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چکیده

مشارکت سیاسیِ مبتنی بر وفاداری ملییِ ریرو هیای وییمی و میذهبی می یید در

یک کشیر ،از ارکان اصلی تیسعة سیاسی محسیب میشید .در ایران دور رضیا
شا  ،اررچه زمینهی رشد مدرنیته و تحکیم مفاهیم اساسیِ آن فیراهم شید امیا در

عمل تیسعهیافتگیِ سیاسی به معنای مشارکتپذیری کلیه اویام و ایالت و ریرو

های می ید در این سرزمین صیرت نگرفت .مهمترین علّت این امر ،چالش ایین
دولت با ایالت و عشایر بید .بیه علیت اهمییت میضییی ،ایین پیاوهش بیا هید

بررسی وتحلیل مناسبات پُرچالش دولت رضا شا با ایالت و عشایر به عنیان مانع

مهم تیسعه یافتگی سیاسی ،وصد آن دارد تا به این سؤال پاسخ ریید که «چیالش
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دولت مدرن رضا شا با ایالت و عشایر ،چرا میانع تیسیعهییافتگی سیاسیی شید »

برای پاسخ به سؤال پاوهش ،این فرضیه در نظر ررفته شد که «اعمال سیاستهیای

خشینتبار علیه ایالت و عشایر ،در دولت رضا شیا می یت تحکییم اسساسیات
ویمیتی شد ،لذا تیسعهیافتگی سیاسی تحقق نیافت ».پاوهش بیه شییی تیصییفی ی

تحلیلی به این میضیی میپردازد .یافتهها نشان میدهد استفاد از شیی سیرکیب،
ا بار و کنترل شدید برای مهار ایالت و عشایر به منظیر تحقق مدرنیسم و تجیددد

میرد نظر در دور رضاشا  ،مانع اصلی تیسعهیافتگی سیاسی بید.

واژههای کلیددی اییالت و عشیایر ،دولیت میدرن ،تیسیعهییافتگی سیاسیی،
هییت ،رضاشا .

مقدمه
بسیاری بر این باورند که وانینیبیدن سکیمت به افزایش مشروعیت آن کمک میکند و اکثر مردم
فقط به دلیل وانینیبیدن سکیمت ،از آن سمایت میکنند .نیعی دیگر از سمایت ،از ارتبیا مییان

ررو ها و سکیمت ساصل میرردد .اسزاب ،ررو های ذینفیذ و مجمیعة ایالت و وباییل ،نقیش

بارز و عمد ای در این زمینه ایفا میکنند .لذا سمایتی که بهوسیلة وباییل و ریرو هیای ایلییِ دارای

خرد فرهنگ از سکیمت به عمل میآید ،یکی از شاخصهای تعیینکنندة میزان همگرایی و ثبات
سیاسی در یک کشیر است .یکی از شرایط الزم برای تیسیعة سیاسیی ،ثبیات سیاسیی و ا تمیاعیِ
بلندمدت است .تنها کشیرهایی تیانستهاند شرایط الزم برای ریذار از ییک نظیام ا تمیاعیِ ماوبیلِ
صنعتی به یک نظام ا تماعی صنعتی را فراهم آورند که به این ثبات رسید اند.

از سیی دیگر ،رویکرد دولیت مرکیزی در اسیتفاد از زور و ا بیار و نیاتیانیاش در برویراری

امنیت و ثبات و استفاد از ابزارهای وانینی و مشروی ،بستر مناسبی برای نضج و رشید اسساسیات و

ن سییازوکارهای سییل منازعییات در درون سییاختار سیاسییی و
تحرکییات ویییمیتی اسییت .تکیییی ِ

مشروعیت یافتن نهادهای وانینی برای مشیارکت و روابیت سیاسیی نییز مییتیانید نقیش اساسیی در
تخفیف و تشدید ایل ررایی و منازعات ایلی داشته باشد .مشارکت سیاسی ،مبتنی بر وفیاداری ملیی

است که میتیاند زمینههای شیکل رییری ییک دولیت فرارییر را ،کیه هید

نهیایی آن رسیترش

وسدت ملی و تیسعه یافتگی سیاسی و اوتصیادی اسیت ،فیراهم سیازد .ایین میضییی در درو رضیا

شا ( )1320-1304نادید ررفته شد ،لذا به رغیم فیراهمشیدن زمینیههیای رشید مدرنیتیه و تحکییم

مفاهیم اساسی آن در ایران ،تیسعه یافتگی سیاسی تحقق نیافت .چالش ددی این دولت با اییالت و
عشایر ،مانع مهم و اساسیِ فرارویِ تیسعهیافتگیِ سیاسی این دور محسیب میشید.
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اررچه پاوهشهای متعددی در میضیی مناسبات رضا شا و ایالت و عشایر صیرت پذیرفته و

زمینهها و پیامدهای آن بررسی شد است ،لیکن این پاوهشها ،عمیدتا «سیاسیت اسیکان اییالت و
عشایر» را میرد بررسی ورار داد اند .تفاوت اصلی در پاوهش ساضر با نمینههای پیشین ،این اسیت
که این پاوهش وصد ندارد سیاست اسکان ایالت و عشایر را مجددا واکاوی نماید ،بلکه ارر به آن

هم میپردازد ،آن را از منظیر تیسیعه ییافتگی سیاسیی و علیل عیدم تحقیق آن ،مییرد بررسیی ویرار

میدهد .چالش رضا شا با ایالت و عشایر ،بهرغم تمام داعیههای تجدد و مدرنیسمی که داشیت و
صر نظر از تمام آسیتها و مشکالتی ک ه به و ید آورد ،مانع مهمی فرارویِ اصیل و ایدئیلیژی
ساکمییت در تحقیق تیسییعة سیاسیی در ایین دور بییید و ایین دولیت را در دسییتیابی بیه اهییدا

آرمانهای مدرن خید ،ناکام رذاشت.

و

رهیافتهای نظریِ توسعة سیاسی و ارتباط آن با منازعات ایلی در ایران
پیرامین تیسعة سیاسی و ارتبا آن با منازعات ایلی و چندپارری فرهنگی ،نظرییههیای مختلیف از
سیییی پاوهشییگران خییار ی و داخلییی ارائییه شیید اسییت .تعییدادی از محققییان ،اغلییت از مکتییت

مدرنیزاسیین برای تبیین وضعیت تیسعهنیافتگی کشییرها و از ملیه اییران بهیر مییبرنید .آنهیا بیا

تمرکز بر فرهنگ عمیمی به طیر اعم و فرهنیگ سیاسیی بیه طییر خیاد درصیدد آن هسیتند کیه

مشکل تیسعه نیافتگیِ سیاسی و اوتصادی را تبیین کنند .همچنین از دورانگی سینت و مدرنیسیم بیه
عنیان ابزاری برای تحلیل خید استفاد میکنند و در نهایت ،ارزشهیای فرهنگیی امعیه سینتی را

مانع عمد ای بر سرِ را مدرنیزاسیین تلقی مینمایند .در همین رابطه ،نظریهپردازیهیای چهاررانیة
سنتی ،دید ،دوران رذار و دوران فرانیررایی مطرح شید اسیت( .مقصییدی.)114-113 :1377،
دول شمار یک ،تفاوتهای یامع سنتی و مدرن را از این منظر نشان میدهد.
جدول شماره یک
حوزه

جامعه

سنتی

مدرن

اقتصادی

سیاسی

عقتماند (عدم ثبات
سرمایه)
غیرصنعتی
فقدان بازار غیریکپارچه ملی
فقدان تقسیم کار

ساکمیت نظام
ملیکالطیایفی
و ید نیروهای رریز از مرکز
فقدان امنیت پایدار

ثبات سرمایه(پیشرفته)
صنعتی
خلق بازار ملی
تقسیم کار فردی و ا تماعی

استقرار دولت مقتدر مرکزی
سذ نیروهای رریز از
مرکز
بروراری امنیت

اجتماعی و فرهنگی
فقدان امکانات ارتباطی و
تکنیلیژیکی
بیسیادی
سلسلهمراتت ا تماعی و
سیاسی
وفاداریهای محلی و ویمی
رسترش ارتباطات شهرنشینی
افزایش سیاد و اطالعات
فقدان سلسلهمراتت ا تماعی
وفاداریهای ملی

یافتگی سیاسی
 / 108چالش دولت مدرن رضا شاه با ایالت و عشایر؛ مانع توسعه
ِ

بر اساس این نظریه ،در یامع هان سیم برای سرکت به سیمت نییررایی ،بایید سیاختارهای

سنتی و ارزش ها ای خید را بیه ارزش هیای دیید بدهنید .در ایین مسییر ضیرورت دارد کیه بیر

بحرانهایی که در رهگذر تحقق تیسعة سیاسی بهو ید می آید ،غلبه نماید .به ایین ترتییت ،دوران
رذارِ یک امعه از سنتی به مدرن ،بحرانزاترین مقطع آن امعه محسییب مییشیید و یامیعِ در

سال رذار با درررینی ارزش ها و دورنماهای متفاوت با تنشها و بحیرانهیای بیشیتری دسیت بیه
رریبانند و تیانایی آنها در مهار بحران در معرض نیسانات رینارینی است (تیشهیار.)162 :1380 ،

عقتماندری ایران براسیاس ایین ن ظرییه ،نتیجیه فرهنیگ و هنجارهیای ماوبیل میدرن اییران اسیت.
همچنین بروز منازعات ایلی ،بیثباتی و تیسعهنیافتگی ،کیه ناشیی از یامیع سینتی و ماوبیل میدرن
بید  ،در این امر دخیل هستند.

نظریه دیگری که در ارتبا با تیسعهنیافتگیِ امعیه اییران مطیرح اسیت ،ایینکیه بیا تی یه بیه

واوعیات تاریخی امعه ایران ،متغیرهای سه رانة ساکمیت ،ایالت و نیروهای خار ی نقیش مهمیی

را در بروز سرکتهای سیاسی در میان خرد فرهنگهای زبانی و مذهبی ایفا میینمایید (اسمیدی،

 .)215 -214 :1378با تی ه به این چشمانیداز  ،روابیط متقابیل و پیچیید مییان ایین عیامیل ،سیبت

سیاسیییشییدن مسییائل زبییانی و میذهبی در ایییران رردییید بییهرینییهایکییه بییه هیییر سرکییتهییای

خیدمختارانه و دایی طلبانه کمک نمید است .این شرایط ،باعث ایجاد فضای بیثبیاتی و نیاامنی
شد که برای تحقق تیسعة سیاسی و اوتصادی چندان مساعد نیست .البته نباید دچار این تییهدم شید

که امعه ایران از هر نظر مستعد سرکت به سمت تیسعهیافتگیِ سیاسی بید است ،چیرا کیه خیید
رضا خان محصیل فقدان یک ساختار فرهنگی برای سرکت در مسیرِ عقالنیت بید.

در این پاوهش برای تبیین چگینگی تأثیررذاری چالش دولیت میدرن رضیا شیا بیا اییالت و

عشایر به عنیان مانع تیسعهیافتگی سیاسی ،از نظریه مدرنیزاسیین استفاد شد است ،امیا بیا انیدکی
تفاوت در آنچه پیروان این مکتت به آن معتقدند .چارچیب نظیری پیاوهش ساضیر بیر ایین اصیل

مبتنی است که چالش بین فرهنگ سنّتی ساکم بر امعه ایلی و عشایری و رویکرد مدرنیسمِ مییرد

ادعای رضاشا  ،مانع تیسعهیافتگی سیاسی در این دور شد .نارفته نماند در بطن این نظر ،ایین امیر
نهفته است که اساسا شخص رضاشا در فضای بین سنّت و مدرنیسم ،سررردان بید .از یک سی بیه

د اییرا ِن بعید از
دلیل آنچه سلقه پیرامینیاش به او القاء می کردند و نییز بیا عناییت بیه مسیائل خیا ِ
مشروطه ،داعیه مدرنیسم داشت و مجمیعه تالشهای نیررایانه او در این راستا تحلیل مییشیید .از
سیی دیگر از منظر اندیشه سیاسی ،او مصداق کاملی از اندیشیه سیاسییِ سینّتی در اییران بیید ،لیذا

ساکمیت مطلقه ،خیدکامه و استبدادی ،به رغم سفظ مجلس شیرای ملی ،نمینه عینی سنترراییی
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او محسیب میشد .بر این اساس در بُعد نیسازی ایران ،چالش دی بین دولت مدرن رضیا شیا و
نظام سنّتیِ ایلی و عشایری یکی از میانع تیسعهیافتگی محسیب میی شیید .آنچیه در ایین زمینیه بیر

مشکل فیق می افزود ،تالش نیروهای خار ی برای بهر وری بیشتر بید که در این چارچیب نظری
نیز میرد تی ه ورار میریرد.

پراکندگی جغرافیایی و تنوع قومی در ایران
ابه یایی ویدرت و ساکمییت ادواری سلسیلههیای مختلیف و مخصیصیا روابیتهیای سیاسیی و

اوتصادی و نگ های نظامی در ایران ،باعث تنیی ناادی و ویمی شید اسیت .از آن یا کیه سیلطه
عناصر و اویام مختلف غیرآریایی به مراتت طیالنیتر و رسترد تر از ساکمیت عناصر آریایی بید

است ،تأث یر عمیقی بر ترکیت ویمی ایران بر ای رذاشته است .بیر ایین اسیاس ،اخیتال و امتیزا

ناادی ،خینی و ویمی در ایران نه ییک افسیانه ،بلکیه ییک واوعییت اسیت( .اسمیدی.)24 :1376 ،

ساکنان ایران ،مجمیعهای ناهمگین از اویام ،اولیتهای ناادی و زبانی ،مذهبی و فرهنگی بید و از
انسجام و همگینگی ا تماعی الزم برخیدار نبید و ستی فارسررایی نیز مبیدن یک سنت یکپارچه
نیست .در این ارتبا  ،ستی زبان لری ،که شعبهای از ررو زبانهای آریایی است ،برای وابیل فهیم

ایرانیان نیست (الطائی .)169 :1379،عالو بر این ،درسالیکه فارسیزبانان معاصر از درک زبیان و

لهجه کردی عا ز هستند ،زبان دری و تا یکی را کیه در خیار از میرزهیای کنیینی اییران راییج

است ،به خیبی میفهمند (کاتیزیان .)68 :1374 ،این امر ستیی در خصیید لهجیههیای کیردی و

پراکندری رییشهای آن نیز مطرح است (.)Hassanpour ,1992 :23

بهرغم و ید ررو های ویمی ،زبانی و ناادی که هرکدام ولمرو فرهنگی خاد خیید را دارنید

و بهاصطالح ،خرد فرهنگها را در مقابل فرهنگ واسد تشکیل میدهند ،معالیصف همیه آنهیا در

ایجاد و شکلریری یک فرهنگ رسترد تر که فرهنگ ایرانی نام دارد ،سیهیم هسیتند .بیه عبیارت
دیگر ،یگانه عامل بقاء و تداوم سیات ایران ،و ید هییت ایرانی بیید اسیت؛ هیییتی کیه وسیدت
اویام ایرانی را در عین کثرتشان ،سفظ کرد است.

بهطیرکلی ررو های ایلی می ید در ایران دارای ریشههای تاریخی طیالنی بید و تحت تأثیر

میراث فرهنگی و سیاسی ایران برمبنای تجربه مشیترک امعیه ایرانیی ویرار ررفتیهانید .تیا پییش از

استقرار دولت مدرن در ایران و پایان دوران ایلساالری ،سضیر سیران وبائیل و اییالت در سیاختار

دولتی ،مرز میان دولت و ررو های ویمی را از مییان میی بیرد لیذا مسیالهای بیه نیام ویمییت و یید

نداشت .اما از آنجا که شکل ریری دولت مدرن در ایران ،مقیدم بیر تأسییس نهادهیای میدنی بیید،
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همزمان ،معضل ررو های ایلی هم پدیدار شد .و ید اختالفات زبانی و مذهبی ،سداول تا اواسیط
ورن بیستم ،عامل اصلی ریرایش هیای مرکزررییز نبیید و تنهیا از ایین زمیان بیه بعید ،تفیاوتهیای

ا تماعی ،فرهنگی مبتنی بر زبان و مذهت ،سیاسی شد اند(.سقپنیا  )137 :1377 ،بررسیی ا میالی

وضعیت ایالت در ایران ،این میضیی را دویقتر نشان میدهد.

ایل بختیاری
بختیاری ها از ایالت بزرری هستند که از زمان صفییه به بعد ،نقش بسیار سساس و مهمی در تاریخ

ایران داشته اند ،به صیرتی که در دو مقطع تاریخی ،تا تصاست تا و تخت نیز پیش رفتند .از نظیر

ساختار ا تماعی ،تقسیمات ایل بختیاری یکی از ریزترین تقسیمات ا تماعی را در بین ایالت دارد
که تی ه به آن در بررسی مناسبات آنها با دولت مرکزی مهم است(طیبی.)321 :1368 ،

پیش از این ،ایلخان در رأس ایل ورار داشت و خان ،کالنتر ،کدخدا ،ریشسفید ،مال ،سیرمال

و بهین در رأس زیرمجمیعههای ایل بختیاری ورار داشتند(خسیروی .)22 :1368 ،سیاختار اداری و

دولتی میان بختیاریها در دول شمار دو نشان داد شد است (صفینااد.)21 :1368 ،

ایلخان
ایلبیگی
ساکم چهارمحال

جدول شماره دو

منصیب از سیی دولت مرکزی
انتخاب از سیی ایلخان
منصیب از سیی دولت مرکزی

رضا شا و فرزندش محمدرضا شا سعی وافری در اضمحالل ساختار سیاسی و ا تمیاعی اییل

بختیاری داشتند ،به رینه ای که در پی اسیکان عشیایر بختییاری در دور رضیا شیا و سیپس زمیان

محمدرضاشا  ،ایل بختیاری به طیرکامل در انحصار دولت مرکزی درآمید .اررچیه در برخییرد بیا

این مسائل ،سرکت های سیاسی و ا تماعی ایلی علیه دولت مرکزی در دور پهلیی شیکل ررفیت

اما شتاب مدرنیسم به ودری زیاد بید که این سرکتها در نطفه خفه شدند(نقیتزاد .)254 :1372 ،

با استقرار سکیمت پهلیی ،رویارویی عشایر با دولت مرکیزی بیه سیدد بیاالیی رسیید و اولیین

نشانه های رسستگی دولت مرکزی با اییل بختییاری یاهر شید .رضیا شیا بیدون مالسظیة سیاخت
اوتصادی ،ا تماعی و فرهنگی بختیاریها ،سه برنامه کلی در خصید این ایل پیاد کیرد :اسکان،

فروپاشی نظام ایلی و فرهنگزدایی ایلدی .ایین برنامیه برپاییه برداشیتی کیامال نادرسیت از
مفاهیمی چین پیشرفت و مدرنیز کردن صیرت ررفت و نتیجهای ز فاصلهاندازی میان سکیمیت
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و ایاالت به همرا نداشت .منصت سیاسی ایلخان و مقامهای ایلخانی و ایلبیگیی خیذ

رردیید.

سهام و امتیازاتی که خیانین بختیاری در شرکت نفت اد لینچ داشتند ،به زور و یا بیا ویمیت کیم

خریداری شد .بسیاری از سران بختیاری به اعیدام محکییم شیدند .سیرزمین بختییاری بیا تی یه بیه

تقسیمات اداری دید ،تجزیه رردید و اسیکان عشیایر بختییاری در سیط وسییع ،چیه در منیاطق
ییالوی و چه در نیاسی وشالوی ا را شد (دیگارد و کریمی214 :1359 ،ی .)215
رفتار رضا شا با بختیاریها ،می ت سذ

آنها از ساختار سیاسیی ایین دور شید ،سیذفی کیه

همراهینکردن بختیاریها را با تالشهای مدرنیسم او به همرا داشت ،لذا بازتاب استعفای رضاشا

در تحرکات ایل بختیاری بی تأثیر نبید .ایل بختیاری کیچ بزرگ و معی خید را از سر ررفیت و
اکثر روستاهایی که طی اسکان ا باری بهو ید آمد بیدند ،متروک و فرامیش شدند.

ایل قشقایی
وشقایی ها از ورن نهم هجری از شمال غرب وارد سرزمین فیارس شید انید ،اررچیه مهیا رت آنهیا
بهصیرت یک ا و همزمان نبید و این مها رت تا زمیان صیفییه ادامیه داشیته اسیت(.

oberling

 .) .1974 :31سازمان ا تماعی ایل وشقائی همچین سایر ایالت ،بر پییندهای خینی و خییشیاوندی
شامل طایفه ،تییر  ،نبکیی ،بیلیه و خیانیار و مناصیبی شیامل کالنتیران ،کدخیدایان ،رییشسیفیدان،

پیلهوران و رؤسای خانیار استیار بید است)oberling ,1974:45(.

آخرین ررو وشربندی ا تماعی در ایل وشقائی ،خانیاد هایی بیدنید فاوید دام و مرتیع ،کیه از

نظر دیگر وشرها ،این عد مطرود بیدند و بقیه از بروراری ارتبا سببی با آنها خیداری مییکردنید.

اهمیت ایل وشقائی در تاریخ ایران ،بیشتر مرهین سماییت همیه انبیه آنهیا از مشیروطهخیاهیان و

همراهی با دیگر ملّیین و میذهبیدین بیرای دفیای از کشییر و منیافع ملیی در نیگ اول و مقابلیه بیا

اشغالگری انگلیس است.

در برخیرد دولت مدرن پهلیی با ایل وشقایی ،رضا شا ابتدا در میا هه با صیلتالدوله ،روش

مسالمت آمیزی در پیش ررفت و این مسئله باعث همکاری آنها با یکدیگر شد .رضیا شیا ستیی از

این ایلخان به عنیان عاملی ودرتمند برای خنثیسازی شیرش دیگر ایالت نییز سیید بیرد .یکیی از
دالیل همراهی وشقاییها با رضیا شیا  ،کینیه آنهیا نسیبت بختییاریهیا در وضیایای مشیروطه بیید.
صیلتالدوله به شدت به دوستی رضا شا و تقسیم ودرت دل بسته بید .اما هرچه ویدرت رضیا شیا

مستحکمتر شد ،دوستی او با صیلتالدوله نیز کمرنگ رردید ( .)oberling,1974 :140در ادامیه،
نظارت رضا شا بر ایل وشقایی دیتر شد بهصیرتیکه تا سال 1307ش ،صیلتالدوله و فرزندان
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او به تهران آورد شد و عشایر وشقایی اسکان یافته و خلع سالح شدند .نکته وابیل تی یه ایینکیه

رضا شا تیانست از همراهی صیلت الدوله به نحی مطلیب بهر برداری کرد و رضایت تیید هیای

ایلی را در ا رای سیاست تجددخیاهانه خید کست نماید( .نقیتزاد  )171 :1379 ،ایل وشقائی نیز
از اودامات رضا شا دچار ضربات شدیدی شد .اسکان ا باری و خلع سیالح عشیایر ،آنهیا را نییز

درریر نمید؛ ایلخان در تهران تحت نظر ورار ررفت ،سیاکم نظیامی بیه مییان آنهیا فرسیتاد شید و

عشایر وشقائی مانند دیگران نیز تختواپی شدند( .نصیری)165 :1388 ،

بعد از تحرکات سال 1308ش در ایل وشقائی ،رضا شا  ،صیلت الدوله و پسیر بیزرگ او ناصیر

خان را به زندان انداخت .در سال 1312ش صیلت الدوله به وتل رسید .وتل او با دستگیری بسییاری

از سران ایل وشقائی همرا بید .اراضی خیانین مصادر شد و در ازای آن ،زمینهیایی در خراسیان
به آن ها وارذار رردید و دیگر افراد متنفّذ ایل تیا پاییان دورة رضیا شیا تحیت نظیر بیاوی ماندنید؛
هرچند به برخی از آنها ا ازة مسافرت به خار از کشیر داد شد (اییانی  .)85 :1357 ،همچنین

ییالق و وشالق طیایف مختلف وشقائی زیر نظر ررفته شد .مناسبات رضاشا و داعیههای مدرنیسیم

او با وشقایی ها ،نمینه مهم و شاخصی از چرایی عدم تحقق تیسعة سیاسی در دور رضا شا است.

کُردها
کُردها از اویام ایرانی با سابقه و پیشینة بلندمدت در تاریخ ایران هسیتند .ایین وییم در تیاریخ اییران
دور اسالمی به ویا از صفییه به بعد با فراز و نشیتهای متعددی روبهرو شد .نیگ هیانی اول
باعث پراکندری اساسی کُردها و تقسیم آنها در ایران ،عراق و سیریه شد .مناطق کُردنشیین اییران

شامل کردستان ،آذربایجان غربی ،کرمانشا  ،ایالم ،همدان و وسمتی از لرسیتان اسیت (.الییپییر،

 .) 97 :1372در کردستان ،عشیر  ،اتحادیه یا کنفدراسیینی از وبایل و ید دارد که رئییس واسیدی
بر آن سکم میراند .عشیر از تیر بهو ید میآید .تیر منقسم است به خیل که خید مجمیعهای از
خانیاد است .اعضای خیل ،نیای مشترکی دارند و رأس هر خیل ،آغا یا بیگ ورار دارد.

فعالیتهای همزمان کُرد های عراق و ترکیه و ناکارآمدی سکیمت مرکزی ایران ،عامل مهمی

در تشدید اسساسات ویمی در میان کُردهای ایران بیید اسیت .منیاطق کُردنشیین از سیال 1297ش

دستخیش سرکت تجزیه طلبانه اسماعیل سمیتقی رردید که تمام پهنه کُردنشین را تحت تأثیر خیید

ورار داد .این سرکت در سال 1304ش به وسیله رضا خیان سیرکیب رردیید .بعید از ایین شییرش،

دولت به سرعت دست به کیار خلیع سیالح اییالت کُیرد شید و سرلشیکر امیرطهماسیبی بیه منیاطق
کُردنشین اعزام رردید و اعالم کرد ستی کسانی که در ریانات رذشته به نفیع دولیت وارد عمیل
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شدند باید تسلیم محض شد و سالحهای خید را تحییل دهنید( .نقییتزاد  .)176 :1379 ،پیس از
این اودام ،تالش دولت رضاشا برای به اصطالح تحقق مدرنیسم مبتنی بر وسدت ملّی بیا تأکیید بیر

زبان فارسی ،با چالش دی در میان مناطق کُردنشین روبهرو شد.

رضاشا با اتخاذ سیاست همانندسازی و در هت تحقق سیاست مبتنی بیر ناسیینالیسیم افراطیی

ایرانی کیشش میکرد تا ضمن انکار تنیی ویمی ،همه اویام را بر پایة فارسیررایی سامان دهد .این
امر سبت تشدید ررایش های ناسیینالیسم کُرد هت ایجیاد سکیمیت خیدمختیار رردیید .بیر ایین
اساس ،در این نمینه هم چالش مدرنیسمِ میرد نظر رضا شا با سنتهای ویمی کُردی به ویا سفظ

داشته های سنّتی آنها ،مانع تیسعة سیاسی شد .ایین چیالش بعید از سیقی رضاشیا

یدیتیر شید،

به خصید زمانی که واضی محمد ،اودام به تشکیل مهیری در مهاباد نمید ،اررچه عمر چنیدانی
نداشت و سرکیب رردید (.رضائی .)225 :1379 ،نکته وابل تی ه در این ناسیه ،تی ه سران ایالت

کُرد به سرکتهای دایی طلبانه بید و همین مسئله باعث شد تا از نظر ملی ،ذهنیتی منفی در اذهان

عمیمی از خید به ای بگذارند(عظیمی ،)137 :1372 ،سرکتهایی که مانع ددی تیسیعة سیاسیی
در سط ملّی محسیب میشد.

بلوچ
ویم بلیچ همانند دیگر اویام ایرانی ،بخشی از هییدت و ملیدت ایران است .زبیان بلییچی ،ویییتیرین
مدرک برای تعلّق این ویم به نااد آریایی است .زبان بلیچی از ررو زبانهای هند و اروپایی است

( .)jahani, 1982:30اشتراکات تاریخی و فرهنگی بلیچها با سایر اوییام ایرانیی بسییار زییاد اسیت.
بنابراین بلیچستان زئی از هییت تاریخی ایران محسیب میرردد .ساخت ا تماعیِ سنتیِ طیایف
بلیچ از نیی تشکیالت ایلی است .خیانین بلیچ که آنها را سردار مینامند ،از نفیذ معیی فراوانیی

برخیرد ارند .زندری عشایر بلیچ بر پایه پدرساالری اسیت .سیاخت ا تمیاعی عشیایر بلییچ شیامل

سردار ،کالنتر ،ریشسفید و رئیس خانیاد است (.طیبی.)345 :1374 ،

بلیچ ها مانند دیگر ایالت در فراینید مدرنیسیم سکیمیت پهلییی بیا مشیکالت فراوانیی میا یه

شدند( سلطانی .)151-150 :1383 ،بلیچستان که بیه میدت سیی سیال از سیلطه سکیمیت مرکیزی
خار بید ،همزمان با شروی سکیمیت رضاشیا در دسیت محمیدخان بیارانزاییی ویرار داشیت .او
اررچه از اعالم وفاداری اهری به سکیمت مرکزی ابایی نداشت اما در عمل خیدمختیار بیید .در

سال 1306ش ویای دولتی به فرماندهی تیمسار هانبانی ،بلیچستان را میرد تاختوتیاز خیید ویرار
داد و با استفاد از سالح های دید ،بسیاری از مناطق تحت نظیارت اییل بلییچ را تسیخیر و تعیداد
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زیادی از سران آن ها را دستگیر یا اعدام کردند .در سال 1307ش محمد خیان ،تسیلیم و بیه تهیران
انتقال داد شد .پس از آن ،طیایف بلیچستان که ودرت فزایند دولت مرکزی را مشاهد کردنید،

از درریری با آن پرهیز می نمیدند .البته در سال 1310ش از ائیتال

طیاییف بلییچ رمشیادزایی و

اسماعیل زایی ،سرکتی علیه سکیمت مرکزی به و ید آمد که به شدت سرکیب شد و روند خلیع
سالح و اسکان عشایر بلیچ مانند دیگر نیاسی ایران نبة عملی بیه خیید ررفیت( .کیرونین:1383،

 .)246در این منطقه و به طیر مشخص ،تالش دولت پهلیی برای تثبیت ساکمیت خید به بهای سرکیب
بلیچ ها ،زمینه چالش این ررو ویمی و دولت مدرن را در فرایند تیسعة سیاسی به همرا داشت.

دولت مدرن رضاشاه و ایالت
ی پیس از انقیالب
فرایند تمرکزررایی در ایران به دلیل افیل ویدرت وا ارهیا ،هیر و میر داخلی ِ
مشروطه و نیز در پی سیادث بعدی ،تا پایان نگ هانی اول به تعییق افتاد .از نظر تاریخی ،وویی
نگ هانی اول ،دخالت بیگانگان در امیر کشیر و زوال ودرت دولت مرکزی ،ضرورت ایجیاد

دولت مرکزی نیرومندی را ا تنابناپذیر ساخته بید .آنچه مسلم بید ،انتقال ودرت از یک دولیت

غیرمتمرکز به یک دولت متمرکز و بیروکراتیک ،فرآیندی مشکلآفیرین بیید (کاتیزییان:1372 ،

.)243

پس از آنکه رضا خان در سال 1305ش رسما به عنیان رضا شا تا رذاری کیرد و بیر تخیت

سلطنت نشست ،تحت تأثیر ناسیینالیسم مدرن و سمایت رروهی از روشنفکران ،تمام مساعی خیید
را به کار برد تا از ایران ،یک دولت ملی در مفهیم غربی کلمه بسازد .در ایین زمیان ،امعیه اییران

شاهد هم زمانی تکیین دولت ملی و ایالت ودرتمند مخالف دولیت بیید کیه یکیی از محققیین ،از
آنان به عنیان «همزمانی ناهمزمان» یاد کرد است)Bassam,1990:140(.

از نظییر دولییت دییید و نخبگییان میییهنپرسییت سییامی او ،سییرکیبی ایییالت و عشییایر و محییی

خرد فرهنگ ها ،برای ایجاد دولتی مدرن و متمرکز با معیتیی کیه از لحیار فرهنگیی یکپارچیه و

همگین باشد ،ا تنابناپیذیر میینمید(.رسمیانیزاد دهکیردی )203 :1395 ،تیالش رضیا شیا در
ایجاد ودرت مطلقه در کشیری یکپارچه و بهنظم آمد  ،ابتدا همراهی با بزرران ایالت بید .سیاست
او این بید که با لت برخی بزرران ،بین ایشیان شیکا

و چنددسیتگی ایجیاد کنید(.یاور:1394 ،

 .) 98ال رم ،ودرت روسای ایالت ،که اوتدار دولت مدرن را در معرض خطر ورار میدادند ،درهم
می شکست .لذا او خیاهان سذ

و نابیدی ایالت و ادغام آنها در دایر سیاستهای اوتدارررایانه

خییش بید .از مله اودامات اولیه او ،کیشش در هت انحالل تشکیالت ایلی و عشایری ،محدود
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کردن ودرت خیانین ،ا بار یانان عشایر به خدمت نظام ،خلع سالح عمیمی و اسکان وباییل بیید

(دیگارد .)14 :1368 ،با و ید آنکه به دلیل اعمال سیاستهای رضا شیا  ،ویدرت سیاسیی اییالت
شدیدا کاهش یافت اما این به معنای ادغام کامل آن ها در امعه ملی نبیید .الگییی نیسیازی رضیا

شا و به طریق اولی ،سیاستهای عشایری او صرفا تقلیدی چشمبسته و متأثر از تجربه مدرنیزاسیین
غرب بید که برخال

غرب ،سیر تدریجی و آرام خید را طی نکرد بید .رضا شا میخیاسیت بیا

چاشنی خشینت ،این روند را انجام دهد .این اودام نیه تنهیا ناسیازراریِ تضیاد ا تمیاعی عشیایر را

افزایش داد بلکه آنها را به دشمن مهمی در امعه ملی تبدیل کرد .بدون تردید رضا شا و سامیان
روشنفکر او از این نکتة ریف غافل بیدند که یک اصل مهم برای تبدیل ایران بیه دولیت میدرن،

رشد بلیغِ سیاسی مردم است .مدار زندری فرد ایلیِ بیبهر از سیاد ،فقط بخش کیچکی از ایلیش

را دربر می ررفت که در تماس دائم با آن بیید .بنیابراین دلبسیتگی او بیه وبیلیهاش ،سیددی در برابیر
دلبستگی به کشیر به شمار می رفت .لم و ستم مأمیران سکیمتی به تشدید این دلبسیتگی کمیک

مینمید (اماناللهی .) 322 :1368 ،در مجمیی ،سیاست تمرکیز ویدرت بیه هید

اصیلی خیید کیه

وسدت ملی و ادغام نیروها بید ،دست نیافت ولی منشأ تغیییرات عمید ای در دسیتگا سکیمیت و
امعه شد که از مله میتیان به پیدایش یک ایدئیلیژیِ ناسیینالیستی ،تیسعه و کنترل اوتصیادی،

غربررایی و غربیشدن امعه اشار کرد ( .)Beck, 1991 :99اررچیه ایین اییدئیلیژی از اواخیر

دور وا ار بر ررو کیچکی از روشنفکران نیررای اییران تیأثیر رذاشیت و در بیین آنهیا ریشیه

دوانید ،اما با رویکارآمدن رضا شا شدت ررفت و در نهایت در فاصله سالهای  1310تا  357ش

بییه ایییدئیلیژی رسییمی سکیمییت پهلیییی تبییدیل شیید (کییاتم .)121 :1375 ،در زمییان رضاشییا ،

روشینفکران بییدون تی ییه بیه عمییق و محتیییای تمیدن غییرب ،آسییانتیرین را بییرای پایییاندادن بییه

عقت ماندری را ،تقلید و اوتباس از پیسته اهری و بیرونیی تمیدن غیرب یافتنید .ساصیل کیار نییز
پیدایش ایدئیلیژی مدرنیسم بید که در هیأت ناسیینالیسم ایرانی آراسیته شید بیید .دولیت مطلقیه

رضییا شییا تحییت لیییای مدرنیسییم ،تنیعییات امعییه سیینتی و رییرو هییای ا تمییاعی آن را میینعکس

نمیساخت .سنّت ،مذهت ،فروه ها و ایالت سذ

شدند و ناسیینالیسم با تکیه بر افسانة نااد آریایی

و اسطیر سازی ،ستی با نادید ررفتن اعتقادات میذهبی ،می یت سیذ

فرهنیگهیا و زبیانهیا از

هییت مرکزی رردید .تمرکز سیاسی به سرکیبی ایالت منجیر شید ،آنهیا در ساشییه نگیه داشیته

شدند و همین عیامل باعث شکا

عمیق میان مرکز و ساشیه شد(کاتیزیان .)145 :1374

تحیالت مربی به امعه عشایری ایران در دوران پادشاهی رضا شا را میتییان بیه دو مرسلیه

تقسیم کرد :مرسله نخست از سال  1300تا  1310ش که ماهیتی نظیامی و سیاسیی داشیت و مرسلیه

یافتگی سیاسی
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دوم از سال  1311تا 1320ش ک ه دارای نبة ا تماعی و اوتصادی بید .در دور اول ،هد

اصیلی

نظام سکیمتی پهلیی ،استقرار ودرت مرکزی در نیاسی رینارین کشیر بید که این عمل از طریق

عملیات نظامی ،دستگیری سران عشایر و زندانیکردن آنها و اعدام منتقدین عشایری و خلع سالح

بی رسمانه ایالت صیرت عینی به خید ررفت (کرونین .)235 :1383 ،در مرسله دوم ،برای تهییه و
نظارت بر یک برنامه امع برای اسکان یا تختهواپی کردن عشایر ،ادار

دییدی در وزارت کشییر

تأسیس شد .این برنامه که مبتنی بر انتخاب محلی برای اسکان عشایر و انتصاب یک کارمند دولتی

برای نظارت بر ا رای امیر ب ید ،اساسا در تهران طراسی شد و درک درستی از نییاسی غیرشیهری

نداشییت .اییین برنامییه طییی سییالهییای  1312تییا 1317ش در لرسییتان ،فییارس ،خیزسییتان ،اصییفهان،
آذربایجان و خراسان به شکل بسیار خشن و بیه دور از اصییل انسیانی ا یرا شید .اولیییت نخسیت

دولت ،پایاندادن به وضع نیمهمستقل و خیدمختار ایالت کُرد بیید .همیین مسیئله باعیث شید تیا از
رضاشا به عنیان یگانه عامل سفظ وسدت کشیر یاد شید و به اودامات او نبة مشروی دهد (غنی،

 .)245 :1382در واوع میتیان رفت تها م مستقیم نهادهای سیاستریذار یعنیی سیلطنت ،مجلیس
شیرای ملّی و هیئت وزیران به امعه عشایری ،مانع بازآفرینی و ادامه شرایط پیشین بید لذا به زعم
تالش رضاشا برای سفظ وسدت ،این مسئله ،مقابله ییی ایالت و عشایر را با دولیت مرکیزی بیه

همرا داشت (الیاسی.)35 :1392 ،

نخبگان ایلی و حرکتهای سیاسیِ گریز از مرکز در ایران در دوره رضاشاه
نارضایتی ررو های ویمی در میرد رفتار نابرابر با آنها و عدم تحقق خیاستههایشیان داییر بیر سفیظ
هییت ارزشمند ،اساسا می ت تحرک آنها می شید .در دور رضا شا  ،رابطه سنتی مییان اییالت و
دولت تغییر شکل یافت .رسترش شهرنشینی و تحیالت سیاسی و ا تمیاعی و اوتصیادی نییز سیبت

تضعیف وفاداریها و هییتهای ایلی شد .این امر در کنار سرکیب ایالت ،میوعیت رؤسای ایالت

را بهعنیان رهبر سرکت های سیاسی تضعیف کرد بید .شکستن سریم رئیس ایل ،همراهیینکیردن
ایل را با دولت مرکزی به همرا داشت .لذا تالش رضا شا برای به اطاعت واداشتن رؤسا و نخبگان

ایلی در راستای تالشهای او برای تحقق مدرنیسم ،با چالشِ همراهینکردن ایالت روبهرو بیید ،و
نتیجة این امر ،بیثباتی سیاسی و تحققنیافتن تیسعة سیاسی بید.

فرآیند دولت سازی در زمان رضا شا  ،به هیر نسل دیدی از نخبگان منجر شید کیه هیم بیه

طبقات ساکم ایالت سابق و هم به طبقة متیسط تحصیلکرد تعلق داشتند .این عد با تی ه به آثار

سیء سیاست های تمرکزررایانه دولت پهلیی و با بزرگ نمایی نیابرابری اوتصیادی منیاطق خیید بیا
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مرکز ،درصدد برآمدند تا مردم را علیه دولت مرکزی بسیج کنند .تمسخر و تحقیر زبان و لهجههیا،

نادید ررفتن ارزشها و اعتقادات مذهبی و سنّتی ،تغیییر خشیینتآمییز و خشین پیشیاک بییمی و
سنّتی از سیی دولت ،زمینه و بستر الزم را فراهم نمید تا این نخبگان با طرح اندیشه ویمی و تشکیل

سازمانهای سیاسی ،میفقیت خید را بهعنیان نمایندران و سخنگییان ررو های ایلی تثبیت نمایند.
البته این اودامات در مناطق غیرفارسزبان و غیرشییعه ماننید آذربایجیان ،کردسیتان و بلیچسیتان بیه

ررایشهای محلی ررا و مرکزرریز دامن زد که میزان دخالت نخبگان ایلی در هیر ییک از منیاطق
متفاوت بید است (مقصیدی.)76 :1376 ،

نیروهای بینالمللی و حرکتهای سیاسی گریز از مرکز
رابطة بین ررو های ایلی و ویمی در رردونة نظام بین الملل ،دولت اوتدارررا و نخبگیان سیاسیی را

می تیان به صیرت مدل زیر نشان داد؛ اررچه برای درک بهتر نقش دولت مدرن ،نظام بینالملیل و

نخبگان سیاسی در هیر ویمیت و ویمررایی در ایران ،بایید تی یه وییا ای بیه چگیینگی تکییین

دولت ملی در ایران و عملکرد آن در ارتبا با ایالت داشت.

واوعیت این است که سهم شرایط و زمینههای سیاسی و بینالمللی در خلق هییتهای وییمی را

نمیتیان نادید ررفت .در سال های آخر ورن نییزدهم و اواییل ویرن بیسیتم مییالدی در اییران ،دو
ودرت برتر روسیه و انگلیس ،سیاست لیریری از تمرکز ودرت در ایران را تعقیت میکردند .در
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این دور  ،هییت های ویمی به معنای مدرن ،خید را نشان نمیداد و در ایین مییان ،بیشیترِ تینشهیا،

وبیلهای بید (عظیمی .)126 :1375،در میاردی تضاد منافع میان دو ودرت ،ایجاب میکرد که یکی
از آن دو به شکلرییری سکیمیت متمرکیز اییران کمیک نمایید ،چنیانکیه بیا اسیتقرار سکیمیت
سیسیالیستی در روسیه ،منافع انگلیس اوتضا می کرد که در ایران سکیمیت مرکیزی تشیکیل شیید.
دولییت رضاشییا  ،محصیییل چنییین سیاسییتی بییید .از اییین منظییر ،سمایییت انگلسییتان از رضییا شییا بییا

سیاست های وی در میرد وبایل با آرزوی دیرینه تبیدیل امپراتییری چنیدویمی بیه دولتیی واسید بیا
مردمی واسد ،یک زبان ،یک فرهنگ و ییک ویدرت سیاسیی کیامال میرتبط بید(نیادرپیر:1380 ،

.)151

مطالعة تحیالت سیاسی در مناطق مرزی مانند آذربایجان و کردستان و بلیچستان نشان میدهد

این تحیالت ،متأثر از نقش عیامل بینالمللی و منطقهای در سیاسیکردن عالیق کهن نظییر زبیان و

مذهت و نیز ترغیت نخبگان ایلی در ایجاد سازمان های سیاسی بید است .واوعییت ایین اسیت کیه

هیر رضا خان و پی ریزی دولت مدرن ،مانع مشارکت نخبگان سیاسی و پرنفیذ ایلیی و وییمی در

ودرت شد ،هرچند در این میوعیت ،دولت نیز دست به نیسازی اوتصیادی ،نظیامی و اداری زد ،امیا

مسئله مشارکت را الینحل باوی رذاشت .منافع ساصل از نیسازی اوتصادی رضاشا به طیر مساوی

بین ررو های ویمی تقسیم نمیشد .در واوع ،تمرکزررایی شدید و عدم تی ه به ساشیههای میرزی
در تیسعه اوتصادی و صنعتی و تأکید عمد و بیش از سد بیر تضیعیف و اضیمحالل شیاخصهیای
فرهنگی و زبانیِ ایالت مختلف دست به دست هم دادند و در نتیجه نیعی بحیران هیییت را بیرای

برخییی از ایییالت آفریدنیید (ف ییران .)254 :1380،بییا عنایییت بییه میضیییی فیییق ،نخبگییان ایلییی از

نابرابری های اوتصادی می ید استفاد کردند تا اعضای اییل را بیه منظییر دسیتییافتن بیه اهیدا

سیاسی بسیج کنند .البته نقشِ نیروهای خار ی در شکلدادن به ررایشهای رریز از مرکز نیز وابل

انکار نیست .به طیرکلی در دولت مدرن پهلیی ،نخبگیان سیاسییِ ایلیی و نیروهیای بیینالمللیی در

ارتبا پیچید ای با یکدیگر در شکلریری ررایشهای ویمررایانه و تبعات منفیِ ناشی از آن ،که

به عدم تیسعهیافتگی سیاسی کمک میکرد ،سهیم بیدند اما ررایشهیای وییمی ،بیشیتر از کیفییت
رابطه دولت مدرن ایران و نخبگان سیاسی نشأت ررفته است.

تطبیقِ رهیافتهای نظری با توسعهنیافتگی سیاسی در ایران
و ه غالت تئیریهای نیسازی را طرد سینت و ریرایش بیه مدرنیتیه تشیکیل مییدهید .اساسیا ایین

رهیافت بیشتر برررفته از روند تاریخی غرب به منظیر تبییین مسیئله تیسیعهنییافتگی هیان سییم و
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سیاسییتهییای ایلییی آن اسییت .تصییییر نظریییهپییردازان از امعییه سیینتی ،امعییهای بییا ویاریییهییای
عاطفهررایی ،سلطه دیدرا های بسته فرهنگی ،ایلررایی و مانند اینها بید .از ایین دییدرا  ،تسیریع
در فرآیند صنعتی شدن ،افزایش ارتباطات شهرنشیینی ،رسیانههیای رروهیی و رسیترش آمییزش و
پرورشِ نیین ضرورت داشت که هییت های ویمی و ایلی را در هییت دید ملی مسیتحیل کننید.

لزوم درهمشکستن سنت ها برای دستیابی به تیسعه در هان سیم ،نسخهای بیید کیه سیداول بیرای
ایران شفابخش نبید .به اعترا

یک پاوهشگر غربی ،آنچه وسدت اییران را بیه منزلیه کشییری بیا

پراکندری غرافیایی و ویی سفظ کرد ،تکیه بر سنّت است (.)Avrey ,1996 : 179-180
تأسیس دولت مدرن در ایران در واوع پیروی از خط مشیهایی بید که هد

آن همگینسازی

اویام ،اولیت ها و محدود کردن استقالل تاریخی و بهر بیرداری از منیابع و تییان کیاری آنهیا بیید

است .دولت تمرکزررای پهلیی هرچند سیاختار ا تمیاعی و سیاسیی غیرمتمرکیز امعیه اییران را
دستخیش تحیل کرد ،اما تأکید بیش از سددش به نیسازی اوتصادی و پافشاری بر تحیل فرهنگیی،

که میبایستی با ترویج نبههای سطحی فرهنگ غربی و پیسزدن سیریع فرهنیگ بییمی بیهدسیت
می آمد ،سبت رسیختگی فرهنگی شد (تاپر .)256 :1384 ،لذا میتیان رفت که مدرنیسمِ مطلییب
رضاشاهی با فرهنگ سنّتی ایلی از یک سی و خیدکامگی و استبداد عملکرد او با ساختار ا تمیاعی

و فرهنگی ایال ت از سیی دیگر ،مانع مشارکت سیاسی ایالت و بیه دنبیال آن تحقیقنییافتن تیسیعة

سیاسی شد.

در دولییت مییدرن پهلیییی ،هییییت فرهنگییِ ایییالت مبنییای تمییایز و تبعیییض وییرار ررفییت و از

چشمانداز آنها این اودام به مفهیم نابرابری از نظر میوعیت ا تماعی ،رفا اوتصادی و عدم دسیتیابی

به ودرت سیاسی ارزیابی شد .پییش از اسیتقرار دولیت میدرن در اییران ،سضییر سیران اییالت در
ساختار دولتی ،مرز میان دولت و ررو های ایلی را از میان میبرد .شاید را کامیابی اییالت کیه در
ودرت دولتی سهیم بیدند و از آن نفع میبردند ،در ا رای برنامههای نیسازی و تیسعه ،مستلزم آن
بید که امکان تیسعه از طریق مشارکت مستقیم و آزاد میردم و از ملیه ریرو هیای ایلیی در امییر

ا تماعی ،سیاسی ،اوتصادی و فرهنگی را فراهم آورند .مدیریت و برنامیهرییزیِ نیسیازی و تیسیعه

متکی به فرد و امیال شخصی او بید .این امر ،سلقههای پیینددهند سکیمت و ساختار ا تمیاعی را

فرسید کرد و را های ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم و از مله ایالت را بست.

در مجمیی ،مبارز با سنت ررایی و عدم انطباق با نظام ارزشی امعه سیبت تشیدید مخیاطرات

ا تماعی و به تأخیر انداختن پروژ تیسعة سیاسیی شید .همچنیین زمینیة طغییان ریرو هیای متمیایز

فرهنگی ر ا به رهبری سران سیاسی ایالت فراهم ساخت .به عبارت دیگر ،بر اثر فشار و تبعیضهای
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اعمال شد  ،ایالت به هییت فردی خید بیشتر آرا شدند .در بررسی چارچیب نظیریِ پیاوهش بیا
مناسبات دولت رضا شا و ایالت میتیان این رینه معبندی کرد که رفتار تبعیضآمیز و نابرابر از

سی ی دولت اوتدارررای مرکزی نسبت به ایالت ،نارضایتی رستردة آنها را در پی داشیت کیه ایین
رفتار در اشکال زیر متبلیر شد:

 -1رضاشا پهلیی به شکل ریری روح تساهل و تفاهم و ارتبا سالم و منطقی با ایالت ،تمایل

دی از خید نشان نمیداد و این عدم تمایل در کنار برنامهریزی نامناست ،شکا

میان پیرامیین و

مرکز را افزایش میداد که می ت بی ثباتی شد و در نتیجه منبعی بالقی برای برخیرد و خشینت را

فراهم آورد.

 -2رضا شا بخش مهمی از مشروعیت دولت خید را تنها براساس یکی از ا زای تشکیلدهندة

هییت ایرانی یعنی زبان فارسی ورار داد بید .نظریات پان ایرانیستی او نیز منجر به بیتی هی کامل

به اولیت های ویمی شد؛ زبان و لهجه اویام به تمسخر ررفته شد .بنابراین او با نادید ررفتن اسالمیدت
و ویمیدت و فربهکردن ایرانیدت ،خدشه ای اساسی به هییت ملی وارد کرد .به عبارت دیگر ،تالش او
بر غلبه ییک پاییه از فرهنیگ ایرانیی بیه بهیای رنجییری در پاییههیای دیگیر ،خیدمت بیه سسیاب

نمیآمد(کریمیمله ،) 12 :1380 ،مخصیصا که این نگا  ،امعه ایلی را بیه واکینش تقیابلی وامیی-
داشت.

 -3اوتدارررایی دولت مدرن و نادید ررفتن مطالبات ایلی اعم از سیاسی ،اوتصادی و فرهنگیی

و ممانعت از مشارکت نخبگان ایلی در امیر سیاسی ،زمینة الزم هت سیاسیشدن اختالفات زبانی
و مذهبی را به عنیان ابزاری برای رویارویی با دولت مدرن فراهم ساخت (سقانی.)121 :1382 ،

-4دولت رضا شا بقای ودرتهای محلی و ادامة ساختار سینتی ویدرت در امعیة عشیایری را

مغایر با خیاست تشکیل یک ملّت همگین و همسان میدید .بنابراین با سیرکیب اییالت و عشیایر،

یکی از مهم ترین منابع اوتدار در مرزهای سرزمینی را از بین برد و یکی از مؤلفههای دولیت مطلقیة
مدرن را تثبیت نمید (اکبری )148 :1389 ،اررچه این تثبیت بیه همراهیینکیردن اییالت بیا دولیت

مرکزی انجامید.

مجمیی این مسائل سبت شد تا نیروهای بینالمللی نیز برای بهیر بیرداری از شیرایط می یید بیا

سمایت سیاسی و مادی خید از نخبگان ایلی ،زمینه طرح ریرایشهیای سیاسیی و محلییریرا را در

میان ررو های مختلف در ایران تقییت نماید .اررچه این عنصر ،تیأمان به شکلریری بیثبیاتی و
نهایتا چندپارری فرهنگی کمک کرد اما باید نقیش اصیلی را متی یه دولیت اوتیدارررای مرکیزی
نمید که با عدم تیزیع عادالنة ودرت و ثروت و درپیشررفتن سیاست سرکیب و تحقیر اییالت و
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اویام به ای ایجاد یکپارچگی فرهنگی و ملی ،به چنیدپارری فرهنگیی دامین زد .نتیجیه ایین امیر،

بدبینی و بیاعتمادی بید که مانع عمد ای بر سر را مشارکت و روابت سیاسی شد .در نهایت ضمن

لیریری از رسترش تفاهم و تساهل ،همپذیری ررو های ا تماعی را را برای ساکمیت فرهنگ

آمریدت و تابعیدت فراهم نمید .بنابراین می تیان رفت که اوتدارررایی دولت رضا شا و چالش آن با

فرهنگ سنتی ساکم بر ایالت و نیز با اصیل مدرنیسم ،عامل اصلی تیسعهنیافتگی سیاسی بید است.

نتیجهگیری
مناسبات دولتها در ایران با ایالت و عشایر و ررو های وییمی از رافیت دویقیی برخییردار بیید

است ،بهرینهایکه کمتی هی به سنّتهای فرهنگیی ،سیاختار سیاسیی و ا تمیاعی و تفیاوتهیای
زبانی ،فرهنگی و مذهبی آنها ،چالشهای متعددی را به همرا داشته است .تشکیل دولت پهلیی در
ایران و تالش رضا شا در والت مدرنیسم ،نمینه مشخصی از این چالشها محسیب میشید .تجربه
دولت رضا شا نشان داد که بنای ساکمیت و ودرت سیاسی در تداوم سییات ییک ویمییت ،نقیش

سمایتی و سلبی باز مییکنید .رضیا شیا مجمیعیهای از فعالییت هیا را بیا هید
ناسیینالیسم افراطی در ایران انجام داد که بر خال

مدرنیسیم و برپاییه

تصیر و انتظار ،نه تنها به ثبات و اعتالی سیاسی

منجر نشد ،بلکه مانع مهمی فراروی تیسعة سیاسی بید .عملکرد او در این راستا بیهوییا بیا اندیشیه

سیاسی سنّتی او ،که و ه شاخصاش ،خیدکامگی و استبداد مطلقه بید ،با فرهنگ سنّتی ساکم بیر
ایالت در تزاسم شدیدی ورار داشت .لذا عملکرد او در برابر ایالت و عشایر و تالش بیرای سیذ

تکثرررایی ویمی ی زبانی و فرهنگی آنها بدون درنظرررفتن پیشینة تاریخی ایگا ایالت و با تکیه

بر زور و آمریدت نظامی ،می ت تحریک اسساسات ویمی آنها شد  ،ساکمیت و تیسعة سیاسیی و
وسدت رسترد ایرانی را به خطر انداخت .یافتههای پاوهش نشیان داد کیه عملکیرد رضیا شیا در

مقابله با ایالت در شکلهایی همچین سرکیب و سذ
فشار برای همانندسازی زبیانی اوییام ،سیذ

سیران اییالت و عشیایر ،اسیکان ا بیاری،

منیابع درآمید اوتصیادی اییالت و بیرهمزدن سیاختار

ا تماعی ی اداری ایل ،اررچه همگی با عنیان تالش برای تیسیعه ،پیشیرفت و مدرنیسیم ،برچسیت

خیرد  ،لیکن ضرورت داشت تا با درنظرررفتن نقش و ایگا ایالت در تحیالت اییران صییرت

پذیرد .ناهماهنگی و تضاد بین این دو صیرت وضیه؛ هم می یت تحرییک اسساسیات اولییتهیای
ویمی شد ،هم روح همبستگی و وسدت هییت ملی را به خطر انداخت ،هیم نیروهیای خیار ی را

برای بهر وری از شرایط ایجادشد  ،تحریک نمید و هم ثُبات ،وسدت و امنیت سیاسی را با مخاطر
ددی روبهرو ساخت؛ خطری که مهمترین پیامدش ،تیسعهنیافتگی سیاسی در این دور بید.

یافتگی سیاسی
 / 122چالش دولت مدرن رضا شاه با ایالت و عشایر؛ مانع توسعه
ِ

منابع و مآخذ
 -آبراهامیان ،یرواند( .)1376ایران بین دو انقالب .تر مه اسمد رلمحمدی .تهران :نشر نی.

 -اسمدی ،سمید ( .)1376قومیت و قومیتگرایی در ایران از افسانه تا واقعیت .تهران :نشرنی.

 اکبری ،محمدعلی( .)1389تبارشناسی هویت جدید – عصر قاجار و پهلدوی .تهیران :علمیی وفرهنگی.

 -الطایی ،علی ( .)1379بحران هویت قومی در ایران .تهران :انتشارات شادران.

 الیاسی ،علی(« .)1393بررسی نقش و ایگا مجلس شیرای ملی در سیاسیتریذاریهیای عشیایری دردولت پهلیی» .فصلنامه علمی د ترویجی اسناد بهارستان .ش .2تهران :کتابخانیه ،مییز و مرکیز
اسناد مجلس شیرای اسالمی.

 اماناللهی بهاروند ،سکندر ( .)1380کوچ نشینی در ایران .تهران :انتشارات آرا . .)1370( _____ -قوم لر .تهران :انتشارات آرا .

 -امیراسمدی ،هیشنگ ( .)1377پویاییشناسی و نابرابری استانها در ایران .تهران :اطالعات.

 -اییانی  ،میخائیل .سرری ییویچ ( .)1387تاریخ نوین ایران .تر مه هیشنگ تیزابی .تهران :بیتا.

 -بشیریه ،سسین ( .)1376توسعة سیاسی در ایران .تهران :انتشارات پائیز .

 -بیات ،کاو ( .)1370شورش عشایری در فارس  .1307-1309تهران :انتشارات دانشگا تهران.

 -پهلیی ،محمدرضا ( .)1356مأموریت برای وطنم .تهران :انتشارات آثار ملی.

 -تاپر ،ریچارد( .)1384شاهسونهای ایران .تر مه سسن اسدی .تهران :نشر اختران.

 تیشهیار ،ماندانا ( .)1380نگاهی تاریخی به پدیدد ملدی و قدومی در ایدران .تهیران :مؤسسیهمطالعات ملی.

-

الئیپیر ،سمیدرضا( .)1372علل تداوم بحران کردستان بعد از انقالب .تهیران :وزارت امییر

خار ه.

 -سقانی ،میسی( .)1382ناسیونالیسم در دوره پهلوی .تهران :مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

 -سقپنا  ،عفر ( .)1377جامعه مدنی و قومیتها در جمهوری اسالمی .تهران :مطالعات راهبردی.

 -خسروی ،عبدالعلی ( .)1368شناخت ایل بختیاری .تهران :انتشارات فرهنگسرا.

 دیگارد ،ژان پیر و اصغر کریمی( .)1359عشایر بختیداری .تر میه اصیغر کریمیی .مشیهد :انتشیاراتآستان ودس رضیی.

 دیگارد ،ژان پیر ( .)1368فنون کوچنشینان بختیاری .تر مه اصغر کریمیی .مشیهد :آسیتان ویدسرضیی.

 رسمانیزاد دهکردی ،سیدرضا( .)1395دولت مدرن و خودکامگی د بررسی موردی دولتپهلوی .تهران :آدینه.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 123 /

 رضایی ،اسمد (« .)1379کرد و کردستان در رذر زمان» .فصلنامه مطالعات ملی .سیال دوم .شیمارپنجم .تهران :مؤسسه مطالعات ملی.

 سلطانی ،سیما ( .)1383اشتراکات فرهنگی تاریخی بلوچها با سدایر ایرانیدان .تهیران :مؤسسیهمطالعات ملی.

 -صفینااد ،یاد ( .)1368عشایر مرکزی ایران .تهران :انتشارات علمی.

 طیبی ،سشمتاهلل ( .)1374مبانی جامعهشناسی و مردمشناسی ایالت و عشایر .تهیران :انتشیاراتدانشگا تهران.

 عباسی ،علی ( .)1379زبانهای ایران غربی .تهران :انتشارات دایرةالمعارف بزرگ اسالمی. -عظیمی ،فخر الدین ( .)1372بحران دموکراسی در ایران .تهران :انتشارات البرز.

 -غنی ،سیروس ( .)1382ظهور رضاشاه .تر مه عبدالرضا هیشنگ مهدوی .تهران :نشر مرکز.

 فیران ،ان ( .)1380مقاومت شکننده ،تاریخ تحوالت اجتماعی ایدران .تر میه اسمید تیدین.تهران :انتشارات رسا.

 -واسملی ،عبدالرسمن (بیتا) .کرد و کردستان .تر مه رضا خیری مطلق .آذربایجان غربی .بینا.

 -کاتم ،ریچارد ( .)1375ناسیونالیسم در ایران .تر مه مجتبی امیری .تهران انتشارات کییر.

 -کاتیزیان ،محمد علی ( .)1374اقتصاد سیاسی ایران .تر مه کامبیز عزیزی .تهران :انتشارات مرکز.

 کرونین ،استفانی ( .)1383رضاشاه و شکلگیری ایران ندوین .تر میه مرتضیی ثاویتفیر .تهیران:انتشارات البرز.

 کریمیمله ،علی(« .)1380پتانسیل های تبیدیل روابیت بیه منازعیه سیاسیی در اییران» ،تهیران :فصدلنامهمطالعات ملی .سال نهم .شمار سیم.

 کنت ،دوالند ( .)1379فارسی باستان ،تر مه سعید عریان .تهران :پاوهشگا فرهنگ و هنر اسالمی. مقصیدی ،مجتبی ( .)1376توسعه و منازعات قومی .تهران :انتشارات میسسه مطالعات ملی. -نقیت زاد  ،اسمد ( .)1372دولت رضاشاه و نظام ایلی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

 نصیری ،منصییر ( .)1388نقش قشقاییها در تداریخ و فرهندگ ایدران .تهیران :وزارت علییم وتحقیقات و فناوری.

 نیری ،اسسان ( .)1363تاریخ ریشه نژادی کُرد .تهران :انتشارات سپهر.References
(ʻAbāsī, ʻA. 2001. Zabānhāyi Gharbīyi Īrān. CGIE, Tehran. )In Persian( )Book
Abrahamian, E. 1998. Īrāni Biyni Dū Inḳilāb. A. Gul Muḥammadī. (Translator). Niy,
(Tehran. )In Persian( )Book
Aḥmadī, Ḥ. 1998. Ḳūmīyat wa Ḳūmīyatgirāī dar Īrān az Afsānih tā Wāḳiʻīyat. Niy,
(Tehran. )In Persian( )Book

-

یافتگی سیاسی
 چالش دولت مدرن رضا شاه با ایالت و عشایر؛ مانع توسعه/ 124
ِ
-

Aīmr Aḥmadī, H. 1999. Pūyā Shināsī wa Nābarābarīyi Ustānhā dar Īrān. Iṭilāʻāt,
Tehran. )In Persian( )Book(
Akbarī, M.ʻA. 2011. Tabār Shināsīyi Huwīyati Djadīd - ʻAṣri Ḳādjār wa Pahlawī.
ʻIlmī wa Farhangī Tehran. (In Persian) )Book(
Alṭāī, ʻA. 2001. Buḥrāni Huwīyati Ḳūmī dar Īrān. Shādigān, Tehran. (In Persian)
)Book(
Amānullāhī Bahārwand, I. 1992. Ḳūmi Lur. Agāh, Tehran. (In Persian) (Book(
-----. 2002. Kūč Nishīnī dar Īrān. Agāh, Tehran. (In Persian) (Book(
Avrey, P. 1996. Balaning Factor in Iran, Middle East Journal. London. )Book(
ʻAẓīmī, F.A. 1994. Buḥrāni Dimūkrāsī dar Īrān. Alburz, Tehran. (In Persian) (Book(
Bashīrīyih, Ḥ. 1998. Tūsiʻih Sīyāsī dar Īrān. Pāʼīzih, Tehran. (In Persian) (Book(
Bayāt, K. 1992. Shūrishi ʻAshāyir dar Fārs 1929-1931. Tehran University, Tehran. )In
Persian( )Book(
Beck, L. 1991.The Qash of Iran, London. )Book(
Cottam, R. 1997. Nāsīyūnālīsm dar Īrān. M. Amīrī. (Translator). Kawīr, Tehran. (In
Persian( )Book(
Cronin, S. 2005. Riḍā Shāh wa Shiklgīrīyi Īrāni Nuwīn. M. Thaḳibfar. )Translator(.
Alburz, Tehran. )In Persian( )Book(
Degard, J.P, A. Karīmī. 1981. ʻAshāyiri Bakhtīyārī. A. Karīmī. (Translator). Āstāni
Ḳudse Raḍawī, Mashhad. (In Persian) (Book(
-----. 1990. Funūni Kūčnishīnāni Bakhtīyārī. A. Karīmī. (Translator). Āstāni Ḳudse
Raḍawī, Mashhad. (In Persian) (Book(
Djalālīpūr, Ḥ.R. 1994. ʻIlali Tadāwumi Buḥrāni Kurdistn Baʻd az Inḳilāb. Ministry of
Foreign Affairs, Tehran. )In Persian( )Book(
Foran, J. 2002. Muḳāwimati Shikanandih, Tārīkhīi Taḥawulāti Idjtimāʻīyi Īrān. A.
Tadayun. (Translator). Rasā, Tehran. (In Persian) (Book(
Ghanī, S. 2004. Ẓuhūri Riḍā Shāh. ʻA.R. Hūshangi Mahdawī. (Translator). Markaz,
Tehran. )In Persian( )Book(
Ḥaḳānī, M. 2004. Nāsīyūnālīsm dar Dūriyi Pahlawī. Institute for Iranian
Contemporary Historical Studies, Tehran. )In Persian( )Book(
Ḥaḳpanāh, Dj. 1999. Djāmiʻih Madanī wa Ḳūmīyathā dar Djumhūrīyi Islāmī.
Muṭāliʻāti Rāhburdī, Tehran. )In Persian( )Book(
Hassan Pour, A. 1992. Nationalism and Language in Kurdistan. Berkley. )Book(
Ilyāsī, ʻA. 2015. Barrisyi Naḳsh wa Djāygāhi Madjlisi Shūrāyi Millī dar Sīysat
Gudhārīhāyi ʻAshāyirī dar Dūlati Pahlawī. Quarterly of Asnādi Bahāristān, (2). )In
Persian with English Abstract( )Journal(
Ivanov, M. S. 2009. Tārīkhi Nuwīni Īrān. H. Tīzābī. (Translator). (n.p), Tehran. (In
Persian( )Book(
Jahani, A. 1982. Standardization and orthography in the Balochi Language.
Stochnolom. )Book(
Karīmīyi Milih, ʻA. 2002. Putānsīyilhāyi Tabdīli Riḳābat bi Munāziʻih Sīyāsī dar
Īrāni. The Quarterly of Muṭāliʻāti Millī, 9(3). (In Persian with English Abstract)
)Journal(
Ḳāsimlū, ʻA. (n.d). Kurd wa Kurdistān. R. Khiyrī Muṭlaḳ. )Translator(. )n.p(, West
Azerbaijan. )In Persian( )Book(
Kātūzīyān, M. ʻA. 1996. Iḳtiṣādi Sīyāsīi Īrān. K. ʻAzīzī. (Translator(. Markaz, Tehran.
)In Persian( )Book(
Kent, R. 2001. Fārsīyi Bāstān. S. ʻUryān. Institute of Islamic Culture and Art, Tehran.
)In Persian( )Book(
Khusrawī, ʻA. 1990. Shinākhti Īli Bakhtīyārī. Farhangsarā, Tehran. (In Persian)
)Book(
Maḳṣūdī, M. 1998. Tūsiʻih wa Munāziʻāti Ḳūmī. Muṭāliʻāti Millī, Tehran. (In Persian)
)Book(

125 /  پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا- فصلنامة علمی
-

Naḳībzādih, A. 1994. Dūlati Riḍā Shāh wa Niẓāmi Īlī. Islamic Revolution Documents
Center, Tehran. )In Persian( )Book(
Naṣīrī, M. 2010. Naḳshi Ḳashḳāīhā dar Tārīkh wa Farhang Īrān. MSRT )The Ministry
of Science, Research and Technology(, Tehran. )In Persian( )Book(
Nūrī, I. 1985. Tārīkhi Nizhādīyi Kurd. Sipihr, Tehran. (In Persian) (Book(
Oberling, P. 1974. The Qashqai of Fars. Yale. )Book(
Pahlawī, M.R. 1978. Maʼmūrīyat barāyi Waṭanam. Athāri Millī, Tehran. )In Persian(
)Book(
Raḥmānīzādih Dihkurdī, S.R. 2016. Dūlati Mudirn wa Khūdkāmigī – Barrisyi Mūridī:
Dūlati Pahlawī. Ādīnih, Tehran. )In Persian( )Book(
Riḍāī, A. 2001. Kurd wa Kurdistn dar Gudhari Zamān. The Quarterly of Muṭāliʻāti
Millī, 2(5). (In Persian with English Abstract) )Journal(
Ṣafīnizhād, Dj. 1990. ʻAshāyiri Markazīyi Īrān. ʻIlmī, Tehran. )In Persian( )Book(
Sulṭānī, S. 2005. Ishtirākāti Farhangī Tārīkhīi Balūčhā bā Sāyiri Īrānīyān. Muṭāliʻāti
Millī, Tehran. )In Persian( )Book(
Tapper, R. 2006. Shāhsawanhāyi Īrān. Ḥ. Asadī. )Translator(. Akhtarān, Tehran. )In
Persian( )Book(
Ṭayibī, Ḥ. 1996. Mabānīyi Djāmiʻih Shināsī wa Mardum Shināsīi Īlāt wa ʻAshāyir.
Tehran University, Tehran. )In Persian( )Book(
Tīshiyār, M. 2002. Nigāhī Tārīkhī bi Padīdiyih Millī wa Ḳūmī dar Īrān. Muṭāliʻāti
Millī, Tehran. )In Persian( )Book(

Quarterly Journal of History of Islam and Iran Alzahra University
Vol.28, No.40, 2019
http://hii.alzahra.ac.ir/

Challenge of the modern state of Pahlavi and Tribe: Obstacle of
Political Development1
Khodabakhsh Gorbanpour2
Ali Akbar Ja'fari3
Fereydoon Allahyari4
Receive: 18/2/2018
Accept: 20/10/2018
Abstract
Political participation based on national loyalty of the ethnic and religious
minorities residing in a country is one of the fundamental pillars of the
communities being politically developed. Though the grounding for
modernity growth and the entry of the essential concepts related thereto
was set during the period of Reza Shah, but, practically, the Pahlavi state
stood far away from achieving political development bearing the
participation of the entire clans and ethnicities and the groups living in this
territory. The current research paper tries to adjust the modernism theories
and modern government with Iran’s status so as to criticize the centrism
tendencies of the Pahlavi’s modern government.
It seems that in communities based on ethnic and tribal minorities, such a
condition makes achievement of modern development impossible, and
forces the modern state to use the mandatory and controlling practices to
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restrain these minorities in order to implement the goals and objectives
desired.
Keywords: Tribes, Modern state, Political development, Identity, Reza
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