
  
  
  
  

   در دوره رضا شاه عوامل مؤثر در شكل گيري سياست ها و تحوالت جمعيتي
   )1304 - 1320(سالهاي  طي

  
  1دكتر الهام ملك زاده
  2دكتر زهرا عليزاده بيرجندي

  چكيده
عوامل متعددي نظام هاي حكومتي را با مسائل جمعيتي پيوند داده و آنها را به اتخاذ سياست هاي 

دولت ها بر اساس   از گذشته هاي دور و در ادوار مختلف تاريخ ايران، .جمعيتي وادارمي سازد
الزامات ويژه به خصوص به منظور سامان دهي امورمالياتي، نظامي و اعمال سياست هاي كنترلي با 

دولت هاي ايراني در گذار از دوران سنتي به مدرن، پيوندهاي بيشتر . مسائل جمعيتي پيوند داشته اند
در اين مقاله تالش شده است با استعانت از داده . با مسائل جمعيتي برقرار كرده اندو نزديك تري 

تحليلي تاريخي، عوامل مؤثر در تحوالت  ـ هاي تاريخي و با رويكرد روش مطالعات توصيفي
  .جمعيتي دوران رضاشاه پهلوي، و نقش و جايگاه دولت در اين امور مورد بررسي قرار گيرد

  
  :واژگان كليدي

  ، هامار، شامارجمعيت شناسي،  تحوالت جمعيتي، مدرن سازيـ 
 
 

                                                 
  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - ١
  عضو هيأت علمي دانشگاه بيرجند - ٢
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  قدمهم
ساير علوم به يك موضوع ميان  آن باتنگاتنگ  مطالعات جمعيتي به لحاظ ابعادگسترده پيوند امروز 

 شناسيچنان كه از پيوند مباحث جمعيتي و تاريخي گرايشي به نام جمعيت .اي مبدل شده استرشته

اي از علم جمعيت تعريف شده كه هدف جمعيت شناسي تاريخي شاخه. تتاريخي پديد آمده اس
يكي از . باشدها در ادوار گذشته ميآن پديده هاي جمعيتي و ويژگي و تحوالتآن شناخت پديده

شناختي ها و مباحث جمعيتشناسي تاريخي، رابطه حكومتموضوعات قابل بررسي در جمعيت
هاي دور تا كنون نسبت به مسائل جمعيتي توجه ها از گذشتهاساس شواهد تاريخي حكومتبر . است

سرشماري و احصاي نفوس . اندهاي خاصي را دراين دوره اتخاذ كردهويژه مبذول داشته، و سياست
ها، امور يكي از نيازها و الزامات حكومت ها بوده و بر اساس آمارهاي به دست آمده از سرشماري

در واقع تحوالت . مي، مالياتي و اقتصادي ساماندهي شده استهاي نظاحكومتي از جمله سياست
اما همواره اين . هاي مستقيم دولت ها در امور جمعيتي پيوند داشته استجمعيتي با سياست گذاري

هاي ديگر نيز بر هاي خاص جمعيتي، به شيوهها افزون بر اتخاذ سياستگونه نبوده است؛ بلكه دولت
در مقالة حاضر عوامل مؤثر بر تحوالت جمعيتي ايران دردوره سلطنت . اندهامور جمعيتي، تأثيرگذارد

در اين بررسي، نقش عناصر و اركان ايدئولوژيك حكومت . رضا شاه مورد بررسي قرار گرفته است
  .رضاشاه به عنوان مفروض اصلي مطرح شده است

  
  پيشينة سرشماري و احصاي نفوس در ايران

ذاري جمعيتي اين عصر، نگاهي گذرا به رابطه دولت هاي ايراني با قبل از پرداختن به سياست گ
اي دراز ها، خدمت و پيشينهعلم آماروكاربرد آن توسط ايراني. نمايدمسائل جمعيتي ضروري مي

» شامار«به معناي آمار و 1»هامار«آمار در ايران از زمان هخامنشي شروع، و از آن پس واژه . دامنه دارد
در عصر داريوش، احصاييه از . هاي رسمي ديده شده استري سلطاني از نوشتهبه مفهوم سرشما

كاربرد آمار به ويژه در امور حكومتي ايران  برخي از محققان پيشينه. تشكيالت منظمي برخوردارشد
اند كه اين امر متعلق به زمان استقرار مهاجران تر از عصر هخامنشي دانسته و اظهار داشتهرا پيش

                                                 
ي حساب با پسوند به معنا» آمار«هاي همار، شمار، شماره، از مصدر اوستايي واژة آمار از زبان پهلوي گرفته شده و واژهـ 1
 ).23:1373تكميل همايون،(آمارگر، گاه آمارگير، آمارگيره و آماركار، به معناي محاسبه به كار رفته است » گر«
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به . اين نظريه به علت فقدان مدارك برحدس و گمان مبتني است. در فالت ايران استآريايي 
و سياسي در ايران، آگاهي دقيق از ) ديني(هاي وحدت فرهنگي تدريج، پس از فراهم شدن زمينه

ها، چگونگي شهرها و روستاها، جمعيت كل كشور و اياالت گوناگون آن، عدد قشون، زمين
م احشام، همچنين دارايي افراد و خانوارها براي گرفتن ماليات هاي محصوالت كشاورزي، رق

مختلف، وضع خزاين دولتي و اموري از اين دست به عنوان يك ضرورت براي حكومت ها مطرح 
  .شد

. كاربرد شمارش در امورحكومتي، يكي از داليل پيشرفت علم آمار و رياضيات در نزد ايرانيان شد
تن علوم رياضي در غرب و سيطره روش هاي كمي، ايرانيان نيز در مسير چنان كه پس از اعتبار ياف

هاي جديد هاي سنتي خود، با دانشها وتخمينبرداري قرار گرفته و افزون بر تحليلاجتماعي و بهره
  . اروپايي آشنايي حاصل كردند

اين آشنايي دردوره  اما. گرددزمينة آشنايي ايرانيان با رياضيات اروپايي به روزگار صفويه باز مي
قاجار به دنبال اعزام محصل، ورودكارشناسان و مهندسان اروپايي به ايران و تأسيس دارالفنون 

  .كندگسترش پيدا مي
- ازميان دانشمندان عصرقاجار، ميرزا عبدالغفارنجم الدوله، بنيانگذاران علم آمار و پيشگام درجمعيت

الدين شاه نجم الدوله را مجري اولين سرشماري ق ناصر. ه1284درسال. آيدشناسي به شمار مي
تر و طي مدتي وي اين كار عظيم را به رغم فقدان امكانات با دقتي هر چه تمام. نفوس تهران قرار داد

در انجام اين طرح گسترده فقط هشت نفر از شاگردان نخبة او در . كمتر از دو ماه به انجام رساند
اي با عنوان بدالغفارخان نتايج اين آمارگيري را به صورت رسالهع. دارالفنون با وي همكاري كردند

در واقع اين رساله شرح نخستين تجربة . به اعتضاد السلطنه تقديم كرد» تشخيص نفوس دارالخالفه«
  .جدي در زمينة آمار گيري به شيوة علمي در ايران است 

ي گستره. گردآوري شد هاي مختلفدر نخستين سرشماري تهران، آمارهاي مفصلي در زمينه
ي ي رقم كل نفوس، وضع مسكن و نحوهاطالعات موجود در اين سرشماري كه در بردارنده

، توزيع سني و جنسي، مهاجرت، موقعيت شغلي و )بين محله ها(مالكيت آن، توزيع مكاني جمعيت
عمومي و اجتماعي سكنه، تعداد پيروان اديان مختلف، تأسيسات شهري، واحدهاي صنفي و اماكن 

  .دهدغيره بود، عظمت كار عبدالغفارخان را نشان مي
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-قسمت اعظم سرشماري. گرددعصر سپهساالر نيز از نظر احصاي نفوس دوران مهمي محسوب مي

هاي بازمانده از دوره قاجار، به دوران ده ساله وزارت و صدارت ميرزا حسين خان سپهساالر تعلق 
هاي آن سرشماري جمعيت بود، از ات كه يكي از صالحيتگيري قانون و مجلس تنظيمشكل. دارد

  دستاوردهاي عصر سپهساالر است 
و  1ديگر از فعاليت هاي انجام شده در امر احصاء، كه نشانگر تمايل دولت قاجار به ثبت و مهر دولتي

ميزي ماي است كه در زمينه ترين رسالهكاداستره مفصل 2.است» كاداستره«اي به نام نگارش كتابچه
ثبت امالك، ثبت احوال و احصاي نفوس توسط محمد حسن خان اعتماد السلطنه به رشته تحرير 

اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود به اين كتابچه و قرائت آن در مجلس شورا . درآمده است
علي اخضر آخرين اثر مربوط به سرشماري نفوس و بيوتات در پيش از مشروطه، احصاييه. اشاره دارد
  .شاه است

هاي جمعيتي دوره قاجار تأثير اصالحات نوگرايانه در اقبال گذاريدرخور توجه در سياست نكته
. در اين زمينه اقتباساتي هم از غرب صورت پذيرفت. دولت به امر سرشماري و احصاي نفوس است

اين امر . قرار گرفتچنان كه در زمينه مميزي ثبت امالك و ثبت احوال، آثار فرانسوي مورد استفاده 
  .، نيز قابل پي گيري است)پهلوي اول(يعني پيوند تجدد و توجه به سرشماري، دردورة رضاشاه 

  
  :هاي جمعيتي دولت هاي پس از مشروطهگذاريسياست

تا اينكه در . پس از وقوع انقالب مشروطه، مصوباتي در مورد آمارگيري نفوس از مجلس گذشت
. احصاييه كل مملكتي، طي تصويب نامه هيأت وزيران اعالم شد دارهشمسي، موجوديت ا 1303سال 

وظيفة اين اداره تعيين تعداد نفوس، تهيه آمارهاي اجتماعي، مالي، بهداشتي، دامداري، صيد و شكار، 
بر .  صادرات، واردات، نرخ مسكوكات، مبادالت تجاري، جرائم محكومان و حوادث و اتفاقات بود

شمسي، به تصويب هيأت وزيران رسيد و  1297آذر  30تأسيس ثبت احوال در اساس اسناد تاريخي،
شمسي، در تهران فعاليت  1297دي ماه 3با صدور اولين شناسنامه براي دختري به نام فاطمه ايراني در 

                                                 
ق به توشيح ناصرالدين شاه .ه  1303اين قانون كه امين الدوله مأمور اجراي آن شد، در رمضان ـ ١
 ).1379:110يان، ندسعدو(سيدر

 نسوي معناي مميزي امالك واراضي و تخمين تعداداستره واژهاي فرادكاـ 2
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براساس اين قانون، . اولين قانون ثبت احوال نيز مشتمل بر شانزده ماده تصويب شد. خود را آغاز كرد
به همين دليل نام اين اداره . مع آوري آمارهاي مختلف به اداره سجل احوال محول گرديدوظيفه ج

ازآن تاريخ به بعد، به تناسب شرايط زماني، تغيير و . تغيير يافت» احصاييه وسجل احوال«نيز، به اداره 
مشتمل  شمسي، قانون نسبتاً جامع و كاملي1319تحوالتي در قوانين به وجود آمد كه در ارديبهشت 

در همان سال نيز آيين نامه مربوط به اين قانون در يك صد . بر پنجاه و پنج ماده تصويب گرديد
  .وسي ويك ماده تصويب شد

شمسي، كه قانون جديد 1355سال پايدار ماند تا در  36اين قانون به دليل جامعيت نسبي  نزديك 
  .ثبت احوال تنظيم گرديد

ثبت احوال كشور وتدوين قوانين مربوط به آن، عوامل مؤثر بدين ترتيب، با تأسيس ادارة كل 
مورد توجه قرار ) تولد، مرگ، ازدواج، طالق و مهاجرت(هاي اجتماعي و قومي كشور بركميت
هاي مذكور، مقرراتي در باب اتباع ايراني مقيم در مفاد قانون ثبت احوال عالوه بر كميت. گرفت

صدور شناسنامه و انتخاب نام خانوادگي براي اتباع ايران وجود  خارج و اتباع خارجي مقيم ايران،
  .داشت

عالوه برتأسيس اداره ثبت احوال، تصويب قوانين و انجام سرشماري در شهرهاي مختلف ايران، در 
توان به دوره رضاشاه، اقدامات ديگري نيز در ارتباط با مسائل جمعيتي رخ نمود كه از آن جمله مي

تدوين قوانين ثبت اسنادوامالك به پيش از دوران اگر چه پيشينه . ك اشاره كردثبت اسناد و امال
گردد، اما در اين دوره بارها قوانين مذكور مورد بررسي و اصالح قرارگرفت، كه به پهلوي باز مي

  :شوداختصار به رئوس قوانين اصالحي و تغييرات اعمال شده در ذيل اشاره مي
 ؛1306بهمن  21:مالكتصويب قانون ثبت عمومي ا -

 ؛1307مرداد  10: ي اول قانون قبلي واجباري شدن ثبت امالك الغاي ماده -

 ؛  1307دي  6: تصويب متمم قانون ثبت امالك -

 ؛1308خرداد  2: تصويب قانون اصالح قانون ثبت عمومي امالك و مرور زمان -

 ؛1308مهر 11: ماده 27تصويب قانون ثبت اسناد و امالك در -

 ؛1307بهمن 13: هاي ثبت يا دفاتر اسناد رسميون تشكيل دفاتر اسناد در ادارهتصويب قان -

 ؛1308بهمن  21:ماده 256تصويب قانون ثبت اسناد و امالك در  -
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 ؛1310اسفند 26: ماده 142تصويب قانون ثبت اسناد و امالك در  -

امالك به وقوع نيز اصالحاتي در قانون ثبت اسناد و  1320و 1314،  1313، 1312در طي سال هاي
در سال هاي مذكور دولت وقت ايران، به منظور ايجاد يك نظام حكومتي متمركز و مقتدر . پيوست

در كنار كسب آگاهي از تولد، مرگ و ساير اطالعات مربوط به احوال آحاد ايران، نيازمند اطالع از 
بدانيم ماليات گردد كه اهميت اين اطالعات هنگامي مشخص مي. وضعيت امالك كشور نيز بود

عالوه بر اين، عالقة شخصي رضاشاه به . آمداراضي يكي از منابع اصلي و مهم دولت به شمار مي
از . هاي كشاورزي و تصاحب آنها نيز در توجه به سرشماري و ثبت آنها تأثير داشته استزمين

ب بود، و و پيدايش امالك پهناور با مالك غاي كانتحوالت كليدي اين دوره، رشد بزرگ مال
درحالي كه بر اساس قانون . رضاشاه خود با خريد و مصادره امالك وسيع در اين زمينه پيشقدم شد

هاي كشاورزي رسيد؛ هم شاه و هم ارتش قادر بودند زمينجديد ثبت امالك، زمين به ثبت مي
و فروش اجباري گاهي اين مصادره .وساير امالك را مصادره كنند، و يا به اجبار به بهاي ناچيز بخرند

به جابجايي جمعيت روستايي و مهاجرت آنها به نقاط ديگر منجر و بازتاب آن در مسائل جمعيتي 
  .گرديدمشخص مي

هاي هاي مختلف، گاه سياست گذاريتوان دريافت كه دولت پهلوي به شيوهاز اين مطالب مي
 .ثيرگذارده استاي غيرمستقيم، بر مسائل جمعيتي تأمستقيم جمعيتي؛ و گاه به شيوه

داده و آنها را به اتخاذ سياست هاي  عوامل متعددي نظام هاي حكومتي را با مسائل جمعيتي پيوند
سياست جمعيتي مجموعه اصول و تدابيري است كه چگونگي و حدود . جمعيتي وادار مي سازد

سياست هاي . دفعاليت دولت را در امور جمعيتي و يا اموري كه نتايج جمعيتي دارند، تعيين مي كن
بلكه دايره وسيع تري از مسائل   در جهت كنترل آهنگ رشد جمعيت اتخاذ نمي شوند، جمعيتي صرفاَ

تاَثيرگذاري دولت ها بر تحوالت جمعيتي به شيوه هاي . و مشكالت جمعيتي را در بر مي گيرد
بررسي تاريخچه سياست هاي جمعيتي نشانگر تنوع و فراز و نشيب هاي آن . گوناگون رخ مي نمايد

اين سياست ها در دولت هاي سنتي و مدرن، پيشرفته و در حال توسعه . خي مي باشددر ادوار تاري
 -در واقع دولت ها بر اساس اهداف متنوع خود و در چارچوب ساختار اقتصادي. متفاوت است

  . اجتماعي كشورشان تدابير خاصي را براي كنترل و متعادل ساختن حركات جمعيتي به كار مي برند
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سياست گذاري هاي جمعيتي، گاه بر اساس اهداف كمي پي ريزي و اجرا شده در دوره رضاشاه، 
  ] سند.[ كه در اين زمينه مي توان به كنترل و هدايت مهاجرت هاي داخلي و خارجي اشاره كرد

. اما برخي از سياست هاي جمعيتي دراين دوره نشانگر توجه دولت به جنبه هاي كيفي جمعيت است
. هائي كه در زمينه بهداشت جمعيت اتخاذ شد، از ويژگي كيفي برخوردارندبه عنوان نمونه سياست 

همچون تالش هائي كه در جهت آموزش قابله هاي ماهر و تاَسيس مدارس قابلگي صورت پذيرفته 
، 297015020 -4شماره سند(است، كه در زمره اهداف كيفي سياست هاي جمعيتي به شمار مي آيند

  ).انه ملي ايرانآرشيوسازمان اسناد و كتابخ
. بررسي نظامنامه هاي دبستان ها در امور بهداشتي نيز شاهدي مناسب براي اين اهداف كيفي اند 

شمسي، بر رعايت نظافت و بهداشت توسط دانش  1313آبان  8براي مثال در نظامنامه دبستان مصوب
  . آموزان، كوتاه كردن مو و معالجه دانش آموزان بيمار تاَكيد شده بود

  
  ياست تمركزگرائي دوره رضاشاه و تاَثير آن بر مسائل جمعيتيس

رضاشاه به منظور تحقق ايده استقرار حكومت مركزي مقتدر، اولويت خويش را سركوب عشاير 
چه با عمليات نظامي، چه مسالمت  -اسكان اجباري عشاير، انقياد رهبران سياسي ايالت. قرار داد

ثر عشاير را زير سلطه مستقيم نظامي حكومت مركزي قرار و سركوبي شورش هاي عشايري،اك -آميز
دولت براي دگرگون ساختن شيوه . اجتماعي حيات ايالت را درهم ريخت -داد، و ساختار سياسي

  هاي زندگي عشاير، اقدامات مختلفي انجام داد كه از آن ميان مي توان به ماليات گيري مستقيم،
لباس متحدالشكل، تخته قاپو كردن اجباري و جا به جائي  قانون خدمت نظام وظيفه اجباري، قانون

از آن جائي كه عشاير در آغاز قرن بيستم حدود يك سوم تا يك چهارم . برخي عشاير اشاره كرد
جمعيت كشور را تشكيل مي دادند، سياست هاي رضا شاه در مورد ايالت تاَثيرات بسياري بر مسائل 

  .جمعيتي به جاي گذارد
ست تمركز گرائي، دولت به ايجاد نهادهاي جديد و بهبود و توسعه نهادهاي سنتي در تحقق سيا 

در دوران سنتي، پادشاهان امكانات چنداني براي حضور فراگير و پيوسته در سراسر . پرداخت
. نمايش هيبت و سياست پادشاهان اغلب نامنظم و ناگهاني رخ مي نمود. ممالك محروسه را نداشتند

حكومتي ـ  كه با اتكاء به سياستهاي ناسيوناليستي(» پدر تاجدار  «اه شاه از شبان به تحول نقش و جايگ
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، رابطه جديدي را پي ريزي كرد كه زمينه ساز دانش وكنش متجددانه )شكل مي گرفت سلطنتي
  . سياست وحاكميت بود

حاكميت را  نهادهاي جديدي چون ثبت احوال، امالك،  اداره آمار، زمينه ي حضور فراگير و مداوم
  .در سراسر كشور و حتي عرصه هاي خصوصي زندگي مردم باز كرد

  
   سياست هاي صنعتي رضاشاه و تاَثيرآن در مسائل جمعيتي

زمينه ديگري از تغييرات ساختاري كه برمسائل جمعيتي و مهاجرت،كه از عناصر اصلي بررسي هاي 
در روند . شور در اين دوره استجمعيت شناختي محسوب مي گردد، تاَثير گذارد، صنعتي شدن ك

از درون تمايالت تجددگرايانه و پروژه نوسازي كشورناشي مي شدكه تنها  اين امرصنعتي شدن، 
بلكه بسياري از شئون اجتماعي و شرايط حيات جامعه، همچنين نحوه . روش توليد تغيير نمي كند

بهبود سريع كيفيت و كميت : ارتند ازبرخي از اين تغييرات عب. اشتغال مردم نيز دچار تغيير مي گردد
امكانات حمل و نقل، توسعه وسايل ارتباطي، گسترش رسانه هاي گروهي، افزايش امكانات شغلي، 

توسعه آموزش و پرورش، ارائه تسهيالتي چون   گسترش بهداشت و درمان،  ارتقاي سطح دستمزدها، 
  .آب و برق و تلفن و خدمات زير بنائي ديگر

شدن به هرشكلي كه باشد، تغيير مكان اشتغال و فعاليت تخصصي از مناطق روستائي به روند صنعتي 
اما در توسعه با الگوي . نقاط شهري و از مناطق كم توسعه به نقاط توسعه يافته را باعث مي شود

به مناطق خاصي از كشور منحصر  سرمايه داري به ويژه سرمايه داري وابسته، اين تغيير مكان، اوالَ
صنعتي شدن در . ت و در نتيجه مناطقي از كشور به نفع منطقه اي خاص تخليه مي شونداس

در اين كشورها اوالَ . كشورهاي جهان سوم به دليل توسعه غير مستقل، چهره و خصلت ديگري دارد
ثانياَ به دليل اينكه صنايع جديد به . مهاجرت هاي روستائي در ابعاد وسيع تري صورت مي گيرند

اهر نيازمند است و مهاجران روستائي نمي توانند در اين بخش از فعاليت كار پيدا كنند، كارگر م
اكثريت آنان ناچار مي شوند به كارهاي دون پايه شهري از قبيل كارهاي ساده در مشاغل خدماتي و 

  . ساختماني مشغول گردند
وره رضاشاه را بر تحوالت با توجه به اين مقدمات مي توان تاَثير برنامه صنعتي كردن كشور در د

تعداد كارخانه هاي صنعتي، بدون احتساب تاَسيسات صنعت   در دوران رضاشاه،. جمعيتي دريافت
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شمسي، كمتر از بيست كارخانه صنعتي جديد در 1304در سال . هفده برابر افزايش پيدا كرد  نفت،
به دنبال . رسيده بود 346ه شمسي،  شمار كارخانه هاي مدرن ب 1320اما در سال . كشور وجود داشت

تعداد كارگران صنعت نفت و . افزايش تعداد كارخانه ها، شمار كارگران غير سنتي نيز فزوني يافت
كارخانه هاي بزرگ و كوچك مدرن، شيالت خزر، راه آهن، معادن ذغال سنگ، كارگران فصلي 

به معناي پيدايش يك اين رقم . نفر رسيد 170/ 000بخش ساختمان سازي در مجموع به بيش از 
مطابق نخستين  . نخستين نسل كارگران صنعتي از مناطق روستائي آمده بودند. طبقه كارگر جديد بود

درصد مهاجران ساكن تهران از روستاهاي اطراف،  14  شمسي، 1335سرشماري كلي درسال 
درصد  2ن و درصد از خوزستا 4درصد از خراسان،  6درصد از اصفهان، 19درصد از كرمانشاه، 10

در ساير مراكز صنعتي كشور از قبيل مازندران نيز، نظيراين گونه مهاجرت ها به چشم . از فارس بودند
  ). 183: 1377آبراهاميان،  (مي خورد 

با توجه به اين آمار ، بخشي از جا به جائي هاي جمعيتي در اين دوره،  از برنامه صنعتي كردن ناشي 
بر مسائل جمعيتي، ساير مسائل سياسي،  فرهنگي و اقتصادي را تحت اين تحوالت افزون . شده است

چنان كه در حركت هاي اعتراضي جنبش هاي اين روزگار، كارگران نقش فعالي ايفا . تاَثير قرار داد
شمسي، ساختار اجتماعي ايران تغيير چشم گيري پيدا  1320تا  1300در خالل سال هاي . نمودند
الگوهاي زندگي سنتي را دگرگون   ت كارگران به محل هاي تازه،مشاغل جديد و مهاجر. كرد

  .ساخت
  

   :نتيجه
درمجموع مي توان دريافت مسائل جمعيتي دوره رضاشاه، تحت تاَثيرعناصرمقوم وشالوده هاي  

مدرن سازي، تمركز : اين عناصرعبارتند از. ايدئولوژيك دولت رضاشاه تحوالت عمده اي پيدا كرد
 ضمن اين كه بايد ازمصوبات قانوني و. سلطنتي ناسيوناليسم زي، نظامي گري وگرائي، سكوالرسا

تكوين نهادهاي جمعيتي كه با اتكاء به عناصرفوق رخ نمود، به عنوان وجه عمده تمايز سياست 
  .گذاري هاي جمعيتي دوره رضاشاه ياد كرد
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