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قلمرورفاه

پایگاه طبقاتی قاجارها

پایه اجتماعی حامی دولت قاجار
شامل سه گروه بازرگانان ،مالکان
(که در جاهایی با بازرگانان
همپوشانی داشت) و روحانیون
بود .ایجاد دولت پهلوی منجر به
تغییری مهم در ساختار طبقاتی
جامعه ،بخصوص در رابطه بین
این سه گروه اجتماعی مهم با
دولت شد
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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

چند اســتان مهم رخ دادند .به نظر میرسد همگان ،مسبب این
رخدادها را ضعف دولت مرکزی میداننــد .در آغاز دهه ،۱۳۰۰
مشروطهخواهان برجسته به حمایت از یک جریان دولتی قوی
میپرداختند .واژگان گفتمان سیاسی شدیدا تغییر کرده بود .در
حالی که نسلهای اول اصالحطلبان تنها راه پیشرفت را یک رژیم
مشروطه دموکراتیک بیان میکردند ،اصالحطلبان دهه ۱۳۰۰
دموکراسی را مانعی برای پیشــرفت میدانستند .پس از این بود
که دوگانه ظاهری دموکراسی/پیشرفت به مدت نیمقرن کشور
را تسخیر کرد.
رضاشاه مسیر جدیدی برای مدرنیزاسیون به همراه آورد :شاید
هنگامی که اصالحات اداری ،آموزشی و قانونی شکست خوردهاند،
ارتش بتواند پیروز شود؛ شاید انضباط نظامی و سازماندهی و تمرکز
قدرت بتواند تغییراتی را ایجاد کند که بوروکراتها و سیاستمداران
در دستیابی به آنها شکست خوردهاند .در واقع ،در دوران رضاشاه،
از طریق تشکیل ارتش مدرن یک دولت ملی جدید ایجاد شد که بر
جامعهای چندملیتی و چندقومیتی حکومت میکرد.
پایه اجتماعی حامی دولت قاجار شامل سه گروه بازرگانان ،مالکان
(که در جاهایی با بازرگانان همپوشانی داشت) و روحانیون بود.
ایجاد دولت پهلوی منجر به تغییری مهم در ســاختار طبقاتی
جامعه ،بخصوص در رابطه بین این ســه گروه اجتماعی مهم با
دولت شد.
بازرگانان از دولت حمایت مالی میکردند و در مقابل انتظار داشتند
امنیتشان تامین و در مقابل تجاوز خارجی از آنها محافظت شود.
مالکان ظهور خود را مدیون دوران ســلطنت قاجار هســتند.
بحرانهای مالی متوالی باعث شــد نظام ســلطنتی سیســتم
تیولداری که شــامل فروش حق دریافت درآمــد از زمین برای
یک مدت مشخص است را با فروش دائمی زمین جایگزین کند.
در سیستم جدید زمین به عنوان یک دارایی خصوصی به کسی
که باالترین پیشــنهاد را میداد فروخته میشد .در واقع ،یکی از
دستاوردهای مجلس اول ،ممنوعیت تیولداری برای همیشه بود.
روحانیت جایگاه بســیار ویژهای در جامعه قاجار داشــت .آنها
مدارس را که همگی دینی بودند (مکتــب) اداره و امور حقوقی
جامعه مسلمانان نظیر ازدواج ،طالق ،بازداشت ،وقف و مجازات
جرایم را رتق و فتق میکردند .قدرتمندترین و معتبرترین آنها
«قانونگذاران» خصوصی داشتند و البته از طریق نوعی مالیاتهای
مذهبی یعنی خمس و زکات که مستقیما به خودشان پرداخت
میشــد ،نیازهای مالی خود را تامین میکردنــد و از این لحاظ
مستقل بودند.
اما سیاستهای رضاشاه تغییرات اساسی در روابط بین هر کدام
از این گروههای اجتماعی با دولت ایجاد کرد .بازرگانان بهشدت
از سیاستهای مرکزگرایانه دولت ،ایجاد امنیت نظامی ،راهاندازی
شبکههای ارتباطی جدید ،احداث جادهها ،راهآهن و توسعه خطوط
تلگراف و ...بهره میبردند .آنها همچنین از سیاستهای حفاظتی
دولت جدید در بــاب امور خارجه و تجــارت بینالمللی منتفع
شدند .از طرف دیگر ،بازرگانان ،صدای سیاسی مستقلی را که در
انقالب مشروطه به دست آورده بودند از دست دادند .فعالیتهای
تجاری آنها از طریق معرفی انحصارات ویژه دولت ،سیاستهای
قیمتگذاری و قوانین مالیاتی ،تحت نظارت جزیی دولت و مورد
مداخل ه واقع شد .عالوه بر این ،با توسعه تدریجی بازارهای جایگزین
(برای مثال ،مغازههای مدرن در بلوارهای نوســاز شهرها) بازار -
سنگر سنتی تجارت  -انحصار خود در خردهفروشی را از دست داد.
مالکان در این دوران تبدیل به یک طبقه کامال توســعهیافته و
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

مســتحکم شــدند .مجموعهای از قوانین مالکیتی ،تخصیص و
نگهداری زمینهای کشــاورزی برای مالکان بزرگ را ممکن و
قانونی کرد .مالکیت یک روستای کامل بهجای موقعیت فرد در
جهان تجارت ،تبدیل به منبع قدرت محلی و اعتبار ملی در این
دوران شد .خود رضاشاه تعدادی از بهترین زمینهای کشاورزی در
سواحل جنوبی و شرقی دریای خزر و در استان خوزستان را غصب
کرد و در پایان سلطنتش تبدیل به بزرگترین مالک کشور شده بود.
با اینکه مالکان به اندازه بقیه ،تحت انقیاد سیاسی رضاشاه بودند،
با این حال از قدرت منطقهای خود اســتفاده میکردند و بعدتر
( )1320-۱۳4۰به کمک آن در سیاســتهای ملی ،بخصوص
به شکل اثرگذاری بر نتایج انتخابات مجلس ،نقش مهمی بازی
کردند .بین سالهای  ۱۳۰۵تا  ،۱۳۴۲زمینداران بیشترین تعداد
صندلیهای مجلس را اشغال کرده بودند.
گروهی که به شدیدترین شکل تحت تاثیر سیاستهای رضاشاه
قرار گرفت ،روحانیون بودند .معرفی مدارس مدرن ،قوانین مالیاتی
و مدنی جدید و ایجاد یک نظام قضایی مستقل از دادگاههای سنتی
شــریعت ،تمامی کارکردهای اجتماعی سنتی مهم روحانیت را
تضعیف کرد (فیشر .)۱۹۸۰ ،مکتبها بسته شدند ،محاکم شرع
(دادگاههای مذهبی) از بین رفتنــد و به دلیل ضرورت پرداخت
مالیات ،بسیاری از مردم توان پرداخت زکات و خمس به روحانیون
را نداشتند .حتی کارکردهای اجتماعی ،مانند برگزاری مراسم عقد
و طالق ،ابتدا باید از طریق دفاتر ثبت ،قانونی میشد .عالوه بر این،
بسیاری اقدامات رضاشاه را حمالت مستقیم به آموزههای اسالمی
میدانستند،مانند کشــف حجاب زنان که در سال  ۱۳۱۵ابالغ
شد و ایجاد یک ارتش دائمی با استفاده از خدمت اجباری .گفته
میشد که رضاشاه در حال تقلید از آتاتورک است ،کسی که از دید
روحانیون تجسم سکوالریزاسیون ضداسالمی بود.
این تغییر در وضعیت نســبی ســه گروه اجتماعی در اشتغال
نمایندگان مجلس در جلســات مختلــف قانونگذاری منعکس
شده است .در مجلس اول که در سال  ۱۲۸۵و بحبوحه سیاسی
مشروطه شروع به کار کرد ،مالکان  ۲۱درصد ،تجار  ۴۱درصد و
روحانیون  ۲۰درصد کرســیها را اشغال کرده بودند .در مجلس
دوازدهم ( )۱۳۲۰که آخرین مجلس در دوران رضاشاه بود ،مالکان
 ۵۸درصد ،تجار  ۱۸درصد و روحانیون تنها  ۶درصد صندلیها را
در اختیار داشتند .جالب توجه است که در همین دوران ،درصد
نمایندگان مجلس با مشــاغل فنی و حرفهای از  ۷درصد به ۲۱
درصد و نمایندگانی که کارمند دولــت بودند از  ۲۳درصد به ۳۲
درصد افزایش یافت (بیل.)۱۹۷۲ ،
زوال نهایی پایگاه اجتماعی ســنتی از ابتدای دهه  ۱۳۴۰شروع
شد هنگامی که سیاستهای توسعهای شــاه ،بهویژه اصالحات
ارضی ،نقش مالکان به عنوان یک طبقه مهم اجتماعی و سیاسی
ن را کنار
را تضعیف کرد و همچنین بازار و منافع تجاری سنتی آ 
گذاشــت تا نخبگان اقتصادی جدیدی پرورش دهد که صدای
سیاسی ندارند.
مالکان به سراغ صنعت ،کشاورزی و ســرمایهگذاری در امالک
شهری و تجاری رفتند .به عنوان یک طبقه اجتماعی ،آنان دیگر
وجود نداشتند و در عرصه سیاست صدایشان شنیده نمیشد
(دل وچو گود.)۱۹۸۱ ،
در گذشته ،آنها میتوانستند از قدرت محلی خود استفاده کنند
تا بر سیاستهای محلی و ملی اثر بگذارند (و این کار را میکردند):
نمایندگان مورد نظرشان را وارد مجلس و افرادی را برای مناصب
دولتی مهم انتخاب میکردند .پس از اصالحات ارضی ،بخصوص

