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چکیده
این مقاله ریشههاس شکی گیرس دولت پریبندال در ایران در دوره پ لوس
دوم را تحلیی میکند .دولت پریبندال به م ابه یکی از مصادیق دولتهاس
پاسد ،گونه اس از دولت است که در آن نخبگان قدرت و کارگزاران
حکومت  ،حقوقی مازاد بر حقوق خود را در سطح سیاتم سیاسی مطالبه
میکنند .مقاله حا ر بر این پرسش اصلی تمرکز میکند که «ریشههاس
شکی گیرس دولت پریبندال در زمان پ لوس دوم چیاتض» پر یه مقاله
ریشههاس شکی گیرس چنین دولتی را در عوامی پرهنگی ،سیاسی و
اقتصادس میپندارد .نوع تحقیق کیدی و رویکرد مقاله توصیدی-تحلیلی و
روش تحقیق مبتنی بر تحلیی اسنادس است .یاپتهها حاکی است که شکی
گیرس دولت پریبندال در دوره پ لوس دوم وا د ریشههاس متنوع پرهنگی
شامی نظام ادراکات نخبگان و پرهنگ سیاسی آمریت–تابعیت مبتنی بر
کاینتالیام (حامیپرورس) ،ا تماعی ناشی از بحران سرمایه ا تماعی(
اعتماد) ،سیاسی شامی بحران مشروعیت و نیز ریشه اقتصادس ناشی از
رانتیریام (دولت تحصیلدار یا دولت با درآمدهاس ندتی) و دولت بزرگ
بوده است.
كلیدواژه :دولت پریبندال ،پ لوس دوم ،حامیپرورس  ،مشروعیت ،پااد
سیاسی ،دولت تحصیلدار.
تاریخ تأیید 1398/08/28
تاریخ دریافت 1398/03/02
مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم همتی میباشد.
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مقدمه
مقاله پیر رو عوامل جامعه شناختی-سیاسی م ثر در شکل گیری دولت پریبندال
( )Prebendalدر ایران را بررسی میکند .علل شکل گیری پریبندالیسم در ایران به عنوان
یکی از مظاهر فساد سیاسی ،متعدد است اما این مقاله فقث بر سه دسته از عوامل سیاسی،
اقت ادی و فرهنگی -اجتماعی تمرکز میکند .پریبندالیسم اصو ً به نوعی سیستم سیاسی
اشاره دارد که در آن مأموران رسمیمن وب و کارگزاران حکومت معتقدند که باید
سهمیمضاعف از منابع درآمد حکومت دریافت و آن را به حامیان و نزدیکان خود تخ یص
دهند .همین باور و کنر مترتب بر آن عامل اصلی وقوع فساد سیاسی و ریشه اصلی شکل
گیری پریبندالیسم است .البته شایان گفتن است که دولت پریبندال عالوه بر ادراک ذهنی
نخبگان ،برای تحقق به ساختارهای سیاسی ،فرهنگی و اقت ادی متناسب با خود نیاز دارد.
بدین ترتیب پرسر اصلی مقاله حاضر این است که ریشهها یا عوامل شکل گیری دولت
پریبندال در زمان پهلوی دوم کدامند؟ فرضیه مقاله چنین تقریر میشود که ریشههای تکوین
دولت پریبندال در دوره پهلوی دوم ترکیبی از عوامل سه گانه فرهنگی ،سیاسی و اقت ادی
است که هر یک با اتکا بر ساختارهایی پیدایر چنین دولتی را تسهیل کردند.
روش در این مقاله توصیفی-تحلیلی که نوع تحقیق آن کیفی است و روش آن مبتنی بر
تحلیل اسنادی است ابتدا مباحث مفهوم شناختی و از پی آن چارچوب نظری دولت پریبندال
ارایه میشود و پس از آن ریشههای نظری پریبندالیسم کاوش و در نهایت ریشههای شکل
گیری دولت پریبندال در ایران دوره پهلوی دوم تحلیل میشود و سرانجام با نتیجه گیری
پایان میپذیرد.
پیشینه پژوهش

مرور فشرده پیشینیه پژوهر گویاست که منبع مستقیمیدر باره موضوع نگاشته
نشده است اما تعدادی آثار غیرمستقیم به طور ضمنی حاوی مباحثی هستند که با
موضوع نگاشته حاضر قرابت دارند .برخی از آنها عبارتند ازی
-1کتاب اقت اد و امنیت ( )1393به کوشر حسین دهباشی از جمله آثاری است که
متضمن خاطرات شفاهی دکتر عالیخانی و روایت دست اولی از مشاهدات وی در باره فساد
اقت ادی و وضعیت دولت و صنایع ،ایجاد زیرساختهای صنعتی و تجاری ،اصالحات
ارضی و نتایح آن ،رابطه با نخست وزیران و شاه ،گزارش ساواک مبنی بر اختالس و فساد
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مالی در وزارت اقت اد ،یحه کاپیتو سیون و بسیاری از رویدادهای این دوره از تاریخ
سیاسی ایران میباشد.
-2کتاب من و خاندان پهلوی ( )1384اثر احمد علی مسعود ان اری گوشههایی از
خاطرات او را روایت میکند .در این اثر نویسنده با اشاره به رابطه خویشاوندی خود با فر
دیبا و چگونگی پیوندش با دربار ،میکوشد بر اساس مشاهدات خود علل سقوط رژیم پهلوی
را تبیین کند .آن چه به این بخر از خاطرات اهمیت میدهد ،موقعیت ویژه نویسنده و حضور
وی در محفل خ وصی شهبانو است .در واپسین سالهای سلطنت محمدرضا پهلوی ،این
باند تأثیر جدّی و فزاینده در شئون سیاسی و اقت ادی و فرهنگی کشور داشت .معهذا تاکنون
چنان که بایسته است به نقر باند فر در تاریخ توجه نشده و از این زاویه خاطرات ان اری
سندی دست اول به شمار میرود.
 -3کتاب دربار به روایت درباری فساد مالی–اقت ادی اثر ریحانه درودی ( )1383نیز از
دیگر آثاری است که به موضوع فساد در دوره پهلوی دوم طی سالهای 1357- 1320
میپردازد.
-4کتاب فساد در رژیم پهلوی دوم اثر عبدالکاظم مجتبی زاده ( )1386از دیگر منابع
مرتبث در خ و فساد سیاسی حکومت پهلوی دوم است .این اثر با بهرهگیری از خاطرات
درباریان و اسناد بهدست آمده از دوران حکومت پهلوی دوم ،گوشههایی از م ادیق فساد
اعضای خانواده سلطنتی و نزدیکانشان را روایت میکند.
-5ژوز ( ،)1987در کتاب «دموکراسی و سیاست پریبندال در نیجریهی ظهور و سقوط
جمهوری دوم» برای اولین بار مفهوم پریبندال را در بررسی سیستم سیاسی و فساد دستگاه
سیاسی در نیجریه و ارتباط آن با مسأله دموکراسی به کار برد .این کتاب که از جمله مهم
ترین منابع انگلیسی و الهام بخر نظری پژوهر حاضر است ،درباره شرایث سیاسی و
اقت ادی جمهوری دوم نیجریه و فساد آن با رویکرد اقت اد سیاسی نوشته شده است .نویسنده
در این کتاب ضمن بین ویژگیهای نظام سیاسی و منابع اقت ادی آن پیوند زده و سیاستهای
پریبندالیستی را مانع رشد و تکوین دموکراسی برشمرده است.
 -6آدبانوی ( ،)2013در «تفاسیری انتقادی بر پرییندالیسم و دموکراسی» ،با بررسی مسأله
حکمرانی و اقت اد سیاسی پریبندالیسم ،ریشههای پاتریمونیالیسم جدید و بازتاب آن در
زندگی سیاسی-اجتماعی مردم را تشریح میکند .همچنین به نقر رقابتهای نخبگان از
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طریق سیاستهای پریبندالی و نیز موضوع هویت و سیاستهای پریبندالی و فرهنگ سیاسی
سنتی و تقابلهای آن با دموکراسی میپردازد.
چنانکه پیشینه تحقیق نشان میدهد ،در ایران پژوهرهای نسبت ًا زیادی دربارۀ دوره پهلوی
دوم در مورد نوع سیستم سیاسی و ویژگیهای آن و مسأله فساد ناشی از درآمدهای نفتی
انجام شده است ،اما پریبندالیسم ویژگیهای خاصی دارد که آن را از دیگر اشکال دولت
متمایز ساخته است ،که تاکنون مورد پژوهر قرار نگرفته است .چنین نگاهی وجه نوآورانۀ
مقالۀ حاضر به شمار میرود.
مفهوم شناسی دولت پریبندال
پیر از هر بحثی در باره ریشههای شکل گیری دولت پریبندال ،تدقیق مفهوم شناختی
متغیر اصلی زم است .پریبندال از واژه پریبند اخذ شده است که به لحاظ تاریخی به دفاتر
و مناصب دولتهای فئودال خا دراروپا گفته میشد .این دفاتر یا"پریبند" مکانی برای
ارا ه خدمات به شاهزادهها یا پادشاهان بودند و گاهی توسث درخواست کنندگان این مناصب
خریداری میشدند تا برای کسب در آمد برای دارندگان و حامیان آنها ،به کار روند .به
دیگر سخن از منظر تاریخی پریبند به ادارات دولتی عهد فئودالیته اروپا و چین ناظر است که
فرد به خاطر خویشاوندی با پادشاه یا حاکم ،به منزله پاداش به آن من ب دست مییافت( .
ژوز  1987 ،ی  )8با توجه به معنای لغوی پریبند ،صفت پریبندال الگویی از رفتار سیاسی
است که طی آن ،مناصب سیاسی مورد رقابت قرار میگیرند و برای نفع شخ ی دارندگان
آن مناصب وگروه حامیشان استفاده میشوند .بنابراین آنچه در الگوی پریبندالی محوریت
و اولویت دارد نفع شخ ی است و اهدا و منافع عمومیو قانونی ،در درجه دوم اهمیت
قرار دارد ( .ژوز  1987 ،ی ) 8
با توجه به تعریف سیاست به مثابه رقابت بر سر منابع کمیاب ،پریبندالیسم همانا رقابت و
درگیری شدید و دایمیبرای کنترل و بهره برداری از منابع ،مناصب و دوایر دولتی تعریف
میشود .بدین معنی هرگونه پی جویی منافع شخ ی از قدرت اقت ادی و سیاسی بیانگر
سیاست پریبندال است .در دولت پریبندال کارگزاران و ماموران حکومت عقیده دارند به
جهت نقر سیا سی-تاریخی خود حقی مازاد برسهم تعیین شده خود از درآمدهای حکومتی
دارا هستند و از این سهم به نفع حامیان و نزدیکان خود استفاده میکنند .در این راستا
کارگزاران در مناصب سیاسی خود ،از قراردادها و پروژههایی حمایت میکنند که به آنان
امکان میدهد منایع گسترده دولتی را به افرادی که در سطو پایین تر قرار دارند و به بخشر
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و اعطای آن منابع چشم دوخته اند ،منتقل کنند .این شیوه به صاحبان قدرت کمک میکند
تا قدرتشان را استمرار ببخشند ( ژوز  1987 ،ی .) 1
بدینسان دولت پریبندال به اعضای گروههای مختلف امکان میدهد تا منافع شخ ی
خود را دنبال کنند .چنین الگویی از رفتار سیاسی به سرعت آموخته میشود ،عادی شده و
مورد پذیرش قرار میگیرد .سیستم پریبندال با افزایر ثروت برای گروههای نزدیک به
ردههای با ی هرم سیاسی ،ثروت و قدرت میآفریند ،اما برای اکثریت مردم جامعه ثمری
جز فقر و بدبختی ندارد .در یک تحلیل کالن دولت پریبندال با الگوی تضاد دایمیدر درون
و بین سطو مختلف سیستم سیاسی همراه است و چون عملکرد آن سیاسی کردن
تفاوتهای طبقاتی ،قومی ،ناحیه ای و زبانی است ،لذا سیستم سیاسی را به عرصه ای از
تنرهای حل ناشدنی تبدیل میکند که باید به طور مستمر راه حلهایی برای جلوگیری از
فروپاشی آن پیدا کند( ژوز  1987 ،ی  .) 10پس از بررسی مفهوم شناختی دولت پریبندال،
توضیح گزارههای اصلی پریبندالیسم به منظور سهولت درک ریشههای شکل گیری چنین
دولتی در ایران زم است.
چارچوب نظری دولت پریبندال
از منظر تاریخ تفکر ایده دولت پریبندال به آرای ماکس وبر برمیگردد ،امّا در دوره
معاصر نخستین بار «ریچارد ژوز »1آن را در سال .1987م در مورد موانع دموکراسی در
نیجریه در اثرش با عنوان "دموکراسی و سیاست پریبندال در نیجریه" بیان کرد و سیاست
پریبندالی را مانع استقرار دموکراسی دانسته و در مباحث خود گزارههای تئوریک در زمینه
پریبندالیسم در دوره معاصررا چارچوب بندی کرده است.
ژوز «پریبندالیسم» 2را از ویژگیهای قدرت دولتی میبیند ،منابعی که مورد رقابت
قرار میگیرد ،تخ یص مییابد و سرس برای سودرسانی به افراد و گروههای حامیاستفاده
میشود .وی «کالینتالیسم» 3یا حامیپروری را از پریبندالیسم متمایز میکند ،زیرا کالینتالیسم
طبیعت روابث فرد و گروه را در درون یک فضای سیاسی-اجتماعی بزرگتر نشان میدهد در
حالی که پریبندالیسم عملکرد رقابت و تخ یص مناصب یا دوایر دولتی است (ژوز 1987،ی
 .)63به عقیده وی سیستم پریبندال نظامیاست که در آن اقتدار قانونی-عقالیی و دیگر اشکال
1-Richard A Joseph
2-prebendalization
3- Clientelism
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اجتماعیا اقتدار با هم ادغام گردیده ،ماهیت خود را از دست داده اند و سیستمیچندگانه را
تولید کرده اند که به راحتی در زیرمجموعۀ هیچ طبقه بندی خاصی قرار نمیگیرد .در یک
سو به روشهای قانونی اداره دوایر دولتی عمل میشود مبنی بر اینکه چگونه باید
بوروکراتها و کارگزاران خود را جذب کند ،تعلیمات سیاسی تکنیکی مورد نیاز و حقوق
مادّی برای دارندگان آن مناصب وجود دارند ،اما در سوی دیگر ،وفاداریهای شخ ی،
معیار تخ یص منابع و مدیریتهای اداری شمرده میشود (ژوز 1987،ی  .)65-64بدین
ترتیب ژوز م لفههای دولت پریبندال را چنین بر میشماردی
-1ترکیبی از انواع الگوهای اقتدار شامل اقتدار شخ ی ،قانونی-عقالیی،
کورپوراتیست -نظامیو اقتدارهای سنتی با زیرشاخههای ملّی دیگر.
-2مناصب دولتی به عنوان پریبند (یا ملک خ وصیا شخ ی) هستند که از طریق
انت اب از سوی مقامات با تر و یا پیروزی از طریق انتخابات فرمایشی به دست آمده اند.
-3بهره برداری از امتیازات اقت ادی مناصب و دوایر دولتی ،در حالی که وانمود میکنند
در حال انجام وظایف عمومیهستند.
-4مسئولیتهای حامیپرورانه برای ت دیق استفاده قانونی بیشتر از مناصب سیستم
سیاسی استفاده میشوند.
-5در نظام پریبندال دولت دچار شکا
درونی همراه است (ژوز 1987 ،ی .)64

درونی شده و اغلب با بی ثباتی و تضادهای

مهمترین مخت ات سیستم پریبندال از نظر ژوز
-1ضعف رهبری

عبارتند ازی

-2شناور شدن گسترده سرمایههای بزرگ به درون حاکمیت دولتی از طریق فروش و
صادرات منابع نفتی.
-3پیر بردن پروژههای زیربنایی دولت از راه بخشر و اعطای قراردادها به سرمایه
گذاران محلی و خارجی.
 -4پاسخگویی محدود سیستم دولتی به ویژه در بخر نظامیآن.
-5الزام بسیار ناچیز نخبگان قدرت سیاسی برای پایبندی به قانون.
-6توزیع دلخواهانه منابع و درآمدها.
-7فقدان یک اید ولوژی حکومتی مناسب (ژوز 1987،ی .)73-72
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ریشههای شکلگیری پریبندالیسم
الگوی پریبندالی دولت از عوامل چندگانه ریشه میگیرد که مهم ترین آنها عبارتند ازی
-1ریشههای فرهنگی

نظام پریبندالی برآمده از نظام شناختی معین و ساخت ذهنی خاصی است که خود نشانگر
فرهنگ آن جامعه است .در این راستا یکی از ویژگیهای مهم دولت پریبندال نظام ادراک
و ساخت ذهنی نخبگان قدرت است مبنی بر اینکه آنان برای قرارگرفتن در موقعیت قدرت
و در نتیجه کسب امتیازات بیشتر محق هستند ،و لذا میکوشند برای خود و حامیانشان منابع
بیشتری بیاندوزند.
عالوه بر نظام ادراکی نخبگان قدرت ،فرهنگ سیاسی آمریت-تابعیت و حامیپروری از
دیگر م لفههای پریبندالیسم به شممار میرود که به باور ژوز چارچوبی پایدار برای تداوم
سیاست پریبندال فراهم میکند(ژوز 1987،ی  .)8الگوی کالینتالیستی خود مولد فرهنگ
آمریت-تابعیت است و از دیگر سو آن را بازتولید میکند .به این معنا که هر چه نخبگان
سیاسی تابعیت بیشتری از رأس هرم قدرت داشته باشند ،بهتر میتوانند امتیازات را کسب و

آنها را به مالکیت خود درآورند لذا تبدیل شدن به یک نخبه پریبندال ،نیازمند التزام به
فرهنگ سیاسی تبعی است .هم چنین شکل گیری پریبندالیسم از خ ی ه دیگری به نام
فرسایر سرمایه اجتماعی (اعتماد )حکایت میکند زیرا مبین آن است که بدلیل فقدان اعتماد
در میان نخبگان و کنر گران سیاسی ،آنان به جای توجه به اهدا عموم مردم ،بیشتر منافع
خود برای حفظ و بقا در قدرت را تعقیب میکنند.
-2ریشههای سیاسی

از دیگر عوامل زمینه ساز پریبندالیسم اتکا به عن ر مشروعیت پدرمیراثی یا
پاتریمونیالیسم( )Patrimonialismاست که به منزله نماد مشروعیت سنتی همراه با
حامیپروری و وفاداریهای شخ ی ،مقوم سیاست و دولت پریبندال میشود .ایده
پاتریمونیالیسم یا سلطانیسم ریشه در آرای وبر دارد .مق ود ماکس وبر از سلطانیسم ،اکثر
نظامهای پاتریمونیال در خاور نزدیک بود که با متناظرین خود در سایر حوزههای جغرافیایی
تفاوت داشت .در این نظامها اعمال سلطه بیشتر بر رأی و اختیار حاکم مبتنی بود .سلطانیسم
متراد با نئوپاتریمونیالیسم نیز بوده و شامل ویژگیهایی چون پایگاه اجتماعی محدود،
خودکامگی یا ریاکاری قانونی ،اتکا به اید ولوژی ناسیونالیسم افراطی و فساد گسترده است.
(خوان لینز وشهابی  1380 ،ی ) 8-11
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از پیامدهای مشروعیت پدرمیراثی در نظامهای پریبندالی ،شکلگیری چرخه بسته گردش
نخبگان سیاسی وابسته به پارادایم قدرت است که موجب میشود چرخر قدرت تنها در
میان همان نخبگان و کارگزاران وابسته و حامیان آنها باقی مانده و آنها با نزدیک شدن به

راس هرم قدرت از منابع سیاسی –اقت ادی و امتیازات پریبندالی بیشتر بهره مند شوند .چنین
چرخهای مانع گردش عقالیی قدرت در میان نخبگان غیرحاکم اما شایسته ای که از بدنه
جامعه رشد کرده و از آمادگی زم برای حضور در سیستم سیاسی نیز برخوردار هستند،
میشود .چنین فرایندی تداوم بخر خ ی ه پریبندالی دولت است.
-3ریشههای اقتصادی

جدیترین ریشه اقت ادی برآمدن دولت پریبندال ویژگی رانتیری آن است .دقیقترین
تبیین رانتیریسم توسث ببالوی و لوسیانی در کتاب دولت تح یلدار صورت گرفته که اهم
ویژگیهای آن را عبارت از میدانندی  -1دولت رانتیر دولتی است که در آن رانت سلطه
دارد -2 .دولت تح یلدار دولتی است که متکی به رانتهای خارجی قابل توجه باشد-3 .
در دولت تح یلدار تنها تعداد کمیدرگیر تولید کردن رانت یا درآمد هستند و اکثریت
مردم مشغول توزیع یا م ر آن میباشند -4 .حکومت در دولت رانتیر دریافت کننده اصلی
رانت خارجی است و نقر اساسی را در توزیع آن در میان جمعیت ایفا میکند.
بیشترین دولتهای دارای چهار ویژگی با  ،در میان صادر کنندگان نفت خاورمیانه یافت
میشوند .یکی از مهم ترین تأثیرات دریافت رانت توسث دولت ،تقویت استقالل آن از جامعه
و عدم وابستگی آن به اقت اد و تولید داخلی است که به بی توجهی به منافع و خواستههای
جامعه مدنی میانجامد .در این دولتها -مانند ایران زمان پهلوی دوم -مقامات به علّت این
استقالل قادر بودند تا منافع خود را ح ّتی در تعارض با دیگر گروههای اجتماعی برآورده
سازند (ببالوی و لوسیانی1987،ی .)4
به عالوه پیامد چنین خ ی های شکل گیری دولت بزرگ و اقت اد دولتی است که به
باور عجم اوغلو و رابینسون نوع ساختار اقت ادی و توزیع درآمد تأثیر تعیین کننده ای در
مسیر حرکت به سمت دموکراسی دارد و نقر مداخله گر فرادستان در قدرت میتواند
فرآیند رسیدن به دموکراسی را مختل سازد .آنان به رابطه بین نهادهای اقت ادی و رژیمهای
سیاسی که از آن نهادها پشتیبانی میکنند ،اشاره کرده و مینویسند که این امر میتواند زمینه
پیوندی باشد برای ایجاد نابرابری و عدم دموکراسی سازی و در نهایت توسعه سیاسی .از
دیدگاه آنان میزان دخالت فرادستان قدرت در اقت اد در یک نظام سیاسیا غیردموکراتیک،
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چنین نهادهای اقت ادی را حفظ کرده و سطو با ی نابرابری را به وجود میآورد (عجم
اوغلو و رابینسون1967،ی .)445-450
پدیده دولت بزرگ یا دخالت گسترده دولت در اقت اد و دولتی شدن اقت اد پیامد
اقت اد رانتی است زیرا به علّت عدم خ وصی سازی و قدرت دولت ،بوروکراسی دولتی
برای کسب مشروعیت و گسترش قدرت و حفظ سیطره خود به رشد توأمان میپردازد ،لذا
حجم دولت بعد از مدتی بسیار گسترده تر شده و بر تمامیحوزههای جامعه چنگ میاندازد
(.)Ayubi,1990:136-144
بدین ترتیب از این مباحث چنین برمیآید که مجموعه ای از عوامل سیاسی ،اقت ادی
و فرهنگی سبب شکل گیری دولت پریبندال میشوند .البته بسته به نوع سیستم سیاسی،
میزان تاثیرگذاری این عوامل متفاوت خواهد بود..بسترهای یک سیستم سیاسی خود در
تولید ،کاهر یا افزایر ریشههای پریبندالیسم طبعا نقر اساسی خواهد داشت .اینک پس
از ارا ه مباحث نظری ،ریشههای پریبندالیسم در ایران دوره پهلوی دوم مورد تجزیه و تحلیل
قرار میگیرد.
ریشههای شکل گیری دولت پریبندال در دوره پهلوی دوم
به باور نویسندگان مقاله حاضر ،بسیاری از مالحظات ژوز در زمینه ویژگیها و
زمینههای پریبندالیسم ،درباره دولت پهلوی دوم انطباق دارد .مواردی چون پاتریمونیالیسم،
حامیپروری ،دولت به عنوان بازار که از درون آن دولت رانتیر و دولت بزرگ برمیآید و
مسأله مشروعیت ،از جمله مشخ اتی است که در ایرانا این دوره ویژگیهای سیستم
پریبندالی را نشان میدهد است .از این رو در این بخر برخی از مظاهر و ریشههای شکل
گیری پریبندالیسم در دوره پهلوی دوم تحلیل میشود.
-1ریشههای فرهنگی (نظام ادراكی نخبگان و حامیپروری)

مطابق مفاد چارچوب نظری ،نخبگان قدرت در دولت پریبندال بر مبنای پنداشت درباره
نقر تاریخی-سیاسی خا خود ،میکوشند تا سهمیاضافی و امتیازاتی ویژه از سیستم
سیاسی کسب کنند .اینک به نمونههایی از ذهنیت پریبندالی نخبگان سیاسی دوره پهلوی دوم
و تالش آنان برای دستیابی به منابع ویژه اشاره میشود.
محمدرضا پهلوی نظام ادراکی خود از پادشاهیاش را چنین روایت میکندی از اوان
کودکی دانستهام که دست تقدیر مرا به سرپرستی یک کشور باستانی و دارای تمدن که مورد
ستایر من است خواهد گماشت و باید در بهبود وضع مردم کشور و مخ وصاً طبقه معمولی

36

ریشههای شکل گیری دولت پریبندال در ایران در دوره پهلوی دوم

کوشر کنم .احساس میکنم که ایمان واقعی من به خداوند مرا در انجام این منظور مقدس
کمک خواهد نمود و آن قدر خودبین نیستم که ت ور کنم هر پیشرفتی که در این راه ن یب
میگردد جز به یاری خداوند یگانه میسّر تواند بود (پهلوی1350 ،ی  .)55-72به عقیده شاه نه
تنها تداوم حکومتر نتیجه اراده خدا بوده است ،بلکه او خود را ابزاری از جانب خداوند
برای نجات ایران میدانستی من به خداوند و اینکه از طر

خداوند برگزیده شدهام تا

وظیفهای را به انجام برسانم ،اعتقاد دارم .مکاشفههای من معجزاتی بوده اند که کشور را
نجات داده اند .حکومت من کشور را نجات داده است ،زیرا خداوند در کنار من است
(فا چی1973،ی .)1
از میان نخبگان سیاسی ارتشبد «بهرام آریانا» از کسانی است که در دوران پهلوی دوم در
سرکوب شورشها در جنوب نقشی مهم داشت .وی در اسفند ماه سال  1341به دستور شاه
با عنوان فرمانده نیروهای جنوب به شیراز رفت .نقر آریانا در فرماندهی عملیات جنوب که
در رسانههای داخلی و خارجی نیز بازتاب گسترده ای داشت ،موجب شهرت وی شد و او
این امر را دستمایۀ مباهات ،ارتقا و اکتساب امتیازات ویژه خود قرار میداد .آریانا میگویدی
من بزرگترین خدمت را در این نبردها به ایران زمین کردم .من درجه ارتشبدی را در سالن
نگرفتم ،در پایان عملیات من  10500اسلحه از اشرار گرفتم ... .در روز  28مرداد نیز من کسی
بودم که در برابر این همه دشمن بر روی تانک رفتم و برای این مردم نطق کردم در حالی
که بقیه اطرافیان اعلی حضرت خود را قایم کرده بودند (فردوست1386 ،ی .)428
برادران رشیدیان نیز از دیگر افرادی بودند که در دوران پهلوی و به ویژه در کودتای
 28مرداد نقر برجسته ای داشتند .آنان در سالهای پس از کودتا با داستان سراییهای گزا
در زمینه تالشها و خدمات خود در کودتا همواره کوشیدند تا از آن در جهت سوداهای
مالی بی حد و ح ر خود بهره جویند .آنان در طی دوره  25ساله پس از کودتا ،میلیاردها
تومان ثروت اندوخته و به بزرگترین بانکداران و سرمایه داران کشور تبدیل شدند .رشیدیان
از سال  32علناً در امور و فعالیتهای سیاسی با تظاهر به طرفداری از سیاست انگلستان در
ایران فعالیت داشته و منزل او مرکز زد و بند و حل و ف ل مسایل و امور سیاسی و حتی
انت ابات مهم نیز بوده است(فردوست1386،ی .)341-351

رشد و پرورش الگوی رفتاری حامیپروری و فرهنگ آمریت-تابعیت منبعث از
آن ،از دیگر ویژگیهای حکومت پهلوی دوم بود .در این زمینه «مینو صمیمی» در
خاطرات خود نوشت که در زمان محمدرضاه ،مشاغل و مناصب کلیدی در اختیار کسانی
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قرار میگرفت که ضمن ملزم دانستن خود در اطاعت از شاه به عنوان حاکم و خدای مطلق،
همواره آماده کرنر و تعظیم در مقابل او و اجرای فرامینر بودند(صمیمی1368،ی .)193
فردوست نیز دیدگاه محمدرضاشاه را چنین نقل میکندی نخست وزیر هر چه مطیع تر ،بهتر،
مجلس هر چه مطیعتر ،بهتر ،این وضع در دوران نخست وزیری اغلب نخست وزیران به ویژه
هویدا ادامه داشت و او شاید بهترین فرد برای ارضای اجرای مقاصد محمدرضا شاه بود
(فردوست1386،ی  .)121هویدا تمام دانر و ذوق خود را م رو آن میکرد که عقدۀ خود
بزرگ بینی شاه ارضاء شود .دیگران هم جز اطاعت کاری نداشتند (بهنود1378،ی .)697
اسداهلل علم نیز از آغاز دهه  ،1340در کنار شریف امامیو منوچهر اقبال از شخ یتهایی
بودند که بیشترین میزان وفاداری خود را به شاه ابراز میداشتند .به گفتۀ مسعود بهنود ،علم
از شاه موجودی ساخته بود که به ناصرالدین شاه بیر از همه شاهان پیر از خود احساس
شباهت میکرد(بهنود1369،ی  .)493منوچهر اقبال نیز در دوران صدارت خود در مألعام خود
را «غالم اعلی حضرت» معرفی میکرد .او یک بار در حضور دوست قدیمیاش به یک لیوان
آب اشاره کرد و گفتی «من این لیوان آب را بدون اجازه اعلی حضرت نمینوشم».
(بیل1371،ی  .)172علم در م احبه با مارگارت الینگ میگویدی «نمیتوانم بگویم ایشان در
این دنیا هیچ عیب و نق ی ندارند ،همه انسانها همان طور که گفتید عیب و نق ی دارند...
اما آن چه میخواهم بگویم و شما هم ممکن است بخندید ،این است که تنها عیب ایشان را
میتوان این طور خالصه کرد که برای این مردم ما زیاده از حد بزرگ و عالی است و آرمان
هایشان هم برای این مردم ،زیاده از حد بزرگ و عالی است که درک کنند( ».سفری1376،ی
 .)472البته خود علم نیز اعترا میکند که تملق در ع ر پهلوی وجود پررنگی داشت .او
این ویژگی را متعلق به تاریخ دیرینه ایران میداند و مینویسد که ما ایرانیها اسکندر را با
تملّق به روزی انداختیم که تمام سران لشکری خودش را کشت که تملّق او را
نمیگفتند(علم1377،ی .)105
هویدا روزی خطاب به زاهدی وزیر خارجه گفتی «مملکت آقا و صاحب و ر یس و
همه کاره دارد که شاهنشاه آریامهر هستند و همه ما نوکر و چاکر ایشان هستیم .اگر از دولت
ناراضی باشند ،میفرمایند مرخ ی ،بروید خانه خودتان بتمرگید .اراده ما در قبال اراده
شاهنشاه صفر و هیچ است .ما نوکر و غالم در خانه اعلیحضرت هستیم .شاهنشاه نباشد هیچ
کدام ما نیستیم .شما هم نیستید .فکر نکنید بدون وجود مقدس شاهانه ،کسی ما را به حساب
میآورد .اگر بفرمایند بتمرگید ،فحر اعلی حضرت برای من نوشدارو ،شفا ،مایه هستی و
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بقاست(».معتضد1378،ی  .)874ن رت اهلل معینیان -ر یس دفتر مخ و

شاه -به علی

بهزادی -از مدیران نشریات -که از او تقاضای کاری از شاه کرده بود ،چنین پاسخ میدهدی
«یعنی میگویید من از اعلی حضرت سئوال کنم؟ مگر چنین چیزی ممکن است .ما هرگز از
اعلی حضرت درباره چیزی سئوال نمیکنیم و چیزی را هم به ایشان القا نمیکنیم .ایشان هر
وقت اراده فرمودند چیزی بررسند ،از ما سئوال میکنند ،ما جواب میدهیم( ».بهزادی1377،ی
 .)514بدین ترتیب شاه و بازیگران رسمیقدرت سیاسی در چهارچوب فرهنگ سیاسی تبعی
خا خود موجب شدند که پریبندالیسم و تالش برای رسیدن به جایگاههای مهم در این
دوران با برجستگی بیشتری همراه باشد.
گذشته از آن ،در دوره پهلوی دوم به دلیل کاهر سرمایه اجتماعی و ضعف اعتماد در
میان نخبگان حکومتی ،بازیگرانی در م در کارها قرار گرفتند که هدفشان دستیابی به
مواهب منافع مالی گسترده بود .بدبینی و بی اعتمادی که نشانه اصلی مدیران اجرایی و رهبران
سیاسی ایران بود موجب شد که روابث نخبگان بیر از آنکه مبتنی بر همکاری و تفاهم باشد،
آمیخته با تعارض و جدال سیاسی شود .در چنین شرایطی هیچ گاه تعادل پایدار برقرار نبود،
چرا که نخبگان سیاسی نسبت به نخبگان رقیب خود کامالً بیمناک و نگران بودند و به جای
اداره امور عمومی ،درصدد کنترل نخبگان رقیب خود بر میآمدند (م لی نژاد1389،ی .)153
هویدا پس از ت دی مقام نخست وزیری ،به جمع آوری اسناد و مدارکی پرداخت تا
نجات او را علیه دسایس مخالفانر بیمه کند .وی اسناد مربوط به فساد مقامات با ی مملکتی
و نیز نسخهای از فرامین خال قانون اساسی را در پرونده ای نگه میداشت .مهم ترین انگیزه
او از گردآوری این پرونده ،چیزی جز حفظ منافع و موقعیت شخ ی خودش نبود
(میالنی1382،ی  .)272-274در واقع ،احساس ناامنی و بی اعتمادی در میان نخبگان سیاسی
سبب میشد تا آنها همواره با احتیاط حرکت کنند .آنها در رقابت با یکدیگر همواره بیم
داشتند تا کارهای آنها مورد موافقت شاه قرار نگیرد و م اخذه شده و عزل شوند .برای نمونه
میتوان به بدبینی و بی اعتمادی میان هویدا و وزیر امور خارجه زاهدی اشاره کرد .زاهدی
میگوید که وقتی درباره مسأله بحرین در مجلس سخنرانی میکردم ،چون من خیلی راحت
عرق میکنم و آنها به رغم تقاضای من درجه حرارت سالن را با برده بودند ،ناچار وقتی
صحبت میکردم صورتم پر از عرق بود .چند دقیقه بعد از سخنرانی ام اعلی حضرت زنگ
زدند .فرمودندی به ما گفتند وقت سخنرانی گریه کردی .جواب دادم که گزارش دروغی بیر
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نبوده ،اشکی هم در کار نبوده .فقث عرق کرده بودم .زاهدی بر این باور بود که هویدا در
کار با بردن حرارت سالن دست داشته است (میالنی1382،ی .)323
بی اعتمادی شاه به نخبگان از مسا لی بود که در سخنان خود شاه آشکار شدی «من
مشاورینی به مفهوم معمولی کلمه در خدمت خویر ندارم .یکی از اشتباهات پدرم آن بود
که در امور به آراء محدودی از مشاورین خود تکیه داشت که چون از او میترسیدند ،حقایق
را به سمع وی نمیرساندند و به چاپلوسی میپرداختند و متأسفانه از فساد نیز بر کنار نبودند.
اما من رویۀ دیگری را پیروی میکنم زیرا میدانم که مشاورین هر چند صالحیت فنی داشته
باشند ،گاهی اغراض شخ ی را بر منافع ملّی مقدم میشمارند و گذشته از آن میخواهند هر
گونه اطالعاتی به وسیله آنها به من برسد و منابع مستقل کسب اطالع را محدود کنند
(پهلوی1350،ی.)621-622
-2ریشههای سیاسی

دو عن ر اساسی در دولت پاتریمونیال که با بحث پریبندالیسم مرتبطند توجه به روابث
سنتی و شخ ی و اهمیت قرابت یا روابث حامیپروری است .فردوست درباره حامیپروری
در دوره پهلوی دوم نوشتی نخبگان سیاسی در این دوران ،محفلی بنام دوره تشکیل میدادند.
اکثر نخبگان ایرانی عضو چندین دوره و لژ بودند و بدین وسیله میکوشیدند تا محیث امنیتی
بیشتری برای خود فراهم کنند .اسناد متعدّد م یّد وابستگی آنها در جلسات لژ مولوی ،لژ
تهران ،لژ یت ،لژ بزرگ ایران ،لژ کوروش و لژ فروغی است (فردوست1386،ی .)392
فردوست همچنین در زمینۀ شبکه و باند علم نوشت که شبکه مهم دیگر این دوران که در
سالهای پیر از ورود شاپور جی نقر فعالی در حوادت روز بر عهده داشت ،شبکه امیر
اسداهلل علم بود که کارکرد اساسی آن در بعد تبلیغی و سیاسی به ویژه نفوذ در درون حزب
توده خالصه میشد .شبکه علم عناصر روشنفکر و مطبوعاتی قابل قبولی را پیرامون خود گرد
آورده بود که بسیاری از آنان در حول و حوش احزاب و گروههای سیاسی و به ویژه حزب
توده معلومات کافی و تجربه غنی اندوخته بودند ( فردوست1386،ی  .)180-179یکی از
اعضای این باند رسول پرویزی بوده است .وی در گفت و گو با علی بهزادی مدیر نشریه
سیاه و سرید در اواخر شهریور ماه  ،1356جریان پیوستنر به باند علم را چنین شر میدهدی
«من ا ن که  58سال دارم ،تقریب ًا هم سن و سال علم هستم ،بعد از آنکه از حزب توده استعفا
دادم به نیروی سوم خلیل ملکی پیوستم .بعد جهانگیر تفضّلی مرا با آقای علم آشنا کرد .آقای
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علم ،خان بود ،اما خیلی متواضع بود .من از همان روز اول که او را دیدم مجذوبر شدم و
به او یاعلی گفتم (بهزادی1377،ی .)153
دورهها و کلوپها در تحکیم حامیپروری ،جذب نخبگان قدرت و کسب منافع شخ ی
نقشی مهم داشتند .به عنوان نمونه میتوان از دورههای امینی ،من ور ،حسین فردوست و
منوچهر اقبال یاد کرد .اشر نیز با اعضای دوره خود در تحو ت سیاسی و در تعیین مناصب
کلیدی نقشی چشمگیر داشت و در رقابت با فر دیبا سعی میکرد از برجسته ترین اساتید
دانشگاهها و سیاستمداران متنفذ استفاده کند .دوره امینی که بیشتر جنبه خانوادگی و دوستانه
داشت ،هر ماه یک بار تشکیل میگردید .برادران رشیدیان نیز که طرفداران جدید سیاست
انگلستان در ایران بودند و در سقوط دکتر م دق نقر بسیار اساسی بازی کردند ،نیز دوره
داشتند (ان اری1371،ی .)167
یک نمونه از گروههای حامیپروری ،دوره منوچهر اقبال است .اقبال طبق اسناد ساواک،
در ساختار حکومت پهلوی جایگاه تثبیت شدهای داشت و محفلی داشت که جمعیت یاران
خوانده میشد .در سند ساواک آمده استی «دکتر منوچهر اقبال با شرکت حدود  7نفر از
دوستان مورد اعتماد خود جمعیتی به نام یاران تشکیل داده است .کلیّۀ اعضای جمعیت
مذکور قسم یاد کرده اند که به هیچ وجه عضویت و نحوه فعالیت خود را نزد کسی افشا
نسازند(سند ساواک .) 1343 /4/3-از دیگر نمونههای شبکههای حامیپروری در اطرا شاه
که نقر مهمیدر حمایت از وی ایفا کرد ،شبکه علم بود .او در اجرای سناریوی کودتای
 28مرداد فعال بود و تالشهای زیادی در پشت پرده برای برگردادندن شاه به قدرت انجام
داد .وی با همکاری شاپور ریرورتر و برادران رشیدیان شبکه جاسوسی «بدامن» را تشکیل داد
که در آماده کردن زمینههای کودتا نقر بسزایی داشت .در این رابطه روزولت در خاطرات
خود به نام کودتا در کودتا از علم به نام مستعار نرن سخن میگوید (عالیخانی1377،ی .)6
پایههای مشروعیت سیاسی مبتنی بر سلطانیسم در دوره پهلوی دوم و به ویژه از دهه 1340
به بعد در استحکام پریبندالیسم نقشی اساسی داشت .از ویژگیهای سلطانیسم پریبندالی در
دوره پهلوی دوم پایگاه اجتماعی محدود آن بود .در واقع در ایران برکناری بیشتر همکاران
مدرن گرای اولیۀ رضاشاه در سال  1933مثل داور ،فرمانفرما ،تیمورتاش و  ...و همچنین
انقالب سفید در سال  ،1963روی آوردن محمدرضا شاه به تکنوکراتهای جدید مانند
حسنعلی من ور ،هویدا ،آموزگار و  ...سرآغاز دوره حکومت سلطانی این دو شاه بود (خوان
لینز و شهابی1380،ی  .)49دلیل بنیادین سربرآوردن سلطانیسم در دوران پهلوی ،ضعف
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مالکیت خ وصی و در کنار آن فقدان طبقات مستقل و نیرومند به عنوان پایگاه و بدنۀ
اجتماعی ،جهت شکلگیری یک دولت خودکامه بود .همچنین بی ثباتی داخلی و کمک
خارجی به نظام پهلوی ،پیدایر نظام سلطانی را در ایران تقویت کرد(خوان لینز و
شهابی1380،ی .)17
دوره پهلوی دوم از نظر این ویژگی با پریبندالیسم شباهت بیشتری دارد .سالهای 1342
تا .1356ش دوره حکومت سلطانی محمدرضا شاه به شمار میرود .دو عامل اصلی این
دگرگونی بنیادین را ممکن کردر نخستر اصالحات ارضی ،مالکان بزرگ را به عنوان یک
طبقه اجتماعی مستقل از میان برداشت و قدرت اجتماعی-سیاسی آنها را مستقیم ًا به دولت
و نخبگان آن انتقال داد .عامل دوم جریان فزاینده درآمدهای نفتی دولت بود .متعاقب این
روند شاه بیر از پیر از اقت اد و جامعه مستقل و بر عکس اقت اد و جامعه به گونه فزایندهای
به او و ت میماتر وابسته گردید .بر این اساس تغییر از اقتدارگرایی به نظام سلطانی در این
دوره نتیجه رها کردن اتحاد پیشین شاه با بزرگ مالکان و استقالل فزاینده او از اقت اد داخلی
به علّت افزایر درآمدهای نفتی بود (خوان لینز و شهابی1380،ی  .)45-44این دو عامل
موجب شد تا بسترهای پریبندال شدن حکومت مهیا شود.انجام اصالحات ارضی قدرت
سیاسی را از مالکان به نخبگان سیاسی و درون هرم قدرت انتقال داد تا زمینه استفاده آنها در
مناصب پریبندالی خودشان بیشتر فراهم گردد.افزایر در آمدهای نفتی نیز با استقالل شاه و
نخبگان از جامعه زمینه پریبندال شدن آنها را مهیا نمود.
گسست از پایگاه مردمیسبب تشدید تمایل به خودکامگی شد به گونه ای که نخست
وزیران حکومت پهلوی ،نه نخست وزیر کشور ،بلکه نخست وزیر محمدرضا پهلوی بوند.
خاطرات دولتمردانی همچون علم ،هویدا ،خلعتبری ،عالیخانی و  ...گواه این مدعاست (
شمسینی غیاثوند1383،ی  .)58این خودکامگی که منجر به پریبندالیسم در ساخت اداری
میشد ،به خوبی در نوشتههای «ماروین زونیس» نیز مشهود است .وی نوشتی «در رژیم شاه
اقتدار سیاسی در شخص پادشاه متمرکز بود .او به کمک حدود سی د نفر از نخبگان سیاسی
نظام را اداره میکرد ،این نخبگان حایلی بین شاه و سایر طبقات اجتماعی بودند و با کسب
امتیازات خا  ،همچون تسمه نقاله دستورات و خواست او را به مرحله اجرا در میآوردند.
شاه برای حفظ نظام ،اساس را بر عدم مشارکت سیاسی گذاشت و در جهت بوروکراتیزه
کردن نظام گام برداشت .اما از آن سو در عین آنکه سازمانهای لشگری و کشوری برای
تثبیت جایگاه و منافع درازمدت خود به طور مداوم فعالیت تودههای مردم را کنترل
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میکردند ،در عین حال خود شاه نیز به طور فزایندهای اقتدارش را بر دیوانسا ریهای دولتی
و نظامیمیافزود .یکی از آثار چنین شیوه اعمال اقتدار سیاسی ،کاهر توان و قابلیت نظام
اداری ایران به عنوان ابزار رسیدن به هد های توسعه بود( ».زونیس1971،ی .)189-188
فردوست سلطنت محمدرضا شاه را یه سه دوره تقسیم کرد و نوشتی دوره سوم یعنی
دوران بعد از سقوط دولت دکتر م دقر دوره طو نی دیکتاتوری مطلقه محمدرضا شاه
است .در این دوره دولت و مجلس ابزار کار او بودند .از  28مرداد به بعد او دیگر مهلتی به
نخست وزیر و مجلس نداد تا ابراز وجود کنند .نخست وزیر و مجلس را ابزار کار خود
میدانست(فردوست1386،ی  )121در واقع دوران دیکتاتوری شاهانه ،با نخست وزیری اقبال
در فروردین ماه سال  1336به طور جدّی آغاز شد ،زیرا دکتر اقبال اولین نخست وزیر دوران
سلطنت محمدرضاشاه بود که جز اجرای فرامین ملوکانه وظیفه ای برای خود نمیشناخت و
هم او بود که عناوین خفت آور و حقیر غالم جان نثار و چاکر خانه زاد اعلی حضرت را
برای خود انتخاب و زمینه را برای حکومت مطلقه شاه فراهم ساخت (طلوعی1372،ی .)692
بدین ترتیب میتوان گفت که ویژگی خودکامگی و خودرأیی شاه در تمامیمسا ل موجب
میشد تا نخبگان از استقالل نظر محروم شده و به کارگزارانی مطیع و تابع تبدیل شوند که
به طمع کسب و حفظ منافع بیشتر خود ،سر تسلیم در برابر خودکامگی شاه فرود بیاورند.
پیامد قهری چنین تعامالتی بین نخبگان قدرت و مقام سلطنت در زمان محمدرضا شاه
شکل گیری فساد رسمیچشمگیر بود تا آن جا که بسیاری از مقامهای دولتی و سیاستمداران
درگیر اختالس و خرید و فروش مشاغل دولتی حتی تا سطو پایین سلسله مراتب اداری و
نظامیبودند .رشد اقت ادی در دهه  ،1340همراه با سر برآوردن سلطانیسم اوضاع را وخیمتر
کرد و درآمدهای سرشار نفتی در دهه  ، 1350فساد رسمیرا به سطحی بیسابقه رساند .این
فساد شامل اختالس و رشوه خواری در سطح گسترده ،به خ و در رأس حکومت،
شرکت خانواده پهلوی در سهام کارخانهها و م سسات خ وصی و دولتی ،فساد اداری و
اخالقی میشد .به دلیل فساد خاندان پهلوی برخی خانوادههای دیگر نیز نظیر ثابت ،خیامی،
طوفانیان و  ...به ثروتهای کالنی دست یافتند (کاتوزیان1379،ی  .)24علم در این باره نوشتی
«من به یک طبقه فاسد پول پرست تعلّق دارم و ایران تحت نفوذ و سلطه این گروه ،شانس
ناچیزی برای نجات خود دارد (علم1371،ی .)122
از ویژگیهای نظامهای پریبندالی عدم چرخر قدرت است که به وضو در باره پهلوی
دوم صادق است .چرخه محدود نخبگان وابسته در زمان محمدرضا پهلوی میتوان گفت که
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برخی از نخبگان دربار به قدری متنفذ بودند که در جایگاه مشاوره و رایزنی با شاه قرار
میگرفتند و امکان حضور نخبگان دیگر را بسیار دشوار میکردند .پیتر آوری وزارت دربار
را نوعی اداره مملکت توصیف میکند و نقر عمده حسین عالء وزیر دربار وقت را ارشاد
و گوشزد کردن اشتباهات سیاستمداران قلمداد میکند ( آوری  1369 ،ی ) 37
مساله توزیع امتیازات و رانت از مسا لی بود که در وابستگی و عدم گردش نخبگان
اهمیت اساسی دارد .نها اد سلطنت ،به عنوان توزیع کننده اصلی رانت و غنایم بیشتر نخبگان
را به خود وابسته کرده بود.دربار تمامینظام پاداش و امتیازات اعم از سیاسی و اقت ادی را
دستاویز خود قرار داده بود و از آن بهره برداری سیاسی میکرد.هرگروهی از نخبگان سعی
میکرد تا حرکت بعدی شاه را حدس بزند و اعمال گروههای گوناگون سیاسی در همین
راستا بود ( عظیمی 1372 ،ی  ) 29محمدرضاشاه در دوران سلطنت اش همواره از خطر نخست
وزیرانی که حضور اورا کمرنگ میکردند آگاه بود.او مردانی را ترجیح میداد که کامال به
او وابسته باشند( هامبلی  1388 ،ی .) 92
عامل دیگر م ثر در تحقق پریبندالیسم اید ولوژی است .برخال

نظریه ژوز که فقدان

اید ولوژی را عاملی در جهت شکل گیری پریبندالیسم میداند ،در ایران اما مسئله معکوس
بوده و وجود اید ولوژی عامل مقوم شکل گیری دولت پریبندال در دوره پهلوی دوم به
شمار میآید .زیرا نظام سلطانی پهلوی به دلیل بحران مشروعیت سیاسی ،ناگزیر از اتخاذ
اید ولوژی ناسیونالیستی جهت حفظ قدرت بود .کاتوزیان ،در باره اید ولوژی رسمیدوره
پهلوی دوم چنین نوشتی در دوران محمدرضا شاه در مرحله اقتدارگرایی و به ویژه در مرحله
سلطانی از سال  ،1342اروپاگرایی رسمیجای خود را به آمریکاگرایی داد .به هر تقدیر تبلیغ
رسمیآریاگرایی و پان ایرانیسم در دهههای  1340و  1350افزایر یافت .بر پایه این تبلیغات
چنین القا میشد که ایرانیان مردمیآریایی نژاد بوده اند که یکی از بزرگترین تمدنها را پایه
ریزی کرده اند .این ملت گرایی رسمیدر جریان بزرگداشت دوهزار و پان دمین بنیانگذاری
امرراتوری ایران با شرکت بسیاری از سران کشورهای خارجی به اود خود رسید
(کاتوزیان1395،ی  .)237نظام پهلوی از سال .1312ش ،سیاستهای ناسیونالیسم رومانتیک،
پان ایرانیسم ،بازگشت به ایران باستان ،اسالم زدایی ،ستیز با زبان عربی ،برگزاری جشنهای
شاهنشاهی ،ایجاد تاریخ شاهنشاهی  2500ساله و  ...را در پیر گرفت (شمسینی غیاثوند،
1383ی  .)58شاه طبعاً برای ترویح این اید ولوژی در جامعه به گروه وسیعی از نزدیکان،
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حامیان و نخبگان قدرت نیازمند بود که آنان نیز در قبال تبلیغ و ترویح اید ولوژی ،مزایا و
موقعیت سیاسی خا را مطالبه میکردند.
زونیس درباره تبلیغ این اید ولوژی توسث نخبگان معتقد است که در دهه  1970جهان به
تدریح شاه را در ابعادی اسطوره ای مینگریست .عقیده به ابعاد اسطوره ای و قدرت فرمانروا
را ،خود شاه نیز باور کرده بود و آن را تبلیغ میکرد .خانواده او ،دربار ،هواداران متع ب
حکومت و رسانههای گروهی نیز این مساله را تبلیغ میکردند .آن گروه از نخبگان ایرانی
که شاه را در اجرای این سیاستهای عظمت طلبانه ایران شاهی همراهی میکردند و شخ ًا
از تحقّق آن سود بردند ،چنان در نظام پهلوی آمیخته بودند که یارای رهایی از چنگ این
اید ولوژی شاهنشاهی را نداشتند .در راستای تحقق تمدن بزرگ و اید ولوژی پان ایرانیسم،
هر بوروکراتی از شاه تقلید میکرد .همین عظمت طلبی شاهنشاهی بود که هر یک از صاحب
من بان ،در قلمرو بوروکراتیک خود خواهان همان حقوق ویژه ای بودند که شاه در کل
نظام داشت .هر یک در سیالب ثروت و قدرت ،برای گسترش موقعیت خود ،برای با بردن
اهمیت اید ولوژی شاهنشاهی کوشر میکرد (زونیس1370،ی .)115-114
در همین رابطه ،یکی از مسئولیتهای سازمان ساواک این بود که مراقب باشد
روزنامههای ایران ،شاه و انقالب سفید وی را به عنوان یکی از اید ولوژیهای مهم او ستایر
کنند .در ترسیم عظمت اید ولوژیهای شاهنشاهی ،یکی از گزارشها بیانگر برگزاری
مراسمیدر مقبره رضاشاه بود که در آن علم وزیر دربار و نخبه وزین شاهنشاه ،خاطره و دت
رضاشاه و اید ولوژی پان ایرانیسم وی را گرامیمیداشت .یک عکس نیز وزیر دربار را در
حال قراردادن تاد گلی بر قبر رضاشاه نشان میداد .در راستای این عظمت طلبی شاهنشاهانه،
کل نظام سیاسی کشور و رژیمیکه توسث شاه ایجاد شده بود عظمت طلبی و رفتار متکبرانه
خود او را منعکس میکردند .وزیران ،مدیرکلها و رؤسای دستگاههای دولتی همگی از
سبک او تقلید میکردند (زونیس1370،ی .)118
برای اجرا و ترویح اید ولوژی مورد نظر رژیم پهلوی ،عناوین متفاوتی مانند انقالب سفید

یا شبه مدرنیسم-ناسیونالیسم شاهنشاهی و شبه بومیگرایی استفاده شده و افراد زیادی از جمله
رضا قطبی ،سید حسین ن ر ،لیلی امیر ارجمند ،احسان نراقی و  ...فعالیت میکردند و در
راستای تبلیغ آن به راحتی رو و مناسبات پریبندالی را تحکیم میبخشیدند.
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-3ریشههای اقتصادی
از زاویه اقت ادی ،پژوهشگران ایران پژوه رانتیریسم منتح از نفتی شدن اقت اد را از عوامل
اثرگذار در ظهور پریبندالیسم و دیکتاتوری سلطنتی محمدرضا پهلوی میدانند .زیرا به ویژه
در طی سالهای  77 ،57-56درصد درآمد دولت و  87درصد ارز خارجی را نفت تأمین
میکرد .اقت اد ایران در این دوران به مفهوم واقعی کلمه به درآمد نفت وابسته بود .به گفته
«جان فوران» شاه ،خاندان سلطنتی و دربار جزو نخستین کسانی بودند که از این درآمد سرشار
بهره میگرفتند .شرکت ملی نفت ایران محرمانه و به طور منظم بخشی از درآمد نفت را به
حساب شاه واریز میکرد .بنا به گزارشها این مبلغ در سال  1355دست کم یک میلیارد د ر
بوده است .شاه در سال  1337بنیاد پهلوی را بنا نهاد که ارزش دارایی هایر در سال 1350
به سه میلیارد د ر میرسید ...این بنیاد در  207شرکت سهام داشت .خاندان سلطنتی هم از
 63شاهرور و شاهدخت ،عموزاده ،عمه زاده ،خاله زاده و دایی زادههای اینان تشکیل میشد.
جمع ثروت این خانواده به  5 -2میلیارد د ر میرسید که از شرکتهای کشت و صنعت و
کارخانهها در ایران حاصل میشد .نظام در فساد ،رشوه خواری و مال اندوزی غرق بود .در
رأس این سلسله مراتب فساد ،خواهرشاه اشر و وزیر دربارش علم بودند .بعد از آنها نوبت
به امیران ارتر و نخبگان میرسید که هر یک برای خود نیمچه درباری داشتند و اعوان و
ان ار را دور خود جمع میکردند و بخشی از همه مقاطعه کاریهای پرسود را به خود
اخت ا میدادند .طبق خوش بینانه ترین برآوردها ،در فاصله سالهای 1355-1352
مقامهای دولتی حداقل یک میلیارد د ر کمیسیون گرفته اند .این نوع توزیع مازاد اقت ادی
و تخ یص آن به نخبگان و بلندپایگان جامعه ایرانی بخشی از شالوده مادّی قدرت شاه را
تشکیل میداد و وفاداری این افراد و وابستگانشان به دولت و شخص شاه را تقویت مینمود
(فوران1392،ی  .)464بدین ترتیب رانتیری شدن دولت به هرچه بیشتر پریبندال شدن نخبگان
قدرت انجامید.
نفتی شدن اقت اد موجب قدرت یابی بیر از حد حکومت و مداخله دولت در کار فعا ن
اقت ادی شد .درآمد نفتی و استقالل عمل حکومت در دهههای  40و  50رو به افزایر نهاد
و حکومت به بازیگری غالب نه تنها در اقت اد بلکه در زمینه کنترل گروههای اجتماعی
گوناگون نیز بدل شد .حکومت در این برهه از سه راه عمده بر اقت اد کشور سلطه یافتی
نخست مبلغ بزرگی از درآمدهای خود را مستقیما به صورت سرمایه گذاری بخر دولتی
وارد اقت اد کرد .این سرمایه گذاریها در بخرهای بسیار حساس و پویای اقت اد تمرکز
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یافت .دوم اینکه حکومت سرمایههای کالنی را در اختیار بانکهای تخ

ی توسعه قرار

داد و در نتیجه توانست این بانکها را کنترل کند .سوم اینکه حکومت سطو م ر دولتی
بسیار با یی را به وجود آورده بود و در نتیجه توان خود را در کاربرد سیاست مالی برای
کنترل اقت اد افزایر میداد .همچنین فعالیتهای گسترده بازرگانی خاندان سلطنتی و
ساختارهای تنظیم کننده رسمیو غیررسمی ،ابزارهای بیشتری را برای کنترل بر اقت اد به
دست حکومت میداد .سرمایهگذاری خ وصی شاه و دیگر اعضای خاندان سلطنت
نمایانگر سلطه بر اقت اد کشور است .بیشتر دارایی شاه توسث بنیاد پهلوی اداره میشد .در
سال  1340شاه ادعا کرد که  90درصد ثروت خود را در حدود  135میلیون د ر به بنیاد
پهلوی اخت ا داده است .بنیاد پهلوی بنا بر گزارشی که در اواخر دهۀ  1350منتشر شد،
دست کم  2/8میلیارد د ر دارایی داشت که بیشتر آن در داخل ایران و در زمینه امالک،
کشاورزی ،بازرگانی ،بانکداری ،امور انتشاراتی ،ساخت اتومبیل و ستیک سرمایه گذاری
شده بود .عالوه بر بنیاد پهلوی ،سایر سرمایه گذاریهای خاندان سلطنتی در بخر سهامهای
خارجی نیز صورت میگرفت .سهم بسیار بزرگ حکومت ایران در سرمایه گذاری ناخالص
داخلی در این دوره ،حکومت را قادر ساخت که اقت اد را به شدت کنترل کند.
(گراهام1358،ی .)58-25
عامل دیگری که باعث سلطه حکومت بر اقت اد ایران میباشد  ،میزان با ی هزینه
حکومت بود .در این دوره م ر دولتی سریع تر از م ر بخر خ وصی رشد کرد و
از رشد متوسث  12درصد به حدود  29درصد در برنامه پنجم رسید .هزینههای نظامیتنها
بخشی از افزایر م ر دولتی را تشکیل میداد که بین  43درصد در برنامه چهارم و 24
درصد در برنامه پنجم در نوسان بود .هزینههای حکومت در امور غیردفاعی ،توسعه اقت ادی
و خدمات اجتماعی در مقایسه با هزینههای دفاعی سهم نسبتاً بیشتری را شامل میشد .این امر
سبب میشد که توان حکومت در زمینه سیاست مالی برای کنترل اقت اد افزایر یافته و
بسیاری از ایرانیان را در سطو مختلف طبقاتی در زمینه درآمد و تأمین هزینههای زندگی
خود به حکومت وابسته سازد .هم چنین حکومت برای تأمین هزینههای خود اتکای فزاینده
ای به درآمد نفتی یافته و از اتکای نسبی آن به مالیات کاسته میشد که خود سبب استقالل
فزاینده دولت از طبقههای اجتماعی میشد که به نوبه خود بر ضریب پیدایر فساد و
پریبندالی شدن دولت میافزود.
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نتیجه گیری
این مقاله تالشی تحلیلی برای شناخت ریشههای شکل گیری دولت پریبندال در دوران
حکومت پهلوی دوم است .در دولت پریبندال ،نخبگان قدرت میکوشند تا از منابع موجود
در سیستم سیاسی و اقت ادی سهمیاضافی برای خود و حامیانشان برداشت نمایند .ظهور
پریبندالیسم و پریبندالی شدن حکومت امری اتفاقی نیست بلکه مح ول درهم آمیزی عوامل
چندگانه فرهنگی ،سیاسی و اقت ادی است .عواملی چون نظام ادراکی و ساخت ذهنی
نخبگان و نوع فرهنگ سیاسی آمریت-تابعیت ،فرسایر سرمایۀ اجتماعی و اعتمادر
مشروعیت سنتی پاتریمونیالیستی ،و پیدایر دولت بزرگ و رانتی در ایران در دوره پهلوی
دوم نقشی تعیین کننده در شکل گیری پریبندالیسم داشته اند.
بدیهی است که کلیه عوامل یادشده سهم یکسانی در پیدایر و گسترش پریبندالیسم
نداشته اند بلکه با عنایت به ساخت تاریخی قدرت سیاسی در ایران ،عوامل سیاسی
سهمیبیشتر داشته و بسترساز زمینههای فرهنگی و یا تسهیل کننده عوامل اقت ادی بوده اند.
در هر حال مجموعه ای از ساختارها همواره در یک سیستم سیاسی برای تعیین ویژگیها و
شکل و عملکرد دولت و کارگزاران آن تأثیرگذار هستند .گفتنی است آن چه دولت
پریبندال را از سایر انواع دولتها متمایز میکند ،این است که به فساد سیاسی از منظر تعامل
بین عملکرد نخبگان قدرت و ساختارهای چندگانه و مکمل یکدیگر ،مینگردر یعنی بستری
که در آن نخبگان ،با عملکرد خود این بسترها را توسعه داده و تداوم میبخشند و از سوی
دیگر ساختارها یا بسترهایی که عملکرد این نخبگان قدرت را تسهیل میکنند ،ت امان به
پریبندالی شدن دولت مدد میرسانند.
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بیل ،جیمز ( ،)1371عقاب و شیر ،ترجمه مهوش غالمی ،تهرانی کوبهپهلوی ،محمدرضاااا ( ،)1350مأموریت برای وطنم ،چ  ،3تهرانیشرکت سهامیکتابهای جیبی
خوان لینز و شهابی ،هو شنگ ( ،)1380نظامهای سلطانی ،ترجمۀمنوچهر صبوری ،تهرانی نشر و پژوهر شیرازه
زونیس ،ماروین ( ،)1370شــکســت شــاهانه ،ترجمه عباس مخبر،تهرانی طر نو
سفری ،محمدعلی ( ،)1376قلم و سیاست ،تهرانی نشر نامک شم سینی غیاثوند ،ح سن (« ،)1383پهلویها و سلطانی سم ماکس وبر»،ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر ،سال سوم ،شماره
 ،22تیر
 صمیمی ،مینو ( ،)1368پ شت پرده تخت طاووس ،ترجمه ح سینابوترابیان ،تهرانی اطالعات
طلوعی ،محمود ( ،)1372پدر و پســر :ناگف ته ها از ز ندگی وروزگار پهلوی ها ،تهرانی نشر علم
عالیخانی ،علینقی ( ،)1377یادداشــتهای علم (امیراســداه)،د ،1تهرانی انتشارات مازیار–معین
عظیمی ،فخرا لدین ( . ) 1372بحران دموكراســی در ایران ،ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی  ،تهران  ،البرز.
علم ،امیراساااداهلل ( ،)1377یادداشــتهای علم ،د ،3تهرانی نشااارمازیار
علم ،امیراساااداهلل ( ،)1371گفتگوهای من با شــاه ،ترجمه گروهمترجمان ،تهرانی انتشارات طر نو
فردوست ،حسین ( ،)1386ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،د،2چ ،18تهرانی اطالعات
فوران ،جااان ( ،)1392م قاو مت شــکن نده :تاریخ تحوالتاجت ماعی ایران ،از صــفو یه تا ســـال های پس از انقالب
اســالمی ،ترجمه احمد تدین ،چ ،14تهرانی نشااار موساااساااه خدمات
فرهنگی رسا
کاتوزیان ،محمد علی (« ،)1379رژیمهای سلطانیی مورد رژیم پهلویدر ایران» ،مترجمان امیرمحمد حاجی یوسااافی و محمد ساااعید قا نی
نجفی ،مجلۀ اطالعات سیاسی–اقتصادی ،شمارههای  153و .154
کاتوزیان ،محمدعلی ( ،)1395ت ضاد دولت و ملت :نظریه تاریخو سیاست در ایران ،ترجمه علیرضا طیب ،چ ،12تهرانی نشر نی

گراهام ،رابرت ( ،)1358ایران ،ســراب قدرت ،ترج مه قاسااامصنعوی ،تهرانی نشر کتاب سحاب
م لی نژاد ،عباس ( ،)1389فرهنگ سیا سی ایران ،چ ،14تهرانینشر فرهنگ صبا
معتضد ،خسرو ( ،)1378هویدا ،د ،2تهرانی انتشارات زرینمیالنی ،عباس ( ،)1382معمای هویدا ،تهرانی اختران.هامبلی  ،گادوین ( . ) 1388یکه ســاالری محمدرضــاشــاه  ،ازمجموعه تاریخ کمبریح  ،ترجمه مرتضااای ثاقب فر  ،دفتر  2از جلد ، 7
تهران ی جامی.
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