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 چکیده

شیل  شیود و میی نای در چارچوب گفتمان سیاسیی ملی    یعیییزندگی و کردارهای سیاسی در هر جامعه

هیای میردی را  یه سازد. در نتیجه هویّی  و خیود میمییخاصّی از زندگی و کردارهای سیاسی را مملن می

ا متحقّی،  و  رخیی دی یر را  ی   انیا  زنیدگی سیاسیی رکنید و  رخیی از املای یعریف میی ویژهشیوه

ای از نماید. در این مقاله  رای یح ی  ظر  ملانیِ مدیریّ  مضیای م ّیی در ر یر وی یوی دوّم   مجموریهمی

داری  یمرکزگرایی  میاجر  روستاییان  رشید جمعیّی   انق یاب ها و رناصر از قبی  مناسبا  سرمایهشاخ ه

ی مورد یجزیه و یح ی  قرار گرمته اس .  نتایج این وژوهش  یاکی از یلی ّ  گفتمیان سفید و اص ا ا  ارض

مدرنیلمِ غر ی در این دوره اس  که  ا یمرکزگرایی  یوسیعه و نوسیازی  صینعتی شیدنِ شییرها و  گی ار از 

قیدر  یا ید. روسیتاییان  رشیایر و روامی  داری شدّ  مییولید سرمایهی هکشاورزی سنّتی  ه صنعتی و شیو

ضیی یضیعیف شیده و در  اشییه قیرار همچون سران قبای  و زمینداران  زرگ   ا انجام  اصی ا ا  ارسنّتی 

را  ییش از همیه  یر شییرها   هیا مر یوب  یه شییرها  یوده و ییا اویرا  خیودگی اریگیرند.  یشتر سرمایهمی

« شییر»ی وی یوی دوّم رنیلیم دورهمد« ظر  ملانی»طورک ّی یوان گف   که  هکه میای گ ارد  ه گونه رجای

  وده اس .

 مضای م ّی  مدرنیلم  محمّدرضا شاه  شیرواژگان کلیدی: 
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 لرستان . عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان1
 . دانشگاه تهران2

 مقدّمه

یا ید  ای در چارچوب گفتمان سیاسی مل ّ  یعیین مییطور ک ّی  زندگی و کردارهای سیاسی در هر جامعه ه

ی ههای مردی را  ه شییوشل  خاصّی از زندگی و کردارهای سیاسی را مملن می سازد و هویّ  و خودمیمی

نماید) شیریه  کند و  رخی از املانا  زندگی سیاسی را متحقّ، و  رخی دی ر را خ   میای یعریف میویژه

ای از ویچییدهی ه  کیه در نن مجموری(. در دوران وی وی گفتمان مل ّ   مدرنیلم مط قه  وده اسی98: 7831

ی هی شاهی ایرانی  وایریمونیالیلم سنّتی  گفتمیان یوسیعه و نوسیازی  یه شییورناصر مخت ف از جم ه نظریه

وجود داشی  و خیود در طییّ زمیان یرکیبیا   یشیتری نییز وییدا کیرد. در ایین گفتمیان  یر  مدرنیلم غر ی

درنیلتی  ناسیونالیلم ایرانی  مرکزیّ  سیاسیی  مدرنیلیم مرهن یی  گرایی  اص ا ا  از  الا  رق انیّ  ماقتدار

ای که در وریو این روام  ظیور کرد  در وی نن  یود شد. دول  مط قهی صنعتی یأکید میسلولاریلم و یوسعه

دارانیه داری  ه صیوریبندی میدرن و سیرمایه ندی سنّتی و ماقب  سرمایهیا جامعه و اقت اد ایران را از صور 

نوسازی اقت ادی و اجتماری  ه رم  نورد. ی ههای زیر نایی در  وزربور دهد و از این  یث  رخی کارویژه

ی قیدر  اخیرا   ایلی  از ررصیههیای سینّتی مییها  رشیایر و گیروهدر این راستا  سنّ   م هب  قومیّ 

 اسی در دس  دول  مط قیه  یودها نیازمند یمرکز ا زارها و منا ع قدر  سیشدند. اجرای این گونه سیاس می

 -هیای اقت یادیهای میان انق اب مشیروطه و انق یاب اسی امی  دگرگیونی(. ایران در سال93: 7831) شیریه  

هیای نموزشیی و اریبیاطی و ای را یجر ه کرد. روند شیرنشینی و صنعتی شدن  گلترش نظیاماجتماری رمده

ی روشنفلر و ورولتاریای و موقعیّ  طبقا  جدید  ه ویژه طبقهسالارِ متمرکز   یبود جای اه ایجاد دول  دیوان

صنعتی و کاهش شمار و اهمیّ  طبقا  متوسّ  سنّتی   ه ویژه خرده  ورژوازی  ازار و نیروهای م هبی متّحد 

های سنّتی میان اقت ادی از یللو وا لت ی -های اجتماریکه همان دگرگونیرا  ه دنبال داش . میمتر ایننن 

هیای جدیید جمعیّی   یه وییژه  ا ان قدیمی و ویروانشان را یضعیف  و از سوی دی ر نگاهی طبقایی  خشار

ای  ای  طایفیهروشنفلر و ورولتاریای شیری را یقویّ  کرد.  ه  ییان کوییاه  ویونیدهای رمیودی قبی یهی هطبق

(.  دین یرییب ایین 956: 7861ان  های امقی طبقایی یبدی  شد)ن راهامیای کم کم  ه وا لت یای و منطقهمرقه

ظیر  »ویرداختن  یه  ی وی یویِ دوّم در وییهای مدرنیلم دورهنوشتارضمن  ررّسی و یح ی  رناصر و مولّفه

 داند. می« شیر» اشد که نتایج وژوهش  اضر این ظر  را این مدرنیلم می« ملانی

 

 مفاهیم نظری

هیا و یلی از معانی لغوی نن نوگرایی و یوجّه  ه ودییده Modernusلایین ی همدرنیلم از ریشمدرنیسم:  -9

مشیت، شیده کیه  یه  modo(. این ک مه خود از قید 63: 7861های نوین اس  )وورا مد و دی ران  و روش



 وژوهش در نموزش یاریخ یخ  ی –م  نامه ر می   11

 

شود)ر یپوریانی ما عد رنلانس اط اق میی همعنای امروز  اخیراً و  ه یازگی اس  امّا در مفیوم یاریخی  ه دور

که  ه یدریج از یحوّلا  اروویا در دو « ر م و جامعه»(. مدرنیلم ن رشی اس  یرکیبی از 116 :7861و نوری  

 یا « انلیان و یولیید»(. مدرنیلم شیل  ییازه ای از اریبیاب 765: 7867قرن گ شته ودید نمده اس )کایوزیان  

 ا یلیه  ر یلنولیوژی  های جدید در  را ر طبیع  اس . مدرنیلم  ه مثا ه ایدئولوژی مدرنیته کمک یلنولوژی

را  یه وجیود نورد کیه  یارزیرین سیمب  نن « منیاط، شییری»هیا و ویشبردِ مدرنیته را یلیی  کرد و نیونوری

هلتند چرا که شیرسازان مدرنیلتی! ینیا  یه ماشیین و زنیدگی ماشیینی قیرن  یلیتم یعنیی « هانسمانخراش»

(. مدرنیته  ه رنیوان 711: 7831لانی)زیاری و یوسفی  ملانیزاسیون و ایوماسیون یوجه داشتند نه  ه نیازهای ان

می یادی در اروویا  7911 ود کیه  عید از 1و نظم محور7گرامدرنیلم  ه طور ک ّی  جریانی قاردهی ه لتر و زمین

هیای داننید و  یوزهدر ارووای شمالی می8را یک واقعه ی ما عد رنلانسشل  گرم  و  یشتر اندیشمندان نن

هیایی چیون ای دارای ویژگیی لفه  هنیر  اد ییا  و... را درنوردییده اسی . مدرنیتیه را ریدّهمخت فی مانند م

داننید. اساسیی ییرین می 5های اخ اقیو جای زین شدن نزادی  جای اصول اخ اقی و ارزش 6رمزگشایی رمتار

مردگراییِ متیدلوژیک  گراییِ سلولار و همچنینیوانیم اومانیلم  رق انیّ   اخ اقهای یفلّر مدرن را میویژگی

هایی هلتند که  عضاً هایی چون سلولاریلم  ناسیونالیلم و لیبرالیلم نیز از ویژگی دانیم. ر اوه  ر این ویژگی

 1گرایییو رینیی  9شناختی نیز مدرنیلم؛ مبتنی  ر مبناگراییاند. از لحاظ معرم در دوران مدرنیته نمایان شده

از  یال کیودکی  ییرون »نیلم  ه انلانی معتقد اس  که  نا  ه نظیر کانی  (. مدر65-66: 7838 ود )سجّادی  

نمده و یبدی   ه موجودی  الغ و کام ی شده که دی ر روی وای خود ایلتاده اس  و  ه زندگی خود  ییرون از 

 های مدرنیلم ربارینید(.   رخی دی ر از ویژگی37: 7816زاده  نقی«)های مقدّس ملر می کندیقدیرهای کتاب

شناسیِ رادیلال  یجر یا  منی   ازیا ی  ودن مرازمانی   ازیا ی  ودن خودنگاهانه  جلتجوی از: یأکید  ر زیبایی

گراییی  ی ماض ه  همچنیین مدرنیلیم  یه منطقیهارتماد و یری  اصال  در روا   انلانی  هنر انتزاری و مدینه

 (.  716-715: 7833س )رضایی ک انتری  گرایی یوجّه خاصّی نشان داده ا ینینزادی  ویشرم  و خوش

های ییپتماریِ مراگیر و متشل  از جامعهمدرنیته را یک شل   ندی اج« راینیار  کل ر»شناس نلمانی جامعه

هیای مرایبی  ا یلیدی ر قیرار دارنید و  یر ویژگییداند که در ویوندی ارگانیک و س ل همتمایز از یلدی ر می

دهنید از ها وجود دارد  ه ما اجازه میهای ماهوی که ما  ین ننه  ا وجود یفاو ساختاری مشترکی استوارند ک

( رهیایی 7 نیدی ربارینید از: های مشترک ساختاری این شیل یاد کنیم. ویژگی« جوامع مدرن»ها  ه رنوان نن

                                                      
1. Rule-based 
2. Discipline-based 
3. Post-renaissance 
4. Deciding of behavior 
5. Moral values 
6. foundationalism 
7. objectivism 
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( ویوند کار ییدی  یا 8روزامزون از منا ع انّرژی ملی ی ی ه( استفاد1ی کار انلانی از مرنیندهای طبیعی مزاینده

( نوسازی سیلیتماییک  رق یایی و نییادین مرنینیدهای 6ماشین و جدایی سیلتماییک کار یدی از کار ملری 

( گرایش  ه مروواشی سیاختارهای 5یولید  ا استفاده از یلنیک ر می و  دین گونه یحوّل  نیادی کار اجتماری 

های دولتی رسیمی و (گرایش  ه شل  گیری دست اه9رن های ویشامدها و وا لت یاجتماری مبتنی  ر وماداری

گییری  اکمیّی  سیاسیی  یه مثا یه دسیت اه (. در این میان شل 63: 7835رهایی از یع ّقا  شخ ی)یومی،  

ای اسی  کیه از دل مروواشیی نظیام اجتمیاری ای از یاریخی امیر ییازهغیرشخ ی  ارمال جبر رمومی ودیده

اقت ادازسیاسی  و »نورد و ناظر  ر دو انشقاق  نیادین اجتماری اس : جیدایی ی ویشامدرن سر  ر مییلپارچه

دهید کیه  یا وجیود گیرایش  یه یحیوّل اما در این میان ن اهی  ه اییران نشیان میی«. جامعه از دول »جدایی 

ز م ّ  نه ا -یا ی  اکمیّ  سیاسی در چارچوب دول ی ساختارهای اقت ادی و  ا وجود سازماندارانهسرمایه

یوان سیخن گفی  چیرا کیه دولی  همچنیان داری و نه از دول  مدرن  ه معنای درس  نن میاقت اد سرمایه

ی رمومی و خ وصی   اکمیّی  میمترین ا زار کلب قدر   ورو  و منزل  اس  و همچنین یداخ   وزه

نغاز گشته  ی ننلیه سیاسی و  اکمیّ  اقت ادی ناظر  ر انشقاق ساختاری اس  که  ا ورود جوامع  ه مدرنیته 

 (.66-717: 7835 تواند در ایران  ه سرانجام  رسد)یومی،  

 

 روش تحقیق

یحرییر ی های  یه رشیتیح ی ی اس  و  ا استفاده ازمطالعا  کتا خانه -یحقی،  اضر از نوع یحقیقا  یوصیفی

 درنمده اس . 

 

 های مورد بررّسیها: شاخصهیافته

 یمحمّدرضا شاه: چ یون  یهدر دور یم ّ یمضا یریّ مد یظر  ملان»شتار  که موضوع این نو ا یوجّه  ه این

هایی را میورد  ررّسیی ( رناصر و مولّفه7851-7811ساله) 81ی  اشد ل ا جی   ررّسی این دورهمی« ییو چرا

 دهیم که رباریند از:و یجزیه و یح ی  قرار می

شییرها  ظییور اییدن دریمیامطیور ک ّیی   یهییان: داری، تمرکزگرایی و مهاجرت روستامناسبات سرمایه -9

ی سیاسی    اکمیی  ارضیی ی نظام مئودالی وارد کرد.  ا ورود شیرها  ه ررصیهی ویران ری  ر ویلرهضر ه

معالیی  خیود را یشیدید « یریگلتردهی هررص»یغییر کرد و اجزای نظام سیاسی در «  اکم»ها  ه سود مئودال

ی یولیید و ی شییوهیری یعنی  ورژوازی که خیود  رنمیده از دو یحیوّل رمیدهی جدید شکردند. ظیور طبقه

یغییرا  جمعیتی وگلترش جمعی   ود   ا انتقال مرکیز وقی  سیاسی  از روسیتا  یه شییر  هویّی  رینیی و 

گیری دولی  میدرن را های اص ی شل ی سیاسی   ه یدریج ستونم موسی  ه نن داد. این هویّ  رینیِ ررصه

داری وا لیته (.در این میان در کشورهای جیان سوّمی که دارای نظام سیرمایه13: 7839ند )امض ی  ودید نورد
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یوجّه دارند و در این راستا  ا ایجاد و گلیترش « شیرها»ها  ه یمرکز هر چه  یشتر سرمایه در می  اشند دول 

-تیجه اقت یاد روسیتایی میورد  ییکنند. در نی صنعتی در شیرها مبادر  میصنایع وا لته و مونتاژ  ه یوسعه

داری  در قالیب گیرد و در صور  یوجّیه  یه روسیتاها هیم صیرماً ایجیاد کشیاورزی سیرمایهارتنایی قرار می

داری ارضی   ا یلیه  ر ملانیزاسیون کشاورزی مورد نظیر میی  اشید. دو  رداری از نوع سرمایهوا دهای  یره

شود که میاجر  روستاییان  ه شیرها را  ه در نوا ی روستایی می مرنیند م کور  ارث ایجاد نیروی کار مازاد

یواننید سیاسیی شییرها  مخ وصیاً شییرهای  یزرگ میی -های اقت یادیدنبال دارد. این میاجران در ررصه

ها  چ یون ی رم لردهیا و شیرای  زمیانی رمی، ییأویرا  مز یور یأویرگ ار  اشند که  لته  ه میزان میاجر 

 متفاو  اس .

هیای روسیتایی وی وی دوّم روند مییاجر ی هصنعتی در دوری هداری و یوسعیران نیز  ا گلترش سرمایهدر ا

 اریث نزاد شیدن  یشیتر « اصی ا ا  ارضیی»و «  رنامه هیای رمرانیی»امزایش یام   ه ر اوه رژیم  ا اجرای 

د  ه شییرها مییاجر  کردنید. هایشان شد. این ردّه از روستاییان  ه دنبال کلب و کار و درنمزارران از زمین

« کشیاورزی» یر  خیش « خدما »و  خش « اقت اد روستایی» ر « اقت اد شیری»البتّه این امر از سیاس  یقدّم 

های اقت ادی کشور  رای یحقّی، امیر می کور ضیروری میی ناشی می شد  ل ا جا جایی نیروی کار  ین  خش

داری و یمرکزگراییی  شیرنشیینی مناسبا  سرمایه ر اور(.  ه ربار  دی ر   75: 7838نمود)مریضوی یبریزی  

 گیرد. شود و  ه یبع نن اقت اد روستایی در  اشیه قرار می یشتر می

ها  ه خار  و نا لیامانی یمرکزگزایی در  یشتر کشورهای جیان سوّم  خ وصیّتی رام و ناشی از وا لت ی نن

ها از جم ه ایران  گرایش رمیومی  یه یمرکیز قیدر  و  اشد. در این کشوردر نظام سیاسی و اقت ادی نن می

گیری  وده و یضعیف مشارک  مردمی را سیبب میی گیردد. در ایین راسیتا رونیدی  رخ یا  جیی  ی میم

)از جم ه ایران( طی شده اس .  دین صور  که در دنییای  داری  در کشورهای جیان سومکشورهای سرمایه

یجمع امراد  چه  رای یأمین نیروی انلانی مورد نیاز و چه  رای یأمین داری  شیر در وی نیاز صنع   ه سرمایه

 ازار م ر  یولیدا  شل  گرمته  ود اما شیرهای کشورهای یوسیعه نیامتیه در شیرایطی یحیول و گلیترش 

یامتند که رشد واقعی صنعتی در ننیا رخ نداده  ود. در طی این یحوّل شیرهای مز ور  ه دلی  ویروی از ال وی 

نشینی  اغ ب مح ی  رای یجمیع  یوزیع و مروش مح ولا  واردایی صنعتی و م رمی غر ی شدند یا  ه شیر

) یا مقیام  داریاطی  یا دنییای سیرمایهای  رای ایجاد وای اه اریبصور  مح ّی  رای صدور مواد خام و یا نقطه

ی یوسعه نیامته ایفیاق امتیاد. شیر اوّل کشور( در نمدند و این امر در یک شیر و گاه چند شیر  زرگ کشورها

 ه دنبال نن یمرکز  املانا  مز ور جاذب جمعی  روسیتاها و شییرهای کیوچلتر گردیید و  نیا راین در ویی 

امزایش جمعی  این شیرها  نیاز  ه یمرکز املانا  و یلیی ا   یشتری ا لاس شید  در نتیجیه روز  یه روز 

ییک سیو رونید ایش یامی  زییرا شییرهای کوچیک از شیرهای  زرگ از مراکز یجمع کوچلتر امیزی هماص 

شیری ی ههایی  ه دنبال از هم گلیخت ی شبلکردند و از دی ر سو گاه دچار نا لامانیشیرنشینی را دنبال می
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شدند. نقاب محروم روستایی نیز از این شیلا  و جی ب جمعیتشیان یوسیّ  و  روز روارض یمرکزگزایی می

و املانا  و در نیای  ویدایش یمرکزگرایی متضرّر می شیدند.  نیا راین  شیر  زرگ و همچنین ج ب سرمایه

  اشیدل کشیور مییایجاد این یمرکز اداری  استقرار جمعیّ  زییاد در شییرها  یه وییژه شییر اوّی هویش زمین

 (.  111-113: 7861)ازغندی  

اصی ا ا  »ازییاب واقعیی گیردد کیه  نغاز می 7865در ایران نیز رشد شتا ان جمعی  شیرنشین  عد از سال 

هیا در شییرها  ود  اریث مروواشیی کامی  گی اریو امزایش سریع سرمایه« های م ّیگ اریسرمایه»و « ارضی

های میاجریی شید. مناسبا  جدید در شیرها  و یشدید جریانی ههای یولیدی ماقب  سرمایه داریو یوسعنظام

ای در کی  اقت یاد کشیور  یدل شید و  خش  اشیه خش کشاورزی  ا رشد اندک خود هر چه  یشتر  ه یک 

و منیا ع ارزی  اصی  از نن شید. « نفی »گ اری هر چه  یشیتر وا لیته  یه صیدور مازاد اقت اد قا   سرمایه

دوّم سرمایه گ اری صنعتی که  ا جانشینی واردا   جای صادرا  و ینیوّع ی ههمچنین هم زمان  ا نغاز مر  

ر کام  ال وی م ر  جامعه همراه  ود شرای  نیاز  ه کار و نییروی انلیانی یامتن نلبی ساخ  صنعتی و یغیی

)مریضیوی  چنین یحولایی  یه طیور ک یی امیزایش نهنین شیرنشیینی  یودی هدر شیرها را امزایش داد. نتیج

 نفوذ سرمایه داری  ه کشور  نقش میانی شیرهای کوچک و متوسی ی ه(.  ه ر اوه در دور68: 7838یبریزی  

یر شد و در مقا    شیرهای اصی ی و  یزرگ  اهمیی  و روستایی و شیرهای  زرگ( کم اهمی ی هنطق) ین م

رشد  یشتری یامتند.  اص  روند موق یعنی از میان رمتن نقش شیرهای کوچک و متوس  در اییران  وییدایش 

متوسی  و  ود که در نن هیر شییر کوچیک ییا « ایشیری زنجیرهی هشبل»شیری یح  رنوان ی هنوری شبل

ای  ا مادرشیر اص ی در اریبیاب  یود. در ایین  الی   تی در مواردی هر روستا ملتقیماً و  ه صور  زنجیره

وا لت ی شدیدی از سوی شیرهای متوس  و کوچیک و  تیی کیم و  ییش روسیتاها  یه شییرهای  زرگتیر 

یازهای اولیه ایجیاد شید کیه میاجر  و یامتن شغ  و در مواردی  رای یأمین نی همخ وصاً  ه ییران  در زمین

(. 61 ارث گلیخت ی اریباطا  منلجم درون مناط، یا  ین شیرها و روستاهای هر منطقه میی گردیید)همان: 

ها قب  مراهم شده  ود س طن  محمدرضاشاه در  قیق  از سالی ههای رشد شیرنشینی در دورهر چند زمینه

 یه مثا یه « شیر»داری در ایران  ت ادی و اجتماری سرمایه ا گلترش روا   اق 7881مرداد  13ولی از کودیای 

داری  ه یدریج جای خود را در  یا  سیاسیی و اقت یادی جامعیه  یاز کیرد و  یه ملان یحق، روا   سرمایه

اقت ادی دول   دستخوش یحول شد و طور ک ی شیرنشینی در ایران  ه دو مر  یه ی هویروی از ال وی یوسع

دوم از ی هو مر  یی 7861ی هیییا اصیی ا ا  ارضییی در دهیی 7811ی هاول از دهییی هشییود: مر  یییقلیییم مییی

اول را  یه دلیی  کنیدی نهنین نن  شیرنشیینی  طئیی و ی هاص ا ا  ارضی یا  ه امروز. شیرنشینی در مر  

دارییر نن  یر زنیدگی جامعیه  شیرنشیینی سیریع دوم را  ه دلی  نهنن یند و یأویر دامنیهی هشیرنشینی مر  

یحیوّل «  ازیاب مضایی»های روستایی و گلترش شیرنشینی  امزایش میاجر (. 71 :7861)ازغندی   امندنمی

داری ویرامونی در ایران اسی .  یدین صیور  کیه یا ی یولید و  طور مشخص  ازیاب  ل  سرمایهدر سازمان
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داری از یللیو و سرمایهی مناسبا  گلترش املانا  اشتغال و زندگی در  رخی از مراکز شیری  ر اور یوسعه

داری از سیرمایهکاهش این املانا  در نقاب دی ر) ه طور رمده در روستاها(  ر اور مروواشیی مناسیبا  وییش

(. 188)همیان:  های روستایی و گلترش شیرنشیینی را در کشیور میراهم نمیودمیاجر ی هسوی دی ر  زمین

 کردند.  وده که رناصر مخت ف در این جی  سیر می« شیر»ی وی وی  نا راین ظر  ملانی ِمدرنیلمِ مط قه

 هیا نمدند زیرا  ه زریم ننها خوش نمیمدرنیل ها  ه م اق شبهنشینکوچ یک ّ طور هنشین: عشایر کوچ -1

که هم سنّ  و هم واقعیّا  زنیدگی چادرنشیینی ننیان را  یه  ارزیرین شاهد رقب ماندگی  ودند. امّا میمتر نن

ها ملتق  از دول   ودند و ودمختار و جن جو  دل کرده  ود که شاه یاب یحمّ ش را نداش . ننخاقوامی نیمه

یوانلتند  رای دولی  مشیل  ایجیاد کننید. در ایین که در طول یاریخ ایران  ارها ایّفاق امتاده اس  میهمچنان

ه زور سیرکوب شیده و ها و رشایر جنیوب و غیرب کشیور   یراستا  لیاری از رشایر ایران از جم ه قشقایی

م ّی شدند و « انق اب سفید»های کشور نیز  ه رنوان یلی دی ر از اصول اسلان یامتند. امّا گ شته از نن چراگاه

: 7867)کایوزییان   ها و سیایر رممّیال اسیتبداد قیرار گرمتنید ه انح ار دول  درنمدند و یح  نظار  ژاندارم

می ییون  1 ه کمتیر از  7116می یون نفر در سال  5/1امته  و از (.جمعیّ  رشایر  طور مط ، کاهش ی859-855

درصد کاهش ویدا  9درصد جمعی  کشور  ه کمتر از  15رسید یا  یتر اس  گفته شود از  7851ی نفر در دهه

ی کرد. ساختار اجتماری و اقت اد رشایر رمیقاً متحوّل شد؛ سران ای ا  هیم ماننید ماللیان  یزرگ در نتیجیه

شیان را از دسی  دادنید.  طیور ک یی  ارضی و اسلان رشایر قیدر  سیاسیی و منزلی  اجتمیاریاص ا ا  

: 7836)میوران  ای و مح ّیی شیدای  مرقیهای  قبی هویوندهای امقی طبقایی جای زین ا لاسا  رمودی طایفه

موزائییک ای کوچک کیه ظیاهر ییک های قبی ه(. ا کاهش هر چه  یشتر جمعیّ  ای یایی ایران گروه631-637

دادند  ه محاق مراموشی رمتند.  ه همین یرییب  اصط ا ایی همچون ییره  طایفه و نییز اجتماری را  ه ایران می

ها صرماً  ه رنوان ی اویری از یک ر ر رازنمییزِ از دسی  رمتیه  یه ییاد  ی ی منلوخ شدند. ننای خان و ای 

ی ییاریخی س طن  محمّدرضاشاه  ه استثنای یک وقفیههای (. در سال179: 7861)ن راهامیان   شدندنورده می

داری وا لیته  یه که ای ا  از نزادی رم   یشتری  رخوردار شدند   ا نفوذ سیرمایه 7881-7811های طی سال

هیای دامیی  گلیترش شیرنشیینی  گ اریِ مرنوردههایی چون یقلیم اراضی و قیم روستاها و ایخاذ سیاس 

ی زمینداری و دامپروریِ کالایی  ه منیاط، ی گلترده ه روستاها و رشایر و رخنهنفوذ یدریجی مرهننِ شیری 

کوچ نشین  ر گ ار رشایر کوچنده  ه زمینداران اسلان یامته شتاب  خشید و در نیای  زندگی کوچ نشیینی و 

م ا ظیه چیه (. چنیان718: 7861نشینان یمامی ارتبار یولیدی و سیاسی خود را از دس  دادند)ازغنیدی  کوچ

ها و مرایع و همچنیین اصی ا ا  ارضیی  قیدر  سیاسیی و شود اسلان اجباری رشایر  م ّی کردن جن  می

ها را  ه ویونیدهای امقییِ طبقیایی ای ننها گرمته و ا لاسا  رمودی و طایفهمنزل  اجتماری رشایر را از نن

م ی همچیون گلیترش شیرنشیینی و نفیوذ ها از دول  را از  ین  رد  یه ر یاوه ریوایبدی  نمود و استق ال نن

نشیینی را از رونی، انیداخ  و رشیایر را اسیلان داد و راهیی مرهنن شیری  ه روستاها  تدریج زندگی کوچ
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گرم  و  ازییاب مضیایی ایین شیرها نمود  چرا که این اقداما  در راستای ایجاد  لوم  مدرن صور  می

 رنشینی و امزایش جمعیّ  شیرها را در وی داش .  ه نمایش گ اش  و شی« شیرها»سیاس  خود را در 

 یه  18درصد از  6/1ی هک  جمعیّ  ایران  ا میان ین نرخ رشد سالان 51و  61های  ین سالرشد جمعیّت: -9

درصد و در  خش  1/7جمعیّ  در  خش روستایی ی همی یون نفر رسید. امّا میان ین نرخ رشد سالان 85 دود 

درصدی یقریبیاً  یه طیور کامی   یه دلیی  مییزان  الیای مییاجر   6/8این اخت ا   درصد  ود که 9/6شیری 

 61روسیتایی  یود. در سیال ی هروستاییان  ه شیرهاس  که ویامد رکود کشاورزی و انزوای اجتمیاریِ جامعی

درصید  58ایین مقیدار  یه  51که در سال داد در  الیدرصد ک  جمعی  را یشلی  می 95جمعیّ  روستایی 

ی یک قا   مشیاهده اسی  جمعیّی  گونه که در جدول شماره(. همان816: 7867یامته  ود)کایوزیان  کاهش 

گرمی  و کشور  ه سرر  در  ال رشد  وده  رشدی که همراه  ا مییاجر   یه سیم  شییرها صیور  میی

 شد. در این مییان یییرانسرازیر می« شیرها»های خدمایی و صنعتی جمعی   خش کشاورزی  ه سم   خش

 7859می ییون نفیر در سیال  5 ه  7866می یون نفر در سال  5/1کانون این انفجار جمعیّ   ود که جمعیّتش از 

رسید و  ه صور  اوّلین شیر  زرگ و ورجمعیّ  ایران درنمد که  ه ینیایی  یش از مجموع چند شییر  یزرگ  

(. در طیول 617: 7836)میوران  درصد ک  جمعیّ  ایران سیاکن یییران  ود 76جمعیّ  را در خود جای داد؛ 

درصد ک  میاجر   ه نقیاب شییری  یه دو شییر یییران و مشیید انجیام  95 دود  7855یا  7865های سال

چیه م ا ظیه (.  نیا راین چنیان79: 7861که ر ّ  اص ی نن ج ب در مشاغ  خدمایی  ود)ازغندی   گرم می

این امزایش در شیرها و روسیتاها  یه ییک صیور  شود  طور ک ّی  جمعیّ  کشور رو  ه امزایش  وده اما می

نبوده و درصد جمعیّ  روستایی  ه دلی  میاجر   ه سم  شیرها رو  ه کاهش  یوده و  یررلس در شییرها 

  وده اس . « شیرها»رو  ه امزایش  وده اس  ل ا  ازیاب مضایی امزایش جمعیّ  در 

 
 های مخت فستایی در سالجمعی  کشور و درصد جمعیّ  شیری و رو -7ی جدول شماره

 

 (درصد)ییروستا (درصد)یشهر تیّجمع زانیم سال

7811 6111111 13 11 

7871 77735111 1/13 8/17 

7811 71381111 6/16 9/11 

7881 79181111 6/81 9/96 

7861 18191111 5/86 5/95 

7865 15131111 83 91 

7851 81111111 8/67 1/53 

7855 88111111 61 58 
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7859 86951111 63 51 

7851 85111111 6/63 7/57 
 

 های نماری کشور( ه نق  از سالنامه 1: 7861منبع: )ازغندی                                                                  

ی همتشیلّ  از دو  رنامی 7859-7811هیای های رمرانی اجرا شده در طیی سیال رنامههای عمرانی:برنامه -4

ونج ساله) رنامه های سوّم ییا وینجم رمرانیی(  یود کیه ی هاوّل و دوّم رمرانی( و سه  رنامی ههف  ساله) رنام

ی ه(:  ا یوجّه  ه جیدول شیمار7886-7811رمرانی اوّل)ی هداشتند. رنام« شیرها»یأویر زیادی در میاجر   ه 

شلی  می داد و سایر ارتبارا  رمیدیاً و رم یاً درصد از ک  ارتبارا  را ی 3/16دو  ارتبارا   خش کشاورزی 

 خش کشاورزی از طری،  خش خ وصی مورد یوجّیه دولی  ی هیام  چرا که یوسع ه شیرها اخت اص می

خدما  کشاورزی و ارتبیارا   یه  خیش خ وصیی خیود را ی ه ود و دول  مق  در  خش سدسازی و ارائ

ایران  ه وییژه یحیریم نفتیی از سیوی ی هیحریم همه جانب مقیّد می دانل .  ا نغاز م ّی کردن صنع  نف  و

رمرانیی اوّل ینییا ی هشد قطع گردید و  رنامان  لتان درنمد دول  از نف  که  ایلتی صر  اجرای  رنامه می

 (.  56-91: 7838)مریضوی یبریزی    ه مد  دو سال اجرا شد

 
 (7886-7811) ی رمرانی اوّلارتبارا   رنامه -1ی جدول شماره

 

 م ول

  رنامه

 

 درصد

 م   اول

 کشاورزی

 م   دوم

راه شوسه و 

 نهن

 م   سوم

صنایع و 

 معادن

 م   چیارم

 نف 

 م   ونجم

ول  و 

 ی  را 

 م   ششم

اص ا ا  

اجتماری و 

 شیری

 مجموع

 711 9/13 9/8 3/6 6/76 3/18 3/16 درصد ارتبارا 
                                                                                                                 

 (97: 7838منبع: )مریضوی یبریزی                                                                                                                 

 

از ی یویب  7886میرداد در اسیفند  13از کودییای  (: این  رنامه کیه ویس7867-7886) رمرانی دوّمی ه رنام

مج س گ ش   ه دلی  مروش مجدّد نف  و دستیا ی دول   ه یوان میالی  یشیتر وجیوه اخت یاص یامتیه در 

اوّل ی ه(. امّا اهدا  این  رنامه نیز ماننید  رنامی791: 7861)ازغندی   اوّل  یشتر اس ی هدوّم از  رنامی ه رنام

درصد نن نیز مر یوب  16درصد از هزینه ها را در  ر داش  که  7/87کشاورزی و ن یاری  ود و طب، نن م   

ی هکه  خشیی از نن  یه  رنامیهای سدسازی و دیر  ازده  ود که  ه اقت اد کشور مشار می نورد طوری ه طرح

ایی  نن درصد نیز  ه خرید ماشین نلا  کشاورزی اخت اص یام  کیه در نی 5/6رمرانی سوّم موکول شد و 

)جای زینی ماشین نلا   جای نیروی انلیانی(. سیایر ارتبیارا   شدهم منجر  ه میاجر   یشتر روستاییان می
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درصد جمعیّی  کشیور را روسیتاییان یشیلی  میی  11که  یش از رمدیاً  ه شیرها اخت اص داش  در  الی

 (.  97-95( )همان: 8ی هدادند)جدول شمار

 
 (7867-7886) ی دوّمرمرانی هامارتبارا   رن -8یهجدول شمار

 
 م ول  رنامه

 

 درصد

 م   اول

 کشاورزی

 و ن یاری

 م   دوم

 اریباطا 

 و مخا را 

 م   سوم

صنایع و 

 معادن

 م   چیارم

 امور اجتماری
 مجموع

 711 8/71 3/77 3/86 7/87 درصد ارتبارا 

 

 (98: 7838منبع: )مریضوی یبریزی                                                                                                    

 

درصد  ود که  تّیی  7/18(: در این  رنامه سیم  خش کشاورزی و ن یاری 7869-7861) رمرانی سوّمی ه رنام

درصید نییز در راه اجیرای اصی ا ا   1/56قب  نیز کاهش داشته اس  و از این مقیدار نییز ی هنلب   ه دور

که سرمایه گی اری  یرای رضی صر  شد. سایر ارتبارا  رمدیاً و رم اً  ه شیرها اخت اص می یام  طوریا

ای  ه  عد شتاب وییژه 7865هر مرد روستایی یک چی م یک مرد شیری  ود ل ا میاجر  از روستا  ه شیر از 

 (. 6ی ه(. )جدول شمار99-96: 7838گرم )مریضوی یبریزی  

 
 (7869-7861) ی سوّمرمرانی هتبارا   رنامار -6ه یجدول شمار

 

 م ول

 

 درصد

 اول

کشاورزی 

 و  ن یاری

 دوم

صنایع 

و 

 معادن

 سوم

نیرو و 

 سوخ 

 چیارم

اریباطا  

و 

 مخا را 

 ونجم

 مرهنن

 ششم

 یداش  

و 

  یداری

 هفتم

کار و 

نیروی 

 انلانی

 هشتم

رمران 

 شیری

 نیم

نمار 

 ریزی رنامهو

 دهم

سازی خانه

و 

 ساختمان

 مجموع

درصد 

 ارتبارا 
7/18 6/3 9/75 8/19 5/3 5/9 6/7 5/8 1/1 9 711 

 

 (99: 7838منبع: )مریضوی یبریزی  

 

رمرانی چیارم م   کشیاورزی و ی ه(: در  رنام7859-7851( و ونجم)7857-7861) رمرانی چیارمی ه رنام

و سایر موارد رمیدیاً  یه شییرها  قب  ینزّل یام ی هدرصد ارتبارا   ه یک سوّم  رنام 7/3دامپروری  ا ج ب 

می یارد ریال  3/6ها  ا اخت اص داده شد  مق  در این  رنامه  رای اوّلین  ار م   مجزایی  ا رنوان نوسازی ده
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 ارتبار در نظر گرمته شد که نن هم رمدیاً  ه جنبه های رمیاهی و میزیلیی رمیران روسیتاها یوجّیه شیده  یود

های مخت ف زراری از در طیّ این  رنامه شمار نیروی کار شاغ  در  خش (.96-17: 7838)مریضوی یبریزی  

رمرانی ونجم نییز ی ه(. در  رنام796: 7861درصد کاهش یام )ازغندی   69درصد ک  جمعی  شاغ   ه  66

درصد ک  ارتبارا  در نظر گرمته شده  یود. ایین مقیدار نلیب   یه  9/9 رای م   کشاورزی و منا ع طبیعی 

 را یر و  5/8سیوّم ی ه را یر  نلیب   یه  رنامی 17/6دوّم ی ه را ر و نلب   ه  رنام 15/8رمرانی اول  یه رنام

ی ه(.  ا یوجّه  ه جدول شمار17: 7838 را ر کاهش یامته  ود)مریضوی یبریزی   1/7چیارم ی هنلب   ه  رنام

در اریبیاب ملیتقیم  یا  خیش  شود که درصد ارتبار اخت اص یامته در  خش کشیاورزی کیهونج  مشاهده می

دوّم مریباً در  ال کاهش  وده اس  و این  یاکی از ریدم یوجّیه  یه ی هروستانشین کشور اس   جز در  رنام

هیایی  یرای رمیران شییرها  و هیای رمرانیی   رنامیهروستاها و یوجه  ه شیرنشینی اس  و اصولاً این  رنامه

 ها  وده اس . یقویّ  نن

 
 )ینظیم: ن ارندگان( 7859یا  7811های رمرانی ارتبارا  اخت اص یامته  ه  خش کشاورزی در  رنامه -5ی جدول شماره

 

 ی رمرانی رنامه
درصیید ارتبییار مر ییوب  ییه 

  خش کشاورزی
 درصد یغییرا 

 .......... 3/16 اول

 + 8/11 7/87 دوم

 - 3/15 7/18 سوم

 - 95 7/3 چیارم

 - 9/73 9/9 ونجم
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 (7859-7811)نمودار خطی ارتبارا  اخت اص یامته  ه  خش کشاورزی در  رنامه های رمرانی: 7ی هنمودار شمار

 )ینظیم از ن ارندگان(

 

 
 

ی ههای رمرانی  ر مبنای نف   ود  دین صور  که  ا یوجه  ه جدول شماریخ یص ارتبار  رنامهی هاین نحو

 ه دلی  چییار  را یر شیدن  51نف   ودهله در سال  درصد از یولید ناخالص م ّی از 8/71   61شش در سال 

رسد و این  لای  از ی ینّعی  یودن رشید اقت یاد ( می9/51) قیم  نف   ه  یش از ن فتولید ناخالص م ّی

درصید کیاهش  1/86 ه  51که مرص  کامی  رای ج ب نن در اقت اد مراهم شد در سال داش  امّا وس از نن

شید امیا همیین یولید ناخالص م ّی ملتقیماً یوس  رواید نفی  ییأمین میی یام  یعنی کمی  یش از یک سوّم

(. در مقا ی  811: 7867)کایوزیان   درصد( را در استخدام داش  9/1)  خش نلب ِ ناچیزی از ک  نیروی کار

 هیا)روستاییان( در مقا   سایر قلم  سیم کشاورزی مریباً در  ال کاهش اس  و  طور ک ّی  سیم کشاورزی

رنشینان( در  ال کاهش  وده و واکنش طبیعی روستاییان هم میاجر   ه شیرها  وده اس .  طیور ک ّیی  )شی

« هیای شییریشیرهای کوچک و  یزرگ و معالیی »اقت ادی دول   ه گلترش سریع  -های سیاسیسیاس 

 انجامید و در مقا   زوال کشاورزی و روستانشینی را در وی داش . 
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 های مخت ف اقت ادی در یولید ناخالص م ّی صد سیم  خشدر -9ی جدول شماره

 7های مخت فدر سال 7861-7851و سیم نیروی کار هر  خش 
 

 سال

 

 های خش

 اقت اد

1-7867 1-7869 1-7857 1-7859 

یولید 

 ناخالص م ی

سیم 

 نیروی کار

یولید 

 ناخالص م ی

سیم 

 نیروی کار

یولید ناخالص 

 م ی

سیم نیروی 

 کار

یولید 

 لص م یناخا

سیم نیروی 

 کار

 1/88 5/73 16 9/71 1/16 1/11 9/11 3/71 صنع 

 1/81 1/6 6/61 8/71 66 9/17 7/55 6/11 کشاورزی

 86 9/86 5/16 6/18 1/15 6/89 3/18 61 خدما 

 9/1 1/86 9/1 9/51 9/1 73 5/1 8/71 نف 
 

 مرکزی ایران و نشریا  رسمی( ی  انک ه نق  از گزارش سالانه 815و 811: 7867منبع: )کایوزیان  

 

 ( )ینظیم از ن ارندگان(51-7861های مخت ف اقت ادی در یولید ناخالص م ّی): نمودار خطی سیم  خش1ی نمودار شماره

 

 
 

                                                      
 اند. حاسبه نشدههای غیرمستقیم و خالص درآمد عوامل تولید غیرنفتی از خارج ممالیات. در تولید ناخالص ملّی 1
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از « انق یاب سیرخِ»شاه  ه روشنی  رای رقا ی   یا ییک « انق اب سفید»انقلاب سفید و اصلاحات ارضی: -5

انق اب سفید شاه ربار  ی هگان(. اصول شش178: 7861 ی شده  ود)ن راهامیان  وایین و ویش یری از نن طرّا

ها قانون م ّی کردن جن  ی ه( ی ویب لایح1رریّتی  ا ی ویب اص ا ا  ارضی  -( لغو رژیم ار اب7 ود از: 

یب ( ی یو6اصی ا ا  ارضیی ی هقانون مروش سیام کارخانجا  دولتی  ه رنوان وشتوانی ه( ی ویب لایح8

اص ا ی قانون انتخا ا  ی ه( لایح5های یولیدی و صنعتی قانون سییم کردن کارگران در منامع کارگاهی هلایح

هیای رظییم در ایجاد سپاه دانش  ه منظور یع یما  رمومی و اجباری. این لوایح  ا وجود مخالف ی ه( لایح9

 ا استقبال ورشور میردم  یه ی یویب م ّی   ه رمراندوم گ اشته شد و رژیم ار ام داش  که  7867شش  یمن 

( در میان این اصول از همه میمتر اص ا ا  ارضیی  یود.  یه 7781-7783: 7861مر  ) ینام ایران رسیده اس 

زمینیدار و ماللیان  یزرگ را از  یین ی هکه  اید  قایای طبقی« شاه و مردم»یر  کانون اص ی انق اب ربار  دقی،

)ازغنیدی   کرد  اصی ا ا  ارضیی  یودداد و ردال  اجتماری را یأمین میترش میداری را گل رد  سرمایهمی

7861 :739  .) 

ها  یلمی  و وس از ی ویب مج س یوسیّ  دولی  قانون سییم کردن کارگران در سود کارخانه 7868در سال 

های دولتیی و  خشنفر از کارگرانِ  111/561 دود  7855که یا اسفند ماه  ه مورد اجرا گ اشته شد   ه نحوی

های یولیدی و صنعتی سییم شده  ودند. دولی  می یارد ریال در منامع و سود کارخانه 71خ وصی  ا دریام  

کرد  دین یرییب کارگران را کرد: اوّلاً سعی میها دو هد  را دنبال می ا سییم کردن کارگران در سود کارخانه

اص ی مبارزه  رای دستیا ی  ه یک زندگی مالی و اجتماری  یتیر  یاز  یدارد و وانییاً مییان کیارگران و از ملیر 

هیای کارمرمایان و دول  نوری نشتی و م الحه  ه وجود نورد. ظاهراً رژیم وی وی جنبش کارگری و ایحادییه

کرد   دین دلی   یه  قّی میکارگری ملتق  را  رای وبا  خود  خطری  ه مرایب  زرگتر از جنبش کمونیلتی ی

 (.  131: 7861)ازغندی   ها  ودمملن در ی اش  رای کنترل و نا ودی ننی ههر وسی 

شیئون ی هییدر ک  گی ارییهخواهان سیرما یجیان دارییهدر چارچوب گلترش سرما یتیچند م  یهاشرک 

نف  محدود  یود چیرا  یاستخراج یعنا ه ص یراندر ا گ ارییهسرما ینا ا ودند امّ یرامونو یکشورها یاقت اد

وا لیته  دارییهسرما یهای مانع گلترش معال یراندر ا ینزم یّ و نوع مالل دارییهکه وجود نظام ماقب  سرما

 یا  یالیلیموا لته و امپر دارییهسرما ین  ییضاد ی ر  ه ربار  د رم .ی ه شمار م یرانا یدر  خش کشاورز

نفیوذ ی همیانع یوسیع ینترگرا  زریضاد که نن ینشدن  ر ا یرهچ ی را یلا ا نمرل ه  ودنمد ید زرگ ود ینم اک

. را اجرا کنند یوارد نورد یا اص ا ا  ارض یرانا اکم ی هطبق ی ر رو ینیمشار سن  دانل یم یرانخود در ا

ی در دارسیرمایهی ه دین یرییب اص ا ا  ارضی دارای خاست اه و منشأ خارجی  یوده و  یا گلیترش را طی

 یه ر ی  مشیار  7861ی ه دین سان شاه در دهی(.19-16: 7837 ی ج )خ نوا ی روستایی ایران هماهنن  ود

م ّی و این محاسبه که اص ا ا  ارضی قدر  زمیندار را  یه نفیع قیدر  ی هدول  کِنِدی  یجدید  یا  جبی

ی هخود ومادار خواهد کیرد  رنامیدولتی در روستاها از  ین خواهد  رد و روستاییانِ صا ب زمین را  ه رژیم 
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(.همچنین وقوع انق اب در ریراق  یه رهبیری ربیداللریم 618: 7836)موران   اص ا ا  ارضی را  ه ویش  رد

کیه اوضیاع و خار  شدن این کشور از ویمان  غداد  شاه را ن ران کرده  یود ضیمن ایین 7881قاسم در سال 

ه دانشیجویان  کارمنیدان  کیارگران و دهقانیان روز  یه روز سیاسی داخ ی نیز  ا  ضور یدریجی مردم  ه ویژ

شد. محمّدرضاشاه  رای ج وگیری از  روز انق ا ی در داخ  و  یرای منحیر  کیردن یر مییر و متشنجوبا  ی

 اصی ا ا  ارضییی هزد که ربار   ود از اجرای  رنامی ایل   ه یک اقدام انحرامی  زرگ دس  میمردم  ی

امینیی ی ه(.  نا راین یح  یأویر رممرمی که در نیادهای دولتیی ییدوین شیده  یود  کا ینی718: 7861)ازغندی  

رمرم خود قرار داد. اص ا ا  ارضی می  ایلی  از سیویی  یا یضیعیف ی هاص ا ا  ارضی را در رأس  رنام

ر قیانون اساسیی را ناچار از و یرش نقش یشریفایی ویش  ینیی شیده دکارِ در ار  ننهای اجتماری محامظهوایه

ها دهقان از مناسبا  ار اب و رریّتی وای اهی اجتماری  رای یضمین یداوم کند و از دی ر سو  ا رهایی می یون

(.  یه ر یاوه شیاه  یا اسیتفاده از نن  یه دنبیال امیزایش 777-771: 7835)یومی،   رمرم رمومی  ه وجود نورد

داد  کیاری کیه ویس از ن اص ا ا  را  ه خود نلیب  مییمردم  ود و مریّب ایی همحبو یّ  خود در  ین رامّ

(. ضمناً شاه  ا 361: 7836)زرّین کوب    رکناری امینی و روی کار نمدن رَ َم قوّ   یشتری نیز  ه خود گرم 

یوانل  از ویوسیتن کیارگران اجرای اص ا ا  ارضی ر اوه  ر  دس  نوردن  مای  نمریلا  در این راستا می

 (.561: 7837)جامی   مونیل  و  زب یوده ج وگیری کندو کشاورزان  ه ک

: 7867)کایوزییان   درصید خانوارهیای روسیتایی را در  یر گرمی  11اوّل   دود ی هاص ا ا  ارضی مر  

ر ی امینی و  لن ارسنجانی وزیر کشاورزی ویشنیاد شید و  یه موجیب نن ی ه(. این مر  ه یوسّ  کا ین857

ام اک هر مالک را  ا در نظر گیرمتن ی هشد و دول   قیاکثر یک روستا محدود میماللان  ه  دماللیّ   زرگ

جا  ه نفع دول   یود چیرا کیه خرید؛ که یا اینکرده اس  میمیزان مالیایی که مالک قب اً  ا   نن ورداخ  می

وخ . قب  از وایان مرچرداختند و  عد ام اک را  ه دهقانانی که  ، نل، داشتند میماللان مالیا  چندانی نمی

ارسینجانی  -گرمتن این مر  ه  ارتراض ماللان   ه جنبش درنمدن دهقانان و  لاد  شاه از محبو یّ  امینیی

دوّم ر اوه  ر مالک  زن و مرزندان ی هدوّم نغاز گردید. در مر  ی هامینی شدو مر  ی هموجب  رکناری کا ین

ها های زیر کش  ماشینی و  اغرا  ه خود اخت اص دهند؛ زمین یوانلتند هر کدام  یک وارچه ن ادیاو نیز می

را مییان نیز از شمول قانون اص ا ا  معا  شدند و ماللان  ، داشتند زمین را اجاره دهنید   فروشیند ییا نن

ها شرک  سیامی زراری یشیلی  دهنید. شیاه خود و دهقانان یقلیم کنند   ، نل، دهقانان را  خرند یا  ا نن

 نامیید)در  را ر سرخ یا سوسیالیلتی( میی را انق اب سفید ل  و نن ر اص ا ا  ارضی را  ه خود می الا دی

شد رمدیاً قیانونی صا بان نل، را شام  میی هدوّم کیاکثریّ   اقیماندی ه(. در واقع مر  618: 7836)موران 

هیای زراریی مار زیادی از شیرک سوّم کما یش منح راً  ه ایجاد شی هدر جی  اص ا ا  اجاری  ود. مر  

کشی  و »چیارم چیزی جز اجرای یک سیاس  کشاورزی دولتی جیی  ایجیاد ی هاخت اص داش  و مر  

داری نبود؛ در این میان مرا   سوّم و چییارم در واقیع جزییی از اصی ا ا  یا مزارع رظیم سرمایه« هاصنع 
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 دی  یود کیه کشیاورزی اییران را مختی  سیاخ ارضی نبود   له  خشی از استرایژی شبه مدرنیلی  اسیتبدا

 (.857: 7867)کایوزیان  

 دین یرییب اص ا ا  ارضی اولیّه  ه منظور یوزیع زمین میان اکثریّ  خانوارهای روستایی طرح شده  ود امیا 

هیای زراریی و این سیاس  در ا تدا  رای کم کردن مخالف  ماللان یعدی  شد و سپس  ه منظور ایجاد شرک 

ها رم اً یغییر جی  داد. در این  ال  رشد و انجار روایید نفی  الیف( دولی  را  یه یعقییب صنع  کش  و

نیاز کرد؛ پ( ارتبیارا  و یرغیب کرد؛ ب( دول  را از مازاد کشاورزی  ی« صنعتی شیریی هیوسع»استرایژی 

اد و  (  یه رشید های زراری سیوق دها و شرک های دولتی و غیردولتی را  ه سوی کش  و صنع سرمایه

هیا خودامزای یقاضا  رای مواد غ ایی و سایر مح ولا  کشاورزی انجامید. یرکیب و یأویر متقا   این سیاس 

و رویدادها منجر شد  ه الف( رشد صفر درصید  یازدهی کشیاورزی کیه رمیدیاً ناشیی از  خیش کشیاورزی 

شاورزی و سایر امتیازا  دولتی؛ ب( مقیر های کاش در دریام   ودجه ود   ه رغم موقعیّ  انح اری« مدرن»

و ناامنی دهقانان که  اص  نن میزان  الای میاجر   ه شیرهای  یزرگ و کوچیک  یود و پ(  یروز کلیری 

شد و  ه یورّم قیم  مواد غی ایی انجامیید. در ییک ک یام ای در مواد غ ایی که  ا واردا   رطر  نمیمزاینده

(. امّیا  یرای 851-853: 7867)کایوزییان    ، و  ی ر ر و  یانه  ودسیاس  کشاورزی رژیم ایران شللتی مط

خود را جای زین قیدر  زمینیدار در « قدر  سیاسی»یرین ویامد اص ا ا  ارضی نن  ود که دول  شاه رمده

هیا  روستاها کرد. سپاه  یداش   سپاه دانش  سپاه یرویج و ن ادانی  سازمان دولتی نیادهیای روسیتایی)یعاونی

ژاندارمری نیز هر یک  یه نیوری ی هها و قدر  اجبار کنندهای اصنا (  کنترل قیم های ارتباری  خانهوا د

یلی از دهقانیان  7861ی هدهی هچه در نیمهای قدر  دول  مرکزی در روستاها را یحلیم نمودند. چنانوایه

کیه  یه میا کلانیی هیم  الا  اید از هم رددر سا ، از مالک مرمان می»استان کرمان  ه خانم لمبتون گفته  ود: 

(.  یدین یرییب اصی ا ا  ارضیی منبیع وراهمیّی  ویرو  611: 7836)میوران  «دهند اطار  کنییمدستور می

)زونییس   ها( را  ه منا عی که یح  کنترل دول   یود یغیییر دادقدر  سیاسی ننی هنخب ان)و در نیای  وای

ی  ه همین دلی  مخالف   خشی از نخب یان سینّتی را  ران یخی   (. همچنین اگرچه اص ا ا  ارض58: 7831

یوانلیتند وارلمیان انتخا ا  و  مای ِ انتخاب کنندگان را که از نن طری، ماللان  زرگ میی هدر رین  ال وای

را کنترل کنند نیز     کرد   ه ربار  دی ر  موجب قطع اریباب  یین نخب یان و روسیتاییان انتخیاب کننیده 

یوان از  ررّسی یرکیب (. این امر را می59)همان:  کردو  دین یرییب شاه  مج س شورا را نیز کنترل میشد می

مج س  ه درسیتی میمیید. در  16یا  17های شغ ی نمایندگان ادوار  عد از اجرای اص ا ا  ارضی یعنی دوره

ی را ماللان در اختیار داشیتند  های نمایندگی مج س شورای م ّکه یا قب  از اص ا ا  ارضی اکثر کرسی الی

طی و  عد از اجرای اص ا ا  ارضی  در چیار دوره یعداد نمایندگان مالک  تدریج کاهش یامی  و در مقا ی  

(. چیرا کیه اسیتق ال 761: 7861)ازغنیدی   های مج س را  دس  نوردنیددرصد از کرسی 18یا  95کارمندان 

در صدد  رنمید از طریی،  7861در نن داش .  نا راین شاه در  مج س در  را ر شاه  لت ی  ه قدر  اشرامیّ 
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ط ب  قدر ِ مج س و اشرا  را در هم  شلند. وی از قیانون اساسیی  یه اص اح نیرومندِی هیشلی  یک کا ین

سیال و اصی ا ا  اجتمیاری  یه وییژه  5/1رنوان ضامن قدر  اشرامیّ  انتقاد کرد. یعطی  مج س  ه مید  

وایان نفوذ اشرامیّ  در سیاس  ایران  ود و اص ا ا  ارضی میمترین کوششِ در یار ی هاص ا ا  ارضی نقط

 (.  116: 7833) شیریه    رای درهم شللتن قدر  اجتماری اشرا  زمیندار  ود

 -دولی  -شدند ویوند شیاههای ویش  ینی شده در اص ا ا  ارضی که در روستاها ملتقر میهمچنین یعاونی

هیا خیدمایی از قبیی  دادن یخیم  کیود  کرد چیرا کیه ایین یعیاونیرریّ  می -ند مالکرریّ  را جانشین ویو

رساند و  دین یرییب ررایا هیم  یه شد را  ه انجام میهای منّی و  ازاریا ی که قب اً یوسّ  مالک انجام میکمک

ی هیین امیر ییک نتیجیاص ا ا  ارضی یح  کنترل مراکز سیاسی و خودِ شاه قرار گرمتند البتّه ای همثا ه نتیج

های یولیید ویایین منفی نیز  رای شاه داش  و نن این  ود که در صور   رنورده نشدن انتظارا  ررایا در سال

که قب اً این انتظارا  یا وجود نداش  و یا اگر  یود انتظیار از شد در  الیکشاورزی انتقادا  متوجّه دول  می

جیای زینی ییدریجی ی همحمّدرضاشیاه دوری هار  دی یر دور(.  یه ربی51-53: 7831)زونییس   ماللان  ود

سنّتی  یاکم یعنیی زمینیداران و یضیعیف ی هرریّتی و     طبق -ار ابی هداری  جای را طسرمایهی هرا ط

ی هکیه طبقی(. طیوری771: 7861)ازغنیدی   سازی  رای  ه وجود نمدن اقشیار جدیید  یودرو انیّ  و زمینه

نی که در این ر ر ویدا شد از درون اشرامیّ  زمیندار و  ازرگانان  یازار  رخاسی .  یه دار یجاری مدرسرمایه

دار مالی و صنعتی جدیدی دس  زد که  دود سرمایهی ه ه  عد دول  خود  ه یشوی، طبق 7861ویژه از سال 

رضیی (. همچنیین اصی ا ا  ا751: 7833) شییریه   درصد مؤسّلا  مالی و صنعتی را در یم ّک داشی  11

یب یغایی را که  ه نظر رژیم رمدیاً در اختیار نیروهای مخالف  ود از دس  ننان خار  کنید ی هیوانل   ر می

(. همچنین اص ا ا  ارضی ر اوه  یر یغیییر 737)همان:  و  ه رژیم املان دهد یا  ه ردالتخواهی یظاهر نماید

   ه یک قیدر   یاکم روسیتایی  یا یضیعیف )یرویج روا   کالایی( و یبدی  دول روا   زراری در روستاها

قدر  سیاسی زمینداران و  ل  قدر  دول  از شیر  ه روستا و جای زینی اریش  جای خوانین در روستاها  

(.  نا  ر موارد ذکر شیده در  الیا اصی ا ا  31-38: 7839) ایمی   دول  کمک کرد« قدر  متمرکز» ه  ل  

 شود.شاه( اورگ ار میی ه)ظر  ملانیِمدرنیلم مط ق در شیرها دهد ولی  یشترارضی در روستاها رخ می

نفی  متغیّیر ملیتق  و اصی ی کی ّ  امی  اقت یادی  اجتمیاری و سیاسیی اییرانِ ر یر وی یوی و  نفت:  -6

هفی (  ی هریزی رمرانی کشور)جدول شیماریأویرگ اریرین رام  در روا   خارجی  ود. سیم نف  در  رنامه

  در  قای نظام سیاسی و در یحلیم وا لت ی  ه هیچ وجه  ا روام  دی ر قا ی  مقایلیه در یأمین وبا  سیاسی

نیل . درنمدهای نفتی و  رخورداری از  مای  دریامی  کننیدگان اصی ی نفی  از دولی   یه وراطبقیایی و 

وراقانونی شدن دست اه  لومتی و در نتیجه  ه یحلییم وا لیت ی  یه مراکیز قیدر  اقت یادی و میالی  رییر 

یوانل   طیور مومقیی  نمییز صیور  استبداد شرقی  دون نف  نمیی هلومتی امزود. ی اش شاه  رای اراد 

 (.  865: 7861)ازغندی   و یرد
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 های رمرانی اول یا ونجم )ینظیم از ن ارندگان(سیم درنمد نف  در  رنامه -1ی جدول شماره

 

ی هبرنام

 یعمران
 نفت درآمد سهم درصد

 7/81 اول

 5/96 دوم

 99 سوم

 98 چیارم

 31 ونجم
 

 (869: 7861منبع: )ازغندی                             

 

نفی  در ی ه)ایران  ه چییارمین یولیدکننیده و دوّمیین صیادرکنند درنمدهای نفتی  عضاً  ه دلی  امزایش یولید

سود خود را  ه اییران درصدی از  51)که سیمی  کنلرسیوم 7656جیان یبدی  شد( و  خشی  ه دلی  قرارداد 

ی ( و اقیدام اوویک در چییار  را یر کیردن جنن ارراب و اسیرائ) خاورمیانه 7618داد( اما رمدیاً  ر اور جنن 

 ه ونج  86-7888می یون دلار در سالیای  86الم  ی نف  امزایش یام . درنمدهای نفتی ایران از های  ینقیم 

هشی (. ی ه)جیدول شیمار رسید 55-7856یارد دلار در سالیای می  11و  58-7851های می یارد دلار در سال

می یارد دلار  رای ایران  ه جا گ اش . نفی   سیالانه و  طیور ملیتقیم  55سال  نف   یش از  18در طول این 

کرد. ایران  ه یک کشور نفتیی ییا  یه درصد ارز مورد نیاز دول  را یأمین می 11درصد درنمدها و  91 یش از 

 (.  111: 7861)ن راهامیان   ی  دول  رانتیِ  ه یمام معنا یبدی  شد رخی هگفت

 
 7855یا  7888درنمدهای نفتی ایران از سال  -3ی جدول شماره

 

 سال ردیف
 درنمدهای نفتی

 )می یون دلار(

های درنمد نفتی  ه رنوان درصدی از دریام 

 ارزی خارجی

7 7888-86 6/86 75 

1 7885-89 737 86 

8 7881-83 869 91 

6 7886-61 856 91 

5 7867-61 1/681 11 

9 7868-66 6/555 19 
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1 7865-69 5/693 95 

3 7861-63 5/653 58 

6 7866-51 7111 56 

71 7857-51 1511 53 

77 7851-58 5111 99 

71 7858-56 73111 11 

78 7856-55 11111 11 
 

 (781: 7619ران  نیویورک  وریجر  ی صنع  نف  ایرکی  یوسعه ه نق  از  .مشا 118: 7861منبع: )ن راهامیان     

 

شود و استق ال غیرریادّی اقت یادی و ماللانه یلجا و ملتقیماً  ه دول  ورداخ  میی هنف  همانند نوری  یر

وی یری نورد. رواید نفی   یه دولی  انعطیا سیاسی دول  را از نیروهای مولّد و طبقا  اجتماری مراهم می

 خشد چرا که این وولِ مالیا  دهندگان نیل  ییا دولی  در میورد چ یون ی خیر  ها میورداخ  زیادی در

کردن نن م زم  ه واسخ ویی  اشد.  ه همان میزانی که درنمد نف   دول  را از ا زار یولیید داخ یی و طبقیا  

از جم یه  یرای کیار  شیوند؛ کند در  لیاری موارد خودِ این طبقا   ه دول  وا لته مییاجتماری  ملتق  می

گی اری  دسیتیا ی  یه  ازارهیای وررونی، داخ یی  یرای یح یی  های ملتقیم  دریام  وام  رای سرمایهکمک

هیای رمیاه رمیومی از نمیوزش و ویرورش و سودهای ک ان در امر یولید و یجار  و  ورس  ازی و نیز طرح

قیدر  اقت یادی و ی ه یه رنیوان سرچشیمهای دول   یداش  گرمته یا سو لید مواد غ ایی.  نا راین هزینه

ای که یمای   ه  فظ و گلترش خود دارد سرنوش  طبقا  مخت یف اجتمیاری را یحی  ییأویر قیرار سیاسی

وا لیته ی هطبقی»ییک «  امی»(.  دین یرییب نظام قشر ندی نفتی  دول  را  ه 161: 7867)کایوزیان   دهدمی

ها سیمی )که از نف   ه نن و رام  انزوای روستاییان« های شیرییوده»زندگی و کار « قیّم»در  ال رشد  « ی

دولی  اغ یب در ی هشناسی مارکلیلتی ایین را طی(. در چارچوب جامعه167)همان:  کندرسید(  دل مینمی

 (.  66: 7833) شیریه   شودمفیوم استق ال نلبی نن از طبقا  اجتماری یوضیح داده می

ر در چ ون ی زندگی و کار  رشد و سپس انفجارِ روایید نفی   یود.  یدون میمترین رام  مؤوّ 7868از سال 

کیامی  یرای خرییدن ی هشید:  ودجینف  ی اش  رای  رقراری استبداد ایرانی مومی، نمییی هرام  رشد یا ند

هیای داشی  و ییا ییأمین هزینیههای مخت ف اجتماری و امراد وجود نمیهملاری  رضای  و همدستی گروه

نیازهیای نظیامی و ی ه ود. گ شیته از نن  یه واسیطاقت ادی املانپ یر نمیی هه مدرنیل  یوسعاسترایژی شب

 ود و یوانایی رژیم در  رقراری روا ی  های غر ی و  ه ویژه نمریلا  یشتر میمالی رژیم  وا لت ی نن  ه قدر 

اقت یادی سیرمایه و دوستانه  ا شوروی  چین و کشورهای مشا ه کمتر و  العلس یجار  خارجی و  ضیور 

 ود  در یک ک ام قدر  دول   لیار کمتر و اسیتق ال اقت یاد سیاسیی از قیدر  نیروی کار خارجی کمتر می
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اجتماری  ود  سوء اسیتفاده از نن  یه رشید  -دول   لیار  یشتر  ود. نف  رام ی ملتق  از ک   ام  اقت ادی

ی هساختار اقت ادی منجر شد؛ کشاورزی و جامع و یغییرا  اساسی در« شیریی هجامع»نا را ر قدر  خرید 

ای و محی  زیلتی زیادی را ایجاد کرد  قشیرهای روستایی ایران را یقریباً از میان  رد  مشل ا  شیری  منطقه

هیای مرهن یی و روا ی  هایی صرماً م ر  کننده  دل کیرد  سینّ سنتی و وایین اجتماع را  ه شبه مدرنیل 

 (.811: 7867)کایوزیان   ننله جانشین مناسبی  رای ننیا  یا د و ... یقومی را زیر وا نیاد 

ای اس  که از خار  از اقت اد ماللانهی هنفتی چنین اس : رواید نف   یری هطور ک ّی  منط،  نیادین جامع ه

ر در شود و نیز  رای نخلیتین  یادریام  می«  خش شیری»)یعنی  خش نف (  رای استفاده در داخ   سیاسی

اسیتبدادی خیود در نوردچیرا ی هدر روستاها را یح  س ط« زندگی و کار اجتماری»یاریخ ایران شاه یوانل  

که دول  دی ر وا لته  ه مازاد مح ولا  کشاورزی  ه رنوان منبعی  رای یأمین مالی  غی ا و صیادرا  نبیود 

کیرد و وجیه سیاسیی نن ا جبیران مییزیرا رواید نف   ه را تی از دس  دادن  تّی یمامی رواید کشاورزی ر

 خش کشاورزی نداش  و ب( ی هربار   ود از استبداد. نتیجه این  ود که: الف( دول  هیچ اشتیاقی  ه یوسع

هیای زراریی  ییک  خیش  ار ایجاد کش  و صنع  و شیرک های ماجعهخواس   ا روش ا اشتیاقی یمام می

 یدل « شیرنشیین»عیّ  روستایی را  یه کیارگزاران میزدور کوچک ایجاد کند و اکثریّ  جم« مدرن»کشاورزی 

)یعنیی   یش از دو می یون نفر 7856 الید که یا سال  ر خود می 7851کند. این خودِ شاه  ود که در اوای  سال 

وی یوی ی هطور ک ّی در دور(. ه858-856: 7867)کایوزیان   کارگر(  ر روی زمین کار نخواهند کرد 111/811

 ا ایّلای  ه نف   ا رنوان  زرگترین قدر    امنازع اقت ادی که درنمد نفی  را  یه ینییایی جی ب  دوّم دول 

- مایی ی هگ اری ک ان در یمام سطوح صنعتی کرد. این رام   ه ر اوکرد مطرح شد و شروع  ه سرمایهمی

گی ار یبیدی  سیرمایهزا و های قانونی   خش خ وصی را یضعیف نمود و دول  را  ه  زرگترین نیاد اشیتغال

شد که  یش از هر مورد دی ر اسیتبداد «  ورژوازی وا لته» ه «  ورژوازی م ّی»نمود و در مجموع سبب یبدی  

 از دولی  اسیتق ال موجیب کیهنی یرا ر یاوه  نف یطورک ّه (. 715-719: 7861)ازغندی   نفتی رام  نن  ود

ود همچون یک ا زار  لییار قیوی در دسی  شیاه  یرای شیولید سنّتی و خوانین میی ه  شیومردم کشاورزان 

های یجدّدخواهانه  ود و  ا استفاده از نن  ه یضعیف قشر یقریباً خودمختار رشایر و روستانشینان ویشبرد  رنامه

گی اری در و یجمّع قدر  سیاسی و اقت ادی در دس  شاه ورداخ  و  ا یوجّه  یشیتر  یه رمیران و سیرمایه

« شییر»درنیلم غر ی  لار گرمته شد و  از هم مانند سایر رناصر رمدیاً در ظیر  ملیانی شیرها در راستای م

 اورگ ار گردید. 

اص ی  یرای رضیویّ  ی هیح ی ا   عد از ورو   قدر  و وایتحصیلات عمومی و آموزش و پرورش:  -7

ن سیاسیی  یرای نخب یای هدر گروه نخب ان  وده اس . سطح رالی یح ی ا  نه ینیا ر امی  ورود  یه جرگی

امتخار اجتماری هم  ود. قب  از یأسیس دو سطح نموزش ا تدایی و متوسّطه  ی هنرزومندانِ جوان  ود   له مای

هیا نموزش رسمی موجیود  یرای ایرانییی هدو نیاد ملتب و مدرسه درون نظام نموزشِ سنتیِ دینی ینیا وسی 
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یری  ود کیه معمولیاً درون ییا در رکز نموزشی رسمیشد و مدرسه یک م ودند. ملتب یوسّ  یک م ّا دایر می

 )قوانین مقه(  ررمیان خانه را در موضوع  لم جوار ملجد یا مرکز م هبی یأسیس و مارغ التّح ی ان ملتب

ی هداد. سیاس  رضیا شیاه در را طی)م لفه و دانش دینی(  خداشناسی  منط، و دستور ز ان رر ی نموزش می

محمّدرضیا شیاه نییز ادامیه ی هنا ود کردن این نوع مدارس سنّتی  ود کیه در دورنموزش و ورورش ی هیوسع

یام .     نظام نموزش سنّتی  ا رشید وزار  نمیوزش و ویرورش و دییوان سیالاری دولتیی و یوانیایی و 

یامی  هیا و میدارس دینیی کیاهش مییخانهها  ه نظار  مرنیند نموزشی همراه  ود. هر چه ملتبننی هر اق

کرد. نیادهای مدرن خ وصی   ررلس مدارس قب ی همیشه یح  موزش جدید و خ وصی رشد می خش ن

ایین وزاریخانیه یییّیه و ی ههیا  یه وسیی های درسی نننظار  و کنترل وزار  نموزش و ورورش  ود. کتاب

خانیه های مع ّمیین طبی، مقیررا  ایین وزاریها و ص ا یّ های درسی و موضورا  ننشد   رنامهیدوین می

طه و همچنیین امیزایش نفیوذ دولی  در گردید.  ا امزایش نمار دانشیعیین می نموزان مدارس ا تدایی و متوسیّ

دول  قادر  ود کنترل و نظار  خود را روی دستیا ی  ه یلییی ا  نموزشیی اجیرا و « مدرن»مرنیند نموزشی 

ای  یرای ی یوزیع این قیدر  مییم و واییهای شاه کنترل  یشتری را رواِرمال کند و  دین یرییب  طور مزاینده

 (.  53-96: 7831)زونیس   کردنخب ان ایران ارمال می

 

 

 گیرینتیجه

ای  شل  خاصّی از زنیدگی و کردارهیای گونه که قب اً ذکر شد زندگی و کردارهای سیاسی در هر جامعههمان

کنید و  رخیی از ای یعرییف میییژهوی ههای مردی را  ه شیوسازد و هویّ  و خودمیمیسیاسی را مملن می

نمایید. در دوره ی وی یوی گفتمیان ملی ّ   املانا  زندگی سیاسی را متحقّ، و  رخیی دی یر را خی   میی

( مناسیبا  7هیا از قبیی  ها و مؤلّفیهای از شاخ همدرنیلم مط قه  وده اس  ل ا  رای میم  یشترنن  مجموره

(  رنامیه 6( رشید جمعیّی  8نشیین ( رشایر کوچ1یان  ه شیرها داری  یمرکزگرایی و میاجر  روستایسرمایه

( یح ی ا  رمومی و نمیوزش و ویرورش  میورد 1( نف  9( انق اب سفید و اص ا ا  ارضی 5های رمرانی 

( ی خییص 6ی هیجزیه و یح ی  قرار گرم  و نتایج زیر  اص  گردید که  ه صور  یک جدول)جدول شمار

 شده اس :
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 )یییه و ینظیم: ن ارندگان( ی وی وی دوّمهایمدرنیلم دورهها و مؤلفهشاخ ه -6ی جدول شماره

 

 یمکان ظرف جینتا/  اهداف عناصر/  شاخصه

داری  مناسبا  سرمایه

یمرکزگرایی و 

 میاجر  روستاییان

تقیال مرکیز ها و خوانین  انی جدید  ورژوازی شیری  یضعیف  اکمی  ارضی مئودالگلترش شیرنشینی  ظیور طبقه

ییوجّیی  یه گیری دول  مدرن  یمرکز سرمایه و صنایع در شییرها و  ییوق  سیاس  از روستا  ه شیر  کمک  ه شل 

داری در روسیتاها و روستاها و  طور ک ّی یقدّم اقت اد شیری  ر روستایی  ی اش در جی  کشاورزی ملانیزه و سرمایه

ها  ه شیرها  یمرکزگرایی در شیرها  یه وییژه در شییرهای و میاجر  نندر نتیجه ایجاد مازاد نیروی کار در روستاها 

گراییی  کیاهش اقت یاد روسیتایی و ای روسیتاها و شییرهای کوچیک  م یر  زرگ و ییران و کاهش نقش واسیطه

 وا لت ی  یشتر  ه نف 

 شهر

 

 نشینرشایر کوچ

شایر  نزول دامپیروری  کیاهش چشیم یر جمعیّی  نشینان  ه دلی  ناسازگاری  ا مدرنیلم  اسلان رردم یوجّه  ه کوچ

داری  ه روستاها  از  یین ها و مرایع  یقلیم و اص ا ا  ارضی  نفوذ مرهنن شیری و سرمایهرشایر  م ّی کردن جن  

ها  از  ین رمتن قدر  سیاسی و منزل  اجتمیاری رشیایر و خیوانین  یبیدی  رمتن ساختار ای ی و طبقایی و رهبری نن

 ا لاسا  و یع ّقا  ای ی و رمودی رشایر  ه یع ّقا  امقی طبقایی  اسلان و شیری شدن رشایر ویوندها و

 جمعّی 
امزایش جمعیّ  کشور  میاجر   ه شیرها  ه ویژه شیرهای  زرگ و ییران  امیزایش نیرخ رشید جمعیی  شییری در 

 مقا   روستایی  امزایش  خش خدما  و صنایع در شیرها

  رنامه های رمرانی
یوجّیی  یه روسیتاها  کیاهش اشیتغال در  خیش کشیاورزی  ها و ارتبارا   ه شیرها و  یاخت اص  لیار زیاد  رنامه

 زوال کشاورزی و روستانشینی  میاجر   ه شیرها های شیری شیرهای کوچک و  زرگ و معالی گلترش 

انق اب سفید و 

 اص ا ا  ارضی

های کارگری  انق اب سفید در مقا   سیرخ و ها و ایحادیهوگیری از جنبشها  ج سییم کردن کارگران در سود کارخانه

هیا و خیوانین در روسیتاها  ومیاداری ج وگیری از ویوستن  ه  زب یوده  از  یین رمیتن قیدر  زمینیداران و مئیودال

هیای سییامی زراریی و کشی  و صینع  روستاییان صا ب زمین شده  ه دول   ج ب  مای  نمریلا  ایجاد شرک 

 ی خدما  و ... ییاها و ارائهداری در روستاها  جای زین نمودن قدر  سیاسی دول  در روستاها یوسّ  یعاونیسرمایه

  یضعیف  مایی  روسیتاییان از  یزرگ ماللیان در انتخا یا  و کیم شیدن یبدی  دول   ه یک قدر   اکم روستایی

جای زینی   رریّ  -رریّ   جای ویوند مالک -دول  -ویوند شاهقدر  و یعداد نمایندگان ماللان در مج س  جانشینی 

ی سنّتی  یاکم یعنیی زمینیداران و یضیعیف رریّتی و     طبقه -ی ار ابداری  جای را طهی سرمایهیدریجی را طه

ی سیاس  و درهم شللیته شیدن قیدر  رو انیّ   خرو  سیاستمداران اشرامی قدیم و زمینداران و اشرا  از صحنه

خواهی   ل  قدر  دول  از شیر ه روستا و جای زینی ارییش  یه جیای خیوانین در ها  یظاهر  ه ردال اجتماری نن

 روستاها   ل  قدر  متمرکز دول   میاجر   ه شیرها

 نف 

ی اسیتبداد یوجّیی  ه روستاها  کمک  ه وراقانونی شدن دول   اریادهگ اری قلم  ارظم نف  در شیرها و  یسرمایه

ل غیررادّی اقت ادی و سیاسی دول  از نیروهای مولّید و طبقیا  اجتمیاری  ریدم واسیخ ویی دولی   استق اشرقی  

ی هیای اسیترایژی شیبه مدرنیلی  یوسیعهوا لته شدن طبقا  مخت ف اجتماری و اقت ادی  ه دولی   ییأمین هزینیه

زی و روستانشینی  یلی ّ   یر ی شیری در  را ر روستایی  یضعیف کشاوراقت ادی  امزایش نا را ر قدر  خرید جامعه

روستاها  ردم نیاز  ه یولیدا  روستایی و جبران نن  ا واردا   اص  از منا ع ارزی نف   میاجر   ه شییرها  یبیدی  

 دول   ه قدر    امنازع اقت ادی و سیاسی

یح ی ا  رمومی و 

 نموزش و ورورش

رن  ه ویژه در شیرها  یضعیف مدارس دینی و یضعیف نظام نموزش سنّتی و گلترش مدارس و نموزش و ورورش مد

 های درسی  نظار   ر مع ّمین  کنترل نخب انرو انیّ   نظار   ر محتوای کتاب
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ی های از رناصیر مخت یف از جم یه نظرییویچییدهی هشاه  مجموریی هگونه که گفته شد  مدرنیلم مط قهمان

مدرنیلم غر ی را در  یر گرمتیه و در ی هو نوسازی  ه شیوشاهی ایرانی  وایریمونیالیلم سنّتی  گفتمان یوسعه 

گرایی  اص ا ا  از  الا  رق انیّی  مدرنیلیتی  ناسیونالیلیم ایرانیی  مرکزیّی  سیاسیی  مدرنیلیم نن  ر اقتدار

ای که در وریو این مواردظیور کرد  در صنعتی یأکید شده اس . دول  مط قهی همرهن ی  سلولاریلم و یوسع

دارانیه  یه صیوریبندی میدرن و یا جامعه و اقت اد ایران را از صیوریبندی سینّتی و ماقبی  سیرمایه وی نن  ود

نوسازی اقت یادی و اجتمیاری ی ههای زیر نایی در  وزدارانه ربور دهد و از این  یث  رخی کارویژهسرمایه

قدر  ی ه ایل  از ررصی میهای سنّتها  رشایر و گروه ه رم  نورد. در این گفتمان  سنّ   م هب  قومیّ 

ها نیازمند یمرکز ا زارها و منا ع قدر  سیاسی در دس  دولی  مط قیه اخرا  شوند. اجرای این گونه سیاس 

میرداد گی ار از کشیاورزی سینّتی  یه صینعتی و  13محمّدرضا شاه  خ وص وس از کودیای ی ه ود.در دور

-گ اریرسید و  یشتر سرمایهنمدهای نفتی  ه انجام میداری شدّ  گرم  که  ا کمک دریولید سرمایهی هشیو

اجتماری یا ملتقیماً مر وب  ه شیرها  ود و یا اورا  خود را  ییش  –ها و  تّی یحوّلا  و اص ا ا  اقت ادی

-یوان  یان کرد که  هکه میشد  طوریگ اش  و  ا گ ش  زمان نیز این مورد یقویّ  میاز همه  ر شیرها می

  وده اس . « شیر»وی وی دوّم ی همدرنیلم دور«ر  ملانیظ»طورک ّی 
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Abstract 

Political life and actions in any society are determined within the framework of the 

dominant political discourse and make possible a particular form of political life and 

action. As a result, it defines individual identities and self-perceptions in a specific way, 

and executes some of the possibilities of political life, and eliminates others. In this 

paper, to analyze the spatial management of national space in the second Pahlavi era, a 

set of characteristics and elements such as capitalist relations, centralism, rural 

migration, population growth, white revolution and land reform have been analyzed. 

The results of this study indicate the dominance of the discourse of Western modernism 

in this period, which is intensified by centralism, development and modernization, 

industrialization of cities, and the transition from traditional to industrial agriculture and 

the mode of capitalism production. Villagers, nomads, and traditional power factors 

such as tribal chiefs and large landowners are weakened and marginalized by land 

reforms. Most investments were made in the cities or have the greatest impact on cities, 

so that it can be said that, in general, the "spatial container" of modernism in the second 

Pahlavi period, has been the "city". 

 
 


