركوب كند قدرت را قبضه و تا هنگامي كه گروه  ديگر قبايل مي

- 1925(پادشاهي قاجار. كرد ند، حكمراني ميديگري از ايالت و عشاير قدرت را از دستش خارج كن
نيز از اين قاعده مستثني نبود و اين نقش پررنگ ايالت و طوايف در حكومت تا زمان برآمدن ) 1794

قوميتهاي (قومي در عثماني بسيار زياد بود -هاي ديني در مقابل، هرچند تعداد فرقه. رضاشاه ادامه داشت
اما اوال، اين فرقه ها به لحاظ نوع زندگي، يكجانشين ) يوناني ترك، كرد، ارمني، مجار، صرب، عرب و

اي و مرزي تعداد معدودي از عشاير  و روستايي بودند و فقط در قسمتهاي محدودي از مناطق حاشيه

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
  )21-37: 1380كاتوزيان، (براي توضيح كامل تمايز حكومت ديكتاتوري و حكومت خودكامه رجوع كنيد به  
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ثانيا، پس از جنگ جهاني . كردند كه اصوال تاثير محسوسي در نظام حكومتي كشور نداشتند زندگي مي
ري عثماني و جدا شدن قسمتهاي اروپايي و عربي و همچنين پس از مبادالت اول و فروپاشي امپراطو

جمعيتي با يونان بعد از جنگهاي استقالل، مشكل تكثر قوميتها به ميزان زيادي در حدود جغرافيايي 
: 1385اتابكي، . (تركية فعلي حل شد و تركية جديد به مراتب كمتر از ايران با تنوع قومي مواجه بود

206(  
د ساختار ايلي در ايران، هم در تضعيف جامعه و هم در تضعيف دولت نقشي بسزا داشته است وجو
تضادهايي را ) نشين زمينداري اسكان يافته و دامداري كوچ(وجود دو روش اقتصادي "، نخست زيرا

ران دركشور دامن مي زد و مبارزه ميان قبايل كوچنده با افراد ساكن، از جنبه هاي پر اهميت تاريخ اي
اي در زندگي ايالتي  ، عاليق گروهي مبتني بر تبارهاي عشيرهدوم) 33، ص1380آبراهاميان، .("بود

، ايالت و قبايل در اواخر قرن نوزدهم بر سه چهارم خاك سوم. همواره بر عالئق ملي ارجحيت داشت
ان نيرويي گريز از راندند و در حيطة حكمراني خود استقالل نسبي داشتند و غالبا به عنو ايران حكم مي

مثل قراردادهاي (مركز، حاكميت متمركز ملي را چه با بستن قراردادهاي مستقل با دولتهاي بيگانه 
و ) هاي نفت خوزستان دوجانبة ايالت بختياري و عرب با دولت انگلستان براي تامين امنيت مسير لوله

اوج نابساماني ناشي از حضور . دندكر گيري نهادهايي مثل ارتش ملي، تضعيف مي چه با اخالل در شكل
توان در سالهاي پس از جنگ جهاني اول و پيش از  مي پررنگ عشاير در ساختار اجتماعي ايران را 

  .)353: 1377غني، (١برآمدن رضاشاه مشاهده كرد
با توجه به ساختار . چنين وضعيت نابساماني، پيامدهاي مخربي بر فرايند مدرنيزاسيون ايران داشت

ايلي ايران در مقايسه با تركية بعد از جنگ جهاني اول، غلبه بر بحران هويت و - متنوع قومي بسيار
درحاليكه آتاتورك، درگير جنگ استقالل با . ملت مدرن در ايران كاري سهمگين بود-تشكيل دولت

با جنگ . نيروهاي خارجي بويژه يونانيان بود، رضاشاه به جنگ با نيروهاي شورشي داخلي مشغول بود
گرايانه كمك شاياني كرد اما  گيري احساسات ملي نيروي خارجي، به همبستگي داخلي تركيه و شكل

گيري روحية  توانست چندان به شكل داد اما نمي جنگهاي داخلي هرچند ايران را از تجزيه شدن نجات
ظاميان در همچنين، اولويت باالي ايجاد امنيت در كشور باعث حضور فعال ن. گرايانه كمك كند ملي

ساختار سياسي بود و در ايران بر خالف تركيه، نه تنها نظاميان از مناصب حكومتي رانده نشدند بلكه 
بنابراين پيچيدگي زياد غلبه بر . ٢پس از مدت كوتاهي، تقريبا بر تمامي اركان حكومتي مسلط شدند

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
  )353ص ،1377، غني: (وضعيت تسلط ايالت و طوايف بر قسمتهاي مختلف ايران رجوع كنيد به براي ديدن  

را كه از  ، آتاتورك مرداني مانند علي فواد و كاظم كارابكر)1924(ريخواه مردمگيري حزب جمهو در زمان شكل  2
كرد تا بين منصب نظامي و نمايندگي مجلس يكي را برگزينند و  قهرمانان دورة جنگ استقالل بودند موظف
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كرد و باعث شد تا توسعة  بحران هويت به سيطرة نظاميان بر امور كشوري عالوه بر امور لشكري كمك
سياسي همشان توسعة اقتصادي و تكنولوژيك رشد نكرده و برخالف شكل مدرن، محتواي حكومت 

  . هاي پيشين باشد كماكان بازتوليد خودكامگي

  

  نهاد دين و رابطة آن با حكومت

ه متفاوتي در تركيه هركدام نقش و جايگا) شافعي- بيشتر حنفي(نهادهاي ديني تشيع در ايران و تسنن 
 نهاد تسنن در تركيه از اركان مسلم حكومت و مفتي اعظم استانبول. در جامعه و حكومت داشتند

گيري در باب عالي  هاي ثابت تصميم ، از قرن شانزده و بويژه از قرن هفدهم به بعد، از پايه)االسالم شيخ(
رف ديگر، شخص سلطان از ط. بود) گيري در حكومت عثماني دفتر صدر اعظم و محل اصلي تصميم(

همتراز با جايگاه سياسي خود به عنوان راس هرم قدرت، عنوان خالفت را نيز به عنوان باالترين مقام 
االسالم در درون حاكميت  در طول قرون متمادي، قدرت منصب شيخ. كشيد ديني اهل تسنن، يدك مي

االسالم  طنت، به اخذ فتوا از شيخگرفت تا آنجا كه در مواردي براي بركناري پادشاهان از سل اوج مي
اما اين امر بيش از آنكه نمايانگر قدرت آنان باشد نشان دهندة حاكميت كانونهاي . شد اقدام مي

: 1381دورسون، .(درخواست كنندة فتوا بر جريان ديني و وابستگي كارگزاران ديني به اين كانونهاست
سياسي حكومت، استقالل خود -ال در نظام اداريبدين ترتيب نهاد دين در عثماني، با حضور فع) 225

هاي  به لحاظ اجتماعي، اين فرقه. المصالحه قرار داده و از نفوذ اجتماعي آن كاسته شده بود را وجه
و روساي درويش و صوفي آنها بودند كه در بين ...) علوي، بكتاشي، نقشبندي و (گوناگون اسالمي 

نظرية رسمي مذهب شيعه، برپاية مخالفت . ضيه بكلي متفاوت بوددر ايران ق. مردم نفوذ بيشتري داشتند
اما بر حسب ضرورت تا زمان ظهور امام دوازدهم كه حكومت ديني بر پاية . با دولت غاصب استوار بود

اصول شيعه شكل گيرد، حكومت غاصب براي حفظ نظم و ايجاد ثبات در جامعة مسلمين و گردش 
آمده و مصلحت انديشي  شيعه با حكام كنار مي) 63 :1373خو،  خليلي.(١امور، قابل پذيرش است

كرده ولي اين مصلحت انديشي به معناي دست كشيدن از ايدة اساسي غاصب بودن حكام در زمان  مي
به عبارت ساده، ) 54: 1372عنايت، .(امام غائب نبوده و ماهيت يك معافيت مستعجل داشته است

از سوي ديگر، روحانيون با داشتن ) 5: 1969آلگار، (".استحكومت شيعي عبارتي پارادوكسيكال "

                                                                                                                        

ع شدند مگر متعاقب آن قانوني از مجلس گذراند كه بر مبناي آن نظاميان از كانديداتوري براي مناصب حكومتي من
  )381، ص1970 وارد،(باشند ماه پيش از آن از منصب نظامي خود استعفا داده آنكه تا دو

1
: 1363، حائري(شود  ميتوجيه  "مقدمة واجب، واجب است"اين ضرورت در زمان غيبت تحت عنوان نظرية   

11(  
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استقالل مالي به واسطة دريافت وجوهات شرعي و حق انحصاري در ادارة موقوفات، موضع غيروابستة 
همچنين، روحانيون شيعه مانند همة مردم امكان اشتغال، . كردند خود در قبال حكومت را تحكيم مي

پس بطور كلي، تعامل حكومت با روحانيون نه به واسطة جايگاه  .تجارت و كسب درآمد نيز دارند
رسمي آنها در سلسله مراتب قدرت، كه به دليل پايگاه اجتماعي قدرتمند آنها بود و مشروعيت نهاد 

  . روحانيت در جامعه به مشروعيت سياسي نهاد حكومت گره نخورده بود
تركيه، نه تنها كماكان مشروعيت اجتماعي نهاد دين  نتيجه آنكه در ابتداي قرن بيستم در ايران، بر خالف

از مشروعيت سياسي حكومت مستقل باقي مانده بود، بلكه به واسطة تقابل آشكار نهاد دين با حكومت 
بنابراين، . در رخدادهايي مانند جنبش تنباكو و انقالب مشروطه، اين مشروعيت افزايش يافته بود

بر نهاد دين در ايران تاثير چنداني نگذاشت اما در تركيه به دليل ناكارآمدي و سقوط پادشاهي قاجار 
اي جدي بر بدنة نهاد دين  حضور مستقيم نهاد روحانيت ديني در ساختار حكومت، سقوط عثماني ضربه

اي بر پيشبرد پروژة مدرنيزاسيون در زمان حكومت رضاشاه و  وارد آورد؛ اين نكته نتايج تعيين كننده
يرا نهاد دين به عنوان يكي از نهادهاي سنتي كه بطور كلي مخالف با اصالحات همة آتاتورك داشت ز

جانبة مدرن در جامعه است، پس از جنگ اول جهاني، در ايران بر خالف تركيه، كماكان داراي 
كارآمدن رضاشاه و آتاتورك بارزترين نمونه كه مويد  در زمان روي . مشروعيت اجتماعي زيادي بود

خواهي  عي نهاد دين در ايران و ضعف آن در تركيه است، همانا سرنوشت جنبش جمهوريقدرت اجتما
خالفت را  1924اعالم جمهوري و چند ماه بعد در  1923آتاتورك توانست ابتدا در . در دو كشور است

اي، اصوال مقاومت  به دليل ضعف نهاد رسمي دين در تركيه، به غير از شورشهاي فرقه. ملغي كند
اما در ايران قدرت و نفوذ اجتماعي . نپذيرفت در درون تركيه درمقابل لغو خالفت صورت  چنداني

اي جز كنار گذاشتن پروژة  روحانيون شيعه و مخالفت آنها با جمهوري به رضاشاه فهماند كه چاره
تقابل چيني بيشتري نسبت به رضاشاه به  با اين حال، آتاتورك با مالحظه و زمينه. خواهي ندارد جمهوري

اما رضاشاه بويژه در نيمة دوم حكومت خود، سياستهاي بسيار افراطي در مقابل . با نهاد دين پرداخت
صورت پارادوكسيكال به تقويت اين  گرفت كه به  روحانيون بطور خاص و نهاد دين بطور عام در پيش

اجتماعي كماكان  پايگاه و مشروعيت. ١تر شدن مواضع آن در قبال حكومت كمك كرد نهاد و راديكال
قدرتمند نهاد تشيع و سياستهاي افراطي رضاشاه در مقابله با آن موجب شد تا روحانيون به عنوان يك 

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
تا  اثير ديدگاههاي تجددخواهدر دوران پس از مشروطه، مشروعيت روحانيون بويژه در محافل شهري و تحت ت  

شايد بتوان كاهش چشمگير اقبال محصلين به تحصيل علوم ديني را شاخصي بر اين . آسيب ديده بود حدودي
جرياني  آنها توانستند از نيمة دوم حكومت رضاشاه، به عنواناما ) 181، ص1380، آبراهاميان(نكته تلقي كرد 

 صورت به 1941پس از سقوط رضاشاه در  بويژه و كننديعا بازسازي مخالف با مدرنيزاسيون فراگير، خود را سر
  .  دننيرويي موثر در سطح اجتماعي و سياسي وارد عمل شو
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گروه مشخص تشكل و انسجام بيشتري يابند و با تكيه بر مشروعيت اجتماعي باالي خود مواضعي 
ي كه به آنها اين امكان را داد تا شرايط. راديكالتر در برابر حاكميت و پروژة مدرنيزاسيون آن اتخاذ كنند

چهار دهه بعد نقشي مهم در جنبشي كه به سقوط دودمان پهلوي انجاميد ايفاء كنند؛ اتفاقي كه در 
  .تركيه، تاكنون ميسر نشده است

  

  اقتصاد و دسترسي به درآمدهاي نفتي

شانزده برابر افزايش  بيش از 1940تا  1912متوسط درآمد ساالنة ايران از فروش نفت در فاصلة سالهاي 
اين درآمد بطور محسوسي زياد شد و يك ميليون ليره ) ش.ه1299(1921بويژه پس از كودتاي . يافت

گيري  پس، اوج) 278، ص1358فاتح، (بدهي معوقة شركت نفت نيز به دولت ايران پرداخت شد
ان به بعد، و بويژه از از اين زم. درآمدهاي نفتي، مصادف با ظهور رضاشاه در فضاي سياسي ايران بود

و همزمان با تجديدنظر در قرارداد دارسي، بتدريج عوايد نفت به يكي از درآمدهاي اصلي  1312سال 
، 1388كاتوزيان، (دولت در كنار درآمد گمركات، مالياتهاي غير مستقيم و ماليات بر درآمد تبديل شد 

ا توجه به ميزان شاغلين اين حوزه ديد؛ توان ب مي اهميت صنعت نفت نسبت به ساير صنايع را ) 157ص
هاي بزرگ كمتر از هزارنفر بودند در صنعت  شاغلين در كارخانه) ش.ه1304( 1925در حاليكه در سال 
 31هزار و  50اين اعداد به ) ش.ه1320( 1941كردند؛ هرچند در  هزار نفر كار مي نفت حدود بيست

  ) 134: 1380آبراهاميان، . (صنعت نفت چشمگير استهزار نفر رسيد اما بازهم نسبت افراد شاغل در 
از دهة دوم ) هرچند در ابتدا نه چندان چشمگير(ورود عوايد نفت به عنوان يك منبع مالي قابل توجه 

اما با افزايش سهم عوايد نفت در . ١پولي تاريخي حكومت ايران كمك كرد قرن بيستم به حل مشكل بي
اهميت يافتن نفت به عنوان يك منبع . ن نيز بيشتر نمود يافتبودجة عمومي حكومت، آثار مخرب آ

درآمد اصلي و سهل الوصول باعث شد تا حكومت به زيربناهاي اقتصادي ديگر همچون كشاورزي كه 
زيرا دولت جدا از اقتصاد سياسي داخلي . نقش مهمي در درآمد و استقالل كشور داشت كمتر توجه كند

اي در اختيار داشت كه برخالف بخشهاي توليد داخلي  آمد قابل مالحظهو كاركرد توليدي آن، منبع در
نه به تعرفه و ماليات وابسته و نه حاصل صادرات توليد شده بوسيلة وسايل توليد و نيروي كار داخلي 

اي خود  درنتيجه، بااينكه، ايران مثل بسياري ديگر از همسايگان خاورميانه) 175: 1388كاتوزيان، .(بود

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
عنوان ه يكي از مشكالت حكومت ايران، بويژه از نيمة دوم قرن نوزدهم و همراه با افت جهاني قيمت نقره ب  

 ضعيفبوروكراسي و ارتش ) 77: 1388كاتوزيان، ( .است بوده ها مبناي واحد پول ملي، مشكل مالي و تامين هزينه
  .قاجار خود گوياي ناتواني مالي اين حكومت است
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 ١ي غالبا كشاورزي داشت، بخش كشاورزي كمترين بهره را از مدرنيزاسيون رژيم رضاشاه برداقتصاد
و در   عوارض گمركيِ ورود ماشين آالت كشاورزي برداشته 1925هرچند در  .)120: 1961بناني، (

هيچ قدمي براي تغيير الگوي مالكيت زمين و  1937اما تا ) 124:همان( شد ادارة فالحت تاسيس 1930
 16در . زمينة مدرنيزاسيون كشاورزي برداشته نشد ا تغيير در روابط بين مالك و زارع، به عنوان پيشي

اما به دليل آنكه اجراي آن عمال به دست . نوامبر اين سال، قانون توسعة اراضي به تصويب رسيد
) 122-123: همان.(اي به توسعة اراضي نداشتند، اين قانون نيز عقيم ماند مالكيني گذاشته شد كه عالقه

ترين موانع تاريخي تجاري شدن كشاورزي ايران، عدم وجود شبكة ارتباطي  با اينكه يكي از اساسي
هاي توليد و توزيع محصوالت  آهن توجهي درخور به ارتباط ميان سامانه مناسب بود در كشيدن خط

ويژه در بخش نظامي، همچنين تمركز عوايد نفت در دست حكومت و هزينه كردن آن ب. كشاورزي نشد
باعث شد تا حكومت براي كنترل مردم و اقشار مختلف بيشتر بر نيروي نظامي تكيه كند؛ اين نكته 
عالوه بر مشكالتي كه در فصول پيشين به آن اشاره شد، انجام اصالحاتي مثل اصالحات كشاورزي 

تركيه اما به دليل در ) 371: 1972كدي، .(ساخت براي كاهش نارضايتي مردم را غير ضروري مي
ترين اولويتهاي حكومت، تقويت منابع توليد داخلي، از جمله  محروميت از موهبت نفت، يكي از جدي

گيري بازار داخلي  آهن و بزرگراهها توسعه يافت تا شكل شبكة ارتباطي، خطوط راه. كشاورزي بود
مالياتهاي كشاورزي  1925در ) 314: 1991هانسن، ( دشومحصوالت كشاورزي و صدور آنها تسهيل 

قوانين متضمن مالكيت  1926شد لغو و در  كه از دوران عثماني برمبناي يك دهم محصول محاسبه مي
قوانيني براي تقسيم اراضي ميان دهقانان و كشاورزان ابالغ و  1928و  1927در . زمين، مدرنيزه شدند

اما در ايران، اصالحات ارضي ) 166: 1970وارد، .(تكميل شدند 1950و  1945اين قوانين در سالهاي 
گذاري فني در زمينة مدرنيزه كردن كشاورزي  از منظر سرمايه. تا پيش از دهة شصت ميالدي آغاز نشد

  .٢نيز تركيه وضعيتي بهتر از ايران داشت
در كنار عدم توجه كافي به منابع توليد داخلي، دولت ايران به عنوان تنها عامل دريافت و توزيع درآمد 

رشار نفت، قدرتي انحصاري يافت كه در نهايت به بزرگ شدن غير عادي دولت و تضعيف بخش س
اما در تركيه، تقويت بخش خصوصي و سياست اقتصاد آزاد در دهة بيست ميالدي با . خصوصي انجاميد

 ٣گرايانه در دهة سي، با بروز بحران اقتصادي در غرب، سياستهاي دولت .جديت توسط دولت دنبال شد

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
. دهم درصد، كمترين سهم را در بودجة عمومي كشور داشت2حدود اداره كل فالحت با  1933ا ت 1928 از  
  ) 177: همان(جزء كمترينها بود ارتقا يافت ولي همچنان% 2,5به  1941تا  1934 ازاين سهم ) 159: همان(

٢
 1756، 1948تركيه در ) 126: 1961 بناني،(ميالدي كمتر از هزار تراكتور داشت 50در حاليكه ايران تا اوايل دهة  

  .)68: 1973 كارپات،(تراكتور در اختيار داشت  40282، 1955و در 

3
 Etatism (Statism) 
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نفع تقويت نقش دولت در اقتصاد درپيش گرفته شد، اما تقويت دولت نه تنها به معناي نابودي بخش ب
گيري گروهي از مجريان، مديران و كارآفرينان  گرايي در اقتصاد به شكل خصوصي نبود بلكه دولت

زي و به اندا اقتصادي انجاميد كه بسياري از استخدام دولت درآمدند و موسسات اقتصاديِ خصوصي راه
اين ) 168- 169: 1970وارد، (گيري طبقة متوسط تركيه ايفاء كردند مرور زمان نقشي جدي در شكل

كارآفراينان مدرن به طرفداران اصلي توسعة اقتصاد بازار و به دنبال آن فضاي باز سياسي بدل شدند كه 
دن حكومت در دهة نتيجة آن از ميان رفتن فضاي تك حزبي در نيمة دوم دهة چهل و دموكراتيزه ش

  .پنجاه بود
با خريد حدود پنجاه درصد سهام شركت نفت ايران و . از ديگر آثار مخرب نفت، نفوذ بيگانگان بود

انگليس توسط دولت انگليس و نقش قاطع نفت ايران در تامين سوخت ناوگان انگليس طي جنگ 
و بويژه دولت انگليس از تمام  كشورهاي غربي. جهاني اول، اولويت نفوذ آنها در ايران دوچندان شد

بردند و حتي گاهي استقالل و  ابزار نفوذ و قدرت خود براي حفظ و توسعة شريان نفت ايران بهره مي
مثال، اشغال جنوب ايران طي جنگ اول جهاني به همين دليل . گرفتند تماميت ارضي ايران را ناديده مي

) ش.ه1320( 1941م متفقين به ايران در سال اي در هجو همچنين، حفظ منابع نفت نقش عمده. بود
اي حياتي براي شركتهاي  به عبارت ديگر، لزوم حفظ ايران به عنوان منطقه) 314: 1358فاتح، .(داشت

اما، . صورت منبع دائمي بحران امنيت در ايران درآمده بود چند مليتي نفتي و نيز حكومتهاي غربي، به
ديگر با تهديدي اساسي در زمينة امنيت ملي ١مضاي معاهدة لوزان،تركيه پس از پايان جنگ استقالل و ا

  ) 449-450: 1970وارد، . (كند خود مواجه نبود و توانست در طول جنگ دوم، استقالل خود را حفظ

  

  نتيجه گيري

ما چهار عامل را به عنوان عواملي . آوريم را در نظر مي 1بار ديگر مدل نظري مطرح شده در نمودار 
كردن زمينه براي ضعف و پراكندگي جامعه، دشوار شدن شكل گيري  شمرديم كه با فراهماصلي بر

هويت ملي، تمركز نابهنجار قدرت در دست فرد يا گروهي خاص، بي توجهي به منابع داخلي اقتصاد، 
راه  كردنبسته شدن راههاي مشاركت سياسي، تقويت نيروهاي سنتي و ضد مدرن و همچنين هموار 

زيانبار قدرتهاي خارجي، به تشديد بحرانهايي همچون بحران هويت، بحران مشروعيت،  براي دخالت
بحران مشاركت، بحران توسعة اقتصادي و بحران امنيت انجاميدند و گسست فرايند مدرنيزاسيون در 

  .ايران را موجب شدند

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
 Treaty of Lausanne 
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مذكور در اين تمركز روز افزون قدرت خودكامه در دست حكومت، نتيجة مستقيم سه عامل از عوامل 
تاريخي ايران به بازتوليد اين ويژگي تاريخي -ما نشان داديم كه چگونه شرايط اجتماعي. مقاله است

حكومتهاي ايراني در حكومت رضاشاه به عنوان سردمدار انجام پروژة مدرنيزاسيون نيز كمك كرد و 
آتاتورك در تركيه، در حكومت رضاشاه همچون حكومت . زمينه را براي اخالل در آن فراهم آورد

با اين حال، محتواي قدرت از آنروي كه تابع . شد قدرت از طريق ارتش و بوروكراسي اعمال مي
اي عملي و موثر مهار كنندة اعمال قدرت از طرف  ضوابط حقوقي و قانوني اندكي بود تا به گونه

اجتماعي ايران -هاي تاريخي به عبارت ديگر، زمينه. حكومت بر اقشار مردم باشد، كماكان خودكامه بود
آنچنان نهادهاي نوبنياد مشروطه را تضعيف كرد كه اندكي پس از استقرار حكومت رضاشاه، اين 

اين در حاليست كه . حكومت نيز مانند سلف قاجار خود راه و رسم خودكامگي در پيش گرفت
يش تعيين شده بود حكومت ديكتاتوري آتاتورك كماكان تابع ضوابط حقوقي و قانوني مشخص و از پ

اش بي توجه به قانون و مجلس به دستگيري، حذف، ترور و  توانست همچون همتاي ايراني و نمي
پس اگر انجام پروژة مدرنيزاسيون توسط حكومت . سركوب فراگير هر صداي مخالفي دست يازد

بيانگر فرديت تاريخي  تواند بخوبي مي بناميم، آن اصطالحي كه  "مدرنيزاسيون اقتدارگرايانه"آتاتورك را 
مدرنيزاسيون "پيشبرد مدرنيزاسيون در ايرانِ دوران رضاشاه و نشانگر تمايزات اساسي آن با تركيه باشد 
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