
 58 / فرجی و همکاران                                             ایاهلل خامنههای اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آیتشاخص

 باشد.انتشار این اثر، متعلق به انجمن علمی حقوق بشر اسالمی ایران میتمامی حقوق  ©

 

 

 

 1400 صلنامه مطالعات فقه اقتصادي، سال سوم، شماره دوم، تابستانف
 

 نقش ساختارهاي اقتصادي در گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی در دوره رضاشاه
 

 *1مقیمیجواد 

 ی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.واحد تهران مرکزدکتری تخصصی علوم سیاسی، . 1

 

 چكیده   اطالعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 61-76 صفحات:

 

 سابقه مقاله: 

 28/10/1399تاریخ دریافت: 

 03/12/1399تاریخ اصالح: 

 06/02/1400تاریخ پذیرش: 

 01/04/1400تاریخ انتشار: 
 

گیری وضعیت ساختارهای اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار بر شکل زمینه و هدف: 

گیرد و تداوم نظام سیاسی و روشی است که یک نظام سیاسی توسط آنان شکل می

گیری اندیشه یابد. از این جهت، ساختارهای اقتصادی ممکن است باعث شکلمی

توسعه از جمله جامعه های میلیتاریستی در جوامع در حال اقتدارگرایی و گرایش

 ایرانی شوند. پژوهش حاضر به این مسأله در دوره پهلوی اول پرداخته است.

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:مواد و روش

ای است و با مراجعه صورت کتابخانه هآوری اطالعات بباشد و روش جمعتحلیلی می

 رت گرفته است.به اسناد، کتب و مقاالت صو

شرایط اقتصادی بهم ریخته، نابسامان، عدم وجود نظام اقتصادی مرکزی، : هایافته

ها در حوزه امور فقدان نظام مالی مناسب برای درآمدزایی دولت و صرف هزینه

عمومی از جمله دالیلی است که باعث ظهور رضاشاه در عصر پس از قاجار شده بود. 

نخبگان سیاسی از یک پادشاه مقتدر از جمله عوامل همچنین حمایت روشنفکران و 

 ظهور و تداوم حکومت رضاشاه بوده است.

حاضر، ضمن رعایت اصالت  مقالهنگارش  مختلف در مراحل مالحظات اخالقی:

 رعایت شده است.نیز داری صداقت و امانتاصول متون، 

اقتدارگرایی در دوره شرایط متعددی بر تداوم اندیشه میلیتاریستی و  گیري:نتیجه

رعیتی جدید بر -رضاشاه اثرگذار بود که از جمله ساختار رانتی، وجود نظام ارباب

پایه قدرت گرفتن نظامیان و حلقه نزدیک به رضاشاه، درآمدهای هنگفت دولت 

مرکزی از مالیات، گمرک و نفت از جمله عواملی بود که باعث استقالل حکومت 

 اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی شده بود.پهلوی از مردم و گرایش به 

 

 

 واژگان كلیدي: 

ساختار اقتصادی، اقتدارگرایی، 

 میلیتاریستی

 

  نویسنده مسوول:

 مقیمیجواد 

 آدرس پستی: 

آزاد اسالمی، دانشگاه  تهران،، رانیا

واحد تهران مرکزی، گروه علوم 

 سیاسی.

 تلفن:

09124092201 

 د اركید:ك

0000-0003-4261-5284 
 

 پست الكترونیك: 
Javadmoghimi6320@gmail.com 

 
   



 62 / مقیمی                                             ادی در گرایش به اقتدارگرایی و ...ساختارهای اقتصنقش 

 
 

 مقدمه. 1

در ظهور و تداوم حکومت رضاشاه  یعوامل متعدد

نگاه  کیاند. در کرده ینیآفرمعاصر نقش رانیدر ا

عامل گرایش به قدرت مطلقه و سلطانی  ،یکل

رضاشاه و بر قرار نشدن جامعه مدنی و بوجود آمدن 

در این  یستیتاریلیم شهیو اند ییاقتدارگرا کردیرو

و به  لطنتهای قبل از سدوران را باید در مولفه

مطالعه علل شکل کرد.  قدرت رسیدن وی بررسی

نگرفتن جامعه مدنی در ساخت قدرت مطلقه 

های اجتماعی و ه، بدون توجه به زمینهرضاشا

ناقص خواهد بود و  1299سیاسی قبل از کودتا 

 های اقتصادی، سیاسی وتوان گفت که مولفهمی

اجتماعی قبل از کودتا و آرزوی روشنفکران و 

گیری دولت قوی در مورد شکل پرستانوطن

مرکزی در ایران در وقوع کودتا و پدید نیامدن 

آن موثر بود.  به این صورت که  جامعه مدنی پس از

ای از نمادهای ظاهری با وقوع انقالب مشروطه، پاره

جامعه مدنی به صورت قانون و مقررات به تصویب 

رسید ولی هرگز شکل عینی به خود نگرفت در 

لی چون ناآگاهی یانقالب مشروطه به دال یتنها

ها، ودهـوادی تـسماعی و بیـاجت -اسیـسی

های گسسته سیاسی یا وجود رابطهنظرهای اختالف

 یهای خارجی به ناکامدر جامعه، دخالت قدرت

اشغال  وقوع جنگ جهانی اول و نی. همچندیانجام

ایران، وقوع انقالب سوسیالیستی در روسیه، 

طلب در کشور و  جداییهای گسترش جنبش

 های فزاینده حاصل از آن ناکام ماند.امنینا

ریتانیا به دلیل وقوع از نظر سیاسی و اقتصادی، ب

انقالب سوسیالیستی در روسیه و خطر نفوذ 

کمونیسم به ایران و تهاجم روسیه به هند از طریق 

ایران و حفظ شریان حیاتی خود در جنوب ایران و 

هند ضرورت دانست تا حکومت مقتدر مرکزی در 

 تماعیایران روی کار آورد. از طرف دیگر در بعد اج

های گسترده امنیعنی ناناکامی نهضت مشروطه ی

ری دموکراسی در سطح جامعه و تجربة ناموفق برقرا

لی که گفته شد افکار عمومی، یدر ایران بنا به دال

نگاران و شاعران به دنبال روشنفکران، روزنامه

له أو در مشت آهنین بودند و این مس« منجی»

تحقق  یآرمان آنان شده بود و همه در آرزو

دولت مدرن بودند تا  حکومت مقتدر مرکزی و

را در سطح کشور فرونشانده و جامعه را به  هایناامن

سعادت و ترقی برساند و انجام کودتای بدون 

کند، آنان ، این ادعا را ثابت میمقاومت خونریزی و

در جهت تحقق آرمان خود به رضاخان یاری 

 رساندند.

بنابراین رضاخان در چنین جوی با حمایت این 

عمومی به قدرت رسید ولی از احساسات احساسات 

عمومی در جهت تحقق آرمان خود به رضاخان 

با  یییاری رساندند بنابراین رضاخان در چنین فضا

حمایت این احساسات عمومی به قدرت وسیله ولی 

تقویت قدرت مطلقه  از احساسات عمومی در جهت

 ،1372 ان،یاستفاده کرد )کاتوزخص خود سوءو ش

ال، پژوهش حاضر درصدد است تا ح نیا (. با29

در دوران قبل از  یاقتصاد ینقش ساختارها

به  شیرا در گرا یحکومت و نیرضاشاه و ح

 قرار دهد.  یمورد بحث و بررس ییاقتدارگرا
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 یاخالق مالحظات. 2

مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، ضمن  در

 زین یداراصالت متون، اصول صداقت و امانت تیرعا

 شده است. تیرعا

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به صورت کتابخانه هاطالعات ب

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 

 ها. یافته4

شرایط اقتصادی بهم ریخته، نابسامان، عدم وجود 

اقتصادی مرکزی، فقدان نظام مالی مناسب  نظام

ها در حوزه برای درآمدزایی دولت و صرف هزینه

امور عمومی از جمله دالیلی است که باعث ظهور 

رضاشاه در عصر پس از قاجار شده بود. همچنین 

حمایت روشنفکران و نخبگان سیاسی از یک 

پادشاه مقتدر از جمله عوامل ظهور و تداوم حکومت 

 بوده است.رضاشاه 
 

 . بحث5

قدرتمند در عصر  ياقتصاد ينهادها. 5-1

 ظهور رضاشاه 

عوامل داخلی و خارجی  علل و یطور کل به

قتدارطلبی در و ا یستیتاریلیم شهیساز اندزمینه

از  ای که هر یکدوره رضاشاه هستند؛ به گونه

ای در بوجود آمدن تا اندازه یو خارج یعوامل داخل

این گرایش دخیل بوده و یک علت عامل بوجود 

بلکه  ست،یدوران ن نیآمدن قدرت مطلقه در ا

 گذار هستند. هرثیرأت هیرو نیبر ا یمختلف ملعوا

گذاری آنها از همدیگر متفاوت ثیرأچند میزان ت

توان اقتدارطلبی جامعه ایران را بوده است ولی نمی

توان به نقش یم نجاینسبت داد. در ابه یک عامل 

 توجه نشان داد. یو دخالت خارج یداخل ینهادها
 

در دوره  ياقتصاد يفقدان نهادها. 5-1-1

 آشوب 

است که  یعصر مدرن، نهادساز اتیاز خصوص یکی

دچار ضعف بوده است. با توجه به  رانیهمواره در ا

 یداریپا یاقتصاد ینهادها زیدر زمان قاجار ن نکهیا

به  تیوال یوجود نداشت، و شاهان قاجار با اعطا

کردند، عدم تمرکز و یم افتیپول در ن،یخوان

 ،1375در کشور بوجود آمد )لمبتون،  ینهادساز

و  یاسیمشکل در وهله اول، نخبگان س نی(. ا133

 هیمشروطه را بر آن داشت تا در سا روشنفکران عصر

را حفظ نموده  رانیا یارض تیمقتدر، تمام یحاکم

 تهیبه عصر مدرن ناریورود ا یبرا یمحکم یهاو گام

 یبردارند. به طور مشخص، درباره ساختارها

توان استدالل کرد که یدوره م نیا یاقتصاد

انضباط و غالباً با غارت یپراکنده و ب یساختارها

شد یدنبال م یغرب یهاکشور ریاموال کشور به سا

 تیحاکم یانیدوره پا و با قدرت گرفتن رضاخان در

در کشور در حال نضج  ییاقتدارگرا کردیقاجار، رو

 گرفتن بود. 

در  یاقتصاد ینهادها یریگحال، عدم شکل نیا با

 ،یو اجتماع یاسیس ینهادها یکشورها و به طور کل

 قدرتمند است یافراد جامعه به شخص شیباعث گرا
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خارج سازد.  ینظامیکه بتواند کشور را از بحران و ب

مفروض اساسی این است که ایستارها و رفتارهای 

که در آنها  معیافراد قدرتمند و اقتدارطلب در جوا

فرایندهای سیاسی، درون یکسری ساختارهای 

کننده اند، هدایترسمی دولتی نهادینه نشده

تغییرات سیاسی است. به نظر زونیس در جوامعی 

نی برخوردار چون ایران که نهادها از اهمیت چندا

نیستند، افراد در تعامالت خود جوهرة فرایند 

باید به  ساسا نیدهند. بر همسیاسی را تشکیل می

شاه( اد روانی و شخصیتی آن افراد )رضامطالعه ابع

برای تحلیل و تبیین نتایج سیاسی و اقتصادی در 

اساس، نظام  نیجهت اقتدارگرایی پرداخت. بر ا

ز دو بازیگر اصلی سیاسی دوره رضاشاه متشکل ا

نخبگان سیاسی وی بود( چون در این نظام )شاه و 

کنند بازی می انخبگان نقش اصلی و اساسی ر

 زیاز هر چ شیامر ب نی(. ا103 ،1371)باتامور، 

به  شیمؤثر در جامعه و گرا یفقدان نهادها لیبدل

 رضاشاه بوده است.  یاز سو ییسمت اقتدارگرا

 ینظام کیرضاشاه به عنوان  دیرسینظر م به

 یختگیمشکل از هم گس یدار، به خوبسابقه

بود و  افتهیرا در یرانیجامعه ا یو اجتماع یاقتصاد

بدست گرفتن قدرت و  یبرا یزیردرصدد برنامه

و  یستیونالیناس یهاشهیحاکم کردن اند

در کشور بوده است. شاه ایران  ییاقتدارگرا

د برای حفظ اقتدار و بود که بای فته)رضاشاه( دریا

های پیوستن به طبقه ثبات نظام سیاسی خود راه

نخبگان که همان تحصیالت و ثروت بود کنترل 

شدند، به این ترتیب شاه این توانایی را داشت که 

 که هم به تاج و در اطراف خود نخبگان را گردآورد

وفادار باشند و هم کورکورانه از او پیروی تخت وی 

 کی نیبر ا (. عالوه123 ،1389 ان،ی)آبراهام ایندنم

در کشور وجود داشت و آن  زین گریضعف عمده د

و تالش  گریکدیبه  یاسیهم عدم اعتماد نخبگان س

از قدرت بوده است. فقر  گریکدیکنار زدن  یبرا

در  یاقتصاد ینهاد یو فقدان سازوکارها یاقتصاد

 نخبگانماقبل آن باعث شد تا  یدوره رضاشاه و حت

مقتدر  یتنها آرمان خود را در ظهور پادشاه یاسیس

جهت است که زونیس در کنار  نی. از انندیبب

های فرهنگی، روانشناختی ملت پرداختن به ویژگی

آن بر ظهور  ریو تأث یایران به مسأله فقر اقتصاد

دهد. وی چهار ویژگی یتوجه نشان م ییاقتدارگرا

سیاسی، عدم  عمده نخبگان ایران یعنی بدبینی

استفاده بین سوء اعتماد شخصی، احساس ناامنی و

دهد که این کند و توضیح میافراد را معرفی می

مله، ـواردی از جـرهنگی که مـهای فژگیـوی

 این بر طوالنی هایپادشاهی علت به پذیریسلطه

که ناشی از فقر اقتصادی و هرج  سوادیبی کشور،

توان به آن اضافه نمود و مرج داخلی بوده و... را می

ها مانند قیم و با شود که حکومتباعث می

جانبه عمل کرده و مردم و جامعه هم اختیارات همه

از آن درخواست پاسخگویی و مشارکت نکنند و به 

مرور باعث ایجاد اقتدار، تثبیت و تحکیم این ویژگی 

 ،1387 س،یاساسی در جامعه ایران باشند )زون

فقدان  رینظ یجهت مسائل اقتصاد نی(. از ا133

ضعف و فقر مفرط و  ،یقدرتمند اقتصاد ینهادها

از سلطه دوره قاجار و  یناش یختگیبهم ر نیهمچن

 جادیتر توجه روشنفکران به ااز همه مهم

قدرتمند توسط رضاشاه از جمله  یهارساختیز
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قدرت گرفتن  یالزم برا یهانهیبود که زم یعوامل

فراهم ساخته  رااول  یو تداوم حکومت پهلو یو

 بود.
 

 شهیمؤثر بر اند يعوامل اقتصاد. 5-2

  یستیتاریلیو م ییاقتدارگرا

دوره  کی ران،یقاجار بر ا تیل حاکمزمان افو در

شد. هر یک در  جادیو آشوب در کشور ا ینظمیب

دسته خاصی حمایت کرده و  درون کشور از گروه و

ای که مردم باعث هرج و مرج داخلی شدند به گونه

ها و اقوام مختلف به خاطر خستگی و از زبان

اختالفات  ها وخسارت زیادی که از این کشمکش

شدند به ایجاد یک قدرت متمرکز متحمل می

داخلی با تمام اختیارات یا به عبارتی با اختیارات 

 نیتاز اینکه یکی بیاید و اممطلقه رضایت داده و 

شدند هر چند که بر جان یرا برقرار سازد خشنود م

... آنها مسلط باشد و این بود که در آستانه و مال و

سید ضیاء و رضاخان کوچکترین  1299کودتای 

مقاومت و مخالفتی بروز نکرد و حداقل خونریزی 

توان به نقش عوامل یم نجاینیز بوجود آمد. در ا

 توجه نشان داد.  یاقتصاد
 

بر  ياقتصاد يتقدم ساختارها. 5-2-1

 پادشاه  يرفتارها

 یریگکه از علل شکل یمتعدد یهالیتحل انیم در

آورده  انیه مـسخن ب یوـدوام سلطنت پهلـو ت

 دیرضاشاه تأک یفرد یبر رفتارها یشود، برخیم

و  یاجتماع ینقش ساختارها زین یکند و برخیم

کنند. یم یابیرا در ظهور رضاشاه مؤثر ارز یاقتصاد

 یاراخود د یمتفکران، دولت استبداد نیا دهیبه عق

به شخص حاکم  لیاست که قابل تقل هایییژگیو

و  عی)بد دارد یاجتماع -یخیتار یریو س ستین

بردن به  یپ یبرا نی(. بنابرا163 ،1387، بوم رنیب

 یستیتاریلیم شهیو اند ییاقتدارگرا یریگعلل شکل

 یبه نقش ساختارها ستیبایدر دوره رضاشاه م

جامعه  تردر بس زیافراد ن رایتوجه نمود. ز یاقتصاد

آورند. یکنند و هواداران خود را به دست میظهور م

گرفتن دولت  کسانی دگاهیدر تقابل با د هینظر نیا

 سلطان اتیو خصوص هایژگیبا و یاستبداد

تقدم  کردیرو)کارگزار( است که با توجه به 

رضاشاه  یفرد یبر رفتارها یاقتصاد یساختارها

اول  یپهلو یِابعاد دولت استبداد یتمام تواندینم

 ات،ینظر نیوجود در ا نیرا به ما نشان دهد. با ا

 یو شخص یفرد یهایژگیهرچند قدرت و و

و  یدانند، اما ساختار اقتصادیرضاشاه را مؤثر م

 هاییژگیواز جمله  رانیجامعه ا یاجتماع

 رانیبرآوردن استبداد در ا را باعث سر ییایجغراف

 انهیفردگرا دگاهیدر برابر د ب،یترت نیدانند. بدیم

شخص حاکم  یهایژگیدر وصف رضاشاه، که بر و

پردازد و شاه یحاکم با اتباعش م ةبه رابط شتریو ب

 یداند، نقش ساختارهایرا مستقل از جامعه م

 شهیو تداوم اند یرگیرا در شکل یاقتصاد

داند. در واقع یعهد رضاشاه را مؤثر م ییاقتدارگرا

و دولت  استبدادبودن  یساختار یةطرفداران نظر

 ینهادها یو اثرگذار ییرپایبر د رانیمطلقه در ا

 و ییایجغراف تیوضع ،یاجتماع ،یاقتصاد

 ختیبه ر یدهدر شکل یروان - یذهن یساختارها

 کیدارند. در  دیتأک رانیحکومت در ا یعموم
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ها را دگاهید نیتوان دو دسته ایم یکل   یبنددسته

 یساختارها رکه ب یکسان (1کرد:  کیتفک از هم

که بر  یاتینظر (2دارند و  دیتأک یرفرهنگیغ

دارند  دی( تأکیذهن - ی)روان یفرهنگ یساختارها

  (.26 ،1384، فریی)طباطبا

ناموزون بودن ساختار  انیهمانند آبراهام یبرخ

 رانیمعاصر ا خیدر تار یرا عامل یو اجتماع یاسیس

 یکه سر بر آوردن رضاشاه در آن امر دانندیم

 نی(. همچن432 ،1389 ان،یاست )آبراهام یعیطب

ر ـمقاومت شکننده ب دهـیبا ا زیوران نـجان ف

 یپس از هر بحران یرانیخاص جامعه ا یهایژگیو

 یساختارها زین گرید یکند و برخیم ارهاش

ظهور  یبرا یرا عامل یجمع - یو روان یفرهنگ

دانند که رضاشاه سرآمد آن یقدرت مدرن م

 یهایژگیو و طیحال، شرا نیشد. با ایمحسوب م

هدف بوده و آن هم  کیشده به دنبال  انیب

فرتوت  یاز ساختار اقتصاد یرانیجامعه ا دنیبرکش

سمت اقتصاد متمرکز و اداره  هو حرکت ب یو سنت

 نیمعنا که در ا نیبد آن بوده است. انهیاقتدارگرا

شد و آن هم سوق یدنبال م یاساس رییتغ کیعصر 

 یابه جامعه یالتیا یااز جامعه یرانیدادن جامعه ا

 ییاساس، تمرکزگرا نیاست. بر هم یمدرن و شهر

از  یکی یرـراکز شهـو م تیدر حوزه جمع

رود. یدوره به شمار م نیا یساسا یهامشخصه

مورد  اریبس تیشهرها و وال یاسام رییچه تغچنان

 توجه بود.

در ساختار  ییتمرکزگرا کردیکه رو یحال در

دوره حکومت رضاشاه  یکشور ط یادار - یاسیس

 یافتگینتوسعه ی(، از عوامل اصل1320تا  1304)

(. 1379 یچشانهریمد)بوده است  رانیا یاسیس

ثبت  ،یکشور به منابع مال ازین رینظ یعوامل اقتصاد

 نیهمچن خارج و ازآنان   افتیو در یعوارض گمرک

 یریگدولت باعث شکل یلوا ریاداره واحد آنان در ز

دوره شده بود. عالوه بر  نیدر ا ییاقتدارگرا شهیاند

 االتیرتق و فتق امور، اداره امور شهرها و ا یبرا نیا

بوده است که  یمتمرکز یزیربرنامه ازمندین زین

به جامعه  یسامانده یالزم برا داتیبتواند تمه

 ماتیکه به مقوله تقس ییرا انجام دهد. تا جا رانیا

 ییگردد، تنها دوره نخست تمرکززدایبرم یکشور

پس از مشروطه( است که شاهد برداشته  یها)سال

 در نظام ییمهار تمرکزگرا یبرا ییهاشدن گام

 نیاز ا شیتا پ که یدر حال م،یکشور هست میتقس

 ماتیکشور وجود نداشت و تقسدر  ینظام مدون

شاه و دربار  هاییژگیو و قیعال ریثأتحت ت یرکشو

نسبت به امرا و  شانیقدرت ا تیفیو ک زانیو م

 یبرا یداتیبود، با انقالب مشروطه تمه انیوال

 کردیکشور، با رو ماتیتقس تریعلم نیتدو

 یشورا مصوب مجلس نیدر قالب قوان ،ییتمرکززدا

( 1276) یتیو وال یالتیشد. قانون ا دهیشیاند یمل

ه ـود کـمشروطه ب ون،یقالبـاز مطالبات ان یکـی

و  یالتیا هایانجمن سیسأت نهیزم خواستیم

قانون از  نیرا فراهم کند. ا ییو تمرکززدا یتیوال

و  اریمام قدرت اختـمرکز تـاز ت یسو کـی

کرد و امور یم یریجلوگ تختیدر پا یریگمیصمـت

نمود. از یم ضیتفو هاتیو وال هاالتیرا به ا یمحل

 یانتخابات عموم یبرگزار ینیبشیبا پ گرید یسو

مشارکت  نهیها، زمانجمن یاعضا نییتع یبرا

 آورد.یفراهم م یمسئوالن محل نییرا در تع یمردم
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درصدد  نیقوان نیدانستن ا یرضاشاه با ناکاف اما

در مجلس  دیآنان برآمد و با وضع مقررات جد یالغا

را  یکردن آنان، افسار امور اقتصاد یو سپس عمل

را بر جامعه  ییبه دست گرفت و تفکرات اقتدارگرا

پس  یهاحاکم نمود. همچنان که مرور حوادث سال

دهد اگر یم ننشا رانیمعاصر ا خیاز مشروطه در تار

 یو فرهنگ یاقتصاد ،یساختار اجتماع یابزارها

، منع قدرت یابیتینتوانند در مقابل توسعه و مرکز

درت را ـز قـرکـنند، اوالً تمک جادـیا یملـع

تمرکز، فسادآور  نیا اً،یو ثان دنماییم ریناپذاجتناب

 (.41، 1378 ،یکننده خواهد بود )رضاقلو تباه

 استقرار یالزم برا بودجه نیمأت یولت رضاشاه براد

 گریدو منبع د یمورد نظرش رو یساالر وانید

)مخصوصاً از  یخارج یهاکرد؛ کمکیمحساب 

 ،آهنگراننفت ) ازیاالمت( و حقکایقدرت نوظهور آمر

گمرک  سیمنبع در کنار تأس دو نی(. ا58، 1381

در کنار  یدولت از منابع واردات یمندو حق بهره

 ییاقتدارگرا طرهیاز س یهمبخش م یاقالم صادرات

بود که تا حدود  یاقتصاد یهادولت در بخش

 یاری زین یستیتاریلیم شیگرا تیبه تقو یادیز

دولت به  شیگرا نییحال، در تب نی. با ادیرسانیم

اشاره کرد،  دیبا "نفت"به نقش  د،یشد ییگراتمرکز

آمد که یبه حساب م یشیبه افزا رو ینفت منبع مال

درآمد  نیدولت بود. ا اریدر اخت یتنظار چیبدون ه

 نینظام نو سیسأمستقل واهمه دولت را از ت

 یامدهایدرباره پ یو نگران یکشور ماتیتقس

 فیو تضع یبودجه عموم شیافزا یعنیبالفاصله آن، 

را کاهش  یو کاهش مشارکت مدن یجامعه مدن

 داد.یم

فرهنگ منحط توسط  نیا زین یدر عصر پهلو

شدت وابستگان به  ریو سا انیشخص شاه، دربار

 ریآمد نفت و سرازدنبال شد و با افزوده شدن در

 ندهیکشور، باعث مساعدت فزا یشدن آن به سو

و  دیو فساد گرد یخواررانت یبرا یاقتصاد یفضا

که شخص شاه در  دیبغرنج گرد یبه قدر تیوضع

بخصوص معامالت مربوط به  یخارج یادادوستده

حق و حساب  ،ییکایمرآ یهاسالح از شرکت دیخر

  (.220، 1372فردوست، گرفت )یم

دهنده آن است در دولت رضاشاه نشان دیجد هیرو

 دیبه دوران قاجار پد یقابل توجه یهاکه تفاوت

در دوره قاجار، برخی افراد  نکهیآمده بود. از جمله ا

شدند که می یصاحب القاببا رشوه دادن  کانیو نزد

 نداشتند. حکام و یستگیآن شا یهرگز برا

 یخوشگذران نهیهز نیبرای تأم زیپادشاهان قاجار ن

پر شدن خزانه دولت، ایاالت را به  نیخود و همچن

 زین قیطر نیدادند و از ایبه خود م کیافراد نزد

گرفتند. حاکمان های کالن میها و رشوهرانت

را به  اتیفراوان، مال یمحلی نیز با زدوبندها

 یدند و ساختار اقتصاددایم یحکومت مرکز

. از گرفتدر کشور شکل  ییجوبر رانت یمبتن

المال که  طرفی اتالف اموال عمومی و غارت بیت

گردید، در خوشگذارنی و عشرت شاهان قاجار می

ر کرد. با کودتای رضاخان عم رییدوره رضاشاه تغ

 کردیرسد و روحکومت قاجاریه به پایان می

با عنوان حکومت پهلوی با  یدیاستبدادی جد

، 1382های خاص خود آغاز شد )دادگر، ویژگی

 یو ماهو یشکل یها(. که هرچند تفاوت13-14

بر  هیداشت، اما با تک نیشیپ با دوره یادیز
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و برجسته کردن نقش ارتش، سهم  ییاقتدارگرا

 شهیو اند ییبه اقتدارگرا شیگرادر  یقابل توجه

 نمود.  فایا یستیتاریلیم

 یدیبا قدرت گرفتن رضاشاه دوره جد بیترت نیبد

 شهیاند جیشکل گرفت که تنها هدف آن ترو

در  یو متمرکز ساختن امور اقتصاد یستیونالیناس

در  کردیرو نیبوده است. ا یدست دولت مرکز

با سرکوب افراد و  زین یاسیو س یاجتماع نهیزم

 گر،ید یشد. به عبارتیدنبال م زیمخالف ن یهاگروه

دوره کسب قدرت از طریق این باندها و  ینادر 

اعمال نفوذ سیاسی، شرط مهمی برای ثروتمند 

 یهاباندها از کانال نیجویی بود. اشدن و رانت

 گذاشتندیم ریشاه تأث ماتیمختلف در اراده و تصم

با دادن امتیازات، « حامی»به عنوان  زیو شاه ن

 تسهیالت حکومتی به باندهای یاد شدهها و رانت

حکومت خود را تثبیت ساخت. « پیرو»به عنوان 

اقتدارگرای  به دلیل سلطة (.43، 1389 ا،ی)سردارن

سازنده کردن از  رضاشاه، نخبگان به جای انتقاد

 عقالیی کردن سیاست و با بر ،حکومت و سیاست

گویان و بله کردن نهادهای مردمی به تملق پا

از ثیر أگویان مبدل شدند این موضوع با تقربان

ران شکل گرفت که های فرهنگ سیاسی ایویژگی

پذیری، ، تسلیمشامل تقدیرگرایی، استبدادپذیری

اعتمادی به قدرت و دیگران، ترس شدید، حس بی

نبود سن ت اجماع و وفاق، محافظه کاری شخصی و 

غیره بود، در واقع این عنصرها در فرهنگ سیاسی 

اشاه و ایران به پیدایش استبداد و اقتدارگرایی رض

 گویی نخبگان و روشنفکران کمک کرد. تملق

رضاشاه، با اختناق شدیدی که بر  اقتدارگرایی

جامعه حاکم کرد در داخل تودة مردم ترس از 

حکومت و رضاشاه را شهرت بخشید به طوری که 

لرزیدند با شدت با شنیدن نام رضاشاه، به خود می

 اعتنایی سیاسی مردمگرفتن استبداد حکومت، بی

بیشتر شد و نهادهای مردمی جامعه مدنی در 

آن سرکوب شدند، ناکامی انقالب  پیدایشمرحلة 

هرج  - مشروطه باعث تکرار چرخة سیاسی استبداد

و مرج شد و این ناکامی به پیدایش قدرت طلبی 

طنت رضاشاه انجامید و رضاشاه با رسیدن به سل

ی ساالرتر کرد و نهادهاجامعه زورساالر ایران را زور

جامعه مدنی به سبب ناکامی انقالب مشروطه و 

استبداد رضاخان و بویژه خودکامگی او از  رظهو

به بعد سرکوب شدند، او دولت مدرنی  1312سال 

بود و  ایجاد کرد ولی محتوای آن سنتی و اقتدارگرا

جامعه بدون نهادهای سیاسی و دموکراتیک بود و 

و نهاد رسمی مجلس تبدیل به دستگاه مهرزنی 

تصمیمات رضاشاه شد و هیچ قدرت واقعی در 

 ،1356 وانف،یحکومتی نداشت )ا هاییریگتصمیم

75.)  

عقیده هانتینگتون، نظام سیاسی سنتی برای آن  به

که از عهدة نوسازی با موفقیت برآید. نخست باید 

پایة آن، اصالحات  سیاستی را در پیش گیرد تا بر

دولتی به پیش اقتصادی را با اقدامات  اجتماعی و

های سازی ارزشببرد، اصالحات به معنای دگرگون

و  طات، گسترش ارتباسنتی و الگوهای رفتاری

ها، آموزش، گسترش دامنة وفاداری خانواده

ها به مل ت، دنیوی ساختن زندگی ها و قبیلهدهکده

عمومی، عقالنی کردن ساختارهای قدرت و اقتدار 
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ی است. دومین های کارکردگذاری سازمانو پایه

را داشته  شرط برای دولت آنست که توانایی آن

نوسازی  ةباشد تا نیروهای جدید اجتماعی را که زاد

هستند به شایستگی به درون نظام جذب کند و 

آگاهی اجتماعی نوینی را که پیامد نوسازی است 

به عقیده  (.152 ،1373خو، یلیآورد )خلبوجود 

ای هانتینگتون، در نیروهای سیاسی سنتی، ریشه

استوار در جامعه سنتی دارند، دگرگونی یا نابودی 

دست حاکم  دراین نیروهای سنتی تمرکز قدرت را 

 کند تا باورها و رفتارهایوری مینوساز ضر

اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ سنتی را در جهت 

رگون ایجاد دولت مدرن و نوسازی حکومت دگ

سازد، تمرکز یا نوسازی قدرت در دست حاکم برای 

، مذهبی و های قدرت محلیدرهم شکستن کانون

نهادهای سیاسی ملی  قومی با تمرکز قدرت در

و  انهیاقتدارگرا تیجهت حاکم نیاست. از ا مراهه

 هم در یاول در راستا یدروه پهلو یستیتاریلیم

 تهیو حرکت به سمت مدرن یشکستن اقتدار سنت

روشنفکران و نخبگان  یبود که همواره از سو

شد. یحل جامعه مطرح مبه عنوان راه زین یاسیس

هادهای سنتی ـانداختن ن همچنان که برای بر

، غالباً به وارد کردن نیروهای اجتماعی تازه دارریشه

 ههای تازه ببه صحنه سیاست نیاز است جذب گروه

قدرت  دورن نظام سیاسی به معنای گسترش دامنه

 نظام سیاسی در امر نوسازی است. 
 

 

 

 

به  شیو گرا يمشكالت اقتصاد. 5-2-2

 ییاقتدارگرا

 یریگبر شکل یاقتصاد تیاز آثار وضع گرید یکی

در دوره  ییو اقتدارگرا یستیتاریلیم شهیاند

و مشکالت  ینامطلوب اقتصاد تیرضاشاه، وضع

دهد که یدوره است. شواهد نشان م نیفراوان ا

 اریدر دوره قبل از رضاشاه بس یکشاورز داتیتول

مخصوصا در مناطق  رانیبود و اغلب جامعه ا زیناچ

. به بردندیافتاده در فقر به سر مو دور ییستارو

شود که در بحبوحه سال یعنوان مثال گفته م

درصد  90تا  رانیدر ا شمیابر دی، تولش 1299

 نیهم به (.223 ،1356 لسپو،یبود )م افتهیکاهش 

 میباعث سقوط رژ یمشکالت و مسائل اقتصاد لیدل

سربرآوردن حکومت  یبرا یسازنهیقاجار و زم

 است،یبا حذف رقبا از صحنه س زین یشد. و شاهرضا

را به  تیتوانست نظم و امن ه،یو به واسطه قوه قهر

خود دست و پا  یبرا یتیجامعه برگرداند و مشروع

(. با 188 ،1386 ،ییوکالید یو شجاع یزدانیکند )

در دوره قبل از  یختگیحال، مشکل از هم گس نیا

 یاقتصاد نابعو م کمک کرد تا ابزارها یرضاشاه به و

 تیو حاکم ییتمرکزگرا یرا در راستا ختهیبهم ر

 یبرا یو برنامه مدون ردیبه کار گ شیخو یفرد

 کیارتش به کار ببرد و در  یفیو ک یتوسعه کم

را بر جامعه مسلط  یستیتاریلیم تیکالم حاکم

 یکشور به و یاو بر ارکان اقتصاد طرهیسازد. س

و پنهان کشور  ارآشک یکمک کرد تا بتواند منابع مال

 یروهایکشور و گسترش ن یرا در راه توسعه نظام

 ،یوکالئید یو شجاع یزدانی) دیاستفاده نما ینظام

 یاقتصاد یساختارها نیبنابرا (.154 ،1386
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و در رأس آنان  انیگرفتن نظامپراکنده باعث قدرت 

 یاقتصاد - ینظام یرضاشاه شده بود و نهادها

و  یستیتاریلیم شهیندو تداوم ا تیتوانند باعث تقو

 نکهیدوره شوند. با توجه به ا نیدر ا ییاقتدارگرا

 رفته و نیاز ب یمیقد یاقتصاد یساختارها

 دیپد یتوسط دولت مرکز زین دیجد یساختارها

وابسته به  زینهادها ن نیا افتنیآمده بودند، ادامه 

آنها  بیترت نینهادها بود. بد نیتسلط دولت بر ا

 یشتریو استقالل ب یینتوانستند از درجه خودکفا

به دولت وابسته بودند  جهیبرخوردار شوند و در نت

  (.135 ،1396 ،ی)سنائ

 تیمتمرکز شدن دولت و تقو ن،یبر ا عالوه

 ازمندین یستیتاریلیم شهیو اند ییاقتدارگرا

 ،یاسیس یروین تیالزم  از جمله ترب یهاآموزش

افراد جامعه و از جمله  یبرا یو فرهنگ یاجتماع

به  یابیدر راه دست نیاست. بنابرا یاسینخبگان س

که  یو مذهب یکیدئولوژیهدف، هرگونه موانع ا نیا

رضاشاه  شهیخود را با اند ستیبایم ایداشت،  وجود

و اجتماع  استیاز صحنه س نکهیا ایمطابقت دهند و 

 نیا تهیبرداشت رضاشاه از مدرن نیکنار بروند. بنابرا

 شهیو رشد اند ییبود که بتواند به تمرکزگرا

 تهیمدرن یهاجنبه ریو سا دیکمک نما یستیتاریلیم

 توانستیکه م یولگرفت. اصیدر نظر نم زیرا ن

 یو آزاد یجامعه مدن ،یدموکراس ،یشامل آزاد

اطالعات باشد. خواست رضاشاه به طور مشخص در 

و  یرستـپاهـش هـیرورش روحـدوره، پ نـیا

بوده است که ارتباط  یافراد از و یریپذتـاطاع

با آموزش مدرن و اهداف آن نداشت  یچندان

  (.93 ،1393 ،یروانی)ا

در عصر  یپروریمسأله حام تیتوجه به اهم با

 شهیاند یرضاشاه که به عنوان پشتوانه اجتماع

 شدند،یشناخته م یو یستیتاریلیو م ییاقتدارگرا

در  ینیوجود تحوالت نو زیموتور محرکه جامعه ن

بوده  یرانیدر جامعه ا نیاقتدار نو نیعرصه تکو

کنترل،  ینظام سراسر جادیا نیاست. به هم

 یریو جلوگ مختلف جامعه یهابخش یماندهساز

 جادیا ،یارتش مدرن سراسر جادیا ،یاز پراکندگ

 ،یعموم فهیظخدمت نظام و یو برقرار یینظام قضا

 یدامات متعدد در راستاـو اق ییگرایمل جیترو

از اقدامات رضاشاه در  یمهم یهابخش یسازملت

 ،1389 ان،یروند )آبراهامیدوره به شمار م نیا

به نهادها  یمتعدد ازاتیامت زیدوره ن نیا (. در185

بتوانند  قیطر نیاعطا شده بود تا از ا یو افراد نظام

را بر  یستیتاریلیو م ییاقتدارگرا شهیاند

. ندینوپا حاکم نما یو اجتماع یاقتصاد یساختارها

توسط  یمال - ینظام التیتشک نکهیاز جمله ا

اداره  یجمهور بوذر یو به فرمانده یارتش انینظام

زمان سرپرست کل امالک ه در آن ک شدیم

 ،یشد )گرگانیرضاشاه شناخته م یاختصاص

 یاختصاص هایتیفعال نکهیا (. به عالوه11 ،1394

 دیعوا نکهیمختلف عالوه بر ا یهادر عرصه انینظام

وابسته به سلطنت  یآنان و نهادها یبرا یاقتصاد

و  ییاز اقتدارگرا تیرضاشاه داشته بود، باعث حما

از  زیمتنفذ ن انیشد. نظامیم یستیتاریلیم شهیاند

سرکوب مردم و  یبرا یابزار وانحربه به عن نیا

 تیفعال رهیگرفتند. دایاز آنان به کار م یگاریب

دوره رضاشاه  یدر عرصه اقتصاد ینظام یروهاین

 شهیو اند و اقتصاد استینداشت و غالباً س یتیمحدو
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که  یخورده بود. امر وندیبه هم پ یستیتاریلیم

 ییاقتدارگرا شهیاند دیو بازتول تیماحصل آن تقو

 بود.  افتهینمود  زیدر فکر و عمل رضاشاه ن کهبود 

 یگریدوره رضاشاه از جهت د یاقتصاد یساختارها

خورده  وندیپ یسازملت – دولت نیبه دکتر زین

مسأله  نیساز انهیبه نوبه خود زم وندیپ نیبودند و ا

در کشور شکل  ییو مرکزگرا ییشد که اقتدارگرا

شود.  زیپره زین یو از تفرق و چندپارگ ردیبگ

 هاز جمل یعرصه اداره امور اقتصاد نیبنابرا

در  زین یدولت، صادرات و واردات گمرک یدرآمدها

در  بیترت نیقرار گرفت. بد یدولت مرکز اریاخت

شاه که در  یستیونالیناس یهاشهیدوره، اند نیا

 یشده بود، شکل نیو تدو تیتقودوره مشروطه 

 (.42 ،1384 ،یبه خود گرفت )صادق یعمل

 ازمندیبه نوبه خود ن دیجد یاقتصاد یساختارها

دولت در  ینیرـآفنقش شیاـزاف ،ییزگراتمرک

 یمختلف، گسترش دستگاه بوروکراس یهاعرصه

 یادار یهانهیدر زم ینوساز نیدولت و همچن

کشور را به دنبال داشت که آرمان همه آنها تسلط 

 رانیساختن ا یدولت بر اقتصاد کشور و تالش برا

 یستیتاریلیم شهیو اند ییاقتدارگرا هیبر پا نینو

 زین ینظام ینهادها سیبوده است. همچنان که تأس

 یهاشد. آموزهیمسأله دنبال م نیهم یدر راستا

بود  دیجد یاسینظام س نیشاکله ا یستیونالیناس

و از جمله ارتش را به  انینظام شیاز پ شیکه ب

 شناخت.یبرنده امور مشیعنوان کارگزار و پ

 

 

 

 

 ییبه اقتدارگرا شیو گرا يبازرانت. 5-2-3

باعث استقالل  ینگاه کل کیدر  یعیطب درآمدهای

مردم  هایآنان به خواسته توجهییدولت از ملت و ب

 رینظ یعیوجود منابع طب نیشود. همچنیجامعه م

سازد تا یرا قادر م ریهای رانتدولت ران،ینفت در ا

منابع  نیمأت ات،ینگه داشتن مال نییپا قیاز طر

های گروه رییگممانعت از شکل ،یپروریبرای حام

 زیمستقل از نظر اقتصادی و ن یاسیو س یاجتماع

گذاری در ابزار سرکوب، فشارهای مردم هیبا سرما

با  بیترت نیرا دفع کنند. بد خواهیه و آزادساالران

 ریداشتن مقاد نانه،یو ظاهرب هیدر نگاه اول نکهیا

هنگفت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، 

 یافتگیرفع موانع توسعه اینعمت خدادادی بر کی

رفته ـ( در نظر گهیشدن )کمبود سرما یو صنعت

سال گذشته کشورهای  یشود، اما تجربه سیم

 یعیکشورهای دارای منابع طب ریو سا زیخنفت

هلندی از دو نوع  مارییدهد که بینشان م

ساالری )مردم یاسی)رشد کمتر( و س یاقتصاد

کشورها  زگروه ا نیهمچون آواری بر سر اکمتر( 

(. شواهد نشان 190 ،1389 ،ی)عسکر زدیریفرو م

به طور  چند هر زیاول ن یدهد که دولت پهلویم

 بوده است.   ریدولت رانت کی، اما نمونه کمتر

در  تواندیهر کشور م یبوروکراس تیالبته ظرف

وجود، به  نیگونه منافع مؤثر باشد. با انیکنترل ا

گونه منابع متورم نیدولت از ا سهیکه ک یزانیم

 یهامنابع به انواع و اقسام گروه نیباشد، نشت از ا

تر عیتواند وسیو م دیآیکمتر به چشم م زین نفعیذ

 یهاگروه انیها مرانت گونهنیا عیشود. انتقال و توز

 یارزش اجتماع نکهینفع، عالوه بر ایمختلف ذ
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 یترمهم یاجتماع - یکند، اثر اقتصادینم جادیا

 (. به51 ،1390 ،ی)ملکتواند داشته باشد یم زین

 نیمعاصر چن رانیدر ا ریرسد دولت رانتینظر م

آورده است. همچنان که با  دیرا پد یتیوضع

 ،یاجتماع یهاو گروه ردماستقالل دولت از م

 یواقع یهابه خواسته یتوجهیبا ب زیرضاشاه ن

از  یستیونالیاهداف ناس شبردیمردم، تنها درصدد پ

 یستیتاریلیو م ییاقتدارگرا وهیش ستیکار قیطر

 بوده است. 

که با کشف  یاز متفکران ساختار رانت یبه نظر برخ

آغاز شده است،  رانیدر ا یمنابع نفت و فروش

در جامعه  یادامه دارد. ضعف جامعه مدن زیتاکنون ن

 یو متک رانهگیسخت یرگیاتینبود نظام مال ،یرانیا

 یاز جمله شواهد ینفت یبودن دولت بر درآمدها

 کی یدارا یرانیاقتصاد ا دهدیاست که نشان م

است که  نیاستدالل ا. باشدیم یاقتصاد رانت

در  شرفتیباعث توسعه و پ یگسترش جامعه مدن

از  یناش یشود، اما اقتصاد رانتیای مهر جامعه

را  یو ظهور جامعه مدن یریگشکل یینفت، توانا

اساسا  ینفت - یکه اقتصاد رانت لیدل نیندارد. به ا

 الفخ رـاست. ب یزـرکـحکومت م اریدر اخت

از  اتیکه مجبور به اخذ مال شرفتهیپ هایدولت

به علت  ریهستند، دولت رانت یداخل عیجامعه و صنا

به  یاز رانت، توجه یاز درآمدهای ناش رییگبهره

به اخذ  یازین یمردم ندارد و حت یخواسته واقع

از  یکیدر عصر رضاشاه  هیرو نی. اندبیینم اتیمال

است. با  ودهب ییبه اقتدارگرا شیگرا عوامل

افزون بر آنکه توانمندی  ،یروند نیچن تیحاکم

به  جیعادالنه ثروت و قدرت در جامعه به تدر عیتوز

رود، دولت نسبت به مردم از یم یسمت نابود

الزم  هاینهیشود و زمیبرخوردار م یشتریقدرت ب

ورد آیمردم را فراهم م یهاسرکوب خواسته یبرا

دولت  ن،یا برعالوه  (.159 ،1389 ،ی)عسکر

و سلطنت خود  ییتداوم اقتدارگرا یرضاشاه برا

و تسلط بر  یاز منابع اقتصاد یریگبهره ازمندین

 در مسائل مختلف لیدل نیآنان بود. به هم

افسار را در دست داشته و با انحصارات  ،یاقتصاد

مختلف صنعت و گمرک،  یهادر بخش یدولت

در  تیانمود که در نهیخود م بینص یادیز دیعوا

 یستیتاریلیم یهاشیارتش و گرا تیتقو یراستا

 نینمود. به طور مشخص، دولت در ایمصرف م

آورد  یرو رمولدیغ یهاتیو فعال یرباخواردوره به 

گسترش  یبرا هیمنابع و انباشت سرما زیو تجه

و  ینیخود را فراهم نموده بود )ام یدرآمدها

  (.283 ،1385 ،یرازیابولحسن ش

 

 يریگجهینت. 6

های آن دولت رضاشاه بر روی سیاست هاییویژگی

داد از جمله، ثیر داشته و آنها را شکل میأت

های اقتصادی دولت رضاشاه، که مستقاًل سیاست

اتخاذ و اجرا شدند و اصوالً در جهت منفعت شخصی 

دولت در به دست آوردن اقتدار، استبداد و استقالل 

و مشروعیت و ثروت بود. علل اقتصادی یکی از 

و سوق داده شدن رضاشاه به عوامل مهم گرایش 

 پروری بود، استقاللی که بعلتگرایی و نخبهاقتدار

ی نفتی بوجود آمد باعث شد که وجود درآمدها

ترین بازیگر در اقتصاد کشور شاه به عنوان عمدهرضا

درآید، دولت رضاشاه، به صورت گسترده بوسیله 
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عمومی  مهای توسعه، تنظیرانت نفتی در برنامه

های مستقیم در اقتصاد گذاریاقتصاد و سرمایه

 هیرو یریگکرد و باعث شکلایران دخالت می

در کشور شده بود. در  یستیتاریلیو م ییاقتدارگرا

شاه دارای قدرت انحصاری راستا، دولت رضا نیهم

در تنظیم اقتصاد بود، به شکل وسیعی در فرایند 

داشت،  ارکتهای عمومی مشتولید از طریق بنگاه

های خصوصی را از طریق مشارکت در سهم بنگاه

داشت  آنها توسط خاندان شاه و دربار تحت کنترل

های نفتی به و باالخره در تخصیص منابع و رانت

کرد این مداخالت اقتصادی شکل آزادانه عمل می

گسترده باعث شد تا دولت رضاشاه به نیروی اصلی 

سرکوب و  بزاردر پیشرفت اقتصاد کشور درآید و ا

و  ییبه عنوان پشتوانه اقتدارگرا زین هیقوه قهر

 رفتند.یبه شمار م یستیتاریلیم شهیاند
 

 و تشكر  ریتقد. 7

که در نگارش مقاله حاضر  یکسان یتمام از

 یخود باعث غنا ییمشارکت داشته و با راهنما

ر ـاند، تشکمتن شده یلـو بهبود شک ییواـمحت

 کنم. یم
 

 سندگانینو سهم. 8

اثر  سندگانیپژوهش حاضر محصول تالش نو انجام

 است.   یاصالت پژوهش یبوده و دارا
 

 منافع تضاد. 9

  وجود ندارد.  ینگارش مقاله حاضر تضاد منافع در
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Background and Aim: Economic structures are among the factors 

influencing the formation of the political system and the way in which a 

political system is formed and sustained. Therefore, economic structures 

may lead to the formation of authoritarian ideas and militaristic tendencies 

in developing societies, including Iranian society. The present study has 

dealt with this issue in the first Pahlavi period. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type. The research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library and has been done by referring to documents, books and articles. 

Ethical considerations: In the various stages of writing this article, while 

respecting the originality of the texts, the principles of honesty and 

trustworthiness have also been observed. 

Results: Disturbed economic conditions, lack of central economic system, 

lack of proper financial system to generate government revenue and 

spending on public affairs are among the reasons that led to the emergence 

of Reza Shah in the post-Qajar era. Also, the support of intellectuals and 

political elites for a powerful king has been one of the factors in the 

emergence and continuation of Reza Shah's rule. 

Conclusion: Several conditions affected the continuity of militaristic and 

authoritarian thought in Reza Shah's time, including rent structure, the 

existence of a new landlord-based system based on the rise of the military 

and a circle close to Reza Shah, huge central government revenues from 

taxes, customs and oil, including There were factors that led to the 

independence of the Pahlavi government from the people and the tendency 

towards authoritarianism and militaristic thought. 
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