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Extended Abstract
Introduction
The literature on development has a wide range and the term is us ed to
introduce vast and fundamental changes in political, economic and human
areas. This study considers the dimension of political economy of
development and its function towards fostering qualitative and structural
change in society. In order to achieve development, the necessary underlying
principle is to change the terms of the country's political economy. Political
economy, which deals with the interaction between the two fields of politics
and economy, is the science of investigating the relationship between politics
and production at the level of society, which examines the terms of
production and the relationship between the productive forces of society. In
fact, political economy concerns examination of how wealth is produced and
redistributed, and its transformation also changes other dimensions of
society.
Formal efforts to imitate developed countries in institutional and technical
aspects without changing the relations of political economy from monopolies
to competitive capitalism are classified as pseudo development and are
different from development. Development in Iran can also be traced back to
the first half of the 19th century and the country's confrontation with Western
countries.
With the emergence of the new order and the European's entrance into the
modern era, the confrontation between the Middle Eastern countries and their
Western neighbors entered a new phase, the first consequence of which may
be considered the change of the trade route between the East and the West,
through land and across the Middle East to the sea. This region has
retrogressed for several centuries and encountered the capitalist West along
the way. This confrontation was first commercial and then affected other
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aspects of the lives of these communities as well.
Although Iran was integrated into the global economy later than other
regions in the Middle East, it was not spared from the regressive course of
the region and faced deep economic, political and security issues. The first
serious and disastrous confrontation of Iranians with the modern world took
place in the 19th century as a reaction to the invasion of Russia and England.
Defeat in the wars of this period made the state leaders and Qajar nobles face
the bitter reality of their underdevelopment in comparison with the Western
governments. The major difference between this confrontation and the
previous wars was the egregious technological and military differences
between the two sides, which, in addition to the military failure, led to the
psychological failure of the government and their sense of inferiority.
The main goal and question of this research concern evaluation of the
approaches taken by the then government for the purpose of development
and the consequences of such policies. The main research question here
focuses on the relationship between the policies of cultural engineering and
political economy of development in Iran after the Persian Constitutional
Revolution. This article tests the hypothesis stating that the government in
Iran has moved against the path of national development and towards
realizing the interests of the ruling elite by using cultural engineering policy.
In other words, this study shows how the ruling elites institutionalized the
necessity of a totalitarian government in the society by applying the
paradigm of cultural engineering and with the help of some intellectual
movements, and used government instruments to secure their interests. The
period from the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution was
selected in this research as it allowed historical focus and analysis owing to
publication of more works in this period, and this hypothesis seems
extendable to the following periods of the government's functioning in the
country.
Methodology
The method used in this descriptive-analytical study involves using postevent causality and we will seek to describe the various dimensions of the
status quo, its causality, as well as the impact of the nature of the political
economy governing the development approach of the government within the
framework of cause and effect mechanism and interpretation of data and
events. In fact, we will be looking for both the cause and the mechanism of
action, and scientific explanation has been used to achieve this. The main
pillar of scientific explanation is a causal mechanism that connects two
interrelated phenomena. There are three main concepts about the causal
relationship, including the causal mechanism that links the cause to the
effect, the concept of correlation between two or more variables, as well as
the necessary condition or the sufficient condition of one event for another
event.
In other words, according to Little, the cause and effect relationship can be in
three ways: the first phenomenon is the cause of the second phenomenon
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through a series of specific events and based on certain rules; the first
phenomenon is a cause of the second phenomenon, which means there is a
correlation between the two; and eventually, the first phenomenon is a
necessary or sufficient condition for the occurrence of the second
phenomenon. Structural and functional explanations will also be used in the
following based on the causal relationship. The explained point in the
functional explanation of each phenomenon is considered in the form of an
interactive system that is controlled in a dynamic or transformational
balance, and the presence of each aspect or element should be explained
according to its usefulness for the whole system.
Results and Conclusions
Evaluating the political economy and explaining how social order is reestablished can showcase how different dimensions of development policies
are formulated by the ruling elites. In this regard, as emphasized in the
theoretical part of this research, one of the duties of a modern government is
to create economic transformation in the society, and, amidst this, exploring
the mechanism of wealth extraction along with how the social order is reestablished and the role cultural engineering plays regarding the established
interests helps analyze the development status of the countries.
This study has shown that by creating economic monopolies, the government
in Iran after the Constitutional Revolution not only exploited the wealth
produced in the society and used this accumulation along with allocation of
the monopolies to their relatives in the form of modern feudalism, providing
for the minimum necessary number of the faithful in order to preserve and
reproduce the current circumstances, but also geared cultural engineering
policies towards their own financial interests.
In other words, even though over one century long experience of endeavor to
achieve development and compensate the country's underdevelopment
compared to the developed countries has led to the adoption of a pseudodevelopment approach as well as the application of the guidelines of political
development paradigms in the form of constitutionalism and cultural
engineering paradigm, none of these adopted patterns pertain to the
development and developmentalist government in Iran and have only led to
preventing any changes in the political economy of the country, which can be
called the political economy of identity-oriented monopolies and modern
feudalism; as shown in this paper, this trend has served to reproduce unequal
conditions in the peripheral regions of the country at the same time . During
the constitutional period, there was no structural transformation in the
economic area, and even the most liberal representatives demanded very
limited reforms in economic matters. This further sheds lights on the
constitutionalists' limited and superficial reading of why the West was
progressing, the lack of structural transformation in production and the
underdevelopment of the productive forces, the weakness of the national
bourgeoisie and also the class origin of the constitutionalists. Economic
results as shown below were disastrous.
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The deepening of the economic crisis, separatism of the regions (mainly the
peripheral regions rejected by the constitutional law), which revealed the
inability of the paradigm of constitutionalism and legal positivism, did not
lead to the emergence of a developmentalist government and did not pave the
way for the emergence of the cultural engineering paradigm based on
ancient-oriented nationalism, which justified specific ethnic policies,
westernization of the government, and the institutionalization of these
matters in society. In fact, cultural engineering highlights or constructs a
narrative of a society's culture and then acts to impose it on the whol e
society.
Naturally, in order to explain why this occurred, it is necessary to examine
different dimensions to analyze the political, economic, historical and
geopolitical causes of the problem. When the modernists sought to reform
the country's affairs, people like Jalaluddin Mirza, Akhundzadeh and
Kermani showed a simpler way to compensate for the underdevelopment of
the country, i.e. those historical narratives and mental shortcuts . In practice,
the cultural engineering paradigm in Iran, which was adopted to advance the
project of westernization and cultural-identity assimilation, required an
authoritative and totalitarian government and in fact justified it by itself;
centralized and authoritative government along with linguistic and cultural
homogenization policies became the two main tools for the country's
progress and so called modernization, through which the modern nation-state
would be achieved.
This correlation and justification between the paradigm of cultural
engineering and the authoritarian, centralized and totalitarian government
that has the ability to fully control the terms of the country's political
economy and create all kinds of economic monopolies, in addition to
creating the necessary ideological foundation to justify and reproduce the
quasi-colonial relationship with the West (based on Westernization) and the
unequal conditions of the non-Persian groups of the Iranian Plateau (who
were subjected to the military power of the British-backed army led by Reza
Shah) compared to the Persian people, explains to some extent why the
cultural engineering approach was highlighted by the Pahlavi dynasty.
Advancement of the cultural engineering project depended on the expansion
of the bureaucratic and military apparatus, which itself led to the emergence
of economic opportunities for some people, so that a large part of the
government budget was always allocated to the military forces and office
staff. Centralized printing of textbooks and forcing students to wear uniforms
also represented an exclusive way to earn income for the dominant coalition
members. The policy of cultural engineering ruined a network of established
and occasionally independent economic interests by changing the pattern of
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consumption in areas such as unveiling, banning traditional clothing and
replacing them by western style of clothing and within the framework of the
political economy of monopolies, new opportunities were consequently
created for the members of the dominant coalition.
On the other hand, the Pahlavi government adopted this approach due to the
cultural engineering paradigm's indifference towards political economy's
circumstances, so that this paradigm ignored in its development agenda
mostly identity-oriented monopolies created in this period without any
intervention and desire to transform political economy's circumstances and
concealed the formed modern fiefdom behind demands unrelated to
development.
In a way, it seems that the policy of cultural engineering has helped to
produce a tool for the upper hand elites in order to exercise economic
domination and extract rent to build a pyramid of loyalists and establish their
desired social order. This article has shown that assigning the issue of
development to the field of culture and establishing new networks of
economic interests to reproduce the desired social order of the upper class
has been the result of the cultural engineering policy in the country.
Based on this, it seems that the cultural engineering project in the country,
which was the most pursued by the government, has entailed many
influences on all arenas of the society and, in parallel with helping reproduce
a totalitarian and authoritarian government that has the ability to fully control
all the aspects of society and the affairs of the citizens' lives, it has caused the
creation of new economic opportunities for the ruling elites to extract as
much wealth as possible through new monopolies in the economy, the
government bureaucracy and military of Iran.
Finally, as shown in this article, removing the issue of development from the
scope of political economy and associating it with identity and cultural issues
in the form of cultural engineering and relating the structural defects of the
economy and the benefits arising from it to the corruption of agents and
emphasizing their elimination by deepening the project of cultural
engineering and transforming citizens into ideal human beings were the
operational strategy of the post-constitutional governments in Iran. The result
of these policies can be observed prior to the revolution at the levels of
development indicators and the chaotic economic situation of the country in
a way that it actually seems that the experience of applying cultural
engineering policies in Iran has been nothing but a huge waste of the existing
resources and ruining the development potential of several generations of
inhabitants in the Iranian Plateau.
Keywords: Development, Political Economy, Cultural Engineering,
Developmental State, Identity.
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مقدمه
 نویسنده مسئول:
مسعود غفاری
پست الکترونیکGhaffari@modares.ac.ir :
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مقدمه
ادبیات توسعه دارای گستردگی فراوانی است و از ایت اپطبح برای شناساندن تغییرات گسیترده
و بنیادیت در حوزههای سیاسی اقتصادی و انسیانی اسیتفاده میشیودد در اییت پیاوهش بعید
اقتصاد سیاسی توسعه و کارکرد آن در راستای تغییر کیفیی و سیااتاری جامعیه میدنرر اسیتد
بنیادیتریت اپل برای دستیابی به توسعه تغییر مناسیات اقتصاد سیاسی کشیور اسیتد اقتصیاد
سیاسی نیز که به تأثیر متقابل دو حوزۀ سیاسیت و اقتصیاد بیر یکیدییر مربیو میشیود علیم
بررسی ارتیا سیاست و تولید در سط جامعه اسیت کیه مناسییات تولیید و ارتییا نیروهیای
تولییدی جامعیه بیا یکیدییر را واکیاوی میکنییدد درواقیع موضیوع اقتصیاد سیاسیی بررسییی
شکلهای اجتماعی تولید ثروت (مارکس  )450 :1378است کیه دگرگیونی آن ابعیاد دیییر
یدهدد تبشهای پوری برای تقلید از کشورهای توسعهیافته در جنییههای
جامعه را نیز تغییر م 

نهادی و فنی بدون تغییر مناسیات اقتصاد سیاسی از قالب انحصارات به سرمایهداری رقیابتی
در زمرۀ شیهتوسعه قرار گرفته و امری متفاوت با توسعه استد
میتوان گفت تاریخ توسعه در ایران نیز به نیمۀ نخست قرن نوزدهم میبدی و روییارویی
آن با دولتهای غربی مربو میشودد با ظهور نریم جدیید و گیا نهیادن در عصیر میدرن در

ااورمیانهای و همساییان غربیشیان وارد مرحلیۀ جدییدی

اروپا رویارویی بیت سرزمیتهای
شد که شاید بتوان نخستیت پیامد آن را تغییر مسیر تجارت شرق و غر

از اشیکی بیا گی ر از

ااورمیانه به دریا دانستد ایت منطقه که رندیت قرن سیر نزولی را پیمود و در ایت مسیر با غر

سرمایهدار روبهرو شدد ایت رویارویی که ابتدا تجاری بود تا جنگ جهانی اول با شتابی فزاینیده

ادامه یافت (عیسوی )۹ :13۶8د هررند ایران دیرتیر از منیاطق دیییر ااورمیانیه در اقتصیاد
جهانی ادغا شد ولی از سیر قهقرایی منطقه بینصیب نماند و با مشکبت عمییق اقتصیادی
سیاسی و امنیتی روبهرو شدد نخستیت رویارویی جدی ایرانیان با جهان میدرن در میانیۀ سیدۀ
نوزدهم و در قالیی واکنشی در برابر تهاجم امپریالیسیتی روسییه و انیلسیتان رخ داد (وحیدت
)18 :13۹5د شکست در جنگهای ایت دوره سردمداران مملکتی و رجال قاجار را با واقعیتیی
تلخ روبهرو کرد که همانا عقبماندگی در مقابل دولتهای غربی بودد فیرق عمیدهای کیه اییت
رویارویی با جنگهای پیشیت داشت تفاوت آشکار فناورانه و نرامی دو طرف بود که افزونبیر
شکست نرامی منجر به شکست روانی حا کمیت و احساس حقارت آن شدد
هدف و پرسش اپلی پاوهش حاضر ارزییابی رهیافتهیای حا کمییت وقیت بیا عنیوان
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توسعه و پیامد اییت سیاسیتها اسیتد پرسیش اپیلی پیاوهش اییت اسیت کیه «سیاسیتهای
مهندسی فرهنیی و اقتصاد سیاسی توسیعه در اییران پیس از انقیب مشیروطه ریه نسییتی بیا
یکدییر داشتهاند؟» نوشتار حاضر ایت فرضیه را بهآزمون گ اشته است کیه «دولیت در اییران بیا
استفاده از سیاست مهندسی فرهنیی برابف مسییر توسیعۀ ملیی و در راسیتای تیأمیت منیافع
نخییان حا کم حرکت کرده است»د بهبیان روشتتر ایت پیاوهش نشیان میدهید کیه نخیییان
حا کم ریونه با استفاده از پارادایم مهندسی فرهنیی و بهکمک برای جریانهای روشینفکری
ضرورت وجود دولتی تمامیتاواه را در جامعه نهادینه و با استفاده از ابیزار دولیت اقیدا بیه
تأمیت منافع اویش کردهاندد علت انتخا مقطع زمانی انقب مشروطه تا انقیب اسیبمی
امکان تمرکز و تحلیل تیاریخی بهسییب انتشیار آثیار بیشیتر در اییت دوره بیوده اسیت و بیهنریر
میرسد ایت فرضیه به دورههای بعدی کارکرد دولت در کشور نیز قابلتسری باشدد
 .1پیشینۀ پژوهش
توسعهنیافتیی کشور

تا کنون پاوهشیران زیادی موضوع واکنش نخییان حا کم بر ایران به مسئلۀ
و ابعاد مختلف آن را بررسی کردهاندد الیته در بیشتر موارد اقتصاد سیاسی ایران در دورۀ معاپر
و ریونیی پیوند اوردن منافع نخییان حا کم شا کلۀ اقتصیادی کشیور و نریم اجتمیاعی بیا
مسئلۀ توسعهنیافتیی مغفول مانده استد افزونبیرایت سیاسیتهای فرهنییی دولیت و رراییی
برجسته شدن آن نیز از نیاه دور مانده و تیوجهی بیه ابعیاد و پیامیدهای آن نشیده اسیتد آثیار
غنینژاد اتابکیی وحات


و کروجاردی ،ازجملیه پاوهشهیایی هسیتند کیه تیاریخ سیاسیی

اجتماعی و اقتصادی معاپر ایران و نقش و کارکرد دولت و نخییان حا کم را بررسی کردهاندد
کتا «تجیددطلیی و توسیعه در اییران معاپیر» (غنیینیااد  )138۹توسیعۀ سیاسیی و
اقتصادی از دورۀ انقب مشروطه تا امروز و تحوالت اندیشههای تجددطلیانه را بررسیی کیرده
استد نو یسندۀ ایت کتا

دلیل نا کامی تجددطلیان را بسنده کردن به اقتیاس فنی و تکنولوژیک

از غر و بیتوجهی به میانی فکیری و ارزشیی تمیدن غربیی دانسیته اسیتد همینییت علیت
توسعهنیافتیی را نه در ک میود سرمایه وابستیی به اارج گرایش سرمایه به تمرکیز و انحصیار
جمعیت اضافی بلکه در سااتار نهادی جامعیه دانسیته و اپیبحات نهیادی شیامل ت یمیت
حقوق فردی حکومت قانون و حقیوق مالکییت مطمیئت را از مهمتیریت عوامیل دسیتیابی بیه
توسعه دانسته استد
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کتا «تجدد آمرانه» (اتابکی و زورشر  )1385دربردارندۀ مقالیههایی دربیارۀ جامعیه و
دولت در دورۀ رضاشاه ابفت روحانیت و جمهوریت در ترکییه و اییران اییران نیو و زوال
مسیئلۀ برایورد

سیاستهای حزبی در دورۀ پهلوی اول و رند مقالۀ دییر اسیتد اییت کتیا
سنت و مدرنیته و ریشههای تجدد از باال را بررسی کرده استد

کتا «رویارویی فکری اییران بیا مدرنیتیه» (وحیدت  )13۹5بیهمنریور تحلییل فراینید
دیالکتیکی رویارویی فکیری و فرهنییی اییران بیا مدرنیتیه گفتمانهیای اجتمیاعی و سیاسیی
گوناگون مطرحشده از نیمۀ دو قرن نوزدهم در ایران را بررسی کرده و پس از واکیاوی مفهیو و
پدیدۀ مدرنیته در متت غربی و جهانی آن اقدا بیه مطالعیۀ تطییقیی آن در جامعیۀ اییران کیرده
استد
کتا «روشنفکران ایرانی و غر  :سرگ شت نافرجا بومیگراییی» (بروجیردی )1387
ریونیی واکنش روشنفکران ایرانی به تغییرات فرهنیی اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعۀ
ایران بیت سالهای  1330تا  1370را مرور کرده استد بیهنرر نویسینده رییونیی تمرکیز بیر
ایجاد یک هویت ملی از روزهای دور تا امروز محیور توجیه روشینفکران ایرانیی بیوده اسیتد
همینیت در زمینۀ مسئلۀ هو یت در ایران و مسائل مربو به آن ماننید سیاسیتهای مهندسیی
فرهنیی نیز کارهای پرشمار و ارزشمندی بیه زبیان انیلیسیی منتشیر شیده اسیت کیه ازجملیه
میتوان به آثار زیر اشاره کرد:

(آقاجانیان1۹83 1ر اکیرزاده201۹ 2ر اپغرزاده2007 3ر ییلیدیز2007 4ر وزییری

5

1۹۹3ر ولی2011 6ر رومانو 200۶ 7و 2014ر استنسفیلد و شریف2017 8ر محمیدپور و

سییلیمانی 201۹ 9و )2020د هم یۀ اییت آثییار افییزونبییر مس یائل قییومی و هییویتی در ای یران

1. Aghajanian
2. Akbarzadeh
3. Asgharzadeh
4. Yildiz
5. Vaziri
6. Vali
7. Romano
8. Stansfield and Shareef
9. Mohammadpour and Soleimani
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سیاستهای دولت در تاریخ معاپر ایران در روییارویی بیا گروههیای مختلیف قیومیتی را نییز
بررسی کردهاندد درهمیتحال آثار علمی دییری نیز به زبان انیلیسی منتشر شدهاند که مسیئلۀ
سیاست و مهندسی فرهنیی را در کشورهایی کیه از منریر هیویتی و قومی یمی هیی یکدسیت
نیستند بررسی و سازوکار اعمال سلطه از جانیب گروههیای فرادسیت بیر گروههیای اقلیتیی را
تجزیهوتحلیل کردهاند که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
5

(راوز2011 1ر گوتیرز2004 2ر هشتر 1۹77 3و 2013ر متا
6

4

1۹۹8ر سیمیانیس و

شایو 2013ر ویت ویلیامز .)1۹77

عجماوغلاو (13۹0ر  )13۹5لفا ویچ

همینیت ریورو ( )1383شاوپ یتر ()1375
(1384ر  )138۹پبرکس (1378ر  )138۶و ناور (13۹0ر  )13۹5نییز اقتصیاد سیاسیی
توسعه و دولت توسعهگرا را در دورههای مختلف و با استفاده از رویکردهای گونیاگون بررسیی
کردهاندد از آثار دییر مرتیط به ایت حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

(کستلز1۹۹2 7ر لیپست1۹۹5 8ر ندو و زیرمایی2012 9ر پاریس و کاتس 2003 10ر

پرز کلدنتی2008 11ر لفتویچ1۹۹5 12ر کییم1۹۹1 13ر سیو و وای201۶ 14ر تاکیاگی

15

)201۹ر باوجودایت تاکنون منابع دانشیاهی ارتیا بیت سیاستهای توسعۀ ملی در اییران بیا
سیاستهای مهندسی فرهنیی را بهپورت مستقیم ارزیابی نکردهاند و نوآوری ایت مقاله نیز در
1. Chavez
2. Gutierrez
3. Hechter
4. Mettam
5. Sambanis and Shayo
6. Wyn Williams
7. Castells
8. Lipset
9. Naude and Szirmai
10. Parris and Kates
11. Perez-Caldentey
12. Leftwich
13. S.Kim
14. Su and Y
15. Takagi
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ایت راررو استد
 .2چارچوب نظری پژوهش
قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای درحالتوسعه با نرخ رشد بیش از رهاردرپد بود کیه تشیابه
رندانی بیت آنها مشاهده نمیشودد درایتمیان برای کشورها دارای دولت دموکراتیک بیوده و
تعدادی از آنها بهگونهای غیردموکراتیک اداره میشدند برای دارای منابع اا قابیلپیادرات
بوده و برای دییر فاقد رنیت منابعی بودند و همینیت تفاوتهای فرهنیی بهمعنای گسیتردۀ
آن بیت ایت کشورها دیده میشودد باوجودایت نقطۀ اشتراک همۀ اییت کشیورها داشیتت دولتیی
توسعهگرا بوده است که ایت موضوع باید از منریری سیاسیی درک و بررسیی شیود (لفیتویچ

1

)400-401 :1۹۹5د درواقع بیهنریر میرسید «سیاسیت» پیرفنرر از مصیادیق آن نقیش
تعییتکنندهای در توسعۀ کشورها داشته اسیت (لفیتوییچ )1۹ :1384د دراییتراسیتا یکیی از
وظایف دولت مدرن داالت در تحول اقتصادی به معنای مدااله در فرایند انیاشت سیرمایه و
ایجاد محیط مناسب و همینیت ظرفیتسازی برای رشد اقتصادی است (اوانیز -43 :1380
)37د درایتمیان توجه به منافع نخییان حا کم و سازوکار دستیابی به ثروت در کنار رییونیی
بازتولید نرم اجتماعی حیول اییت منیافع کمیک رشیمییری بیه درک رراییی توسیعهنیافتیی
میکندد شاید بتوان نخستیت شواهد مینیبر گرایش به ایجاد دولت توسعهگرا را در آرای فردریک
لیس  2آلمانی مشاهده کرد که با دیدن عقبماندگی اقتصادی آلمان نسیت به بریتانیا و ناتوانی

آلمان در رقابت با تولیدات پنعتی بریتانییا در شیرایط بیازار آزاد اواهیان حماییت دولیت از
پنایع ملی شدد ایت رویکرد بهمرور بلوغ یافته و برپایۀ شیرایط هیر کشیور توسیط دولتهیای
دییری نیز درپیش گرفته شدد برای درک ماهیت ایت دولتها باید به اییت نکتیه توجیه کنییم کیه
توسعه امری سیاسی است و تا هنیامیکه اواست نخیییان حیا کم ییک جامعیه بیر پیشیرفت
کشور نیاشد دولت توسعهگرا ظهور نکرده و ارجاع نا کامی به مسائل فنییمدیریتی راه بهجیایی
نخواهد بردد از ایت دیدگاه دولت توسعهگرا با تأکید و تمرکز بر افزایش بهرهوری اقیدا مییکنید
(تاکاگی و آل )7 :201۹ 3و بهایتترتیب با بهیود موقعییت ایویش در عرپیۀ رقابتپی یری

اقتصادی در بازار جهانی به جاییاه بهتری در زنجیرۀ جهانی ارزش و تولید کاال دست مییابدد
1. Leftwich
2. Friedrich List
3. Takagi & ALL
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درواقع نوع دولت و سیاستهای آن تعییتکنندۀ وجیود و اسیتمرار توسیعه اسیت و در فقیدان
ارادۀ سیاسی ویاه برای دستیابی به توسعه تحقق آن امکانپ یر نخواهد بود (لفتویچ :1384
)137د درایتراستا دولتها را میتوان به دو دستۀ یغماگر و توسعهگرا تقسیم کرد کیه الیتیه اییت
تقسیمبندی بهپورت طیف بوده و ایتدو نمونۀ آرمانی دو سر طیف هستند و بیشتر کشورها در
جایی بیت دو قطیب قیرار میگیرنیدد دولتهیای یغمیاگر جامعیهای غیرمنسیجم و تیودهای را
بهوجود آورده و دولتهیای توسیعهگرا طیقیات پینعتیر و بیورژوازی ملیی پینعتی را شیکل
میدهند (اوانز )133 :1380د
با استفاده از مفاهیم نرری یادشده میتوان اقتصاد سیاسی ایران و راهیردهای اا شده بیا
عنوان توسعه از سوی دولت در ایران را با درنرر گرفتت متغیر سیاسیتهای مهندسیی فرهنییی
بهگونهای انتقادی ارزیابی کردد از ایت دیدگاه بخش جداییناپ یر راهیرد حا کمیت در بییش از
یکقرنونیم اایر پیییری سیاستهای شیهتوسعهای استد ایت سیاست کیه برآمیده از دییدگاه
فنی به توسعه بوده و رسیدن به آن را در گرو اپبحات بوروکراتیک و لشیکری تمرکیز قیدرت
دستیابی به علیو و فنیاوریهیای جدیید و احیدا کاراانیههای نیویت در قالیب رویکیردی
شیهپنعتی و بیتوجه به پیوستیی زنجیرۀ تولید و نیاز بازارهای متصور بیرای تولییدات پینعتی
میداند درعیتحال از بهکارگیری ظرفیتها و کنترل اجتمیاعی نیاتوان اسیتد اییت سیاسیتها
سرانجا و در بهتریت حالت ممکت است تنها به تغیییرات انیدکی در آمیار و اعیداد مربیو بیه
اقتصاد کشور و الیته تنها بهپورت مقطعی بینجامندر درحالیکه توسیعه ابتیدا امیری کیفیی و
سپس کمی است که درعمل باید منجر به دگرگونی اقتصاد سیاسی و فرهنییی کشیور و بیهتییع
آن الیوها و قالبهای نهادی شودد بهایتترتیب بدون درنرر گرفتت سیاست بهمفهو «تحیول
فکری» هیچ میزانی از نهادسازی و آموزش موجب ایجاد ییک حکومیت مطلیو و کارآمید
نخواهد شد (لفتو یچ )15۹ :1384د در پاوهش حاضر برپایۀ آموزههای نررییۀ لفیتویچ
اطمشی توسعۀ رهنمونشده از سوی دولت در ایران در بازۀ زمانی پس از انقب مشیروطه تیا
انقب اسبمی با اسیتفاده از مفهیو مهندسیی فرهنییی بهگونیهای انتقیادی ارزییابی شیده و
برایتاساس نشان داده میشود که نقش سیاست بهمفهو «تحول فکری» که بایید بیا مشیارکت
روشنفکران برای رهایی از عقبماندگی کشور پیییری میشد بهگونهای معکوس و در راسیتای
منافع طیقات حا کم عمل کرده استد
روش بهکاررفته در ایت پاوهش برپایۀ آموزههای روشی دانیللیتل (لیتل  )1381تحلیل
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پسارویدادی میتنیبر منابع تاریخی است و مییکوشید ضیمت توپییف ابعیاد گونیاگون وضیع
موجود دالیل آن و همینیت ریونیی تأثیر ماهیت اقتصیاد سیاسیی حیا کم بیر سیاسیتهای
مهندسی فرهنیی را با تأکید بیر رویکیرد توسیعهای دولیت ارزییابی کنیدد در اییت شییوۀ تییییت
کارکردی هر پدیده یا امر تییینی در قالب نرامی تعاملی که اود در تعیادلی پوییا ییا تحیولی
کنترلشده است قرار گرفته و ح ور هر جنیه یا عنصر برپایۀ سودمندیای کیه بیرای کیل نریا
دارد تیییت میشود (لیتل )152 :1381د
 .3مشروطهخواهی و قانون اساسی در ایران بهعنوان مسیر توسعه
پیروزی در رسیدن به توسعه بیش از دموکراتیک بودن یا غیردموکراتیک بودن رژیمها به عواملی
مانند ثیات داالیی پی یرش در بازارهیای اقتصیادی و سیاسیی بیتالمللیی روابیط ایو بیا
اقتصادهای مسلط استقبل نسیی دولت از نیروها و گروههای جامعه دسیتیاه اجراییی کیارا و
دارای زیربنای سالم فساد پاییت حداقل توافق میان گروههیا و منیاطق دربیارۀ اهیداف رشید و
قوانیت باز برای دستیابی به آن و افزایش روزافزون برابری منطقهای و اجتمیاعی در زمینیۀ توزییع
هزینهها و سود حاپل از رشد اقتصادی بستیی داردد همۀ ایت میوارد از کارکردهیای سیاسیت
بهشمار آمده و از الیوهای همکاری کشمکش و م اکره بر سیر اسیتفاده تولیید و توزییع در
جامعه سررشمه گرفته و تجلی آن هستندد تحقق اییت اهیداف بیه دولیت و ماهییت توانیایی و
پاییندی آن بستیی دارد اما ایت نیز بهنوبۀ اود تابع سیاستهایی است کیه دولیت را ایجیاد و
حفظ میکند (لفت ویچ )24 :138۹د نوشتار حاضر با درنرر گرفتت ایت ابعاد ابتدا پیارادایم
توسعهای «مشروطهاواهی» را بررسی کرده است که با تأکید بر توسیعۀ سیاسیی و نهیاد قیانون
اساسی استیداد را عامل ناکامی در تنریم تدویت و اجرای قیانون دانسیته و توسیعۀ سیاسیی را
عامییل اپییلی ثیییات نهییادی در زمینییۀ حکمرانییی و شییر الز توسییعه میدانییدد بییهنرر
مشروطهاواهان ظلم اودرأیی عد مساوات در حقوق مملکتی و دییر مشیکبت ممالیک

محروسه ناشی از استیداد بوده و درمان آن « مشروطه شدن دولت و محدود نمودن سلطنت و
منع استیداد» بود که پایۀ آن مجلس شورا است (تیریزی )13 :13۹8د درواقع اییت پیارادایم
اواستار وجود قانون و اجرای آن تصویب و تنریم ایت قانون توسط نماینیدگان برگزییدۀ میرد
مشرو شدن قدرت حا کمیتی و شخص شاه به پیروی از اییت قیانون تفکییک قیوای سیهگانیۀ
کشوری و ایجاد نرا حکومت پارلمانی و تأسیس دستیاه ق یایی مسیتقل بیودد دراییتراسیتا
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وجود کتا قانون و پیروی همۀ اتیاع کشور با هر جایییاه و

مقامی و حتی شخص شاه از آن دانسته میشدد ایت قانون بایید بیه قییول دولیت و ملیت نوشیته

شده مشتمل بر قواعد و قوانیت معمول باشد همینیت واض بوده و نیازی بیه شیرح و تفسییر
نداشته و تنها به امور دنیوی بپردازد (مستشارالدوله )50-51 :13۹7د درایتراستا همۀ قیوانیت
باید بهتصویب مجلس وکبی ملت که منتخیان مرد میباشند برسد تا جایی برای سیرپییی
مرد باقی نمانده و همیان از قوانیت پیروی نمایند (مستشارالدوله )52 :13۹7د
گسترش تجارت اارجی در قرن نوزدهم سیب تغیییر مناسییات قیدرت در اییران شیده و
تجار بزرگ (بورژوازی کمپرادور) بهعنوان نیرویی جدیید در مقابیل دربیار ظیاهر شیدندد اییت
نیروی جدید به میارزه با استیداد و استعمار میپرداات (اشیرف )10۶ :135۹د در اییت دوره
تجار و وابستیانشان در اتحاد با پیشهوران و اپناف روبهافول و با همراهیی روشینفکران سینتی
(روحانیون) درپیدد ایجیاد سیازوکاری نهیادی بیرای محیدود و مشیرو کیردن اقیدامات و
تصمیمهای حا کمیت و در رأس آن شاه قاجار به قیانونی بودنید کیه توسیط نماینیدگان میرد
انتخا و تدویت شده باشد و درایتراستا توانستند بخشی از نخییان حا کم (اعییان قاجیار) را
نیز با اود همراه کنندد در آن دوره همۀ مشکبت کشور ناشی از وجود حکومیت اسیتیدادی و
یشد که ایت بیینش نییز ایود نتیجیۀ مقایسیۀ سیطحی اییران و اروپیا بیود
نیود قانون دانسته م 
(همایون کاتوزییان )43 :137۹د درواقیع انقیب مشیروطه قییامی بیود در مقابیل دولیت
استیدادی و در راستای ایجاد حکومتی میتنیبر قانون که افساری باشد بر استیداد شاه (همیایون
کاتوزیان )2۹ :137۹د رنانکه ستاراان نیز در دورۀ استیداد پغیر و محاپرۀ تیریز اواستار
قانون آزادی و قانون اساسی برای پایان یافتت رژیم ظلم و سیتم شیده و آن را تنهیا راه ت یمیت
آزادی کشور دانسته است (آفاری )287 :1385د دالیل بلندمدت انقیب مشیروطه در قیرن
نوزدهم ریشه داشت ولی دالیل کوتاهمدت آن به بحران اقتصادی ناشی از ورشکستیی دولت
و تور فزایندۀ سالهای  1283-1284شمسی مربو میشد (آبراهامیان )84 :138۹د اوضاع
نابسامان اقتصادی اواار قرن نوزدهم موجب انحطا حکومت قاجار شده بود و ایت واامیت
اوضاع و ضعف حکومت در قالب جنیش مشروطهاواهی و عقبنشینی حکومیت اسیتیدادی
نمایان شدد از دورۀ ناپری بهایتسو مخارج دولت همواره بییش از درآمیدهای آن بیوده و اییت
کسری بیشتر با وا های اارجی تأمیت میشیدد در سیال نخسیت مجلیس مشیروطه مخیارج
دولتی  21کرور تومان و درآمدها  15کرور بوده است که نشاندهندۀ کسیری بودجیۀ بیزرگ ۶
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کروری است (جمالزاده )157 :12۹5د همینیت بیت سالهای  18۹2تا  1۹13دولت ایران
بیش از هفت میلیون لیره بدهی اارجی داشت (عیسوی )584 :13۶2د تراز تجاری ایران نیز
از سال  18۶0میبدی درار کسری شده و ایت رقم در سال  18۶8یک میلیون لیرۀ اسیترلینگ
برآورد شدهاست (عیسوی )1۹۹ :13۶2د استمرار ایت کسری تراز را میتوان در جدول شماره
( )1در رند سال منتهی به انقب مشروطه نیز مشاهده کردد
جدول شماره ( .)1کسری تراز تجاری ایران در آستانه انقالب مشروطه
صادرات
واردات
ترازتجاری

1902
189،020،079
273،442،158
- 84،422،079

1903
254،774،504
385،036،158
- 130،261،654

1904
247،961،340
349،914،613
- 101،953،273

1905
293،143،331
386،463،091
- 93،319،760

1906
353،376،841
431،039،773
- 77،662،932

1907
317،080،682
408،434،263
- 91،353،581

مقادیر به قران استد
منیع :جمالزاده 7 :12۹5

پس از یک دورۀ طوالنی از بحران اقتصادی سرانجا پیارادایم مشیروطه بیا شیعارهایی دربیارۀ
آزادی قانون و برابری و با الیوبرداری از قانون اساسی بلایک و انجا تعدیبتی در آن اقیدا
به تفکیک قوای سهگانۀ مجرییه مقننیه و ق یائیه کیرد و نریا سیاسیی پارلمیانی ایجیاد شید
(آبراهامییان )۹4-۹5 :138۹د هررنیید بییا بررسیی مییتمم قییانون اساسیی مشییروطه میتییوان

تناقضهای فراوانی را مشاهده کرد و با وجود ابعاد طردکنندۀ آن (مسیائل قیومی( )1یمی هیی)

ایت قانون تبشی برای ایجاد ثیات نهادی در امر حا کمیت و ادارۀ کشور مقابله بیا اسیتیداد و

یضیابطۀ شیاه و کیارگزارانش و تمرکززداییی از قیدرت بیا
شیوۀ حکومت کردن دلیخواهانیه و بی 
تأسیس انجمتهای ایالتی و والیتی بوده استد
 .3- 1نتیجۀ مشروطهخواهی در عمل

در دورۀ مشیروطه در عرپیۀ اقتصییادی دگرگیونی سیااتاریای رخ نییداد و حتیی لییرالتییریت
نمایندگان نیز در موارد مربو به مسائل اقتصادی اواستار اپبحات بسیار محیدودی بودنید
(آفاری )221 :1385د ایت شرایط ایوانش محیدود و سیطحی مشیروطهاواهیان از رراییی
پیشرفت غر

عید دگرگیونی سیااتاری تولیید و عقیبمانیدگی نیروهیای تولییدی ضیعف

بورژوازی ملی و همینیت ااستیاه طیقاتی مشروطهاواهان را نماییانتر مییکنیدد سیالهای
 12۹7-1300شمسی اوج هرجومرج دورۀ مشروطه بود کیه در ایبل آن بیثییاتی و اطیر
جدایی مناطق دولت قاجار را تهدید میکیرد (همیایون کاتوزییان )35۶ :137۹د همینییت
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قحطی بزرگ سیالهای  12۹۶تیا  12۹8کیه بخیش بزرگیی از جمعییت کشیور را نیابود کیرد
نشاندهندۀ اوضاع فب کتبار مرد استد در دورۀ پیس از انقیب مشیروطه تیراز پردااتهیا
همواره درار کسری بوده و بر حجم بیدهی ایارجی کشیور افیزوده میشیدد مخیارج بییش از

درآمدها بود و نتیجۀ آن ناتوانی دولت در رسیدگی به تعهدات میالی و بازپرداایت وا هیایش
بود (همایون کاتوزیان )112 :13۹2د در ایت دوره ایران وا های کبنی دریافیت کیرد کیه بیر

بدهی پیشیت آن افزود و اقتصاد نحیف کشور را بدهکارتر کردد درواقع بحران اقتصیادیای کیه
از دورۀ ناپری نمایان شده بود کما کان ادامه داشت و حکومت مشیروطه نیاتوان از درمیان آن
بودد
 .3- 2سیاس ت مهندسی فرهنگی برای توسعه

تعمیق بحران اقتصادی جداییاواهی و ازکنترلایارجشیدن بخشهیایی از منیاطق (عمیدتا
مناطق پیرامونی و طردشده توسط قانون اساسی مشروطه) که ناتوانی پارادایم مشروطهاواهی و

قانونگرایی را آشکار کرد سیب ظهور دولتی توسعهگرا نشید و عرپیه را بیرای ظهیور پیارادایم
مهندسی فرهنیی برمینای ناسیونالیسم باسیتانگرا کیه توجییهگر سیاسیتهای ایا

قیومی

غر گرایی حکومتی و نهادینه کردن ایت امور در جامعه بود فیراهم کیردد مهندسیی فرهنییی
بهمعنای تنریم جهتدهی و سامان دادن به کل دستیاه دولتی در راستای حفظ و حراسیت از
فرهنگ آن کشور بوده و در جریان آن فرهنگ جامعه باید بازاوانی و بازشناسی شیده و سیپس
فرهنگ مطلو مشخص شود (پوررضا )12 :1385د درواقع مهندسیی فرهنییی روایتیی از
فرهنگ یک جامعه را برجسته یا برسااته کرده و سپس در راستای تحمییل آن بیه کیل اجتمیاع
عمل میکندد تیییت ررایی وقوع ایت امر نیازمنید بررسیی زواییای گونیاگونی اسیت تیا دالییل
سیاسی اقتصادی تاریخی و ژئوپلیتیکی مسئله واکاوی شودد هنیامیکیه متجیددان در پیی
التینپیرزا آخونتزاده و کرپابنی راه سیادهتری
جالل 

اپبح امور مملکت بودند افرادی رون
را برای جیران عقبماندگی کشور نشان دادنید کیه همیان روایتهیای تیاریخزده و میانیرهیای
ذهنی بود (ضیاابراهیمی )144 :13۹۶د «ناسیونالیسم بیجاساز» شکلگرفتیه در اواایر دورۀ
قاجار ادعای وجود و تداو همیشیی 2500سالۀ ایران را داشت و معتقد بود که عرمت اییران
را باید در دوران طبیی پیش از اسب جست (ضیاابراهیمی )۹ :13۹۶د ایت نوع ناسیونالیسم
به تمجید از گ شتۀ پیش از اسب ایران و محکو کردن اسب و اعرا بیهعنیوان مسیئول همیۀ
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نابسامانیهای کشور میپردااتر رنانکه در بیان علت عقبماندگی و فقدان توسعه در ایران
اعرا و اسب بهعنوان و یرانیران تمدن بهاپطبح برتیر اییران و عامیل انحطیا آن بیهتصیویر
کشیده میشدند (اپغرزاده)12 :2007 1د

پارادایم مهندسی فرهنیی در دورۀ رضاشاه اواستار بازآفرینی جاییاه شکوهمند گ شیتۀ
ایران و درعیتحال تقلید (حتی در پوریتریت کارها) از غربیهیایی بیود کیه اکنیون بیرادران
آریایی نامیده میشدندد ایت پارادایم پیییدگیهای فراوان و پیامدهای گسیتردهای بیرای میرد

ایران داشتد باستانگرایی شکلگرفته در ایت دوره با ایجاد گسستی 1300ساله در تاریخ بنیان
نرری غر گرایی و شوو ینیسیم را فیراهم کیرد و اییتسیه در قالیب رابطیهای پییییده پیارادایم
مهندسی فرهنیی را برای رسیدن به توسیعه شیکل دادنیدر زییرا درواقیع تیاریخ بهتیریت ابیزار
فرهنیی برای تعریف گ شتۀ ملتها و ترسیم آیندۀ دلخواه آنها است و بیرای تولیید میادۀ ایا
ایدئولوژیهای ملی قیومی و بنییادگرا از آن اسیتفاده میشیود (ضییاابراهیمی )۶3 :13۹۶د
بهایتترتیب با برسااته شدن تاریخ شرق (واقعی یا ایالی) توسط شرقشناسیان احساسیی از
اپالت تداو و آگاهی زمانییمکانی در میان شرقیها ظهور کرده و همیت آگاهی در ادمت
پرورش ناسیونالیسم در میان آنیان عمیل کیرد (اپیغرزاده )3 :2007د در قالیب همییت نیوع
تاریخنیاری میرا فرهنیی ناادی و زبانی پیشااسبمی مربو به ایران نییز در پاوهشهیای
قرن نوزدهم شرقشناسان اروپایی تحکیم بیشتری یافته و از آن برای ارائۀ حس ایرانیی بیودن و

تداو آن در تاریخ استفاده شد (وزیری)۶5 :1۹۹3 2د

«نامۀ اسروان» نوشتۀ جبلالدیت میرزای قاجار نخستیت اثر ایرانیای اسیت کیه همیۀ
دورههای عمر ایران را بههم پیوند زده و ایران را به واحدی ملی با تاریخی بدونگسسیت تییدیل
کرده است (ضیاابراهیمی )57 :13۹۶د ایت شیوۀ تاریخنیاری ایرانمحور در کنار تاریخ پیش
از اسب تکویتیافته برمینیای کتا هیای مجهیول و غیرمعتییر هنیدی «دسیاتیر» و «شارسیتان
رهاررمت» که بهیکباره در قرون شانزدهم و هفدهم میبدی ظاهر شدند سنگ بنای پارادایم
مهندسی فرهنیی بود که پیامدهای آن برای مسیر توسعۀ کشور بهتدریج مشخص شدد

1. Asgharzadeh
2. Vaziri
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 .3- 2- 1روشنفکران و مهندسی فرهنگی

جدل بر سر نقش روشینفکران در تیاریخ تحیوالت سیاسییی معاپیر اییران ایتگونیه ایجییا
میکند که جاییاه آمال و گفتمانهای روشنفکری در ایران را با نیاهی بهدور از ارزشگی اری
تیییت کنیمد پس از انقب مشروطه که اود بهسیب طرح اندیشههای نسل نخست روشینفکران
معاپر ایرانی شکل گرفت نسل دو روشنفکران در پاسخ به ضرورت ایجاد دولت میدرن در
اییران سیربرآوردند و در روند نوسازی جامعۀ ایرانی همکاری کردنیدر بهگونیهای کیه میتیوان
گفت سیاستگ اری توسیعه در اییران محصیول اییت روشینفکران بیوده اسیت (نجیفزاده و
اطییییی )۹5-11۶ :13۹3ر در ایییت رییاررو

گروهییی از روشیینفکران دورۀ مشییروطه

یکسانسازی فرهنیی در اییران و همیونسیازی فرهنییی (آسمیبسییون) غیرفیارسزبانیان را
بهعنوان اپلیتریت راه رسیدن به توسعه معرفی مییکردنید و در پیی توجییه و اجیرای سیاسیت
مهندسی فرهنیی از سوی دولت برآمدندد
شاید بتوان بنیانگ ار پارادایم مهندسی فرهنیی برپایۀ شوو ینیسم فارسی و غیر گراییی را
ییکه از آبشخور باستانگرایی شکلگرفته تغ یه میکردیی فتحعلیآخونتزاده دانست که با استناد
به گ شتۀ باستانی ایران اواهان مهندسی فرهنیی برای دستیابی به توسعه شده استد بیرونداد
اندیشههای وی روشنیری از باال بیود کیه بیه مسیتیدی روشیتاندیش نییاز داشیت (وحیدت
)84 :13۹5د ایت کار نیازمند دولتی تمامیتاواه بود که الیته توانایی کنترل و مهندسیی ابعیاد
دییر جامعه ازجمله اقتصاد را نیز درااتیار اع ای ائتبف مسلط قرار مییدادد وی تصیویری
ایالی از گ شتۀ پیش از اسب ایران ارائه کرده (آاوندزاده  )1۶-18 :1357و عامل بدبختی و
عقبماندگی امروز ایران را در قالب ادبیاتی شوو ینیستی به حملۀ اعرا و ورود اسب به اییران
نسیت داد (آاوندزاده )23-32 :1357د آاوندزاده بازگشیت بیه آسیایش گ شیتۀ اییران را در
میارزه با استیداد گسترش آموزش و سواد و زدودن آثار فرهنییی اعیرا در جامعیۀ اییران در
کنار الیوبرداری از غر میدانست که الیته ابعاد باستانگرایانه و غر گراییی اندیشیههای وی
بعدها برجستهتر شده و توسط پیرزاآقبخبنکرپبنی ییکه از برجسیتهتریت شیارحان اندیشیههای
آاوندزاده بودیی بسط و گسترش یافتد
کرمانی در کتا «سه مکتو » یکه با الیوبرداری از مکتوبات آاوندزاده نوشته است ی و
با افزودن بر ابعاد باستانگرایانۀ اندیشههای آاوندزاده و ارائۀ تصویری تخیلی از گ شتۀ باستانی
ایران عامل عقبماندگی آن روز کشور را شکست در مقابل اعرا دانسیته اسیتد ضیدیت بیا
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اعرا که همساییان ببفصل ایران بوده و دارای م هب و تاحدودی فرهنگ مشیابه بیا سیا کنان
ایران هستند نقطۀ مشیترک گفتمیان اییت گیروه از افیراد بیودد کرمیانی راه پیشیرفت ایرانییان را
تحصیل علم دانسته و الزمۀ آن را اپبح و پیرایش زبان فارسی و الفیای مورداسیتفاده در اییران
عنوان کرده و اپبح آن را به عنوان راه توسعه و پیشرفت نشان میداد (کرمانی -38۹ :2000
)388د همینیت کرمانی ریشۀ زبان فارسی و بهتیع آن ایرانیان را با فرانسوی یکی عنوان کرده

و جیر جغرافیایی منجر به قرارگیری در ااورمیانه و رویارویی با اعرا را عامیل عقیبمانیدگی
مرد فارس میدانست (کرمانی )402 :137۹د کرمانی نیز اواهان نوعی مهندسیی فرهنییی
برمینای پیرایش زبان فارسی و غر گرایی بهمنرور بازگشت به اویشتت پاک و اپیل باستانی و
عقبماندگی ایران جیران شودد گفتنی اسیت

درعیتحال تقلید از غربیها بوده تا بهایتوسیله

اپیبح زبییان و پییرایش آن فراینیدی اجتمییاعی و سیاسییی اسیت کیه توسییط سیاسییتمداران و
ایدئولوگها پیییری میشود (اتابکی )223-224:1385د
در رنیید سییال منتهییی بییه دورۀ پهلییوی و پییسازآن روزنامییهها و مجلییههای فراوانییی
ناسیونالیس م باستانی نیاز به دولتی مقتدر و بهشدت متمرکز شووینیسم فارسیی تیبش بیرای
غربی شدن و طرد مردمان غیرفارس سا کت در سرزمیتهای محروسۀ اییران را تیلیی میکردنیدد
تقایزاده یییکه از سیاسییون
ازجمله ایت جراید میتوان به «کاوه» اشاره کردد ایت نشریه توسیط 
دورۀ مشییروطه و پییسازآن بودیییی منتشییر میشیید کییه در آغییاز در راسییتای تهی ییج احساسییات
ناسیونالیستی در ایران علیه بریتانیا و (بهویاه) روسیه اقیدا کیرد و بیه تیرویج آلمیاندوسیتی و
مشروطهاواهی میپردااتد تقیزاده که غر گراییی دوآتشیه بیود میگویید« :اگیر مقصیود
تجددپرستان ما واقعا هدایت قو اود به شاهراه تمدن حقیقی فرنیستان باشید بایید بیا کمیال
جرئت همه گونه قیود قدیمه را دور اندااته و بیدون هییچ قییدی تمیدن فرنییی و اسییا آن را
ببشر و ال بشر بییرند تا داال جادۀ معرفت بیتالمللی و جریان انسیانیت امیروزه شیوند»
(روزنامۀ کاوه شماره  33دورۀ )10 1د وی سه اولو یت کاری را برای همۀ وطتدوستان ایرانی
مطرح میکرد کیه برمینیای آن توپییه میشید« :اییران بایید ظیاهرا و باطنیا جسیما و روحیا
فرنییمآ شود» و از فرهنگ اودی تنها باید زبان فارسی حفظ شود (روزنامۀ کیاوه شیمارۀ
 1سال  1دورۀ جدید )2د ایت روزنامه تأثیر بسزایی در ترویج عقاید شوو ینیستی داشیت و در
جایی فاپلۀ تمدنی ایران نسیت به غر را با تفیاوت و فاپیلۀ تمیدن و تربییت کیرد عیر
بلوچ و ترکمت نسیت به تهیران مقایسیه کیرده اسیت (روزنامیۀ کیاوه شیمارۀ  4سیال  2دورۀ
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جدید )2د در ایت روزنامه نیز دوگانۀ شووینیسم فارسی و غر گرایی بهعنوان راه توسعۀ کشور
و ابزار اپلی آن نیز نرا آموزشی همیانی معرفی شده استد استفاده از ابزار آموزش همیانی
برای همیونسازی کردها در دورۀ پهلوی اول که برپایۀ اواست ایتگونه افیراد بیوده اسیت را
میتوان در نامۀ حکومت کردستان به وزارت دااله در تاریخ  1310/12/7مشاهده کرد« :بیرای
اینکه در آتیه تما اهالی مجیور به تکلم به زبیان فارسیی بشیوند ایجیاد میدارس متعیدده در
بلوکات و شهر و فرستادن معلم از مرکز ضیروری اسیت کیه در نتیجیۀ تربییت اساسیی بعیدا
بههیچوجه آشنا به زبان کردی اود نیاشند» (سازمان اسناد ملی سند )2۹0/77۶3د
روزنامۀ تأثیرگ ار دییر ایت دوره «ایرانشهر» است که از سال  1۹22بهمدت رهیار سیال
حسینکبظمزاده (ایرانشهر) در آلمان منتشر میشدد بهنرر ایرانشهر بیرای هیدایت ییک

توسط
فرد یا یک ملت به جادۀ ترقی باید افکار و عقاید وی اپبح شود (مجلۀ ایرانشهر سال رهار
)77۶ :1324د وی تعلیموتربیت را منشأ بدبختی و اوشیختی یک قو دانسیته و بیر اییت نریر
است که از گ رگاه آموزش باید افکار میرد را تغیییر داده و اندیشیههای جدیید را در دماغهیای
جوانان پاشید (مجلۀ ایرانشهر سال سو )388 :1324د ایت مجلیه گسیترش حیس ملییت و
تقویت آن را وظیفۀ اپلی نرا آموزشی دانسته که نقش قوانیت مطیوعات اطییهها وددد را در
ایت زمینه تکمیل کرده و بهوسییلۀ ابیراز عبقیه و برتیری دادن بیه نیااد ایرانیی نیا کیان گ شیته
آ وااک ایران و زبان و شعایر ملی بیهدسیت مییآیید (مجلیۀ ایرانشیهر سیال دو :1323
یتیوان در اشیارۀ وی بیه اعیرا بیا عنیوان
)43۹د ابعاد شوو ینیستی نوشتههای ایت مجلیه را می 

عر های پابرهنه و وحشی مشاهده کرد که موجب ویرانی ایران و تیاهی زبان و اط و فرهنیگ

اظمزاده وحیدت نیااد
ایرانیان شدهاند (مجلۀ ایرانشیهر سیال اول )342 -343 :1323د کی 

م هب و زبان در یک کشور را موجب ترقی و استقبل آن دانسته و کثرت ایت موارد را موجیب
انقراض و تجزیۀ مملکت شمرده است (مجلۀ ایرانشیهر سیال دو )218 :1323د در ادبییات
ایت دوره از هویت فرهنگ و زبان فارسی بهعنوان هویت ملی ایران یاد شده و فارس بیودن و
زبان فارسی بر زبانهای دییر مقد دانسته شده استد افزونبراییت بیهنریر ایرانشیهر کشیور
ایران نارار است تمدن غربی را بپ یرد و آشنایی با تاریخ باسیتانی افتخیار بیه ملییت ایود و
زندگی تنها برای حفظ ملییت را از راههیای رسییدن بیه تمیدن غربیی برشیمرده اسیت (مجلیۀ
ایرانشهر سال اول )314-315 :1323د کاظمزاده نیز مانند روزنامۀ کاوه اواستار مهندسیی
اجتماعی با دگرگونی جامعه و تغییر فرهنگ مرد از طرییق نریا آموزشیی شیده و اندیشیههای
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وی دارای رگههای شووینیسم قومی و غر گرایی استد
مجلۀ دییری که اواهان همسانسیازی غیرفیارسزبانیان سیرزمیتهای محروسیه شیده
است مجلۀ «آینده» کهسردکیریپحمودافشبر بود که نخستیت شمارۀ آن در سال  1304ریا
شده استد افشار پس از تنرییم قشیون مالییه و اسیتقرار امنییت گسیترش تعلییموتربییت را
مهمتریت وظیفۀ حکومت میدانستد مطلو ایت مجله بهاذعان اودش وحیدت ملیی اییران
بوده که دربردارندۀ وحدت سیاسی اابقی و اجتماعی مرد استد همینیت تأکیید میکنید
که برای حفظ استقبل سیاسی و تمامیت ارضی ایران بایید «در تمیا مملکیت زبیان فارسیی
عمومیت یابد ااتبفات محلی از حیث لییاس اایبق وددد محیو شیود ملوکالطیوایفی از
میان برود کرد و لر و قشقایی و عر و ترک و ترکمت وددد با هم فرقی نداشته هریک به لیاسیی
ملیس و به زبانی متکلم نیاشنددددد تا در ایران وحدت ملی از حیث زبان اابق لییاس وددد
حاپل نشود هر لحره برای استقبل سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال اطر هستد اگر میا
نتوانیم همۀ نواحی و طوایف مختلفی را که در ایران سکنی دارند یکنواات کنیم یعنی همیه را
بهتمامی ایرانی نماییم آیندۀ تاریکی در جلو ماست» (مجلۀ آینیده شیمارۀ )4-5 :1304 1ر
بنابرایت تبش همه باید در راستای جاییزینی زبان فارسی با زبانهای بییانه در اییران باشید و
ایت امر از طریق مدارس ابتدایی وضع قانون تعلیم عمومی اجییاری و رایییان و فیراهم آوردن
وسایل آن ممکت میشودد همینیت باید ایبت فارسزبان را به مناطق غیرفیارس کیوچ داده و
ایبت غیرفارس و بییانه را به مناطق فارسزبان منتقل کنیم نا مناطق را تغییر داده و تقسیمات
اداری استانها را مناسب با ایت هدف قرار دهیمد باید توجه داشت کیه اسیاس سیاسیت داالیی
ایران عیارت است از حفظ و تکمیل وحدت ملی ایران بهوسییلۀ تیرو یج زبیان فارسیی (مجلیۀ
آینده شماره )۶-8 :1304 1د از دید افشار کردها باید فارسزبان شوند و اییت کیار از طرییق
آموزش زبان فارسی و تاریخ ایران در میدارس و ایجیاد ارتییا و کشییدن جیاده و راهآهیت بییت

مناطق ایشان و مناطق فارسزبان برای گسترش ارتیا اجتمیاعی و اقتصیادی انجیا مییشیود
(مجلۀ آینده شمارۀ )۶2 :1304 1د نمود عینی ایت دو اواسیتۀ آایر را مییتیوان در سیفارش

دولت برای نوشتت کتا های تاریخی توسیط پینورسایی پاردو و یبسامی بیهمنرور اثییات
ایرانی بودن کردها و تخصیص میل  50000ریال برای ایت امر مشاهده کرد (سیازمان اسیناد
ملی سند )2۹7/3۹825د
ایت کتا ها بعدها نیز بهعنوان منیع موردارجاع واقیع شیده و بیهایتترتیب دانشیی میتنییبیر
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قدرت در زمینۀ تاریخ و هویت کردهیا شیکل گرفیتد نکتیۀ جالیبتوجیه اجیرای موبیهمیوی
دستورالعمل افشار در کنار سیاست کلی غربیشدن ظیاهری و بیاطنی توسیط رضاشیاه اسیتد
رضاشاه در سیخنرانی ایود اطیا بیه دانشیجویان اعزامیی بیه اروپیا و در راسیتای سیاسیت
غر گرایی دولت اویش اعب کرد« :هدف اپیلی میا از اعیزا شیما بیه اروپیا آن اسیت کیه
آموزش اابقی بیینیدر رراکه میبینیم کشورهای غربی به مقا بلنیدی دسیت یافتهانید ریون
آموزش اابقی کامل و همهجانیهای دارندد اگر فقط آموزش علو بود نیازی به اعیزا شیما بیه
اارج نداشتیمر می توانستیم معلمان و اسیتادان ایارجی را اسیتخدا کنییم» (فیوران :1377
)33۹-340د ایت سخنان در راستای غربییشیدن ظیاهری و بیاطنی میوردنرر روشینفکران و
بخشی از نخییان حا کم است که آن را یکی از پاییههای توسیعۀ اییران میدانسیتند و بیهعنیوان
بخشی از پروژۀ مهندسییاجتماعی توسط رضاشاه پییییری شید (همیایون کاتوزییان :137۹
)3۶3د پیامد نرری ناسیونالیس م رسمی ایت دوره نیز ایت ادعا بود کیه ملیت اییران قیو ییانیۀ
یکدستی است که زبان واحدی دارد و روایت حقبهجانیی از تاریخ را نشیر مییداد کیه آشیکارا
ضدعر و ضدترک بودد جنیۀ عملی ناسیونالیسم دولتی نییز مییارزه بیا زبانهیای غیرفارسیی
تیعیض اقتصادی و اجتماعی علیه اسیتانهای غیرفیارسزبیان و ییورش نریامی بیه زنیدگی و
فرهنگ عشایری بود (همایون کاتوزیان )433 :137۹د در ایران نییز ماننید ترکییه قالببنیدی
فرهنیی حکومت هویت ایرانی تصوری را برای همۀ گروههای قومیتی کشور ارائه داد کیه تنهیا
میتنیبر نشانههای فارسی بوده و ایت امر بهعنوان بنیان ایجاد دولتیملتی مدرن و متحد درنریر

گرفتییه شیید (رومییانو)224 :200۶ 1د درواقییع رضاشییاه آغییازگر دورۀ سییرکوبیرانهای از
دولتیملتسازی بود که در ابل آن برنامۀ کار ناسیونالیستی تمرکزگرایانیهای توسیط دولیت
پیییری و هویت واحد ملی برمینای فهم فارسی سیااته شید و فیارس بیودن بیر هویتهیای
قومی و م هیی دییر اولویت و برتری یافت (ییلدیز و تایسی )34 :2007 2د
همسو با ایت ایدئولوژی در نشانههای عمومی نا فروشیاهها سربرگهای اداری و تجاری و
حتی کارتهای ویزیت تنها بایید از واژههیای فارسیی اسیتفاده میشید (آبراهامییان :138۹
)1۶2د استفاده از زبان فارسی بهعنوان تنها زبان آموزشی و اداری اجیاری شد و بیا رو یکیردی
دوگانه به سوادآموزی همزمان با گسترش مدارس عمومی دادگاههای عرفی و ارتیاطیات بیر
1. Romano
2. Yildiz & Taysi
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تعداد فارسزبانان باسواد افزوده شد و درعیتحال با تعطیل شدن مدارس و نشریههای متعلیق
بییه جمعیییت غیرفییارس شییمار باسییوادهای آنییان کیاهش یافییت (آبراهامیییان )177 :1384د
بهایتترتیب زبان فارسی که طیق قانون اساسی مشروطه بهعنوان زبان رسیمی کشیور انتخیا
شده بود به زبان حا کمیت سیاست و قدرت وسیلۀ دسترسی به دانش و ابزاری برای مدرنیتیه
و پیشرفت تیدیل شد (ولی  .)4 :2011سیاست رژیم پهلوی بر انکار هرگونه حقیوق فرهنییی
برای ملیتهای غیرفارس میتنی بوده و زبان فارسی بیهعنیوان تنهیا زبیان آموزشیی حقیوقی و
دولتی در ایران بهرسمیت شنااته شدد در کتا های مدارس نیز بر برتری فرهنگ فارسی تأکید
و از آن برای ادمت به تقویت نرا سرکو ملیتها ییکه دولت پهلوی بیر آن بنیا شیده بودییی
استفاده میشدد تنها بخت غیرفارسز بانان برای پیشیرفت نییز از طرییق حیل شیدن در فرهنیگ
غالب ممکت بود (هالیدی )205-20۶ :1358د ایت رویه تا جایی پیش رفیت کیه فارسیی را
بهعنوان زبان علم و اد ایرانی معرفی کرده و آن را ییانه زبیان هنیر ایرانیی دانسیتند کیه حتیی
موسیقی نقاشی مجسمهسازی و هر فکر و ایال و کاری همه باید به فارسی باشد (شادمان
)۶0 :138۹د درواقع در ایران کوششی رسمی برای یکسانسازی زبانی مرد و تحمییل زبیان
فارسی به همیان وجود داشته است (هالیدی  )14 :1358و روایت تاریخی تحرییفشیدهای
نیز توسط دستیاه آموزشی کتا ها و جراید ارائه میشید کیه آشیکارا کیارکرد اجتمیاعی آن
بهحاشیه راندن گروههای زبانی دییر از مشارکت در توسیعۀ اییران بیودد شوو ینیسیم حسیرت
تجدید امپراتوری پرافتخیار گ شیته اییدئولوژی ناسیونالیسیتی شیدید و وجیود پیشیوا ابعیاد
فاشیستی رژیم پهلوی را نشان میداد بیاوجودایت رشید نیروهیای تولیید و روییارویی آنهیا
بهاندازهای نیوده است که بتوان نوع حکومت را فاشیستی نامیید (هالییدی )51 :1358د شیاید
شیهفاشیسم تناسب بیشتری با حکومت پهلوی داشته باشدد درهمیتراستا رضاشاه بیهتقلیید از
ماشیییت تیلیغییاتی ایتالیییای فاشیسییت و آلمییان نییازی سییازمان پییرورش افکیار را ایجییاد ک یرد
(آبراهامیان )178 :1384د
یکی دییر از ابعاد مهندسی فرهنیی حکومت پهلیوی داالیت در شخصییتریت شیئون
زندگی افراد ازجمله شیوۀ پوشش و لیاس آنها بوده استد لیاس یکشیکل در قالیب الیحیهای
در رهار دیماه  1307به کلیۀ مرد بهاستثنای روحانیون تحمیل شده و سرپییی از دستور
پوشیدن لیاس انتخا شده پیامیدهایی ریون جریمیۀ نقیدی و حییس داشیت (اتیابکی و ییان
زورشر )1۹۶-1۹7 :1385د همینیت طرح تیعید اییبت غیرفیارس از سرزمینشیان و آوردن
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فارسزبانان به مناطق آنان اجرا شد و در راستای تغییر دموگرافی مناطق غیرفارسزبان و بیهویاه
زاگرس همسان کردن مرد ایت منطقه و تحلیل ظرفیتهای انسانی و اقتصادی آنیان بسییاری
از کردها و لرها از سرزمیت اود تیعید شدندد افزونبرایت نا غیرفارسی مکانها تغییر کیرده و
نا های جدیدی بر آنان تحمیل و هر نوع نشانۀ قومیتی در کنار تغییر نا مکانها و بع ا اسامی
ایبت نیز تغییر داده شدند (جبلپور )50 :13۹1د تقسیمات اداری و استانی نیز در راسیتای
ادمت به سیاستهای مهندسیی فرهنییی و برقیراری سلسیلهمراتیب قیدرت و ثیروت برپاییۀ
هویت طراحی شدند کیه نمیود آن را در شییوۀ تعیییت حیدود اسیتانها و ویاگیهیای قیومی و
م هیی سا کنان میتوان دیدد
 .3- 2- 2پیامدهای مهندسی فرهنگی برای توسعه

همانگونه که در بخش نرری اشاره شد بدون درنرر گرفتت سیاست بیهمفهیو تحیول فکیری
هیچ میزانی از نهادسازی و آموزش موجب ایجاد یک حکومت مطلیو و کیارا نخواهید شید
(لفتویچ )15۹ :1384د پارادای م مهندسی فرهنیی در ایران نیز کیه بیهمنرور پیشییرد برنامیۀ
غر گرایی و یکسانسازی فرهنیییهویتی درپیش گرفته میشد درعمل اود به دولتی مقتدر
و تمامییتاییواه نیییاز داشییت و درواقییع توجیییهگر آن بییودد دولییت متمرکیز و مقتییدر در کنییار
سیاستهای همیونساز زبانی و فرهنیی به دو ابزار اپلی پیشرفت کشور و میدرنسیازی آن
تیدیل شدند که از طریق آنها دولتیملت مدرن بهوجود میآمد (اتابکی و یان زورشر :1385
)13-14د ایت تبز و توجیهگری بیت پارادایم مهندسی فرهنیی و دولیت اقتیدارگرا متمرکیز و
تمامیتاواه که از توانایی کنتیرل کامیل بیر مناسییات اقتصیاد سیاسیی کشیور و ایجیاد انیواع
انحصارهای اقتصادی براوردار باشد در کنیار ایجیاد بنییان اییدئولوژیک الز بیرای توجییه و
بازتولید رابطۀ شی همستعمراتی با غر (برمینای غر گرایی) و شیرایط نیابرابر غیرفیارسزبانیان

فبت ایران (که مقهور قدرت نرامی ارتش تحت حمایت انیلیس و بهسرکردگی رضاشاه شیده
بودند) در مقابل فارسزبانان بخشی از ررایی برجسته شدن رویکرد مهندسی فرهنیی توسیط
حکومت پهلوی را تیییت میکندد
الزمۀ پیشیرد طرح مهندسی فرهنیی گسترش دستیاه بوروکراتیک و نرامی بود که اود
سیب پیدایش فرپتهای اقتصادی برای عدهای شدر بیهگونیهای کیه بخیش بزرگیی از بودجیۀ
دولت همواره به نیروهای نرامی و کارکنان اداری ااتصا

181

مییافتد را کتا های درسی

مامند قادری و همکاران /اقتصاد سیاسی توسعه و مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقالب مشروطه...

ژپوهشناهم علوم سیاسی

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 153- 194

بهگونهای متمرکز و اجیار دانشآموزان به پوشیدن لیاس یکشکل نیز گریزگاهی انحصاری برای
کسب درآمد برای اع ای ائتبف مسلط بیودد سیاسیت مهندسیی فرهنییی بیا تغیییر الییوی
مصرف در زمینههایی رون کشف حجا

منع پوشیش سینتی و جیاییزینی شییوۀ غربیی در

پوشش درعمل شیکهای از منافع اقتصادی مستقر و گاهی مستقل را نابود کرد و در ریاررو
اقتصاد سیاسی انحصارات فرپتهای جدیدی را برای اع ای ائتبف مسلط بیهوجیود آوردد
بعد دییر ررایی اتخاذ ایت رویکرد توسط حکومت پهلیوی بیه بیتیوجهی پیارادایم مهندسیی
فرهنیی به مناسیات اقتصاد سیاسی مربو میشودر بهگونیهای کیه اییت پیارادایم در دسیتورکار
توسییعهای اییویش بییدون داالییت و اواسییتی ب یرای دگرگییونی مناسیییات اقتصییاد سیاس یی

وجودآمده در اییت دوره را نادییده گرفتیه و تییولداری میدرن
انحصارهای عمدتا هویتمحور به 

لگرفته را در پشت اواستهای نامربو به امیر توسیعه پنهیان کیردد برایتاسیاس بیهنریر
شک 
میرسد سیاست مهندسی فرهنیی به تولید ابزاری برای نخیییان فرادسیت بیهمنریور اعمیال
سلطۀ اقتصادی و کسب رانت برای ب رپا داشتت هر وفاداران و استقرار نریم اجتمیاعی مطلیو
ایشان یاری رسانده استد
 .3- 2- 3اقتصاد سیاسی انحصارهای هویتمحور و تیولداری مدرن

()2

تیول به قطعهای زمیت یا آبادی گفته میشود که مالکیت آن بهازای ادمات دولتی و لشکری از
جانب شاه به شخصی واگ ار میشیودد الیتیه وضیعیت بییثییات مالکییت در اییران و ویاگیی
استیدادی آن ریشه در وضعیت آبی و جغرافییایی فیبت اییران داشیتد هررنید برپاییۀ قیانون
اساسی مشروطه تیولداری ملغی شد ولی ظهور دولت مدرن که توانایی کنترل اقتصاد کشیور
را دارد منجر به ظهور دوبارۀ پدیدۀ تیولداری در قالیی جدید شدد با ظهور حکومت میدرن در
ایران و نوسازی بوروکراتیک و نرامی که منجر به تمرکز قدرت در دستان دولت شیده و توانیایی
کنترل هرره بیشتر اقتصاد کشور را به آن داد نوع جدیدی از تیولداری ظاهر شدر رضاشاه ییک
اقتصاد متمرکز و تحت کنترل دولت را بهوجود آورده و در ایت مقطع نریا انحصیارات دولتیی
شکل گرفت (غنینااد )38 :138۹د
قوانیت انحصار تجارت مصو سالهای  1310و  1311تما تجارت اارجی و برای از
مهمتریت اقب تجارت داالی مانند گند را بهانحصار دولت درآورد (اتابکی و ییان زورشیر
)4۹-50 :1385د در کنار اییت انحصیارها مجموعیه قیوانیت انحصیار شیکر و ریای 1304
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انحصار تریاک  1307انحصار داانیات  1308انحصیار ابریشیم و نوغیان  1311انحصیار
کاالهای نخی و پنیهای  1313و بسیاری دیییر از ایتگونیه انحصیارها بیه ابیزاری در دسیتان
حکومت و بهعیارتی اع ای ائتبف مسیلط بیر جامعیه بیرای بازتولیید مناسییات تییولداری
بهگونهای مدرن و در راررو اقتصاد سیاسی انحصیارها تییدیل شیدد مهیمتیریت بخیش اییت
انحصارها در دورۀ رضاشاه در قالب قانون انحصار تجارت ایارجی و اپیبحیۀ آن گنجانیده
شدد برمینای بند «الف» مادۀ سو ایت قانون «دولت مجاز است حق وارد کیردن محصیوالت
اارجی را که اود نمیاواهید مسیتقیما عهیدهدار شیود بیه شیرایط معینیه و تحیت مقیررات
مخصو

به اشخا

یا مؤسسیات مختلفیۀ تجیارتی واگی ار نمایید»د درواقیع اشیخا

و

مؤسسههای یادشده تیولداران میدرنی بودنید کیه در دورۀ پهلیوی ثیروت هنیفتیی بیهدسیت
آوردندد انحصارهای بازرگانی اارجی و ارز بهسود شرکتهای بازرگانی بزرگی بود که با دولت
رابطییه داشییتند (آبراهامیییان )23-24 :138۶د در ایییت دوره بازرگانییان دارنییدگان انحصییار
مقاطعهکاران و نوررشمیهای سیاسیی در کنیار کمپرادورهیا سیود فراوانیی بیرده و درزمینیۀ
پنعت نیز پاحیان پنایع بیت سالهای  1310-131۶با استفاده از بازار بزرگ و انحصیاری
داالی به سود ساالنه 22درپیدی دسیت یافتنید (فیوران )35۶ :1377د درواقیع نخیییان
حا کم و هر وفادارانشان بهبهانه و با عنوان اقتصاد ملیی حماییت از تولیید داالیی و کنتیرل
بازرگانی ایارجی بیه سیودهای هنیفتیی دسیت یافتیه و ذینفعیان اپیلی اقتصیاد سیاسیی
انحصارها بودندد درایتمیان باید توجه کنیم که درعمل انیاشت ایجادشده توسیط اییت گیروه
برآمده از انحصار در اقتصاد کشور و تحمیل نرخهای بیشتر از قیمتهای جهیانی بیرای اریید
کاال و ادمات به کل جامعه بودد بازندگان واقعی ایت وضعیت مرد عادی و مناطقی از کشور
بودند که به تولید برای از محصوالت کشاورزی و دامیی اشیتغال داشیتند و بیهدلییل تحمییل
نرخهای پاییتتر به تولیدات اود زیان دیده بودندد
در ایت مقطع روند شکلگیری نوعی میادلۀ نابرابر بیت مناطق گوناگون کشور پیامیدهای
گستردهای داشت که همینان تیداو یافیتد افیزونبیرایت بیا گسیترش دسیتیاه بوروکراتییک و
نرامی مشاغل پردرآمد و با وجهۀ فراوان برای پیشیرد سیاستهای مهندسی فرهنیی بیهوجیود
آمد که دولت انحصار گماردن افراد در آنها را در دست داشتد در ایت دوره ادارۀ  300شیغل
سط باالی مملکتی درااتیار نزدیک به  80نفر بوده است (دادگیر )4 :1382د همینییت از
مشاغل دولتی و شیهدولتی ردههای پاییتتر و واگ اری مجوزهای بهنسیت کمارزشتر نیز بیرای
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ایجاد الیههای پایینی وفاداران در قاعدۀ هر وابستیان نخییان حا کم و دسیتیاه دولتیی تحیت
کنترل ایشان استفاده میشدد درایتبییت بایید بیه نقیش هوییت قیومی و در برهیههای بعیدی

م هیی افراد در دریافت تیول و جاگیری در بدنۀ ایت هر نیز توجه داشتر بهگونهای که میتوان

از اقتصاد سیاسی انحصیارهای هوییتمحیور سیخت بیهمییان آوردد بیهایتترتییب نخسیتیت و
مهمتریت ویاگی دولتهای توسعهگرا که ادارۀ کشور توسط نخییان توسیعهگرا و بیهنسییت دور
از فساد است در ایران ظهور نیافت (لفتویچ )38۹ :138۹د در دورۀ پهلوی دو نیز با ایجاد
«بنیاد پهلوی» دربار رشد رشمییری داشت و از منابع آن برای تأثیرگ اری بر بخشهای بزرگ
اقتصادی و پرداات پاداش به طرفداران رژیم استفاده میشدد ایت بنییاد سیها دار عمیدۀ 207
شیرکت بیزرگ فعییال در زمینیههای اسییتخراج معیادن امیور سییااتمانی ذو فلیزات بیمییه
بانکداری کشاورزی و هتلداری بیود (آبراهامییان )25-2۶ :138۶د درواقیع انحصیارهای
ایجادشده توسط دولت سیب شکلگیری دستیاه سودآوری بهنا بنیاد پهلوی شده بود که از آن
بهعنوان منیع جدید درباری برای دادن تیول به وفاداران بیه رژییم اسیتفاده میشیدد فرمانیدهان

ارتش و نخییان حکومتی نیز قسمتی از همۀ مقاطعهکاریهای پرسود را بهاود ااتصا

داده

و بیت سالهای  1352-1355در اوشبینانهتریت حالت مقامات دولتیی ییک میلییارد دالر
کمیسیون دریافت کردندد ایت شیوۀ توزیع مازاد اقتصادی و تخصییص آن بیه نخیییان مسیلط
بخشی از شالودۀ مادی قدرت شاه را تشیکیل داده و وفیاداری اییت اشیخا

و بستیانشیان بیه

دولت و شخص شاه را تقویت میکرد (فوران )4۶4 :1377د
درمجموع وارد شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران و ریونیی توزیع غیرمستقیم آن از
طریق انحصارها در میان اع ای ائتبف حا کم و شییکههای طرفدارانشیان را میتیوان در اییت
راررو تحلیل کردد انحصارهای پنعتی کشاورزی و ادماتی موجود افزونبر کمکهای
مستقیم مالی دولت و حمایتهای غیرمستقیم مانند دسترسی به انرژی ارزانقیمت جلوگیری
از ظهور هر نوع رقیب احتمالی داالی توسط دولت سرکو قیمیت میواد ایا (کشیاورزی و
دامی) وددد با انحصاری کردن بازار داالی توانایی دستیابی به بخش عمدۀ ثیروت تولیدشیده
توسط مرد یا توزیعشده (از محل درآمدهای هیدروکربنی) توسط دولت را در بیت طرفداران آن
فراهم میکردر بنابرایت اقدامات دولتهای حا کم بر ایران که در دورههای گوناگون در راسیتای
بازتولید اقتصاد سیاسی انحصارهای هویتمحور عمل کردنید را نمیتیوان توسیعهای بهشیمار
آوردد برایتاساس میتوان ررایی انتخا پارادایم مهندسی فرهنیی بهعنوان راه توسعۀ اییران از
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سوی نخییان مسلط بر ایران را درک و تیییت کردد درواقع رو یکرد مهندسی فرهنییی توسیعه را
از حیطیۀ اقتصیاد سیاسیی اییارج کیرده و هیمزمیان توجیییهگر وجیود دولیت متمرکیز اسییتد
تمامییتاواهی و سیاسییتهای شیهفاشیسیتی نییز از ابزارهییای پیشیییرد اییت پییارادایم بییود کیه
پیامدهای فراوانی را برای مناطقی که هدف طرح مهندسی فرهنییی و سیاسیت همیونسیازی
(آسمیبسیون) بودند داشته اسیتد در رنییت زمینیهای کاکیارکردی اجتمیاعی و ضیعفهای
سااتاری موجود به میحث هویت ملی ربط داده شیده اسیت کیه نتیجیۀ منطقیی آن پییییری
سیاست مهندسی فرهنیی برای سااتت انسانهایی بهظاهر ایدهآل و تحمیل هیویتی ایا

بیا

عنوان هویت ملی بر کل اجزای جامعه است تا ازایتراه با یکسیانسیازی هیویتی مشیکبت و
ضعفهای موجود برطرف شوندد با ادغا ایران در اقتصاد جهانی از گ رگاه پادرات نفت و در
فقدان دولتی توسعهگرا ضعفها و مشک بت سااتاری اقتصاد ایران بغرنجتیر شید و اقیدامات
شیهتوسعهای پهلوی دو که با سیل عریم درآمدهای نفتی بهگونهای دلیخواه و مستقل از جامعه
در پی پنعتی کردن کشور بود شرایط جامعه را بهسوی پرتییاه هیدایت کیردد درواقیع بحیران
اقتصادی و کسری تراز پردااتها در اواار دهۀ  1330که بهپورت ناآرامی سیاسی سیالهای
 133۹-1342و رادادهای ارداد  1342نمایان شد (فوران  )470 :1377بییانیر نیاتوانی
پارادایم مهندسی فرهنیی در رسیدن به توسعه و ظهور ناهنجاریهای ناشی از ایت رویکرد بودد
فشییارهای تییورمی ناشییی از سیاسییتهای انیسییاطی دولییت اییود را در کسییری بودج یۀ
سالهای  1355و  135۶نشان داد (غنیینیااد )27۹ :13۹5د اییت رقیم در سیالهای 1355
تییا  1357بییهترتیییب  458 1۶۹/8و  ۶08/۹میلی یارد ریییال بییوده اسییت (بان یک مرک یزی)د
همینیییت سیاسییتهای اتخاذشییده بییرای رفیییع عیید تعادلهییا و تنیناهییای برآمیییده از
سرمایهگ اری فراوان و مصرف بیش از امکیان جی

و ظرفییت اقتصیادی کشیور تنیناهیای

زنجیرهای را در پی داشت که برطرف کردن آنهیا نیازمنید سیرمایهگی اریهای جدییدی بیودد
در نتیجۀ ایت رراۀ بازاورد مثیت کمیود اعتییار و کنید شیدن اجیرای طرحهیا شیکل گرفیت
(غن یین یااد )281 :13۹5د شییاید اگییر آمییار 44درپییدی سییو تغ یییه در ای یران سییال 1351
(همییایون کاتوزیییان  )317 :13۹2ضییریب جین یی بیییش از  0/50در سییال ( 135۶بانییک
جهانی) و عدد باالی  30در زمینۀ سیهم  10درپید از ثروتمنیدان جامعیه از اقتصیاد نسییت
به فقیرتریت دهک (بانک مرکزی) را در کنار تور و کسری بودجۀ کشیور قیرار دهییم سییمایی
کلی از وضعیت اقتصادی بهدست آیدد در اییت مقطیع بیاوجود درآمیدهای سرشیار نفتیی در
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سال  1355تنها  45/7درپد از مرد ایران به آ لولهکشی دسترسیی داشیته و در زمینیۀ بیرق
نیز ایت آمار  38/4درپید بیوده اسیتد درایتمییان وضیعیت منیاطق پیرامیونی و روسیتاییها
بسیار بدتر از میانییت کشوری بودد امید به زنیدگی  51/4سیال و نیرخ باسیوادی  41درپیدی
برای افراد بیاالی  10سیال نییز بییانیر شیرایط نابسیامان اییران بیوده اسیت (عید تعادلهیای
منطقهای در ایران )13۶0د شرایط یادشده کیه بییانیر نیاتوانی پیارادایم مهندسیی فرهنییی در
رساندن کشور به توسعه بود به برریده شدن حکومت پهلوی انجامیدد
درواقع مشروطهاواهان کاکارکردی اقتصیاد کیبن کشیور را کیه از اواسیط دورۀ قاجیار
نمایان شده بود اپبح نکردند و نتوانسیتند تغیییر بنییادینی ایجیاد کننیدد اییت امیر در کسیری
بودجه تراز تجاری منفی و انیاشته شدن بدهیهای اارجی آشکار شده بودد رضاشیاه نییز بیا
حفظ باطت امر و بهوسیلۀ نهادهای نویت اقدا به گسترش شیوۀ اقتصاد سیاسیی انحصیارها در
رارروبی جدید و در قالب تیولداری مدرن کردد اییت کیار سییب افیزایش طرفیداران ائیتبف
حا کم بههزینۀ کل جامعه شده و درواقع بدون افزایش رشمییر تولید دستکم در آغیاز کیار
اع ای هر وفاداران به نخییان مسلط گسترش یافتیه و نیاترازی اقتصیادی تاحیدودی تعیدیل
شدد افزونبرایت بخش بزرگی از هزینهها نیز بر مناطق پیرامیونی تحمییل شیده و در اییت دوره
رابطۀ مرکزیپیرامون در ایران بنا نهاده شدد درایتمیان توجه به درآمدهای نفتی رضاشیاه پیس از
تثییت اولیۀ قدرت نیز اهمیت داردد درواقع ایران در سال  1310پنجمییت تولیدکننیدۀ جهیانی
نفت بوده و ایت امر به جیران کسری تراز بازرگانی و کاهش نیاز به وا های اارجی یاری رساند
(فوران )372 :1378د در دورۀ رضاشاه درآمد نفتی ایران 10برابر شده و از 4۶۹هیزار پونید
استرلینگ در سال  12۹۹به 4میلیون و 271هزار پوند در اواار زمامیداری وی رسیید (فیوران
)335 :1378د رضاشاه با استفاده از ایت درآمد طرحهای موردنرر حکومت را بهپییش بیرده و

بهویاه اقدا به ارید هنیفت تسلیحات کرد (غفاری)127 :2000 1د گسیترش هرریه بیشیتر
هر وفاداران از طریق بسط دستیاه بوروکراتیک و نرامی و پیشیرد طرح مهندسیی فرهنییی در
پدر اهداف رضاشاه قرار داشتد جدول شماره ( )2روند افزایش درآمیدهای نفتیی دولیت در
عصر پهلوی اول را نشان میدهدد

1. Ghaffari
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جدول شماره ( .)2روند افزایش درآمدهای نفتی دولت در عصر پهلوی اول

سال
از  1913تا 1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

منیع :فات

لیره استرلینگ
1325552
468718
585289
624000
466744
327523
728778
1412000
1012000
1341000
1288000
307000
1530000
1785000
2159000
2192000
2829198
3445000
3307000
3315000

1358

افزایش درآمد یادشده که در سالهای سلطنت پهلوی دو گسترش بیشتری پییدا کیرد موجیب شید تیا
سیاستهای مهندسیی فرهنییی در اییران پشیتوانۀ میالی پییدا کنید و در جامعیهای بیا اکثرییت میرد
نیازمند با قدرت بیشتری به حیات اود ادامه دهیدر اییت رونید کیه در دورۀ جنیگ جهیانی دو بیر اثیر
داالت اارجی و در سال  1357بهدلیل انیاشته شیدن مجموعیهای از بحرانهیا دسیتکم در منیاطق
پیرامونی درار الل شد زمینههای تداو بحرانهای آتی را برای کشور فراهم کردد
نتیجهگیری
ارزیییابی اقتصییاد سیاسییی و تیییییت ریییونیی بازتولییید نرییم اجتمییاعی میتوانیید ریییونیی
پورتبندی ابعاد گوناگون سیاستهای توسعهای از سوی نخییان حا کم را بهنمایش بیی اردد
درایتراستا همانگونه که در بخش نریری اییت پیاوهش تأکیید شید یکیی از وظیایف دولیت
مدرن ایجاد «تحول اقتصادی» در جامعه است که درایتبیت واکاوی سیازوکار کسیب ثیروت
در کنار ریونیی بازتولید نرم اجتماعی و نقش مهندسی فرهنیی حول منیافع مسیتقر کمیک
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فراوانی به بررسی وضعیت توسعهیافتیی کشورها میکندد نتایج پیاوهش حاضیر نشیان داد کیه
دولت در ایران پس از مشروطه با ایجاد انحصارهای اقتصادی ضمت کسیب ثیروت تولیدشیده
در جامعه و با استفاده از ایت انیاشت در کنار واگ اری انحصارها به وابستیان اویش در قالیب
تیولداری مدرن حداقل الز از وفاداران را برای حفظ و بازتولیید شیرایط موجیود فیراهم آورده
اسیت و درعیییتحیال سیاسییتهای مهندسیی فرهنیییی را بیا اسییتفاده از مشیارکت بخشییی از
جریانهای وابستۀ روشنفکری و دانشیاهی در ادمت تأمیت منافع مالی اود قیرار داده اسیتد
بهبیان روشتتر بیا اینکیه تجربیۀ بییش از ییک قیرن تیبش بیرای رسییدن بیه توسیعه و جییران
عقبمانیدگی کشیور در مقابییل کشیورهای پیشیرفته سیییب اتخیاذ رویکیردی شیهتوسییعهای و
همینیت اعمال رهنمونهای پارادایمهای توسعۀ سیاسی در قالیب مشیروطهاواهی و پیارادایم
شگرفتهشده ارتیاطی بیا توسیعه
مهندسی فرهنیی شده است اما هیچیک از ایت الیوهای درپی 

و دولت توسعهگرا در ایران نداشته و تنها سیب جلوگیری از هرگونیه تغیییر در مناسییات اقتصیاد
سیاسی کشور شده است که میتوان آن را اقتصاد سیاسی انحصارهای هو یتمحور و تیولداری
مدرن نامیدد ایت روند (همانگونه که در ایت مقالیه نشیان داده شید) درعییتحیال در ایدمت
بازتولید شرایط نابرابر مناطق پیرامونی کشور بوده استد نتایج مقالۀ حاضر نشان داد که ارجیاع
امر به میدان فرهنگ و بنا نهیادن شییکههای جدییدی از منیافع اقتصیادی بیرای بازتولیید نریم
اجتماعی مطلو فرادستان برایند و کارویاۀ سیاست مهندسی فرهنیی در کشیور بیوده اسیتد
برایتاساس بهنرر میرسد که طرح مهندسیی فرهنییی در کشیور کیه حاکمییت بییش از هیر
طرحی پیییر آن بود تأثیر فراوانی بر همۀ عرپیههای جامعیه داشیت و بیهمیوازات کمیک بیه
بازتولید حکومتی تمامیتاواه و اقتدارگرا که توانایی کنترل کامل همۀ ابعاد جامعه و عرپههای
زندگی شهروندان را داشته باشد موجب ایجاد فرپتهای اقتصیادی جدییدی بیرای نخیییان
حییا کم در راسییتای کسییب هررییه بیشییتر ثییروت از طری یق انحصییارهای جدییید در اقتصییاد و
بوروکراسی دولتی و لشکری ایران شدد سرانجا همانگونه کیه در اییت مقالیه نشیان داده شید
اارج کردن امر توسعه از حیطۀ اقتصاد سیاسی و ارجیاع آن بیه میاحیث هیویتی و فرهنییی در
قالب مهندسی فرهنیی و ربط دادن کاستیهای سااتاری اقتصاد و منافع برآمده از آن به فسیاد
کارگزاران و تأکید بر رفع آنها با تعمیق طرح مهندسی فرهنیی و تیدیل شهروندان به انسانهای

ایدهآ ل موردنرر راهکار عملیاتی دولتهای پس امشروطه در ایران بیوده اسیت کیه نتیجیۀ آن را
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مشاهده کردر بهگونهای که بهنرر میرسد تجربیۀ اعمیال سیاسیتهای مهندسیی فرهنییی در
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فبت ایرانزمیت نیوده استد
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یادداشتها
1د در ایت پاوهش منرور از قومیت تمایز و تفاوت ناادی و زبانی گروههای انسانی بهپیورت

گونهای که جمعیت قائل به تفاوت اویش با
هم زمان یا تنها در یک مورد (زبان /نااد) استر به 
گروههای قومی دییر باشدد
 2د ایت اپطبح در روزنامۀ دنیای اقتصاد نسخۀ منتشرشده در  13۹5/4/7بیهکار گرفتیه شیده
استد
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