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 تحوالت سیاسی   

 اجتماعی ایران از صفویه تا آغاز قاجاریه   تاریخ تحوالت سیاسی –قسمت اول 
     چهارچوب های نظری- کلیات–فصل اول  

  11 چارچوب بررسی تحوالت اجتماعی ایران                                                  –گفتار اول                                                             
  11 نظریه های توسعه نیافتگی                                                                           -بند اول                                                                                                           

   14اعی                                                      دولت و فرهنگ در دگرگونی اجتم–                                                                                                            بند دوم 
  15                   یک چارچوب تلفیقی                                                              –                                                                                                            بند سوم 

  17 گونه شناسی دولت در ایران                                                                       -                                                                       گفتار دوم     
  20نظریه استبداد شرقی                                                /   شیوه تولید آسیایی -                                                    بند اول                                                  

  25 نظریه دولت یا پاتریمونال                                                                        –    بند دوم                                                                                                          
  31                                                                               دولت مطلقه              –                                                                                                             بند سوم 

  35                                        دولت تحصیلدار و رانتیر                                –                                                                                                             بند چهارم 
  42         ارزیابی نهایی                                                                                 –                                                                                                             بند پنجم 

  
     تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در آغاز سلسله صوفیه –فصل دوم 

       45                                                                                                        کلیات  –گفتار اول                                                            
  45                                              تاریخ از چه زمانی آغاز شده است ؟-بند اول                                                                                        

  45                                          تاریخ ایران از چه زمانی آغاز شده است ؟–بند سوم                                                                                         
  46اریخ                                                                                  ایران پیش از ت–بند سوم                                                                                         

  46                                                                      ایران پس از اسالم –بند چهارم                                                                                                 
  48 ایران قرن سیزدهم هجری مصادف با قرن نوزدهم میالدی                      –بند پنجم                                                                                                 

  49 دوران جنگهای ایران و عثمانی                                                                   –                            گفتار دوم                                               
  49                                                            16 آغاز قرن  اوضاع ایران در–بند اول                                                                                                
  49                                                                                  شاه اسماعیل –بند دوم                                                                                                
   50                                                                              جنگ چالدران –بند سوم                                                                                                

  51 ساله با دولت عثمانی                                                    20 آغاز جنگهای –     بند چهارم                                                                                           
  53 عظمت                                                                                دوران شکوه و–                                                                          گفتار سوم 

  53 سلطنت شاه عباس اول                                                                             -بند اول      
  54                                                       گسترش روابط بین الملل                  –       بند دوم 

  61   دوران حکومت شاه صفی تا سقوط صفویه                                             -                                                                           گفتار چهارم
  61  شاه صفی                                                                                                    –بند اول                                                                                             

  62  محمد میرزا ملقب به شاه عباس دوم                                                           -                                    بند دوم                                                                       
  63 شاه سلیمان                                                                                                –                                                                                                           بند سوم 
  65                                                                      سلطان حسین میرزا             -                                                                                                           بند چهارم
  66                               سقوط دولت صفویه                                                    -                                                                                                           بند پنجم

  70 سنخهای تحول اجتماعی در دوران صفویه                                              –                                                                           گفتار پنجم 
  70 کشمکش های داخلی                                                                            –بند اول                                                                                                  

  71 روابط خارجی ایران                                                                             –    بند دوم                                                                                                            
  73                                                              سقوط درازمدت دولت صفویه –                                                                                                               بند سوم 

  74  صورتبندی اجتماعی ایران                                                                      -گفتار ششم                                                                            
  74 ماهیت دولت                                                                                           –                                                                                                   بند اول          

  76 ساختار اقتصادی ایران                                                                              -                                                                  بند دوم                                           
  80 بازرگانی خارجی در مناسبات با غرب                                                       -                             بند سوم                                                                                

  82اجتماعی ایران ماقبل سرمایه داری                                            ساختار –                                                                                                             بند چهارم 
  84                        مفهوم های ایدئولوژیکی در مناسبات با غرب                   -                                                                                                             بند پنجم 

                                                                                                                                                                                   
    تحوالت ایران از افشاریه تا قاجاریه   –سومفصل 

  88 ایران در  زمان افغانها                                                                                 –گفتار اول                                                            
  89 جنگ کرنال و تسخیر شمال افغانستان و خانات ترکستان                             –بند اول                                                                                               

  90                                                   ایارن در دوران حکومت نادرشاه            -                                                                                                            بند دوم
  91                  سقوط افشاریه                                                                         –                                                                                                            بند سوم 

  93 دوران حکومت زندیه                                                                               – گفتار دوم                                                                          
  95 روابط خارجی ایران در پایان قرن هجدهم                                              –                       گفتار سوم                                                    

  95                                  اهمیت دورۀ صفوی و سدۀ هجدهم                     –                                                                          گفتار چهارم 
  
  

  99 آزمون     از اولین آزمون تا آخرین  ]تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از صفویه تا آغاز قاجاریه [   شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  کارشناسی ارشد  مربوط به،      پرسشنامه–فصل چهارم  
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      به قدرت رسیدن دودمان قاجار –فصل اول  
  109 رروابط اقتصادی و سیاست خارجی                                                    –گفتار اول                                                                       

  113 تحوالت اقتصادی و اجتماعی ایران                                                   -      بند اول                                                                                     
  120                                                                                 دولت   –بند دوم                                                                                           
  123                           ماهیت وابستگی                             :  جمع بندی –بند سوم                                                                                           
       124 اوضاع داخلی ایران در آستانه انقالب مشروطیت                                –گفتار دوم                                                                        

   124   اصالح طلبی درون حاکمیت قاجار                                                –بند اول                                                                                                     
  124                            عباس میرزا                                                               -بند دوم                                                                                                  

  126رزا تقی خان امیرکبیر                                                                    می-                                                                                  بند سوم                             
  127                                         دورۀ سوم اصالحات از درون              –                                                                                                                   بند چهارم 
   129 اصالحات عصر سپهساالری                                                              –                                                                                                                   بند پنجم 
         134 اصالحات از برون و پیدایش نهضت مشروطه                                    –                                                                                                                   بند ششم 

  139                                                                         تقسیم بندی علل -اول گفتار                                                                      زمینه های پیدایش نارضایتی از قاجار –فصل دوم                                                                                                              
  141 کشمکشهای جانشینی و قیام ها                                                           -                                                                                                                  بند اول

  143 تالشهای اصالح گرانه                                                                        -                                                                                                بند دوم                  
  143 ماجرای تنباکو                                                                                 -                                                          بند سوم                                                        

  147مشروطه                                                                                    انقالب - گفتار دوم                                                                       
  152                                               علل انقالب                                 –اول بند                                                                                                      
  154  نقش بازار و نیروهای اجتماعی دیگر در شکل گیری مشروطه          –بند دوم                                                                                                      

  163  سازمانها ، ایدئولوژی ها ، فرهنگ مردمی                                      –بند سوم                                                                                                      
  166 دستاوردهای انقالب                                                                    -          بند چهارم                                                                                                         

  168عصر مشروطیت                                      وضعیت دول خارجی در –                                                                                                                    بند پنجم 
  169 سیاستهای دول بزرگ بعد از پیروزی مشروطه                               –                                                                                                                    بند ششم 

  171 موانع تحقق مشروطه                                                                    –                                                                                                               بند هفتم      
  175 مرحوم شیخ فضل اهللا نوری و مخالفت با مشروطه                         –                                                                       بند هشتم                                              

  176 مرحوم عالمه نائینی و دفاع از مشروطه                                            –             بند نهم                                                                                                        
   177می مشروطه                                          عوامل خارجی مؤثر بر ناکا–                                                                                                                    بند دهم 

  182                                                      شکست مشروطه                                  –گفتار سوم                                                                        
                                                                                                                                

  
  187  جنگ جهانی اول و به قدرت رسیدن رضاخان                                  –          گفتار اول                 سقوط قاجاریه–فصل سوم 

  194                                                                       جنگ جهانی اول - گفتار دوم                                                                      
  195                                                اثرات انقالب روسیه در ایران -بند اول                                                                                          

  197                                                    کاکس – قرارداد وثوق الدوله -                                                                                          بند دوم                    
  198 توافق انگلستان و شوروی در مورد ایران                                          –بند سوم                                                                                                    

  198                            1299 تحوالت ایران از شکست مشروطه تا کودتای –                                        گفتار  سوم                                        
  199                                                                      احزاب                       -بند اول                                                                                            

  200                                                                                 دولتها –                                                                         بند دوم                                      
  201                                                                                نهضتها –        بند سوم                                                                                               

  202                                نگاهی کلی بر علل سقوط قاجار                           –                                                     گفتار چهارم                           
          

                                                                                       
   نخبگان و احزاب سیاسی عصر قاجار –هارم فصل چ

  203  نخبگان رسمی                                                                                    –گفتار اول                                                               
  203 پادشاه                                                                                             -                                                                     بند اول                                           

  204 شاهزادگان                                                                                     -                                        بند دوم                                                                           
  204 دیوانیان                                                                                        –      بند سوم                                                                                                              
  206                              نخبگان مجلس در دورۀ اول مشروطیت                –                                                                               گفتار دوم 
  207  نمودارها                                                                                          -                                                                               گفتار سوم 

   209 احزاب سیاسی ایران تا قبل از سلطنت رضاشاه                                –                                  گفتار چهارم                                                             
  
  

   نگاهی تحلیلی بر وضعیت اجتماعی و سیاسی دوران قاجار –فصل پنجم   
  213 علل بقاء قاجارها                                                                                  -گفتار اول                                                              

                   219                                                                                                                                                              مذهب و قاجارها –                                                                              گفتار دوم 
  
  
  
  

  223 از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ]  تحوالت ایران از شکل گیری انقالب مشروطه تا شکست مشروطه  [   شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  کارشناسی ارشد   مربوط به  ،    پرسشنامه–فصل  ششم  

  تحوالت ایران در دوران قاجار  -قسمت دوم 
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  244                                                                         انجامید1299   تحوالتی که به کودتای –          گفتار اول    1299 کودتای  –فصل اول 
  244       کلیات                                                                                                         -                                                                                                   بند اول

  245 نخست وزیری مشیرالدوله                                                                                –                                                                                                   بند  دوم 
  246                                                     )  فتح اهللا اکبر (  نخست وزیری سپهدار رشتی –بند سوم                                                                                                                    

   246                                                    زمینه های بین المللی کودتا –بند چهارم                                                                                                   
  248                                                             نقش قدرتهای بزرگ در قبال کودتا   –بند پنجم                                                                                   

  249                                                                                       1299  حاصل کودتای –                                 گفتار دوم                                     
  249 تحلیل کلی از کودتا                                                                                          -بند اول                                                                                                                  

  251 سیاستهای رضاخان پس از کودتا                                                                        -بند دوم                                                                                
  255 احزاب سیاسی در دوره سلطنت رضاشاه                                                            -           بند سوم                                                                                        

  257ی در دوره سلطنت محمدرضاشا           جنبش های اجتماعی و مداخله خارج–                                                                                         بند چهارم          
  259 تا پادشاهی رضاخان                                                               1299  از کودتای –گفتار سوم                                                                                      

  259 نخست وزیری رضاخان                                                                                      -بند اول                                                                                                                  
  263 تغییر سلطنت                                                                                                      -بند دوم                                                                                                                  

  264 عوامل به قدرت رسیدن رضاخان                                                                     –بند سوم                                                                                                                    
                                                                                                          

  266                                                                                               دولت رضاخان  –  گفتار اول          سیستم حکومتی رضاشاه–فصل دوم 
  266                                                    صورت کلی دولت رضاخان پهلوی–بند اول                                                                                                                 

   267اخان                                                                      نخست وزیران رض–بند دوم                                                                                                                 
  272                                 پایه های قدرت رضاخان                                  -                                                                                                                   بند سوم

  272                                                                                        سیاستهای رضاخان –گفتار دوم                                                                                             
  272                                                                         اقتصاد دوره رضاشاه -بند اول                                                                                                                 

  276 ساختار حکومت رضاشاه                                                                   -                                                                    بند دوم                                                
  279 نقش رضاشاه در روند توسعه و نوسازی ایران                                    -                           بند سوم                                                                                         

  281اسیون                                                                       برنامه مدرنیز–                                                                                                                    بند چهارم 
  

  283                                          سیاست خارجی در دوران رضاشاه            –گفتار اول                                                                               تحوالت بین المللی در دوران سقوط رضا شاه–فصل سوم 
  283                 سیاست خارجی رضاشاه                                                    -بند اول                                                                                                                                    

  288  جنگ جهانی دوم و حمله متفقین به ایران                                        -بند دوم                                                                                                                                      
  289 استعفای رضاشاه                                                                                –گفتار دوم                                                                                  

                                                                                                         
  

       
  

  293        از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  تحوالت ایران در دوران ظهور تا سقوط رضاشاه [ مربوط به کارشناسی ارشد شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته   ،    پرسشنامه–فصل  چهارم  

   تحوالت ایران در دوران ظهور تا سقوط رضاشاه-قسمت سوم 
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      317                                                 چرا ایران اشغال شد ؟–گفتار اول                 ایران در جنگ جهانی دوم–فصل اول     

  321  ایران در جنگ                                                                      –                گفتار دوم                                                                             
  322پیمان سه جانبه تا اعالمیه سه جانبه                                   از - بند اول                                                                                                                  

  324                                        آغاز مناسبات ایران و آمریکا–                                                                                                                                   بند دوم 
  328  تخلیه ایران از  نیروهای بیگانه                                                -                                                                                            گفتار سوم

  330 تشکسل کمیسیون سه جانبه                                                 -                                                                                   بند اول                                           
  333                            ]سالهای جنگ سرد [  جنگ سرد با شوروی -                                          بند دوم                                                                                         

  334 تالش انگلستان در حفظ مواضع دیرینه                             –                                                                                                                                    بند سوم
    337           ورود آمریکا به صحنه سیاست خارجی ایران       –                                                                                                                                   بند چهارم 

  
  342   جنبشهای اجتماعی آذربایجان و کردستان                                         –گفتار اول     1320 - 1322  تحوالت ایران از –فصل دوم 

  343                                         خودمختار» جمهوری های «  ماهیت - اولبند                                                                                                      
  346                       نخست وزیری قوام و حل بحرانهای آذربایجان و کردستان-بند دوم                                                                                                      

  347 تحوالت مجلس                                                                                  –                                                                                گفتار دوم 
  347 مجلس سیزدهم                                                                               -                                                     بند اول                                                         

  349 مجلس چهاردهم                                                                            -                 بند دوم                                                                                                    
  353س پانزدهم                                                                 انتخابات مجل-                                                                                                                     بند سوم

  353                                    مجلس شانزدهم                                      –                                                                                                                     بند چهارم 
  355 نقش مصدق در تحوالت                                                                   –                                                                                گفتار سوم  

  355 جنبش ملی کردن نفت                                                                        –بند اول                                                                                                  
  356 نخست وزیری مصدق                                                                           -بند دوم                                                                                                 

  358    مرداد 28نفی از ملی شدن نفت تا کودتای  نگاهی کلی به سیاست موازنه م-بند سوم                                                                                                               
  360 نگاه کلی به جنبش ملی شدن صنعت نفت از آغاز تا کودتا             –                                                                                 گفتار چهارم 

  362 سیاست قدرتهای بزرگ در این دوره                                              –                                گفتار پنجم                                                  
  362محاصره اقتصادی و توطئه چینی                                :  ان   انگلست-                                                                                         بند اول                           

  363          بدگمانی و بی اعتنایی ایران و شوروی               :  شوروی -                                                                                                                        بند دوم
        365                            از میانجیگری دوستانه تا براندازی:   آمریکا –                                                                                                                        بند سوم 

  
  

  369  وابستگی به بلوک غرب                                                            -گفتار اول      1332 -1357  تحوالت ایران از سال–فصل سوم 
  369و انگلستان                                    حسنه شدن روابط با آمریکا -بند اول                                                                                                              

  377                 آمریکا                                                                  -                                                                                                                              بند دوم
  380                            ملی شدن کانال سوئز و دکترین آیزونهاور-                                                                                                                              بند سوم

  383                                        30 روابط با اسرائیل در دهه –بند چهارم                                                                                                               
  385 سالهای تنش زدایی                                                                  –م                                                                                          گفتار دو

  387                    »          دست نشاندگی «  روابط آمریکا با ایران -بند اول                                                                                                              
  390                                                                      شوروی -                                                                                                                              بند دوم

  395                                                  روابط ایران و انگلیس –بند سوم                                                                                                               
  400 ایران ژاندارم منطقه                                                                –         گفتار سوم                                                                                 

   400                                                               دورنمای کلی -بند اول                                                                                                             
  401                                               50 سیاست نفتی ایران در دهه -بند دوم                                                                                                             

  403 روابط ایران با دو ابرقدرت غرب و شرق                               -                                                                                                                 بند سوم            
  414 روابط ایران و جمهوری خلق چین                                  –                                                             بند چهارم                                                                 

  417 ایران و کشورهای همسایه و کشورهای عضو پیمان سنتو      –پنجم                                                                                       بند                            
  426 ایران و کشورهای عضو بازار مشترک اروپا                           –بند ششم                                                                                        

  426 سیاست و حکومت در ایران در دوران محمدرضا پهلوی      –گفتار چهارم                                                                                                       
  427 ویژگیهای حکومت و دولت در ایران زمان محمدرضاشاه    -          بند اول                                                                                                                

           430ت        مجریه ، مکانیسم های کنترل و سازمانهای اعمال قدر-                                                                                                                               بند دوم
  440 دیوان ساالری اداری و سیاسی                                           -                                                                                                                               بند سوم

  446 مکانیسم های کنترل و سازمانهای اعمال قدرت               –                                                                                                            بند چهارم                    
  464 اصالحات ارضی                                                               –                                                  بند پنجم                                                                              

  467 طبقات اجتماعی در دورۀ پهلوی دوم                               –           بند ششم                                                                                                                     
  483سی                                رابطه طبقات اجتماعی با نظام سیا–                                                                                                                               بند هفتم 

  485 نخبگان سیاسی رسمی عصر پهلوی                                         –                                                                                   گفتار پنجم        
  485 شاهان                                                                               -                                                                               بند اول                                            

  486 بازیگران اصلی قوه مجریه                                                 -                                                بند دوم                                                                                
  487 منشأ اجتماعی و خاستگاه طبقاتی نخبگان مجریه                 -     بند سوم                                                                                                                           

  488                                   نخبگان مجلس                            –                                                                                                                                بند چهارم 
  490 منشأ اجتماعی و خاستگاه طبقاتی نمایندگان مجلس         –                                                                                                                                بند پنجم 

  491 کانون های جذب و تربیت نخبگان                                       –گفتار ششم                                                                         
   491 خانواده ها و ارتباط آنها با دربار                                             -   الف                                                                                                                           

  495                                                              دوره -                                                                                                                                 ب
  

    498  از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ] تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دوران محمد رضا پهلوی [   شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته   کارشناسی  ارشد مربوط به    ، پرسشنامه   –فصل چهارم 

  تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دوران محمدرضا پهلوی-قسمت چهارم
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      المی به وقوع پیوست        جرا انقالب اس–فصل اول  

  531 نظریه های انقالب و انقالب ایران                                                       -                                                                                 گفتار اول
  535یک طلیعه                                                          :  قیام پانزده خرداد -                                                                    بند اول                                              

  537                                                  پیدایش ائتالفات چندطبقه ای -                           بند دوم                                                                                         
  541                                                     فرضیه ها                                      –                                                                                 گفتار دوم 

  541                                                                                فرضیه های توطئه –بند اول                                                                                                                  
  542                                                     مدرنیزه کردن عامل انقالب - بند دوم                                                                                                     

  542 نظریه اقتصادی عامل بروز انقالب اسالمی                                        -                                                                          بند سوم                                           
  545 نظریه مذهب عامل انقالب                                                          –                         بند چهارم                                                                                             

  552                                                                                         ریشه های انقالب -                                                                                  گفتار سوم
  552                                     بازار                                                          –                                                                                                                     بند اول 
  553 زحمتکشان و سایر گروههای اجتماعی                                            –                                                                                                                     بند دوم 

  553 نتیجه گیری کلی                                                                          –                                                                                                           بند سوم           
  554 چگونگی پیدایش انقالب                                                              –گفتار چهارم                                                                                               

  562ن ها و آرایش نیروهای سیاسی ایران                        نگاهی به جریا–                                                                                   گفتار پنجم 
  566              جریان مذهبی یا اسالم گرا                                            -                                                                                                                    بند اول    

  569 جریان ملی گرا یا ناسیونالیست                                                   –                                                                                                                         بند دوم 
  571 جریان چپ یا مارکسیستی                                                         –                                                                                                بند سوم                          

  574 جریان التقاطی یا ترکیبی                                                       –                                                     بند چهارم                                                                     
         579 جریان سلطنت طلب                                                                –            بند پنجم                                                                                                              

                                                                                   
  585  بحران چگونه آغاز می شود ؟                                                             -ر اول       گفتا          آغاز انقالب اسالمی  – دومفصل 

  589                                    تصویری از مخالفین مقارن شروع انقالب     -                                         بند اول                                                                   
  595  کارتر ، حقوق بشر و ایران                                                              -                                                                                                                     بند دوم

  599  سیر روایدادها                                                                                  –                                                                               گفتار دوم   
         604                                                                                     تحلیل نظری انقالب -گفتار سوم                                                                                     

  604 ائتالفات مردمی در انقالب                                                              -               بند اول                                                                                                      
  604نی                                                                        دولت و نظام جها-                                                                                                                     بند دوم

       607                                                انقالب ایران از دید مقایسه ای -         بند سوم                                                                                               
                                                                                 

  609                                          سیاست خارجی دولت موقت                                           –گفتار اول                                                     سالهای بعد از انقالب  –فصل سوم
  611 اشغال سفارت آمریکا و آغاز ماجرای گروگان گیری                                                  –گفتار دوم                                                                  

  612 شرح حادثه                                                                                                               –بند اول                                                                               
  612                                                                   آثار و تبعات اشغال سفارت آمریکا –         بند دوم                                                                                  

  615                                                 جنگ ایران و عراق                                                  –                                                         گفتار سوم 
  615 ریشه های سیاسی و تاریخی تجاوز عراق به ایران                                                       -بند اول                                                                               

  618 تحلیلی سیاسی بر امضای بیانیه های الجزایر                                                               -                                                                             بند دوم              
  620          ماجرای سفر ماک فارلین به تهران شکستی دیگر برای سیاست خارجی آمریکا–                            بند سوم                                                                

   622                                                   ]          نوشیدن جام زهر  [ 598 پذیرش قطعنامه –                                                            بند چهارم                       
  

  624                                           جمهوری اسالمی                                                              - گفتار اول                                                  وضعیت طبقاتی جامعه ایران در دوران جمهوری اسالمی ایران –فصل چهارم 
  630 جمهوری اسالمی و طبقه متوسط جدید                                                                      -                                                          گفتار دوم

  633 بازار و بازاریان                                                                                                           -بند اول                                                                              
  646 بازار و بازاریان در جمهوری اسالمی                                                                           -          بند دوم                                                                               

  
  649 اصول گرا                                                          تبیین مفهومی و جامعه شناختی جریان- گفتار اول                                                 جریان شناسی اسالم گرا -فصل پنجم 

  650 دیدگاهها و مواضع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جریان راست                                      –بند اول                                                                            
  653 تحول در مبانی و دگرگونی از راست سنتی به اصول گرایی                                         –                                                                               بند دوم        

  655 اصول گرایی ، ماهیت و مؤلفه های آن                                                                         -              بند سوم                                                                        
  661 جناحی                          – روحانیت ؛ از اتحاد و ائتالف تا تحول و دگرگونی جریانی –                                                 گفتار دوم         

  682 تبیین مفهومی و جامعه شناختی جریان چپ تا اصالح طلب                                         -                                                         گفتار سوم
         682 چپ سنتی                                                                                                                   -بند اول                                                                             

  685 چپ مدرن                                                                                                                  - دوم                                                                                        بند
  688                                                                                            جبهه دوم خرداد              -                                                                                        بند سوم

  694                           جریان سوم                                                                                  –                                                        گفتار چهارم 
  694 موافق نظام                                                                                                            -بند اول                                                                                  

  700 مخالف و منتقد نظام                                                                                              -                                                                                 بند دوم             
  709 دین اندیشان                                                                                                            –        گفتار پنجم                                                   

  709                                                                                                       سنت گرایان       -                                              بند اول                                        
  710                                                                 ناقدان سنت و تجدد                                  -                                                                                          بند دوم
  711                               تجدد گرایان                                                                              -                                                                                          بند سوم

    
  

  715از اولین آزمون تا آخرین آزمون                                               ]   انقالب اسالمی ایران [ شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به    ،   پرسشنامه –فصل  ششم 

  انقالب اسالمی ایران  –قسمت پنجم 
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  739                                                                              1390تحوالت سیاسی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 1

  742                                                                              1391تحوالت سیاسی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 2

  745                                                                              1392تحوالت سیاسی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 3

    749                                                                              1393 ارشد سراسری ، بهمن ماه تحوالت سیاسی ، آزمون کارشناسی. 4
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درس تحوالت سیاسی ، از جمله مفاد درسی برای آزمون ورودی دورۀ دکتری تخصصی علـوم سیاسـی در دانـشگاههای                      :توجه  

  .سراسری نمی باشد 

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی دانشگاههای آزاد تـا سـال   . انشگاههای آزاد جزء مفاد درسی محسوب می شود    اما در د  

 ، این آزمون نیز مثل آزمون دکتری دانشگاههای سراسری ، به صـورت تـستی                1391 به صورت تشریحی بود ، اما از سال          1390

حی اسبق دانشگاههای آزاد برای امتحانات تستی اکنون ، دیگر کـاربرد            بنابراین با توجه به اینکه سواالت تشری      . برگزار می شود    

 نیز از طرف این دانـشگاه تـاکنون ارائـه نـشده             1393 و   1392 ،   1391و موضوعیت ندارد و با توجه به اینکه سواالت تستی سال            

  .است ، بنابراین این پیوست فعالً عاری و فاقد از سوال است 

  

  

 

         مجموعه سواالت تحوالت سیاسی  دکتری  - 2پیوست 
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  1مقدمه
ر هر موفقیتی که بدان منظـور       آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  استفاده شود شما را در صد                         

 .بنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شود. اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 

ک همانگونه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات این جـزوه در پـنج قـسمت بـه شـرح ذیـل پـالن بنـدی و تقـسیم و تفکیـ                
 :موضوع شده است 

    تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از صفویه تا آغاز قاجاریه–قسمت اول                                         
    تحوالت ایران در دوران قاجار–                                             قسمت دوم 

   تحوالت ایران در دوران ظهور تا سقوط رضاشاه-  قسمت سوم                                           
  تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دوران محمدرضا پهلوی -                                             قسمت چهارم

  انقالب اسالمی ایران  -                                             قسمت پنجم

  

   . شرح دروس ، تست و آزمون:  ، به ترتیب عبارت است از  هر قسمت از جزوه
  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد -الف 
منـابع دانـشگاههای    : برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منـابع موجـود در کـشور ، شـامل                          

 بـر پایـه جدیـدترین منـابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین           موضوعی ، منـابع مکمـل و کمـک آموزشـی ،    ، منابع ... تهران  شهید بهشتی،     
های وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  البته در سطحی جلوتر و وسیع تر از سطح تمام آزمون های علوم                       سرفصل

مفید بتوان تقریباً به همه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای                 به گونه ای که با یک مطالعه        . است    سیاسی استفاده شده  
بدست آوردن باالترین رتبه در هر امتحان سیاسی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هـشتاد درصـد بـه سـواالت معمـوالً کفایـت                    

بلکـه اگـر بهینـه و درسـت از آن اسـتفاده شـود سـطح داده هـا و                   بر این اساس نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ،              . کند    می
  . اطالعات هر فرد را به قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

وضوع پاسخ صحیح دهیـد     چراکه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک م         . توضیح و شرح درس ، هدف اصلی ارائه جزوات است           
چنین خاصیتی می تواند حتی این توانـایی را نیـز برایتـان بـه دنبـال                 . که پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              

ت پایـه ای و     بـراین اسـاس ، حرکـ      . داشته باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ درست را داشته باشید                  
برای یـادگیری عمیـق و دقیـق توضـیح درسـها ،             . اصولی آن است که اهم وقت خود را صرف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درسها نمایید                 

بدین منظور باید از تفکر مدرسه ای و سیستم سنتی آموزشی رایـج ، فاصـله          . حتی االمکان  مطابق با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود            
 ]یعنی مقید کـردن خـویش بـه سـاعت و سـقف مطالعـه      [ ت و از عیوب مطالعه ، یعنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه          گرف

  .که از نتایج و طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود 
  : به ترتیب رعایت موارد ذیل توصیه و تاکید می شود برای مطالعه علمی و نوین و به تبع بازدهی و نتیجه ای نوین و متفاوت ، 

در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشد که می خواهیـد              . است   تفکر مطالعه  از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت             .1
به عبارتی با اعتمـاد بـه       . شود     ها نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می              در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون     . باالترین و بهترین باشید     

   .نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبرامتحان 
 سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصدا و عاری     حتی االمکان . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    همچنین. 2

مطالعـه   انگیزه و عالقه   با. اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید                 . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  از هرگونه 
  .ستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذاریدنمایید و هرزمان احساس کردید که خسته ه

یعنـی نـه   .  یا تعداد صفحات نیز نشود     سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3
وقتی کـه چنـین   .  صفحه مطالعه داشته باشید 100ه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز        ساعت مطالع  5از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز         

پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ،                              
اهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که به خاطر اتفاقات روزمره که در باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خو

                                                           
علت موارد تشابه و تکرار مقدمه در تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متقاضـیان ،  . جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است       مقدمه تمام   . 1

  . جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند 
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به عبارتی . زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد 
 . ین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم برای آنکه باالتر

زنیـد، اینکـه تـصمیم        وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایت دست بـه اولویـت بنـدی و انتخـاب اهـداف مـی                             
 امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهید ، این یـک برنامـه       گیرید که در آزمون یا      می

در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معـانی و خلـط مبحـث شـده ، درگیـر کـردن خـویش بـه                  . است  
  .  را به برنامه تعبیر می نمایند ساعت یا سقف مطالعه 

ای کـه     ایـن اسـت کـه مطالعـه بایـد آن قـدر عمیـق و دقیـق باشـد ، بـه گونـه                         انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
نـه  [ ات مـورد مطالعـه ، مفهـومی و بـه طـور کلـی                آن است کـه موضـوع      کاربردی خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از              می
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] ای نکته

با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مـدت مطالعاتتـان را                                . 5
   .ر دراز مدت بیشتر کنید د
با توجه به اینکه موضوعات مورد مطالعه ی ما در زمره محفوظات است نه معادالت ریاضی ، بنابراین اگربه هردلیلی درکلیت یـادگیری توانـا نیـستید ،                           . 6 

تـست ، کنکـور آزمایـشی    . انایی چنین کـاری وجـود نـدارد     ، پس اساساً توپایین بودن هوش و استعداد ، بی انگیزه و بی عالقه بودن نسبت به موضوعات            : اعم از   
  .و به امور دیگری بپردازید ..... پس این واقعیت را بپذیرید که . کالس آموزشی نیز راه وکمکی نخواهد بود 

  

 .  هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس ، به تست و آزمون می پردازد  -ب 

م سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به درس مورد بحث از اولـین آزمونهـا تـا آخـرین                    در بحث تست و آزمون ، تقریباً تما       
  . آزمونها به هنگام ارائه جزوات آورده شده است

 : هدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان هر قسمت از جزوه صرفاً جهت دو منظور است 
  

  ذشتههای گ آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  . تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر .2 

  

بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شده است که در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه ی                                  
رخوردار هستید و مـی توانیـد شـرح دروس را بـه بهتـرین نحـو وارد        بنابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  ب        . تری برخوردار هستند      ضعیف

چـرا کـه در پروسـه مطالعـات علمـی و اصـولی، بـی شـک آنـانی کـه             . خواهیـد بـود     ] ج  [ حافظه نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند           
د ، خواهند توانست به هر پرداخت و پرسشی         های قوی و عمیقی دارند و به موضوع مورد بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کنن                 دریافت

در اطراف آن موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بدآموزی تلقی و سببی برای انحـراف و                         
ه طراح سـوال ممکـن      شما تست مشابهی را در آزمون آتی مشاهده می کنید ، در صورتی ک             . اشتباهات در پاسخ به تستهای آتی خواهد بود         

  .  نباشید  است اساساً پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
  

. در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر تست با توجه بـه مـتن درس داده شـود                       –توجه  
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکـن اسـت ناشـی از     یی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،     پاسخها

پس .  دلیل دیگر  عدم دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته باشد یا اشتباه در ارائه باشد و به هر                         
وانگهی اگر در فهرست تست ها، . چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی است . پاسخ هر تست، جهت اطمینان ، با شرح درس تطبیق و کنترل شود     

فی شده باشد یـا موضـوعی   بعضاً تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منت                         
   .ایهام و انحرافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

  : ، مطالعه نمایید ]از نظر وقت و زمان [  می شود ، برای مطالعه این جزوه ، با توجه به شرایط موجود خویش توصیه 
  .مطالعه نمایید  ] به ترتیب از قسمت اول الی پنجم[ زوه اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی ج 
  . قسمت چهارم ، قسمت سوم ، قسمت پنجم ، قسمت دوم و قسمت اول مطالعه شود : درغیر این صورت توصیه می شود ، به ترتیب   

  

***  
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  فصل اول 

   چهارچوب های نظری–کلیات 
  

  1ررسی تحوالت اجتماعی ایران   چارچوب ب-گفتار اول 
تحوالت ، الزم است نحله های گوناگون جامعه شناسی هـای توسـعه و تحـول                ) تئوریک  ( برای روشن ساختن نظری     

  .اجتماعی در چارچوب تحلیلی نرمش پذیرتر و گسترده تر مورد نقد قرار گیرند 
   نظریه های توسعه نیافتگی –بند اول 

 بـه بـسط نظریـۀ توسـعه نیـافتگی       ش1340/  م 1960ریکای التین در نیمه ها و اواخر دهـۀ        پژوهشگران علوم اجتماعی آم   
از . در این نظریه از دیدگاه تجددگرایانۀ مسلط بر آمریکای شمالی آن روز نقد جانانه ای به عمل آمده بود    . پرداختند  

 و اِنزو فالتّو نویسندگان کتاب وابـستگی        مهمترین چهره های بنیانگذار نظریۀ توسعه نیافتگی فرناندو هنریک کاردوسو         
در تعریف مقدماتی اینـان از وابـستگی ، بـر محـدوده هـای توسـعه تأکیـد        . و توسعه در آمریکای التین را باید نام برد   

از دیدگاه اقتصادی ، نظام هنگامی وابسته است که انباشت و گسترش سـرمایه نتوانـد عنـصر پویـای الزم و                      « : شود   می
در این تعریف به یک نظام اقتصادی بین المللی اشاره می شود که در چارچوب               . » د را در درون نظام بیابد       اساسی خو 

در مرکـز ، کـشورهای   . کننـد   آن ملتهای مختلف ، مواضعی را در سطوح کیفیتـاً متفـاوت قـدرت و نفـوذ اشـغال مـی                    
د و با این امتیاز ، به صـورتهای خاصـی ، صـنعتی    کننصنعتی پیشرفته ، بازیگران کلیدی تکنولوژی و مالی را کنترل می      

رشـد اقتـصادی    . تأکید می کنم که توسعه در چنان شرایطی ناممکن نیست           . شدن مناطق حاشیه ای را شکل می دهند         
بدان گونه که از طریق افزایش داد و ستد ، ازدیاد تولید ناخالص ملی و صنعتی شـدن انـدازه گیـری مـی شـود ممکـن               

این دسـتاوردها معمـوالً بـا پیامـدهای منفـی      . مانی معین در بعضی از کشورهای جهان سوم روی دهد           است در مقطع ز   
. نظیر تورم ، عدم اشتغال ، مسایل بهداشتی ، نارسایی آموزش و پرورش ، کمبود مسکن و مانند اینها همراه مـی شـود                         

و رفـاه  ی رشد در درون محـدوده هـا ، پیـشرفت    به همین جهت ، این گونه توسعه را توسعۀ وابسته می نامند که به معنا             
اقلیتی از مردم جامعه و رنج و حرمان اکثریت می باشـد ، ایـن فکـر جنینـی و بـه همـراه آن ، توجـه برابـر بـه نـوعی از               

نظریـۀ گونـدرفرانک    . پیشرفت و مضرّات آن باید در برابر روایتهای ساده نگرانۀ پیشین نظریۀ وابستگی قرار داده شود                 
  .ز این موارد اخیر است یکی ا

تواند در شرایط وابستگی به قدرتهای سرمایه داری صنعتی پیشرفته روی دهد مگر اینکه در                بنابرآن ، هیچ تحولی نمی    
تفـسیر و برداشـت کاردوسـو و فـالتو از           . مقاطع استثنایی جنگ یا بحران جهانگیر اقتصادی ، این پیوندها گسسته شود             

 کنش متقابل ساختارهای خارجی با الگوهای توسعۀ داخلی ، یک نقطه عطـف اساسـی در                 الگوی وابستگی و توجه به    
تـوان تجربـه هـای تـاریخی         کنـد و در درون آن مـی       قلمرو جامعه شناسی است که چارچوب معتبر و مهمی ایجاد مـی           

ه دو مجموعـۀ    قدرت توجیهی این نظریه وقتـی بیـشتر مـی شـود کـ             . توسعه و دگرگونی اجتماعی ایران را توضیح داد         
  .نظریۀ نظام جهانی و وجوه تحلیل تولید : جامعه شناسی مربوط به بحث را در نظر بگیریم 

                                                           
   ایران از صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمی جان فوران ، ترجمه احمد تدین ، مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی. 1
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نظریۀ نظام جهانی بیش از هر چیز با کار امانوئل والرشتاین ، صـاحب نظـر جامعـه شناسـی تـاریخی در مـورد پیـدایش          
مربوط می شود ، او در این اثر ، توجه تحلیلی را بـه   ) ش 979 تا 879( اقتصاد جهانی سرمایه داری اروپای سدۀ شانزدهم   

سطح یک چارچوب جهانی معطوف می دارد که در درون آن ، سرمایه داری وابسته یا توسعه نیافتۀ اغلب کـشورهای                     
می توان گفت نظام جهانی نوین که از طریق وجـه تولیـد سـرمایه داری در دیـدگاه والرشـتاین                     . گنجد  جهان سوم می  

  بنـدگی ناشـی از بـدهی ،          -و قدر مسلم اینکه در درون این وجه تولید وجوه گوناگون کنتـرل کـار                ( ود  عمده می ش  
، از یک   )می شده و می شود     یافت   –تقسیم محصول ، اجاره داری و سرانجام ، کار مزدبگیری که از همه مهمتر است                

، یـک  المللی را به خود اختصاص مـی دهنـد    هستۀ مرکزی شامل دولتهای قوی که بزرگترین سهم از مازاد اقتصاد بین             
گیرند و یک منطقۀ نیمه حاشـیه ای شـامل     منطقۀ حاشیه ای از دولتهای ضعیف که در حد باالیی مورد استثمار قرار می             

گیرند اما کشورهای منـاطق حاشـیه ای را اسـتثمار           الیه هایی از دولتها که از سوی هستۀ مرکزی مورد استثمار قرار می            
 عـالوه بـر اینهـا یـک     ) ش 1079 تـا   979(  و هفـدهم     ) ش   979 تا   789( در سده های شانزدهم     . تشکیل می شود    کنند ،   می

عرصۀ خارجی از کشورها و مناطق وجود داشت که هنوز بخش جدایی ناپذیر اقتصاد جهانی اروپا نبودند اما بعدها بـه                     
امکـان نـوعی    . ای توسـعۀ جهـان سـوم بدبینانـه اسـت            ارزیابی والرشتاین از چشم انـدازه     . منطقۀ حاشیه ای وارد شدند      

 یا میـان حاشـیه و   ،) شمسی1079 تا 979دی مطابق با مثالً انحطاط اسپانیا در سدۀ هفدهم میال    ( دگرگونی میان مرکز و نیمه حاشیه       
 در ادوار بحـران  ایـن پدیـده خاصـه    .  وجـود دارد     ) ش   1360/  م   1980مثالً خیزش کرۀ جنـوبی و تـایوان در دهـۀ            ( نیمه حاشیه   

اما مجموعۀ نظام ، که بـه هـستۀ مرکـزی ، نیمـه حاشـیه و                 . گردد  اقتصادی جهانگیر و تغییرات گسترده امکان پذیر می       
  .حاشیه تقسیم شده است ، در سرمایه داری بی تغییر باقی می ماند 

در .  مهمی قرار گرفتـه اسـت         در معرض انتقادهای    ش 1353/  م   1974الگوی نظام جهانی از زمان مطرح شدنش در سال          
سرمایه داری تنها به خـاطر بُعـد مبادلـه ای آن ، یعنـی        : برجسته ترین این نقدها در تعریف سرمایه داری گفته می شود            

بازارها و دادوستد کشورها ، به صورت یک نظام اقتصادی درمی آید ؛ روابط تولیـد و سـاختارهای طبقـاتی کـشوری           
جهانی امروزین به عنوان سرمایه داری      ین مشکل در این رابطه ، مشخص کردن کل اقتصاد           دوم. اهمیت چندانی ندارد    

) تئوریـک  ( است بی آنکه برای وجوه تولید ماقبل سرمایه داری یا سوسیالیـستی در یکایـک جوامـع ، محمـل نظـری                      
  . رفع آنها اقدام کرد این نقدها موجه اند اما شاید بتوان با در نظرگرفتن تحلیل وجوه تولید به. ایجاد شود 

در برابر دالیل قاطع و غیرقابل ردّ نظریۀ نظام جهانی ، نیازمند آنیم که اقتصاد جهانی را چارچوب زمینۀ اساسی بررسی                     
دگرگونی اجتماعی در جهان سوم قرار دهیم و اثبـات کنـیم کـه بررسـی دوره هـای تـاریخی بلندمـدت مرحلـه هـای                     

یخ اقتصاد جهانی چـارچوبی را مـی سـازند کـه در درون آن وابـستگی و توسـعه                    اقتصادی گوناگون و چرخه های تار     
در مورد ایران نظام در حال پیدایش جهانی را گسترده ترین عامل فرض می کنـیم کـه از آن نیروهـای                      . دهد  روی می 

ابر این نیروها نشان    خارجی نشأت گرفته اند و دولت ، اقتصاد و جامعۀ ایرانی از قرن شانزدهم واکنش فزاینده ای در بر                  
یکی از وظایف تحلیل حاضر ، ترسیم فرآیندهای توسعۀ ایران در زمینۀ ادغام کمّی و کیفی در نظام جهانی ،                    . اند  داده

، سـپس بـه   )  ش 1179 تـا  1709( و هجـدهم  )  ش 1079 تـا   979( ابتدا به عنوان بخشی از عرصۀ خارجی سده های هفـدهم            
نندۀ مواد خام در قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیـستم و سـرانجام بـا توجـه بـه موقعیـت                     منزلۀ کشور حاشیه ای عرضه ک     

  .نوسانی اش در حدفاصل حاشیه ای و نیمه حاشیه ای در دوران بعد از جنگ دوم جهانی می باشد 
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عـه و  راه حل دیگر مشکالت به کارگیری الگوی وابستگی ، که این بار کانون تحلیـل را بـه عملکردهـای درونـی جام                 
.  مطـرح گردیـد       ش 1350/  م   1970اقتصاد جهان سوم منتقل می سازد ، تحلیل وجـوه تولیـد اسـت کـه آن نیـز در دهـۀ                       

را می توان در نوشتۀ جـان تیلـور ، جامعـه          » وجوه تولید   « و  »  صورتبندی اجتماعی     «تعریف سودمند واژه های کلیدی      
یعنـی  » جامعـه در کلیـت آن       « مترداف مارکسیستی   »  اجتماعی   صورتبندی« گوید  او می . شناس انگلیسی مطالعه کرد     

دومـین واژگـان کلیـدی ،       .  فرهنگـی اسـت      –جامعه های واقعی تاریخی در جنبه های سیاسی ، اقتصادی و اجتمـاعی              
  : ، یک ساختار بعضاً انتزاعی است و از دو عنصر تشکیل می شود » وجوه تولید  «
 به فرآورده هـای مـصرفی یـا          )inputs(  راههای تبدیل مواد خام و سایر درون داده ها           یک یا چند فرآیند کار ، یعنی       . 1

یعنی ترتیب و نحوۀ تولید اجناس توسط انسان ، مثالً در یک کارخانه ، یک کارگاه ، یک بنگـاه کـشت و    ( مبادله ای   
  .گیرد میصنعت یا یک قطعه زمین متعلق به دهقان و فنونی که در تولید مورد استفاده قرار 

که از طریـق آن ، فرآینـدهای        ) معموالً در طبقات اجتماعی متمایز      ( نظام مناسبات تولیدی ، یعنی ترتیبات اجتماعی         .2
منظـور ، الگوهـای مالکیـت و کنتـرل          ( متنوع کار به گونه ای ایجاد می شوند کـه یـک مـازاد اقتـصادی تولیـد کننـد                     

  کمون هـای  -یکایک وجوه تولید مختلف     ) . ارها ، مواد خام و ماشین است        ابزارهای کلیدی تولید از قبیل زمین ، ابز       
  بـر اثـر ترکیـب خـاص          -خودکفایی روستایی ، شبانکارگی ، بردگی ، فئودالیسم ، سرمایه داری ، سوسیالیسم و بقیـه                 

  . کند فرآیند کار با مناسبات تولید ، حالت خاص خود را پیدا می
 تولیـد ، توضـیح و تبیـین گـذارهای اجتمـاعی بنیـادی ، مـثالً گـذار فئودالیـسم بـه                        مهمترین نگـرش بـه تحلیـل وجـوه        

داری در غرب ، یا معمول شدن سرمایه داری در صورت بنـدیهای اجتمـاعی ماقبـل سـرمایه داری جهـان سـوم                    سرمایه
 کنـد و بـر آن   گیرد که یکی خود را بر دیگری تحمیـل مـی  با دو وجه تولید صورت میاین توضیح ، در رابطه    . است  

در واقع می توان گفت میان دو وجه تولید کشمکـشی           . گردد اما حالت ایستا ندارد و فقط یک فرآیند است           مسلط می 
در اثر حاضـر    . کنند در رویارویی و یا در اتحاد به سر می برند            گیرد و طبقاتی که این وجوه تولید را تعریف می         درمی
 در همـان زمـان ، آمیـزۀ بـیش از یـک      ) ش 979 تا 789(  ایران سدۀ شانزدهم  خواهیم بگوییم صورت بندی اجتماعی    می

 به بعد به خاطر تماس با وجه تولید سرمایه داری رو به گسترش اروپا ،         ) ش   1079 تا   979( وجه تولید بود از سدۀ هفدهم       
ه تولیـد درهـم   می توان آن را به عنوان صـورت بنـدی اجتمـاعی در حـال گـذاری تحلیـل کـرد کـه در آن چنـد وجـ           

  .آمیزند تا یک ساختار طبقاتی پیچیده و در حال تغییر به وجود آورند  می
 ترسیم دگرگونیهای تاریخی این ساختار اجتماعی در طی زمان ، به ما کمک می کنـد تـا بـه بررسـی انـواع توسـعه و                           

ارزیـابی ائـتالف هـای طبقـاتی در هـر      دگرگونی اجتماعی بپردازیم ، که به عنوان اقدام تغییر ساختاری و نیز بر مبنـای        
  .طرف جنبش های اجتماعی به وقوع می پیوندد

برعکس ،  . هیچ یک از این دیدگاهها به تنهایی برای درک علل دگرگونی اجتماعی بلندمدت کافی به نظر نمی رسد                   
و کـاملی از تحـول و     هر سه سطح تحلیل باید مورد بازبینی قرار گیرند و به هم ارتبـاط داده شـوند تـا تـصویر درسـت                        

نکتۀ اساسی این است که نشان دهیم سه نگـرش یـاد شـده              . دگرگونی اجتماعی جهان سوم در بلندمدت به دست آید          
مکمل یکدیگرند و دیگر اینکه دیدگاههای وجوه تولید و نظام جهانی کمک بزرگی در حل این معـضل هـستند کـه                      

  . به کار گرفت الگوی وابستگی را چگونه می توان به طریقی ملموس 
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  1  دولت و فرهنگ در دگرگونی اجتماعی -بند دوم 
گـذاریم و بـه آثـار مـدون مربـوط بـه             وقتی تأکید جامعه شناسی توسعه را بر فرآیندهای بلندمدت تغییر اجتمـاعی مـی             

توجـه  جنبش های اجتماعی با فرآیندهای انفجارآمیز دگرگونی روی می آوریم باید دو مفهوم کلیدی دیگر را مـورد             
 اسکاکپول تالش کرده است تا در مطالعۀ انقالبهای اجتماعی ، دولـت را         تدا. دولت و فرهنگهای مخالف     : ر دهیم     قرا

ساختاری با منطق و منافع خاص خود       « کند  در مرکز صحنه قرار دهد یعنی دولت را یک ساختار خودسامان فرض می            
 کامل گروههای عضو جامعۀ سیاسی متـرداف نیـست و الزامـاً بـا آن           ، که لزوماً با منافع طبقۀ متوسط جامعه یا مجموعۀ         

 ساختار است که    –از نظر اسکاکپول ، دولت صرفاً یک عرصۀ مبارزۀ طبقات نیست ، بلکه یک کالن                . » ارتباط ندارد   
 استان  زیربنایش را مجموعۀ سازمانهای اداری ، انتظامی و نظامی تشکیل می دهند و یک مقام اجرایی در رأس سازم                  

هـای   او در این عرصه قدرت مانوردهی دارد و می تواند بـا طبقـه  . یا کم و بیش امر هماهنگ کنندگی را برعهده دارد    
درافتد ، نظم داخلی را حفظ کند و در صحنۀ بین المللـی ، بـا سـایر    ) مالیات ها ( مسلط و در رقابت بر سر منابع جامعه        

و نظام حزبـی بـه شـرط وجـود     ( ن توجه به سطح خصوصاً سیاسی سلطۀ دولت   و درست همی  . دولتها به رقابت بپردازد     
گوید بهتر آن اسـت کـه مارکسیـست هـا تحلیـل      اسکاکپول را تا بدین پایه آموزنده می سازد چون می     تحلیل  ) داشتن  

های دولتی با های روابط طبقاتی و توسعۀ اقتصادی را با نگاهی به قدرت و ساختار دولتهای رژیم کهن و روابط سازمان                
این به معنای انکار مجادلۀ غنی و دیرپای مارکسیستی در مورد ماهیت دولت ، که میان                . ساختارهای طبقاتی درآمیزند    

رالف میلیبند ، نیکوس پوالنزاس ، فِرِد بالک  و شاید هم کوران شربورن جریان داشت ، نمی باشد چون تمـایزی کـه                      
شوند بر تلفیـق نگـرش نهـادی و روابـط طبقـاتی بـا دولـت ، توسـط                    ت قایل می  اینان میان دستگاه دولت با قدرت دول      

امـا اسـکاکپول از همـۀ اینـان فراتـر مـی رود و بـه سـنّت مطلقـاً غیرمارکسیـستی آلکـسی                         . گذارد  اسکاکپول تأثیر می  
دهای صـنعتی   به همان اندازه که دولت در تجربه های توسـعۀ اقتـصا           . کند  دوتوکویل ، ماکس وبر و هینتسه رجوع می       

در ایران قرن بیـستم موضـع       . پیشرفته اهمیت دارد ، در فرآیند توسعۀ وابسته در مناطق حاشیه ای نیز حائز اهمیت است                 
دولت به عنوان دریافت کننده و توزیع کننده درآمـد عظـیم نفـت و نقـش شـاه بـه عنـوان مبتکـر سیاسـتگذاری هـای                             

صلتی طبقۀ صنعتی سرمایه دار افزوده شده و ایـن هـر دو بـا هـم نقـش                   اقتصادی و عمالً تنها داور سیاسی ، به ضعف خ         
به طوری که خواهیم دید ، این مطلب از نظـر  . درجه اول را در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به دولت داده اند              

)  ش 1079 تـا  979( تاریخی نیز درست است یعنی از پادشاهی دودمان صفویه ، یعنی اوج قدرت ایران ، در سدۀ هفدهم              
به بعد ، در ایران این خواست مطرح بوده که کشور به صورت پادشاهی با مرکزیـت قـوی درآیـد و قـدرت سیاسـی ،              

این نقش باعث شده    ) . گاه در این راه موفق شده و گاه ناکام مانده اند             (نظامی و اقتصادی در حد زیادی متمرکز شود         
رد دگرگـونی اجتمـاعی درگیـر شـود بـدین معنـی کـه گـاه در تحـوالت          است که دولت از نزدیک در بسیاری از موا      

 اقتصادی به عنوان مبتکر آغازگر عمل کرده و گاه خود آماج جنبشهای سیاسی و اجتماعی اصالح طلبانـه                   –اجتماعی  
گیری   شکلدر اینجا نیز بازی متقابل دولت و قومیت را می توان با بررسی بعد قبیله ای مرکزی ،        . یا انقالبی شده است     

 و جدایی تـدریجی پیونـد دولـت بـا قبیلـه در           ش 1179/  م   1800 ش تا    879/   م 1500و انحالل دودمانهای پادشاهی از سال       
  . عهد قاجار و باالخص دوران پهلوی به بعد ردیابی کرد 

                                                           
   منبع پیشین جان فوران ، ترجمه احمد تدین ،. 1
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 و بخـشی از طبقـۀ   در ایران و شاید هم سایر کشورهای پادشاهی ، دولت به طرزی استثنایی با شاه و دربار عجـین بـوده      
با این مطلب شاید بتوان توضیح داد چرا دولت آماج ثابت و استوار آن همه جنبشهای    . حاکم را تشکیل می داده است       

مترادف شمرده می شد و از محتوای روشن طبقاتی برخوردار          ) احیاناً منفور   ( چون دولت با شاه     . اجتماعی بوده است    
.  شاه تعهد یا اجباری داشته باشندنیز با شاه مترادف دانسته شوند و در مورد دفاع ازبود بدون آنکه مابقی طبقات مسلط     

  .این امر سقوط دولت را آسانتر می سازد اما به دنبال تغییر نظام ، یک رشته مسایل جدی حل ناشده باقی می ماند 
د فرآینـدهای اقتـصادی گـذار      در دیدگاههای نظری اخیر هرچند حساسیت نسبت به این که الگوی وابستگی می توانـ              

کشورهای جهان سوم به سرمایه داری وابسته را تحلیل کند ، کمتر شده است ؛ اما برای مطالعۀ ابعـاد سیاسـی و خاصـه       
پدیـده هـای نظیـر ، ناسیونالیـسم ، شـکلها و       . فرهنگی این صورت بندیهای اجتماعی کـار چنـدانی ارائـه نـشده اسـت                

ایه داری و غیرسرمایه داری جنبشهای اجتمـاعی ، هـیچ کـدام توسـط نظریـه نظـام                   گیری های فرهنگیِ قبل سرم     جهت
جهانی و نظریۀ تحلیل وجوه تولید و از جمله در تحلیل اسکاکپول از دولت و انقالب های اجتمـاعی بـه شـکل کامـل                         

 ارزشهای فرهنگی ،     بر  ش 1340/  م   1960 ش و    1330/  م   1950تئوریزه نشده اند و تأکید دیدگاههای تجددطلب دهه های          
 را برانگیخت و نهایتاً موجب نارسـایی هـای فـوق             ش 1350/  م   1970واکنش منفی طرفداران نگرش اقتصاد سیاسی دهۀ        

امروز نگرشهای پیچیده تر و پیشرفته تر بـه فرهنـگ را بایـد در کـار اندیـشمندان گونـاگونی نظیـر کلیفـورد                         . گردید  
ینز ، میشل فوکو ، پی یر بوردیو ، جیمز اسکات و استوارت هال ، بـار دیگـر در              گریتس ، ریموند ویلیامز ، مارشال سال      

  .تحول اجتماعی ادغام کرد مباحث 
وابستگی به سرمایۀ خارجی و سلطۀ دولت بر جامعه ، بر رفاه مادی و معنوی گروههای گوناگون و طبقات اجتمـاعی ،                    

فرهنگی خویش زنده نگاه دارند ، تحمیل مـی شـوند و خـود      که باید آنها را در متن روزمرۀ جهت گیریهای سیاسی و            
فرهنـگ و  فرهنگ سیاسی ملغمۀ پیچیده ای از فرمـول بنـدیهای ایـدئولوژی صـریح ،               . گیرند  نیز توسط آنها شکل می    

بـه  ( هـر یـک از جنبـه هـای فـوق            . سنن مردم و سمت گیری های عملی در برابر وضعیتها و محیط های موجود است                
باید تحلیل گردد و برای این منظور به کار برده شوند که چـرا و چگونـه گروههـای                   ) ده ها و اطالعات     شرط وجود دا  

این نوع فرهنگ های سیاسی مقاومـت مـی توانـد    . ویژه به این نتیجه می رسند که مخالفت با اقتدار دولت عملی است    
منـابع  .  جویانۀ تعیـین کننـده ایجـاد نماینـد           میان روابط عینی استثمار و سرکوب با اقدام سیاسی ، یک تحرک مداخله            

فرهنگی در کنار ظرفیت های مهم سازمانی ، مادی و مانند آن در نظریۀ بسیج منابع آمده اند و چنین می نمایند کـه بـه                
نه تنهـا فرهنـگ هـای مقاومـت و مخالفـت در جنـبش هـای                 . تاریخ سازی توسط بازیگران احتمالی مربوط می شوند         

گیرنـد بایـد بـه      پیدا می کنند بلکه فرهنگ های مشروعیت که مورد استفادۀ گروههای حاکم قرار می             اجتماعی تجسم   
   تلقـی     -  که اهمیت علت و معلولی نیز دارنـد           -سهم خویش به مثابه عرصه های بالقوۀ خود سامان پژوهش و تحقیق             

  . گردند 
    یک چارچوب تلفیقی -بند سوم 

ده از یـک نظریـۀ عـام توسـعۀ جهـانی و دگرگـونی اجتمـاعی ، از یـک الگـو و یـک             با این حساب ، ما به جای اسـتفا        
چـارچوب اسـتفاده مـی کنـیم کـه از پژوهـشگران مـی خواهـد فرآینـدهای خـاص تـاریخی شـکل گیـری طبقــاتی و              

 یکـی از  . گیری وجوه تولید را در یک صورت بندی معین اجتماعی زیر فشار تالقی با اقتصاد جهانی دنبال کنند                    شکل
نمـودار  . راههای نشان دادن الگوی همه جانبه دگرگونی اجتماعی مورد بحث در فصل حاضر در نمودار آمـده اسـت                    
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بسط یافته است تا مسیر دوم تحول اجتماعی را کـه احتمـاالً              ) 1دگرگونی اجتماعی   ( اصلی تحول بلندمدت اجتماعی     
جهانی با وجوه داخلی تولید در یک کـشور جهـان سـومی ،    هنگامی که از مقابلۀ نظام  . به دنبال آن می آید دربرگیرد       

به دولتی سرکوبگر نیـاز اسـت کـه نیروهـای اجتمـاعی آزاد              ) اما نه همیشه    ( الگوی توسعۀ وابسته به وجود آید ، غالباً         
 بـرای  بـه نـاگزیر راه را  ) و قدرتهای خـارجی حـامی آن   ( چنین دولتی   . شده در فرآیند مزبور را زیر کنترل نگاه دارد          

در شـرایط معینـی    . جبهۀ مخالفی هموار می سازد که فرهنگهای سیاسی موجود در جامعـه را پـشتوانه خـود مـی دانـد                      
اگر این جنبشها از توان و حدّت برخوردار باشند حتی در صـورت             . آیند  جنبشهای اجتماعی دگرگونی طلب پدید می     

این خـود دومـین     . اختار اجتماعی جدید هموار می سازند       مغلوب شدن ، راه را برای پیدایش و استحکام نهایی یک س           
  .ل ساختار اجتماعی را ایجاد می نماید مسیر تحوّ

همۀ جنبشهای اجتماعی عمده و فراگیر ایران در دورۀ مورد مطالعه ما بر مبانی اجتماعی گسترده ای متکی بوده اند که                     
ته موجـب پیـدایش اعتـراض هـا و شـکایت هـای طبقـات                توسـعۀ وابـس   . من آنها را اتحادهای مردم گرایانه مـی نـامم           

ائتالفهـای مـردم گرایانـۀ شـهری و دربرگیرنـدۀ      . اجتماعی شده است که از فرهنگهای مقاومت متمایزی برخوردارنـد    
ها  پیامد این جنبش  . طبقات مختلف در هنگامۀ بحران های جدی دگرگونی طلب ، شانس زیادی برای جانشینی دارند                

ایجاد تحول اجتماعی پردامنه با دشواری های عظیمـی همـراه           : گذارد  ربی کلیدی را در اختیار ما می      دومین نگرش تج  
وقتی ائتالفهای مردم گرای مخالف به درجه ای از قدرت دست می یابند در معرض از هم پاشـیده شـدن                     . خواهد بود   

فی بر سر نحـوۀ شـکل دادن بـه نظـام جدیـد      گیرند و به عناصر اولیه تجزیه می شوند چون میان گروههای ائتال        قرار می 
شکنندگی نهایی این جنبشها در هر مورد تا عمق ، یعنی تا شـالوده هـای اجتمـاعی      . آید  اختالف های عمیقی پدید می    

  .پیچیده ، بینش های ایدئولوژی متفاوت و فشارهای پیگیر خارجی ردیابی می شود 
  نظـام جهـانی ، وجـوه تولیـد ،            - و تصادفی است که چندین عامل        شایان ذکر است که این یک الگوی پیچیده ، علّی         

 را دربرمـی گیـرد ، عامـل هـایی کـه بایـد در تلفیـق هـای                    –وضعیتهای وابستگی ، ماهیت دولت و فرهنگهای سیاسی         
 در این الگو که بر اثر تلفیق نظریه های موجود در          . خاصی برای جنبشهای اجتماعی آتی شکل بگیرند و متحول شوند           

زمینۀ جامعه شناسی توسعه و دگرگونی اجتماعی تهیه شده است ، هر یک از نظریه ها به تنهایی وافی به مقصود نیست                      
باید از مطالعۀ موارد خاصی الهام بگیرد و پـیش          ) تئوریکی  ( کار نظری   . اما بخشی از الگوی کلی را تشکیل می دهند          

نداز خاص زندانی گردد بلکه بـه شـیوۀ معقـول و هوشـمندانه ای در                برود ، موارد خاصی که نباید در این یا آن چشم ا           
تنها از این راه بر دانش . همۀ آنها حضور یابد تا بدین وسیله بینایی برای ارزیابی محسنات و کمبودهایشان ایجاد گردد 

  .ها پدید می آید ما در مورد جهان سوم افزوده می شود و فقط از طریق این نوع مطالعات ، تلفیق بهتری از نظریه 
  تاریخی از دو شیوه اسـتفاده شـده اسـت و هـر دوی آنهـا در ارزیـابی                     -در مطالعۀ حاضر ، در منطق روش مقایسه ای          

نحوۀ اثرگذاری متغیرهای نظری کلیدی بر ساختارهای اجتماعی و فرآینـدهای دگرگـونی در هـر یـک از چنـد دورۀ                      
   .1تاریخی خاص سودمندند

  
  

  

                                                           
  جان فوران ، ترجمه احمد تدین ، مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمی . 1
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   »الگوی دگرگونی اجتماعی« 
  

*** 

   1 ایران درگونه شناسی دولت - گفتار دوم
پیرامون چگونگی پیدایش و تکوین دولت و ماهیت و پایگـاه اجتمـاعی آن و همچنـین نـوع رابطـه ای کـه دولتهـا بـا                            

گروهـی از   . ختـه شـده اسـت       نیروهای اجتماعی دارند ، نظرات متعددی توسط علمای علـوم اجتمـاعی سـاخته و پردا               
پردازان دولت را کامالً وابسته به گروه یا طبقـه خاصـی مـی داننـد و بـرای دولـت مـاهیتی کـامالً وابـسته فـرض                              نظریه
از دیدگاه کارل مارکس دولت کارگزار و تأمین کننده منافع و مقاصد طبقۀ حـاکم سـرمایه داری و صـرفاً                     . نمایند   می

به عبارت دیگر این دیدگاه دولـت را پدیـده ای فراگیـر در              . نامه ها و منافع اقتصادی      روبنایی است در جهت تحقق بر     
گیرد کـه روابـط اقتـصادی و مالکیـت در دورن آن تنظـیم مـی شـود ، بـه نحـوی کـه ایـن روابـط تنهـا عامـل                       نظر می 
ی از آن روابـط اقتـصادی   کننده به حساب می آیند و سایر سازمانها و نهادهای فرهنگی ، سیاسی و حقوقی بازتـاب       تعیین
  . دهستن

از دیدگاه نگرش انتقادی کارل مارکس ، فیلسوف آلمانی ، دولت مدرن را باید به عنوان حاصل عقالنیت نظام مـدرن                
در عین حال او بین ساختار جوامع غربی با جوامع شرق فـرق قائـل               . غرب در راستای سلطه طبقه بورژوازی تلقی کرد         

لگوی متفاوت از توسعه و رشد جوامع و شیوه و ابزار تولید را مطرح می سـازد کـه از پویـایی                      در واقع دو نوع ا    . است  
در الگوی سرمایه داری غربی ، جامعه به خاطر ویژگی پویای درون جامعـه ای       . درونی این جوامع سرچشمه می گیرد       

                                                           
 ی ایران ، نشر قومس دکتر علیرضا ازغندی ، درآمدی بر جامعه شناسی سیاس. 1

 ساختار اجتماعی از پیش موجود

   :1 دگرگونی اجتماعی
 هتوسعه وابست

 فشارهای نظام جهانی وجوه داخلی تولید

 دولت سرکوبگر

 فرهنگ سیاسی مخالف

   :2دگرگونی اجتماعی 
 جنبشهای اجتماعی

 ساختار اجتماعی جدید
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گذر کرده ، ولـی در جوامـع شـرق بـه            و مبارزه مستمر طبقاتی از مرحله برده داری به فئودالیسم و سپس سرمایه داری               
گیری  دالیل مختلف از جمله کمبود آب ، وجود واحدهای پراکنده روستایی ، بی اعتباری مالکیت خصوصی و شکل                 

انباشت سرمایه به نفع دولت ، شاهد تشکیل دولتی متمرکز هستیم که خدمات و کارهای عمومی جامعه را یـک طرفـه                      
رعکس نظام غربی که دولت پاسخگوی خواسته های نیروهـای اجتمـاعی اسـت ، در                بدین خاطر ب  . سروسامان می داد    

  . این جوامع دولت نیازی به پاسخگویی طبقات اجتماعی نمی بیند 
و سیاسی جوامع غربـی  توجه همه جانبه به نقش تاریخی جوامع از یک طرف و تعمیم بی قید و شرط شرایط اجتماعی                

جزم گرای مارکس ، موجب گردید که به تـدریج بـا آمـوزه هـایی کـه در تطـور                     نسبت به سایر جوامع توسط پیروان       
تاریخ از دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی حاصل گردید بر اعتبار این نوع نظریات تک عـاملی ، توسـط برخـی از                       

ود مارکسیست های اصالح طلب تردید وارد شود و در تالش برای هماهنگ کردن افکار مارکس با شرایط زمـان خـ                    
 نیکوس پـوالنزاس ، لـویی آلتوسـر ، کـالوس اوفـه و آنتونیـو گرامـشی در             دانشمندانی همچون رالف میلیبند ،    . باشند  

. تحلیل این نوع افکار و اندیشه های یک ساحتی بر خالف مارکس بر نوعی استقالل روبنا از زیربنا تأکید می ورزنـد                       
 عمومی و یا حوزه دولت و سلطه مستقیم طبقه حـاکم و دیگـری               یکی حوزۀ : گرامشی قائل به دو حوزه روبنایی است        

گرامـشی هـدف دولـت را در واقـع ایجـاد            . حوزه خصوصی یا جامعه مدنی که حوزه استیالی فکری آن طبقـه اسـت               
نوعی تازه و تکامل یافته تر از تمدن و انطباق این تمدن و نیز اخالقیات توده های وسیع خلق با مقتضیات تکامل مداوم     

  . دستگاه تولید اقتصادی جوامع ارزیابی می داند 
در کنار نظریات مارکسیستی یا چپ گرا ، طیف وسیعی از نظریات وجود دارند که به نحـوی بـه بررسـی تناقـضات و                         

از جمله مارکس وبر قدرت اقتـصادی و قـدرت سیاسـی را دو    . ابهامات موجود روابط بین دولت و جامعه پرداخته اند          
کند و بر خالف کارل مارکس که در مطالعه تـاریخ و پیـدایش دولـت صـرفاً بـر یـک عامـل                        نه تلقی می  مقوله جداگا 

اقتصادی تأکید می ورزید ، بر آن بود که باید عوامـل گونـاگونی چـون عوامـل سیاسـی و نظـامی را در کنـار عوامـل                   
کند که از طریق کارکردهای     رفی می وبر دولت را به عنوان محصول عقالنیت غربی مع        . داد  اقتصادی مورد توجه قرار     

به عبارت دیگر در توضیح تعریف وبر می توان اضافه کـرد کـه              . مترقیانه طبقه بورژوازی جامعه را به کمال می رساند          
ازنظر او دولت بخشی از فرآیند عقالنیت نهادی و ابزاری است که نهایتاً در همه جوامع بنیان سیاست سـنتی را در هـم                        

ی برای حفظ شرایط و دفاع از آزادی های فردی مجبور به ایجاد بوروکراسی گسترده ای است که ایـن             می پیچید ، ول   
بوروکراسی پس از مدتی ماهیتی مستقل پیدا کرده و به تدریج آزادی های فردی را بـه نفـع حـوزه عمـومی و بـه نفـع                       

  .آورد دولت به کنترل انحصاری خویش درمی
ی درباره دولت مدرن ارائه نداده است و تنها از البه الی مباحث جامعـه شـناختی                 گفتیم که کارل مارکس بحث مستقل     

او به مبانی شکل گیری دولت مدرن پی می بریم ، در حالی که دولت در نوشته هـای جامعـه شناسـانه مـاکس وبـر در                     
مل فرهنگی و سیاسی    در واقع وجه تمایز وبر نسبت به مارکس آن است که جایگاه عوا            . کانون توجه قرار گرفته است      

. را به عوامل اقتصادی کاهش نداد و از این رو دولت را به مثابه ساخت مستقل سیاسـی مـورد مطالعـه قـرار مـی دهـد                              
عالوه بر این وی هیچ فرقی بین جوامع غربی و شرقی قائل نیست و ایجاد دولت مـدرن را در تمـامی جوامـع ، حاصـل                  

البته او تعارضات فرهنگی جوامع گوناگون را می پذیرد و در ایـن             . ی داند   گذار از سیاست سنتی به سیاست عقالنی م       
ارتباط با یک نگرش مقایسه ای ، ریشه های دولت مدرن اروپایی را در نظام فرهنگی مسیحیت و نظام های پدرشـاهی                      
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سیاسـت سـنتی ایـن      جوامع شرق را در نشانه های فرهنگی ادیان این جوامع کـه ناشـی از مقاومـت                  ) پاتریمونیالیستی  ( 
  .کند جوامع است ، ارزیابی می

عالوه بر مارکس و وبر تعدادی از نظریه پردازان مسایل اجتماعی مبانی فکری خود را از آرای امیـل دورکهـایم اخـذ                       
نموده و دولت و سیاست را جزئی از یک سیستم کلی تر به نام نظام اجتماعی فرض می نمایند که با یکدیگر روابط و                        

ت متقابل دارند و کارکردگرایی که عمدتاً توسط علمای علوم اجتماعی آمریکایی مطرح شده ، دیدگاهی ایـن                  تعامال
بر اساس مکتـب اصـالت کـارکرد ، هـیچ گروهـی در درون سیـستم دارای                  . چنین به روابط میان دولت و جامعه دارد         

وههـا نیـستند و تنهـا نهادهـا بـا برخـورداری از              اعتبار و امتیاز از پیش تعیین شده و فوق العـاده ای نـسبت بـه دیگـر گر                  
های خاصی می توانند قدرت سیاسی را در اختیار بگیرند ، ضمن اینکه تبعاً نظـام سیاسـی نیـز بـه کارکردهـا و                          ویژگی

عواملی چون سازگاری و تطابق با محیط و تغییرات آن ، قابلیت در هماهنگی نهادهای جامعه با یکدیگر و سـوق دادن        
  .نگی در مسیر تعادل و ثبات بستگی دارد این هماه

طیف دیگری از نظریات که توجه کمتری به تعارض دو حوزه عمومی و خصوصی نـشان داده و آن دو را سـازگار بـا            
دانند ، دارای گرایش های کثرت گرایانه بوده ، در برابـر نظـرات مارکسیـستی و پلورالیـستی بـر وحـدت                       یکدیگر می 

از این دیدگاه دولت به هیچ وجه وابستگی به طبقات خاصی ندارد و از استقالل کافی           . زند  گروه حاکمه تأکید می ور    
تکثرگرایان که پیدایش دولت را درصورت بندی خاص سرمایه داری مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار        . برخوردار است   

 جامعـه مـدنی و دولـت ، یعنـی     می دهند ، استقالل دولت را در گروی تکثر منافع قدرت دانسته و قائل بـه تمـایز میـان      
دیدگاه تکثرگرایی ، کارکردهای دستگاه حکومتی را به        . ای از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه می باشند             مجموعه

  . گیرد مثابه کارکردهایی که حالت بی طرفی نسبت به منافع گروههای مختلف جامعه دارند ، در نظر می
حوی است که در آن از طبقه و یا بازیگر خاصـی حمایـت نمـی شـود و همـه نیروهـای       طبق این نظریه قواعد بازی به ن   

طبقات اجتماعی به طور یکسان از حمایت دولت برخودار هستند ؛ بدین خاطر نظریه طبقاتی را که بر قدرت سـتیز دو                      
یدگاههای غیرمارکسیستی نیـز  در خاتمه ، بر د. طبقه و منافع غیرقابل مصالحه اقتصادی تأکید دارد ، بی اعتبار می داند      

ایراداتی در ارتباط با مطالعه و ارزیابی پدیده دولت و کارکرد آن وارد است ، از جمله بی توجهی به نقش ساختارها و            
توجه و اولویت قائل شدن بیش از حد برای مسایل سیاسی ، در واقع جـز یکـسونگری و تعمـیم هـای نابجـای شـرایط                           

  .یات اجتماعی و سیاسی تمامی کشورها نتیجه ای ندارد بخشی از جوامع به کل حخاص 
حال باید به این سؤال پاسخ دهیم که کدام یک از این دیدگاهها با سنخ دولت ایران درگذشته و حال بیـشتر مطابقـت                        

تجارب تاریخی جوامع مختلف به ما می آموزد که برجسته کردن یک عامل از عوامل متعـدد و طـرح نظریـات                     . دارد  
و تعمیم شرایط خاص یک جامعه به جوامع دیگر به درک چگونگی پیدایش ، ماهیت و به ویژه نوع ارتباطی کـه                      عام  

بـه عبـارت دیگـر بـدون توجـه بـه ویژگیهـای              . کنـد   بین دولت و نیروهای اجتماعی وجود دارد ، کمک چندانی نمی          
، درک وشناخت دولت ، نظام سیاسـی  اجتماعی ، تاریخی و فرهنگی ، روانی و سیاسی که شاخص یک جامعه هستند               

در واقـع تمـام دگرگـونی هـای اجتمـاعی بـر نظـام سیاسـی اثـر          . و کالً پدیده های سیاسی امکـان پـذیر نخواهـد بـود      
به هر حال به نظر می رسد تعبیـر پیونـد           . گذارند و متقابالً نظام سیاسی ، جامعه را موضوع کنش خود قرار می دهد                می

قات ، تعبیری با جامعیت بیشتری نـسبت بـه سـایر تعـاریف باشـد و محـدودیتهای نظریـۀ یـک             سیاسی میان دولت و طب    
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ساحتی فوق الذکر را نیز نداشته باشد و همین دلیل امکان مطالعه و بررسی مناسب تری برای بیان نحوۀ ارتباط دولت و                 
  .گذارد نیروهای اجتماعی در اختیار می

ماهیت و کارکرد آن به طور عام آراء و نظرهای بسیار متفاوتی مطرح شـده ،                همان گونه که در مورد پیدایش دولت ،         
در واقع میان علمای علوم اجتمـاعی ، در مـورد دولـت             . این داوری چندگانه در مورد دولت در ایران نیز صادق است            

ان بـر نقـش   اغلب صـاحب نظـران مـسایل ایـر    .  سیاسی اجماع نظری وجود ندارد –همانند سایر اصطالحات اجتماعی     
اساسی و تعیین کننده دولت در غیاب نیروهای مؤثر اجتماعی تأکید دارند و دالیل گوناگونی را برای این نقش مسلط                    

  .و منحصر به فرد برمی شمارند 
بنابراین ، شناسایی ماهیت سیاست و حکومت چنین دولتی بسیاری از مسائل موجود در جامعه ایرانی را توضیح خواهد          

ــد     در ا. داد  ــه شــده ان ــران ارائ ــت و حکومــت در ای ــاگونی از دول ــدل هــای گون ــتا م ــن راس ــرین و . ی ــه مهمت از جمل
، دولـت اسـتبداد شـرقی ،        ) رانتیـر   ( ترین این مدل ها که مقبولیت بیشتری دارند به مدل دولت تحـصیلدار               شده شناخته

دسـته دیگـری   . نیال می تـوان اشـاره کـرد    دولت شبه نوگرای نفتی و ورا طبقاتی ، دولت مطلقه مدرن ، دولت پاتریمو  
ازنظریات و مدل ها از بعد بیرونی نیز بر وابستگی و دسـت نـشاندگی دولـت و یـا نقـش گزیرناپـذیر ایـران در عرصـه                       

کومت در ایران اشاره داشـته      بسیاری از این نظریات بر سیر تاریخی تکامل سیاست و ح          . کنند  اقتصاد جهانی تأکید می   
جمهوری اسالمی قابـل اطـالق نمـی باشـند ، لـذا ضـرورتی نیـست در مـورد تمـامی ایـن دیـدگاهها                          و به دولت فعلی     

در این بخش فقط چهار دیدگاه مهم و بحث برانگیز ، یعنی پاتریمونیال ، شیوه تولید آسـیایی ،                   . توضیحاتی ارائه شود    
  . گیرند دولت مطلقه و دولت تحصلیدار مورد بررسی قرار می

  1نظریه استبداد شرقی / ه تولید آسیایی   شیو-بند اول 
کننـد چگـونگی ، ایجـاد ، ماهیـت و           تعداد زیادی از پژوهشگران و صاحب نظران مسایل سیاسی و اجتماعی سعی مـی             

ریـشه ایـن تفکـر را در نوشـته کـسانی کـه بـه                . کارکرد دولت ها را با بهره گیری از شیوه تولید آسیایی توضیح دهند              
ارسـطو ، نیکولـو     . جغرافیایی بر نظام اجتماعی و طبعاً بر نظام سیاسی پرداخته اند ، می توان یافـت                 بررسی تأثیر شرایط    

 –ماکیاولی ، دیوید هیوم و شارل لویی منتسکیو هر یک به نحوی علـل فقـدان فئودالیـسم یـا نبـود ترتیبـات اجتمـاعی            
ی بـه عوامـل محیطـی و یـا سـنت هـای              اقتصادی مناسب در جوامع مختلف را در چارچوب یک حوزه مستقل اقتصاد           

  .استبداد شرقی نسبت می دهند 
ارسطو در رساله هفتم کتاب سیاست نظریـه ای را در خـصوص روابـط بـین آزادی و سیاسـت بـا اوضـاع اجتمـاعی و                            

  :گوید او می. اقلیمی می پروراند 
م هنرند و اگر چه بالنسبه آزادی خـود را  مردم سرزمین های سردسیر ، به ویژه در اروپا ، بیشتر دلیر اما کم هوش و ک        « 

آسـیاییان هوشـمندتر و     . همچنان نگه داشته اند دارای سازمان سیاسی نیستند و از فرمانروایی بر همسایگانشان ناتواننـد                
ه یونانیـان کـ   . هنرمندترند ، اما از دلیری بی بهره اند و از این رو همیشه به حال بندگی و فرمانبرداری به سـر مـی برنـد                          

کنند ، از خصائص هر دو بهره دارند ، هم دلیرند و هـم هوشـیار ، هـم آزادی خـود را                       میان این دو سرزمین زیست می     
  .پاس می دارند و هم در سیاست مدبر و خردمندند 

                                                           
  دکتر ازغندی ، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران ، نشر قومس . 1
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او در کتاب شهریار بـا توجـه بـه    . ماکیاولی هم تفاوت های میان دولتهای غربی و شرقی را مورد توجه قرار داده است          
. ایط زیستی و نوع حکومت ها و چگونگی اعمال قدرت پادشاهان بین شاه عثمانی و شاه فرانسه تفاوت قائل اسـت             شر

  .چند سده بعد دیوید هیوم عنوان کرد که سلطنت های محدود قادرند ثبات اجتماعی را با امنیت فردی تلفیق کنند 
ثیر شـرایط اقلیمـی بـر نظامـات سیاسـی و اجتمـاعی تأکیـد                بر تأ » روح القوانین   « منتسکیو نیز در باب هفدهم از کتاب        

آب و هوای گرم ، کم و بیش موجب سستی می شود و بالعکس در آب و هوای سرد دست کـم سـکنه   : نماید که   می
  .آن نقاط را کم و بیش نیرومند می نماید و می توانند زحمات سخت و طوالنی را تحمل کنند 

  مبنای مطالعه و تبیین ساختار جامعه غرب را بر اساس شیوه تولید استوار       -سیاسی    پدر جامعه شناسی      -کارل مارکس   
او همراه با فردریش انگلس در سراسر آثار خود بارها از شیوه تولید آسیایی به عنـوان یـک صـورت بنـدی          . می سازد   

طالح شـیوه و جامعـه آسـیایی را      ضمن اینکه او اصـ    . اجتماعی مجزا از شیوه تولید فئودالی و سرمایه داری نام می برند             
. برای توصیف نه تنها چین و هند که اسپانیا ، خاورمیانه و آمریکای پیش از کشف کریستف کلمب نیز به کار می برد      

به اعتقاد مارکس شیوه تولید آسیایی نشانگر ساختار اقتصادی جامعه ای اساساً کـشاورزی نیـست کـه در آن مالکیـت                      
  . وجود یک دولت متمرکز متشکل شده است ارضی و حاکمیت سیاسی در

مارکس به دو ویژگی جوامع توجه دارد و بر این امر تأکید دارد که جوامع شرق ازیک طرف با عدم استقالل طبقـاتی          
بر ایـن اسـاس دولـت سـرمایه داری غربـی را کـه برخواسـته از نظـام         . مواجه اند و از طرف دیگر با حاکمیت متمرکز  

 است ، از دولت مستبد شرقی که برخواسته از نظام اجتماعی غیرطبقاتی و سلطه پذیر وابسته به دولـت  فئودالیته اروپایی 
است تمیز می دهد ، ضمن اینکه محور و منبع اصلی انباشت سرمایه در غرب زمین است در حالی که در منـاطقی کـه                         

رستان تا نواحی کوهـستانی آسـیا ادامـه دارد          از صحرای آفریقا شروع می شود و از عربستان و ایران و هندوستان و تاتا              
ایـن وضـع جبـراً بـه دخالـت      . نظام آبیاری مصنوعی اساس کشاورزی شرق و منبع اصلی سرمایه را تـشکیل مـی دهـد                

  .حکومت متمرکز نیز نیازمند بود 
وروی در   برای رفع ابهاماتی که پس از به قدرت رسیدن ژوزف اسـتالین درمحافـل علمـی و سیاسـی شـ                     1920در دهۀ   

مورد چگونگی نگرش به تاریخ و ارزیابی صورت بندی اجتماعی بروز کرده بـود ، بـه توصـیه اسـتالین کنفرانـسی در                        
 در شهر لنینگراد برپا شد که می بایست تکلیف نظر مارکس و انگلـس در مـورد منـشأ پیـدایش دولتهـا و                         1931فوریه  

اساس تصمیمات کنگره لنینگراد خط سـیر تـاریخ تکامـل           بر  . صورت بندی اجتماعی تاریخ بشریت را مشخص نماید         
از ایـن تـاریخ بـه    . کلیه جوامع بشری بدون استثنا ، شامل دوران های اولیه بردگی ، فئودالی و سرمایه داری بوده است                

بعــد بررســی و تحقیــق دربــاره کــشورهای آســیایی و آفریقــایی و ســایر کــشورهای مــشابه از دیــدگاه تــاریخ نگــاران 
ست روسی جای خود را به تصمیمات کنفرانس لنینگراد و نظریـه تـک سـاحتی اسـتالین و حـزب کمونیـست                       مارکسی

  .اتحاد جماهیر شوروی می دهد 
پس از کنگره لنینگراد بـسیاری از محققـان مارکسیـست و غیرمارکسیـست ماننـد کـارل ویتفوگـل ، ارنـست مانـدل ،                          

د و بی پایه بودن دیدگاه مطرح شده کنگره لنینگراد ، بر شـیوه          وارگا در ر  . شناس معروف ، فرانک توکای و وی         چین
تولید آسیایی به عنوان یک واقعیت تاریخی و بـه مثابـه شـیوه مـستقلی جـدا از فئودالیتـه در بـسیاری از جوامـع تأکیـد                           

فـت ، پـس     کارل ویتفوگل به عنوان یکی از طرفداران شیوه تولید آسیایی که کنفرانس لنینگراد را ترک گ               . ورزیدند  
ویتفوگـل بـا    . از جنگ دوم جهانی در کتاب استبداد شرقی به تفاوتهای نظام های سیاسی شـرق و غـرب مـی پـردازد                       



 
   
   

  

22

 
  ]  تا آغاز قاجاریهتاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از صفویه[     تحوالت سیاسی

www.departeman.com          66912180   ـ 09123787199         .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

کانون توجه قراردادن مسأله کمبود آب و نحوه توزیـع آن ، عامـل کمیـاب و منازعـه برانگیـز را در شـرق آب و ایـن               
ث شکل گیری نظام فئودالیته و درشرق باعث صورت بنـدی  این تفاوت در غرب باع. عامل را در غرب زمین می داند    

او معتقد است در جوامع شرقی کمبود آب از همه جـا آشـکارتر در قـدرت اسـتبدادی مرجـع                     . استبداد شرقی گردید    
او با توجه به نقشی که پادشاه در دستیابی بـه آب و مالکیـت بـر زمـین و تقـسیم آب دارا       . سیاسی آنها نمایان می شود      

محال است و بدین خاطر جامعه ای که        ، به این نتیجه می رسد رهایی مردم و جوامع شرق از استبداد امری کامالً                است  
طبقه مسلط ، مالک وسایل تولید نباشد ، بلکه به عنوان یک طبقه دیوان ساالر ، دستگاه دولتـی و اقتـصاد را در اختیـار                      

  .سی بهره بگیرند داشته باشد هیچ گاه نمی توانند از آزادی و دموکرا
خالصه آنکه شیوه تولید آسیایی به عنوان بدیلی در برابر نظرات تک خطی که عموماً در پی گسترش شیوه های غربی    
تفکر و زندگی به تمامی جهان هستند ، اثرات سودمندی می توانـد در توضـیح و تبیـین اوضـاع و شـرایط اقتـصادی و                  

داری تأییـدی بـر      ز این شیوه تولید آسیایی به عنوان بدیل فئودالیسم و برده          گذشته ا . اجتماعی جوامع شرق داشته باشد      
در عین حال ابهام در مفهوم شیوه تولید آسیایی و بـیش از انـدازه عـام بـودن آن                    . ویژگیهای خاص جوامع شرق است      

، اییدام از جوامع آسیتنوع در ابزار تولید در هر ک . تنوع و پیچیدگی خاص جوامع آسیایی را به خوبی نشان نمی دهد             
روابـط تولیـد و نیروهـای تولیـدی نیـز در هـر جامعـه برگرفتـه از                   . آفریقایی و حتی اروپایی ویژه همان جوامـع اسـت           

بدون تردید این تفاوت ها بر ماهیت و        . های تاریخی آن است که به طور یقین تفاوت هایی با سایر جوامع دارد                پویش
.  گذارد و سنخ های متفاوتی از دولت و جامعه را ایجاد خواهد کرد                تأثیر خواهد  چگونگی تعامالت نظام های سیاسی    

از سوی دیگر نظریه شیوه تولید آسیایی مبیّن فرآیند شکل گیری نظام استبداد شـرقی و دولـت پـیش از سـرمایه داری                     
  .آن نمی تواند باشد است و طرح نظری مناسبی برای بررسی جوامع امروزی و روابط بسیار پیچیده دولت و جامعه 

    بررسی ماهیت دولت در ایران -الف
نظریه استبداد شرقی را بسیاری از محققان و پژوهشگران مسایل ایـران بـرای توضـیح چگـونگی شـکل گیـری و نـوع                         
دولتهای ایران قرن نوزدهم به کار برده اند و تأکید دارند که دولـت ایـران سـالهای سـلطنت پهلـوی هـا از جنبـه هـای             

ف ادامه همان دولتهای قبل از انقالب مشروطیت می باشد ؛ به ویژه آنکه پس از طرح و انجام اصـالحات ارضـی                       مختل
 و بروز دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در نظام زراعـی و کـشاورزی ناشـی از اصـالحات ، نظریـه                  1342در سال   

چـون دولـت مطلقـه ، دولـت وابـسته ، دولـت              شیوه تولید آسیایی در تبیین ماهیت دولت نسبت به سـایر نظریـات ، هم              
  .نخبگان و سلطانیزم در میان اندیشمندان علوم اجتماعی و فعاالن سیاسی از مقبولیت بیشتری برخوردار گردید 

پژوهشگران و محققان مسایل ایران در ارزیابی ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی و ماهیت و کارکرد دولتهای ایران      
گروهی از محققان با توجه به شرایط پیشاسرمایه داری ایران و با : م را می توان به دو گروه تقسیم کرد        قبل از قرن بیست   

تأکید بر شباهت های تاریخی ایران با تاریخ اروپا و شدیداً متأثر از نظرات محققان مارکسیـست روسـی یعنـی افـرادی                  
  . داری به کار می برند ی ایران پیشاسرمایهالگوی فئودالیسم را برای بررس همچون دیاکونف و پطروشفسکی ،

گروهی دیگر از جمله محمدعلی همایون کاتوزیان و محمد علی خنجی و به نحوی جان فوران ، یرواند آبراهامیـان و                     
احمد اشرف با تأکید بر تفاوت های تاریخی ایران و اروپا ، الگوی شـیوۀ تولیـد آسـیایی را در بررسـی خـود بـه کـار                             

شـیوه تولیـد آسـیایی کـارل مـارکس و      : روی هم رفته نظریـات آسـیایی ایـران از سـه مفهـوم عمـده یعنـی                . بندند   می
  .گیرند فریدریش انگلس ؛ سلطه پدرساالرانه ماکس وبر و استبداد آسیایی کارل ویتفوگل بهره می



 
   
   

  

23

 
  ]  تا آغاز قاجاریهتاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از صفویه[     تحوالت سیاسی

www.departeman.com          66912180   ـ 09123787199         .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

اسی شیوه تولید و محمدعلی خنجی در مقاله ای مفصل در نقد دیدگاههای محققان مارکسیست روسی بر چند فرق اس      
از جمله اینکه مالکیـت فئـودال اروپـایی یـک مالکیـت      . شکل حکومت آسیایی با نظام فئودالی غرب تأکید می ورزد   

ثابت است ، در حالی که مالکیت مالک بزرگ ایرانی یک مالکیت کـامالً متزلـزل اسـت و بـا تغییـر سلـسله سـالطین                           
ن بـرود ، بلکـه بـه مالکیـت او نیـز خاتمـه داده شـود همچنـین فئـودال                      ممکن است نه تنها قدرت و اقتدار مالک از میا         

اروپایی همیشه در قصر فئودالی خود ساکن بوده و از محدوده جغرافیایی متعلق به خود حفاظت می کرد ، اما بـزرگ                       
ومـت  در حک . مالک شرقی اغلب در دربار به سر می برد و قدرت او بدین خاطر ناشـی از میـزان حمایـت دربـار بـود                          

مطلقه شرقی هیچ کس از سلطه و قدرت دولت در امان نیست ، به عبارت دیگر حکومـت در وجـه تولیـد آسـیایی بـه                           
برخالف اروپای غربی که در برابر حکومت مطلقه ، معارضین نیرومندی همچـون         . معنی واقعی کلمه بالمعارض است      

  .فئودال ها و زعمای مذهبی قرار گرفته اند 
کاتوزیان بیش از هر پژوهشگر دیگری در نوشته های بسیار متنـوع و بحـث برانگیـز خـود دربـاره                     محمد علی همایون    

او . تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران ، اصطالح استبداد شرقی را به مثابه شکل سیاسی شیوه تولید آسیایی به کار می برد                     
یکـی جامعـه خـشک و    : فهـوم اشـاره دارد   در بررسی تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران پیش از سرمایه داری بـه دو م     

  .منزوی و دیگری استبداد ایرانی 
 اجتماعی کشاورزی که دارای اجتماعات پراکنده اسـت ، اشـاره دارد و              –جامعه خشک و منزوی به ساختار اقتصادی        

ل قدرت بی حد و استبداد ایرانی به دولت متمرکزی اشاره دارد که با استفاده از دیوان ساالری عظیمی مبادرت به اعما     
  .حصر می نماید 

فقـدان فئودالیـسم غربـی از نظـر     . او معتقد است که در ایران هیچ گاه فئودالیسم به سبک و سیاق اروپا به وجود نیامـد            
وی هم به خاطر ساختار منحصر به فرد اقتصادی یعنی نبود واحدهای مستقل و توانمند اقتصادی ناشی از کمبود آب و                     

  . ه آن و هم به ساخت سیاسی یعنی وجود یک حکومت متمرکز و قدرتمند برمی گردد چگونگی دستیابی ب
به اعتقاد کاتوزیان گستردگی مالکیت دولتی به دلیل کنترل انحصاری بر آب و زمـین و ضـعف طبقـات اجتمـاعی بـه                        

. ن آب گردیده است     دولت ماهیت فراطبقاتی بخشیده ، هرچند در تاریخ معاصر منابع زیرزمینی از جمله نفت جایگزی              
او با توجه به ماهیت مطلقه و فراگیر نظام پهلوی ها و به ویژه با توجه به کارویژه های دولتهـا ، سلـسله پهلـوی را ادامـه             

 به بعد وابستگی زیادی بـه       1340دولت محمدرضاشاه از اوایل دهه       .کند  میسلطنت سلطه های پادشاهی قبلی ارزیابی       
اسـتقالل  . و خصلت ورا طبقاتی آن تشدید و بر ویژگی های اسـتبدادی آن افـزوده گردیـد                  درآمدهای نفتی پیدا کرد     

 نـوعی اسـتقالل عمـل و        – بـر اسـاس درآمـدهای نفتـی          –نسبی و عدم وابستگی دولت به گروهها و طبقات اجتماعی           
را بـسیار آسـیب     گستردگی مالکیت و حوزه نظارت دولتی غیرمنعطف را به همراه داشت که در نهایت ساختار دولت                 

پذیرتر و شکننده نمود و با توجه به گستردگی دیوان ساالری ناکارآمد ، دولت نتوانست در برابـر مخالفـان اجتمـاعی                      
 با همه تفاوتهایی کـه بـا قیـام هـای سـنتی ایرانیـان و انقـالب                   1357تاب بیاورد و در مقابل انقالب ضد استبدادی سال          

ه آنکه کاتوزیان در نوشته های خود درصدد است تا الگوی تـاریخی عـامی               خالص. مشروطیت داشت ، تسلیم گردید      
در واقع الگوی عام کاتوزیان مبین ایـن سـیکل اسـت کـه نخـست یـک دولـت                    . برای جامعه و دولت ایران ارائه دهد        

ه و گیرد ، سپس در پروسه تاریخی ، با چالش ها و مقاومت ها و شورش های مختلف روبه رو شـد        استبدادی شکل می  
  .ها تمایل به ایجاد حکومتی استبدادی دوباره به وجود می آید  ثباتی در پی این بی
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احمد اشرف از دیگر جامعه شناسان ایرانی است که فقدان فئودالیسم اروپایی در ایران را حاصل حضور عامل سلطنت                   
او . روکراتیـک را بـه وجـود آورد         داند که به جای ایجاد گروههای مستقل و قدرتمند ، نظام زمینداری بو            موروثی می 

 آسیایی که بر زمینداری بوروکراتیـک تـسلط داشـت و            –به پیروی از ماکس وبر معتقد است ساختار سیاسی موروثی           
  .مانع تکامل سرمایه داری شد و مانعی برای عقالنی شدن بورژوازی گردید : کرد کشاورزی و تجارت را کنترل می

مند خود تحت عنـوان مقاومـت شـکننده معتقـد اسـت کـه نظـام ایلیـاتی و شـیوه تولیـد                        جان فوران نیز در رساله ارزش     
شبانکارگی با مشکل اساسی آب و نحوه توزیع آن روبه رو بوده اسـت و از آنجـایی کـه آب بـرای نظـام کـشاورزی                           

م آن موجـب    حیاتی بوده ، تسلط بر منافع آبی هم حیاتی تلقی می شـد و لـذا سـلطه بـر منـابع آب و نظـارت بـر تقـسی                             
بنابراین پیدایش و سرشت دولت در ایران از نظـام آبیـاری و تـسلط بـر منـابع آبـی نـشأت        . پیدایش استبداد شرقی شد     

گیری طبقـات مـستقل را در ایـران از میـان بـرد و تنهـا                گرفته است ، ضمن اینکه نظام سیاسی اقتدارگرا امکانات شکل         
  .بسنده شد به دو گروه ارباب و رعیت 

مر می توان برای تاریخ ایران پیشاسرمایه داری اعم از عصر خلفا و یا سالهای حکومت سلسله صـفویه از نظریـه                     آخراال
او در بحث خود پیرامون شیوه تولید آسـیایی  . استبداد شرقی دیوان ساالرانه و جامعه پراکنده یرواند آبراهامیان نام برد  

رزد که دولت بـه خـاطر برخـوردار بـودن از یـک دسـتگاه دیـوانی                  در این دوره های تاریخی بر این نکته تأکید می و          
بزرگ ، کارهای عمومی را به عهده دارد و بدین جهت دولتی نیرومند محسوب مـی شـود ، ضـمن اینکـه پراکنـدگی                 

البتـه آبراهامیـان دیـوان سـاالری متمرکـز          . جامعه و ضعف نیروهای اجتماعی بر نیرومندی دولـت شـرقی مـی افزایـد                
تبداد شرقی که کار تدارک خدمات عمومی را بـر عهـده دارد ، بیـشتر بـرای تحلیـل تحـوالت سیاسـی و                         حکومت اس 

اجتماعی ایران عصر صفوی مفید می داند ، اما در توصیف و تبیین سلطنت های اسـتبدادی و دولتهـای شـرقی کـه در                         
  .چ وجه به کار نمی برد آنها حاکمان بر امور آبیاری و نظارت بر اداره حکومتی دخالت ندارند ، به هی

  1  نقدی بر نظریه استبداد شرقی -ب
به رغم اینکه با کاربرد استبداد شرقی برای تحلیـل جوامـع شـرقی از جملـه جامعـه ایـران ، مـی تـوان بـه ضـعف هـای                      

 کنندگی بیشتر مسایل سیاسی نسبت به مسایل اجتمـاعی و اقتـصادی           اقتصادی و سازوکارهای آن پی برد و میزان تعیین        
بدین خاطر نباید انتظـار داشـت بـا         . را بهتر نشان داد ، در عین حال این نظریه دارای نارسایی های نظری بسیاری است                 

استفاده از آن بتوان به تمامی علتهای چندگانه مسایل پیچیده اجتماعی و سیاسی پی برد و تمام زوایای پنهان و آشـکار                      
اکثر طرفداران نظریه شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی به        . خ تبیین کرد    روابط دولت و جامعه ایرانی را در طول تاری        

و نظریـه جامعـه آب پایـه    » آنتـی دورنیـگ    « ویژه کاتوزیان ، معتقد است رویکرد استبداد دیـوانی انگلـس در کتـاب               
هماننـد آبراهامیـان بـا      ویتفوگل در کتاب استبداد شرقی به تنهایی قادر به توصیف شرایط ایران نیست ، از همین رو او                   

توسل به رویکرد پیشنهادی مارکس ، ماهیت دولت در کشورهای آسیایی را در قالب گـزاره هـای کلـی بـا وضـعیت                        
  . سیاسی و اجتماعی ایران در عصر میانه انطباق می دهد 

زمانی و  این کل نگری یا یک بندنگری اقتصادی مانع دخالت دادن متغیرهای مهمی همچـون تحـوالت تـاریخی ، سـا                    
  .فرهنگی در تبیین ماهیت دولت بوده است 

                                                           
  دکتر ازغندی ، منبع پیشین. 1
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تمامی نظریه پردازان استبداد شرقی بنیاد استبداد شرقی را متکی به بوروکراسی گسترده ای می پندارند که عمده ترین                   
وظایف آنها اداره شبکه آبرسانی است ، در حالی که اداره امور سیاسی کـشور در سـالهای سـلطنت پادشـاهان قاجـار                        

ای  آنها بر جامعه  . دیوان ساالری بزرگی نداشتند     ند که بر اساس قاجاری و به عهده اعضا خانواده قاجار بوده ولی              هرچ
کردند که شیوه آبیاری غیرمتمرکز آن حتی باعث تقویت اجتماعات و متنفذین محلی در برابر حکومـت                 حکومت می 

ه اعتبار اکثر تـاریخ نگـاران ، سیاسـت و حکومـت خـان               اصوالً در شرایط سیاسی قرن نوزدهم ب      . مرکزی نیز شده بود     
بـه نظـر مـا      . خانی به صورت تضعیف حکومت مرکزی از طریق ایجاد و وجود مراکز تصمیم گیری متعدد بوده است                  

اصوالً وجود دیوان ساالری بزرگ به سبکی که در نظریه مارکس و انگلس مطـرح شـده ، نمـی توانـد یـک ویژگـی                          
  . ی در ادوار مختلف تاریخ سیاسی و اجتماعی ایرانی بوده باشد ضروری استبداد ایران

چنانکه قبالً اشاره شد ، نظریه پردازان استبداد شـرقی بـر دو عـضو اصـلی شـیوه تولیـد آسـیایی ، یعنـی وجـود دولـت                              
ی توان در قدرتمند و منزوی و پراکنده بودن جوامع تأکید دارند ، در حالی که نه تنها یک عضو بلکه هر دو عضو را م 

جامعه ای عشایری و کوچنده که هیچ گونـه نقـش تأثیرگـذاری بـر شـیوه تولیـد و شـکل گیـری و ترکیـب نیروهـای                     
واقعیت این است که از سلـسله  . اجتماعی جدید ندارند ، مشاهده کرد ولی نه برای تمامی جوامع در روند تکامل خود  

  .یری ایرانیان و ساختار اجتماعی را متحول ساختند صفویه به بعد حضور عوامل نوین ساز متعددی زندگی عشا
به نوشته جان فوران ، حضور اقتصاد شهری و شکل گیری شیوه تولیـد خـرده کـاالیی بـه عنـوان عامـل تأثیرگـذار بـر                        
اقتصاد و نهایتاً بر ماهیت دولت ، نهاد مذهب و حضور علمـا در صـحنه سیاسـت از همـان سـالهای سـلطنت پادشـاهان                           

الملل از طریق گسترش روزافزون روابط با جهان خارج که آخراالمر به ادغام اقتصاد ایـران                 ثیرات نظام بین  صفویه و تأ  
در اقتصاد جهانی منتهی گردید و عوامـل تأثیرگـذار دیگـری بـر تبیـین دولـت ، توانـایی نظریـه اسـتبداد شـرقی را در                             

  .کشند اجاریه شدیداً به چالش میتوصیف ماهیت دولت ایران ، حتی در همان دوره تاریخی صفویه و ق
در نقد نظریه استبداد شرقی به چند نکته دیگر باید توجه داشت ؛ یکی اینکه کاتوزیان دولت را صـرفاً در حکـم یـک                

عالوه بر این هم او و هـم آبراهامیـان دولـت را بـه               . دهد و هیچ کاری به ساختار ندارد        کارگزار مورد ارزیابی قرار می    
قدرتمند و بالمنازع و بدون شالوده که بر ساختار اجتماعی جامعه کشاورزی و جوامع منـزوی و پراکنـده                   مثابه نیرویی   

 طبقاتی و مخالفت نیروهای اجتماعی مصون می باشد ، –تحمیل شده و به مثابه متغیر مستقلی که از منازعات اجتماعی          
  . تلقی می نمایند 

نسبت » کوتاه مدت و کلنگی بودن جامعه ایران « کاتوزیان تحت عنوان    آخراالمر باید اذعان داشت که دیدگاه جدید        
به رویکرد پرابهام استبداد شرقی در توضیح و تبیـین تحـوالت سیاسـی و اجتمـاعی یـک صـد سـاله ایـران سـازگاری                           

ت در نگـاه نویـسنده ، جامعـه کوتـاه مـدت جامعـه ای اسـت کـه در آن انباشـ                     . بیشتری با واقعیات تاریخی دارا اسـت        
درازمدت علم و دانش و سرمایه و فرهنگ مشکل است در نتیجه درجا می زند یا در اثر نوسـانات گهگـاهی ، از نـوع                          

کند و جامعه کلنگی مکمل همین وضع است ، چون خیلی از آن چیزهایی را هم که در کوتاه مدت سـاخته                      شروع می 
  .کند ، تا از نو بسازد خراب می
  یمونال   نظریه دولت پاتر-بند دوم 

از . پاتریمونیالیسم همانند نظریه استبداد شرقی ماهیت سیاست و حکومت را از بعد داخلی مورد مداقّه قرار داده اسـت                    
  پاتریمونیالیسم نوعی حاکمیت سیاسی سنتی اسـت کـه در آن یـک               - جامعه شناس برجسته آلمانی      –نظر ماکس وبر    
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وبـر  .  و طویـل اداری و بـه شـکل اجبـارآمیز اعمـال مـی کنـد        خاندان پادشاهی، قـدرت را از طریـق دسـتگاه عـریض     
پاتریمونیالیسم یا سلطه موروثی را عمدتاً برای کشورهای خاورمیانه مطرح سـاخت و معتقـد اسـت کـه ابتـدایی تـرین                       

 اجرایی ایـن اقتـدار را بـه صـورت           –گیرد و دستگاه اداری     ساخت سیاسی سنتی با اقتدار یک رئیس بر قبیله شکل می          
توسعه و گسترش اعضای ایـن بوروکراسـی عظـیم و           . تقیم از اعضا گسترده خانواده پدرساالر به وجود آمده است           مس

، سـاخت پدرسـاالرانه را بـه سـاخت پاتریمونیالیـسم مبـدل              اعضای خانواده به مـأمورین حکـومتی      تغییر ترکیب آن از     
نیال را پس از گذرانـدن دوره کاریزمـایی اولیـه ،            بدین خاطر از نظر او جوامع اسالمی نوعی ساخت پاتریمو         . سازد   می

  . تجربه و ایجاد کرده اند 
سلطانیـسم اصـطالحی   . کنـد  در سنخ شناسی رژیم های سنتی ، وبر پاتریمونیالیسم و سلطانیسم را مترادف هم تلقی می         

حالـت افراطـی رژیـم هـای        بود که برای توصیف نظام های سنتی با تأکید بر نظام های سنتی خاورمیانه استفاده کرد و                  
پاتریمونیالیسم است که در آنها سلطه بر پایه اراده شخصی قرار گرفته و باالترین مقام حکومتی اعم از شاه یا رئـیس و                       
یا حاکم و یا هر عنوان دیگری از تمامی قید و بندهای نظام سنتی آزاد اسـت و لـذا بـه جـای اعمـال قـدرت رسـمی و                          

  .  چاکرمنشانه و وابستگی های خصوصی ، شبکه اصلی ارتباطات حکومتی را شکل می دهد قانونی ، روابط وفادارانه و
 در نظــام پاتریمونیــال : از نظــر مــاکس وبــر در یــک جمــع بنــدی ویژگیهــای اصــلی نظــام پاتریمونیالیــسم عبارتنــد از 
یـار انحـصاری شـخص      بوروکراسی های اداری و سیاسی به صورت کامل به مثابه ابزار و سازمانهای خصوصی در اخت               

در شرایط حاکمیت قدرت سیاسی یک جانبه شـخص پادشـاه و تحـت رژیـم پاتریمونیـال شـاهد                    . پادشاهی قرار دارد    
رژیم پاتریمونیال بر خالف نظام فئودالیسم هـیچ تعهـدی نـسبت بـه           . رشد نظام سرمایه داری ناقص دالل صفت هستیم         

دین خـاطر بالمنـازع در صـحنه اقتـصادی حاضـر و فعـال اسـت و                  حفظ مرزها و فعالیت نیروهای اجتماعی نـدارد و بـ          
آخراالمر اینکه فرق نظام اداری پاتریمونیال با دیوان ساالری های عقالنی ، مبهم بودن مرز میـان دو حـوزه عمـومی و                       

  . خصوصی است 
شـنگ شـهابی ،   پس از جنگ دوم جهانی تعدادی از شارحین و طرفداران نظرات ماکس وبر ، همچون خوان لینز ، هو                  

و بریان ترنـر ، در ادامـه سـنت وبـری و در هماهنـگ کـردن       جیمزبیل ، کارل لیدن ، راینهادر بندیکس ، احمد اشرف         
ایـن پژوهـشگران در     . کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی تالش های قابل توجهی انجام دادنـد             نظرات او با شرایط     

به عقیده خوان لینز نظام های نئوپاتریمونیالیـسم کـه          . ل تفاوت قائل هستند     پیاده کردن نظام پاتریمونیال با نئوپاتریمونیا     
عـالوه بـر ایـن در اکثـر نظـام هـای             . از دل مناسبات مدرن برآمده در شکل افراطی تر و شخصی تر ظـاهر مـی شـوند                   

تیار حاکم بـاقی  نوپاتریمونیال عناوین رسمی و نهادهای دموکراسی برقرار هستند ولی قدرت اصلی بسان گذشته در اخ 
نظام نئوپاتریمونیال همچنین آمیزه ای از خویشاوندپروری ، رفیـق بـازی ، اعطـای پـاداش و امتیـازات بـرای                      . می ماند   

جلب وفاداری ، اتکا به نیروهای خارجی ، آسیب پذیر بـودن دولـت از نیروهـای اجتمـاعی اسـت و از جنبـه شخـصی                
ر عدم باور به یک ایدئولوژی خـاص و تعهـد بـه اهـداف شخـصی بـه جـای                     قدرت با نظام توتالیتر و اقتدارگرا به خاط       

  .کند اهداف عمومی و نهادینگی بسیار پایین ، فرق می
گونه که گفته شد ، تعریف ماکس وبر از سلطانیسم محدودتر از تعریفی است که محققان و پژوهشگران نـامبرده        همان

 برای تمرکز خودکـامگی فـوق العـاده قـدرت سیاسـی شـخص حـاکم و        اند ، چرا که او این اصطالح را اوالً     ارائه داده 
قیدی او نسبت به قید و بندهای سنتی به کار می برد و ثانیاً این اصطالح را تنهـا بـرای کـشورهای آسـیایی از جملـه                             بی
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م از دیـد    امپراتوری عثمانی سالهای قبل از قرن بیستم مناسب می داند ؛ در حالی که اصلی ترین شاخص های سلطانیس                  
پژوهشگران جدید تمرکز قدرت سیاسی در دست فرماندهان عالی رتبه نظامی است و این امر محـدود بـه کـشورهای                     
آسیایی و خاورمیانه نمی شود ، بلکه دولتهای زیادی را می توان در آفریقا و کشورهای آمریکای جنوبی سراغ گرفت                    

ن نظریه پاتریمونیال با تفکیک شکل سنتی پاتریمونیالی با شکلی          طرفدارا. که ویژگیهای مدل سلطانیسم را دارا هستند        
افراطی آن یعنی سلطانیسم و با توجه به سنخ قدرت رژیم های تازه تأسیس در حال توسعه ، تـالش کـرده انـد آسـیب                          

ل تـری نـسبت بـه تعریـف وبـر ، بـه حـداق        پذیری های مدل کالسیک پاتریمونیال ماکس وبر را با ارائه تعریف مناسب         
هـای خـود بـرای     از میان تعاریف مطرح شـده ، تعریـف دولـت پاتریمونیـالی کـه جیمـز بیـل در نوشـته                 . کاهش دهند   

  :او به شش ویژگی اشاره دارد . کشورهای خاورمیانه ارائه می دهد از دیگر تعاریف جامع تر است 
ریـق سـازمانها و روابـط شخـصی     شخص پادشاه یا حاکم در رأس هرم قدرت سیاسـی و اقتـصادی قـرار دارد و از ط                 .1

حتی اگر نهادهای مشارکت قانونی رسـمی هـم وجـود داشـته باشـد ،      . کند نه از طریق سازمانهای رسمی       حکومت می 
  . گردد تمام آنها جنبه صوری و فرمایشی دارند ، بدین خاطر همه چیز به نوک هرم برمی

. گـردد به غیررسمی شدن آن منتهی می ر نهایت   شخصی بودن امر سیاست و تجمع قدرت در وجود یک شخص ، د             .2
بـدین خـاطر هـیچ یـک از         . ساخت قدرت از نهادینگی گریزان است ، تصمیم گیری ها غیرشفاف و پشت پرده است                

نهادهای قانونی و سازمانهای رسمی در این فرآیند نقش ندارند ، ضمن اینکه شخص حـاکم هـیچ تعهـدی بـه اجـرای                        
  .ای سنتی ندارد اصول قانونی و قید و بنده

به شدت متمرکز و شخـصی اسـت ، الزم اسـت حـاکم در               از آنجایی که تصمیم گیری ها در نظام های پاتریمونیال            .3
فرآیند تصمیم گیری هر چه بیشتر از خویشاوندان و کسانی که در محفل درونی او جایگـاهی دارنـد ، کمـک بگیـرد                        

کننـد هرچـه     درگاه برای دستیابی به شأن و مقام و پست کلیدی سعی مـی             در مقابل ، آشنایان و مقربین     ) . هزار فامیل    (
  .بیشتر به او نزدیک شده ، وفادارانه به او خدمت کنند 

درسـت اسـت کـه حـاکم        . سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن از اصول و ویژگیهای یک نظام پاتریمونیال اسـت                 .4
 ولی برای کنترل سلطه بر آنها مرتـب کـنش و رقابـت ناسـالم     نیازمند کمک محفل درونی و خویشاوندان خود است ،        

در واقع کـار حـاکم یـک نـوع تولیـد و بازتولیـد قـدرت در                  . کند و آنان را به جان هم می اندازد           میان آنان ایجاد می   
  .د کند سلطه و بقا عمر خود را تضمین نمایتمامی سطوح خانواده ، دوستان و کارمندان است و بدین وسیله سعی می

گفتیم بقا نظام در گروی اعمال سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن یعنی ایجاد تنش دایمی میان طرفداران وفادار بـه کـانون                        .5
در ایـن شـرایط بـه گفتـه مـاکس وبـر وجـود یـک                 . گیرنـد   اصلی قدرت و نیروهایی که به هر علتی از کانون قدرت فاصله مـی             

  . به شخص حاکم ، به مثابۀ فرمانده کل نیروهای مسلح کشوری و لشکری الزم است ساالری بزرگ و کامالً وفادار دیوان
کنند با ایجاد ارتباط بین حکومت خود بـا مـذهب ، آن را              در کشورهای خاورمیانه حکام سنتی پاتریمونیال سعی می        .6

خص اول مملکـت نقـش      در این نوع نظام هـا شـ       . به نحوی منطقی جلوه دهند و مشروعیت و مقبولیت به دست آورند             
  .بنابراین مخالفت با او برابر عداوت با قادر متعال و سزای او بسیار سنگین است . ظل اهللا و موهبت الهی را داراست 

   پاتریمونیال و ماهیت دولت در ایران-الف
ه در ایـران    جیمز بیل و هوشنگ شهابی بیش از هر پژوهشگر دیگری از وجود نظام پاتریمونیـال در خاورمیانـه از جملـ                    

جیمز بیل همراه با کارل لیدن دولت پهلوی دوم را بـه خـاطر دارا بـودن ویژگیهـایی چـون شـخص                       . کنند   صحبت می 
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 به مثابـه یـک دولـت بـا      گرایی ، تفرقه اندازی و رقابت ناصحیح ، عدم اعتماد به دیگران و تصمیم گیری غیرعقالیی ،           
کننـد کـه محمدرضـا شـاه هماننـد          دن در تألیف مشترک خـود ادعـا مـی         بیل و لی  . کنند  تریمونیال ارزیابی می  ماهیت پا 

پدرش از استقالل بسیار باالیی برخوردار بوده و موفق شد در زمینه های اقتصادی و اجتمـاعی دسـت بـه اصـالحات و                        
یـزی شـده    ی برنامه ر   پاتریمونیال –تغییرات اساسی بزند ، ولی چون این اقدامات نوسازگرایانه بر اساس الگوهای سنتی              

در واقع محمدرضا شـاه فقـط قـادر شـد سـازوکارهای نظـام            . بود ، نتوانست به موفقت های پیش بینی شده دست یابد            
پاتریمونیالیسم را تکامل ببخشد ، ولی حاضر نشد از تمـام ویژگیهـای آن از جملـه تمرکـز قـدرت ، ضـل الهـی بـودن                         

  .پادشاه و عدم اعتماد به دیگران دست بردارد 
هابی در مجموعه مقاالتی که به همراه خوان لینز به رشته تحریر درآورده دولـت ایـران در مقـاطع تـاریخی                    هوشنگ ش 

، پانزده سال آخر سلطنت محمدرضاشاه را با ویژگیهای  1356 تا 1342، هشت سال آخر سلطنت رضاشاه و  1320 تا 1312
 خودکامگی در سالهای سلطنت پدر و پسر ، با شخصی     از نظر او تمرکز قدرت و     . نظام پاتریمونیال منطبق دانسته است      

  . شدن قدرت همراه بوده است 
حکام نظام های پاتریمونیال ، بیشتر کسانی که او را در به قدرت رسیدن و شاه شدن یاری رساندند بـا اعمـال سیاسـت                         

. شـاه کـامالً صـادق اسـت         ترس و پاداش یا تنبیه و تشویق طرد می نمایند ؛ وضعیتی که در مورد رضاشاه و محمدرضا                 
همان گونه که رضاشاه در شانزده سال سلطنت خود تعداد بسیاری از نزدیکان خود را اعدام یا خانه نشین کرد ، ماننـد                       

در زمان محمدرضاشاه نیز همین رویداد ادامه یافت و تکنوکرات ها           . فیروز میرزا ، داور ، تیمورتاش ، اسدی ، فروغی           
به نظامی و غیرنظامی از جمله رزم آرا ، قوام ، مصدق ، امینی ، ارسـنجانی کـه توانـسته بودنـد               و حقوق بگیران عالی رت    

  . دارای قدرتی باشند ، با اتهامات مختلف و بهانه های گوناگون از صحنه سیاسی طرد گردیدند
ری طـرح هـا بـه    کند با اعطـای مناصـب مهـم اداری ، واگـذا    شاه همزمان با طرد و حذف نیروهای قدرتمند ، سعی می    

از بنیاد پهلوی مـی تـوان       . عنوان مرحمتی ، شبکه ای از حامیان مورد اعتماد و وفادار به خود و دربار را به وجود آورد                    
حامیـان شـاه در     به عنوان مهمترین شبکه حامی پروری به مثابه ابزاری تعیین کننـده بـرای جلـب حمایـت و مـساعدت                      

ه با توجه به اینکه انگیزه وفاداری در این نوع نظام ها بر آمیزه ای از تـرس و پـاداش ،                      البت. نام برد    1356تا   1340سالهای  
تفرقه و نفاق استوار است و پادشاه هیچ گاه قادر بـه کـسب مقبولیـت و برخـورداری از حمایـت مـردم نخواهـد بـود ،                   

اطر نظام های پاتریمونیـال بـیش از        بدین خ . کند بقای خود را به اتکاء نیروهای خارجی تضمین نماید           بالجبار سعی می  
هر نوع نظام سیاسی دیگری در برابر چالش های سیاسی ، بحـران هـای اقتـصادی و اجتمـاعی و جنـبش هـا بـه شـدت                  

 به رغم اقدامات و اصـالحات       1357و محمدرضاشاه در بهمن      1320سقوط سریع رضاشاه در شهریور      . آسیب پذیرند   
 اجتماعی ، اداری و صنعتی کـشور انجـام دادنـد مـی توانـد مبـین یـک چنـین                      اساسی که در شئون مختلف اقتصادی ،      

  .ویژگی بوده باشد 
بـودن قـدرت سیاسـی را       جمع بندی نظرات طرفداران نظام پاتریمونیال بدین ترتیب خواهد بـود کـه همگـی شخـصی                  

های پس از کودتای    شخصی بودن قدرت در سال    . کنند  مهمترین و اساسی ترین ویژگی ساختار قدرت دولت تلقی می         
ــوان ســاالری اداری و تمــام ســازمانهای رســمی    1332 مــرداد 28 ــانونی ، دی  موجــب شــد کــه نهادهــای مــشارکت ق

در واقـع مقـام سـلطنت بـه         . بوروکراتیک همچون نیروهای مسلح به عنوان ابزار حفظ قدرت شاه به کار گرفته شـوند                
قدرتها حول محور او می چرخید ، بدون آنکه کنترل رسـمی          تدریج به تنها نهاد موجود مملکت مبدل گردید که همه           
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غیرمترقبه نبود که به مرور زمان روند تمرکز قدرت درکنار اطاعت و جان نثاری نخبگـان                . و قانونی وجود داشته باشد      
سیاســی ، اعــم از اعــضای عــالی رتبــه مجریــه و نماینــدگان مجلــس نــسبت بــه مقــام ســلطنت و برخــورداری دربــار از 

  .های بیگانگان موجب ایجاد روابط ناهنجاری شد که نتیجه ای جز به بن بست رسیدن جامعه سیاسی نداشت  حمایت
وظایف قانونی و کارکرد سازمانهای نظـامی و        . محمدرضاشاه همانند پدر خود توسط نیروهای نظامی به قدرت رسید           

 کشوردر زمان رضاشاه و پسرش محمدرضاشـاه بـه   نظامیان به عنوان سازمان یافته ترین و بانظم ترین سازمانهای رسمی  
مهمترین نهاد پاتریمونیالیستی حکومت بدل گردیدند ، به گونه ای که حفظ نظـام سـلطنت و تـداوم قـدرت بـاالترین                       

در واقـع اتکـاء     . مقام سیاسی کشور را به کارویژه اصلی خود یعنی دفاع از وطن و تأمین منافع عمومی تـرجیح دادنـد                     
. ب شاه به نظامیان و سازمانهای نظامی نمایانگر عمق بی اعتمادی شـخص شـاه بـه اطرافیـانش مـی باشـد                    حد و حسا   بی

غیرمترقبـه نبـود کـه اغلـب        . روی هم رفته قدرت محمدرضاشاه بدون تردیـد در نیروهـای مـسلح او نهفتـه شـده بـود                     
 نفـر از  13دنـد ، بـه نحـوی کـه از     مشاوران و شخصیت های اصلی محفل درونی او را فرماندهان نظامی تشکیل مـی دا   

  . نفر از برگزیده ترین آنها را فرماندهان عالی رتبه نظامی تشکیل می دادند 7نزدیکترین مشاوران شاه ، 
دربار در سالهای سلطنت پهلـوی هـا        . عنصر دیگر توجیه کننده ماهیت پاتریمونیالیستی رژیم پهلوی وزارت دربار بود            

به عبارت دیگر وزارت دربار زیـر نظـر مـستقیم    . گیری های مهم مملکتی تبدیل شده بود تصمیم  به کانون اصلی تمام     
بـه خـاطر اهمیـت      . شخص شاه و با برخورداری از یک شبکه گسترده پرسنلی همـه امـور کـشور را زیـر نظـر داشـت                        

تـی دون رتبـه تـرین    گرفت ، چـرا کـه ح     العاده دربار هرکس که جویای کار و نام و نفوذی بود با دربار تماس می               فوق
وزارت دربـار همچنـین کـانون اصـلی         . عضو آن می توانست پیش از دیگر کانال های بوروکراتیک مؤثر واقـع شـود                

پیوند و ارتباط با واپس گراترین گروهها و نیروها و محل تجمع نهادها و گروههای غیررسمی بود که بـه علـت پیونـد                        
ایـن گروههـای وابـسته بـه        . ر مهمترین حامیان سلطنت را تشکیل می دادنـد          اقتصادی با بنیاد پهلوی و وابستگی به دربا       

   پیرو ، اقشار و طبقات مختلـف جامعـه را بـه حمایـت از قـدرت شـاه وا                    –کانون اصلی قدرت ، از طریق روابط حامی         
  . داشتند  می

بـه عبـارت دیگـر    . ظـام اسـت    از نظر مفسرین ، در نظام پاتریمونیال وجود یک ایدئولوژی عامل قوام بخش این نـوع ن                
 پاتریمونیالیـستی تلقـی     –داشتن ارتباط با سرمنشأ هستی و یا ناسیونالیسم را باید از دیگر ویژگی های نظام هـای سـنتی                    

 –بدین دلیل الزم بود دولت ایران ، دین اسالم و یا ناسینونالیسم را به عنوان یکی از اجـزای مهـم نظـام سیاسـی                          . کرد  
رضاشاه با قاطعیت تکلیف خود را مشخص . ن نهاد حاکمیت بالمنازع چند قرنی سلطنت معرفی کند   موروثی و به عنوا   

اتریمونیالیستی در ابعاد مختلـف     دولت او همزمان با مبارزه با روحانیون و نه با اسالم ، تجدید ساخت نظام پ               . کرده بود   
کردارش نسبت به مردم و جامعـه دوگانـه و معـارض            کامالً فراهم بود ولی وی قاطعیت پدرش را نداشته و لذا رفتار و              

بود ، یعنی از یک طرف در تالش بود سلطنت خود را به عنوان موهبت الهی به مردم بقبوالنـد و بـا ادعـای ظـل الهـی                             
بودن تخت و تاج ، مردم را به اطاعت از خود وادار سازد ، و از طرف دیگر تجدید ساخت نظام پاتریمونیالیستی ایران                        

  .ن را به عنوان وظیفه میهنی و ملی تبلیغ می نمود باستا
محمد رضاشاه معتقد بود که شاه پرستی از روز نخست نماد هویت و فرهنگ ایرانیان بوده و تأکید داشت که فرهنگ                     
ایران باستان و در هسته اصلی آن شاه پرستی که قابل قیـاس بـا ایـدئولوژی هـیچ دولـت دیگـری نیـست را بایـد تمـام                              

ای حکومتی ، به ویژه مراکز آموزشی ، فرهنگی و رسانه ای به مردم و خارجیان که درک مفهوم شـاه پرسـتی                       سازمانه
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ماروین زونیس همانند ویلیام شـوکراس موفقیـت محمدرضاشـاه در تجدیـد          . برای آنان بسیار دشوار است ، بشناسانند        
ش دسـتگاه حکـومتی و نخبگـان وابـسته بـه کـانون              یکی نق : داند  ساخت نظام پاتریمونیالیستی را ناشی از دو عامل می        

  . قدرت یعنی شاه و دربار به عنوان مروج و مبلغ اصلی فرهنگ شاه پرستی و دیگری اقتدارپذیری جامعه ایران 
زونیس حتی شرایط پذیرش اقتدار و سـلطه شـاه توسـط مـردم در تجدیـد سـاخت نظـام پاتریمونیالیـستی کـوروش و                          

از نظـر او حتـی بـا    .  ریشه داری می داند که ساختار روانی ایرانیان را تشکیل می داده اسـت  داریوش را متکی به غرایز  
، فرهنگ ناجی پروری و اقتدارپذیری به شکل عمیق تری در چارچوب حکومت دینی و نظـام        نظام پادشاهی فروپاشی  

  .تجدید ساخت شده است جمهوری اسالمی 
 و نبود نهادهای مشارکت قانونی کنترل کننـده قـدرت و سیاسـت ،               خالصه آنکه تمرکز یکجانبه قدرت در دست شاه       

گسترش روزافزون بوروکراسی های اداری و ناکارآمد و فاسد بودن آنهـا ، وجـود فرآینـد تـصمیم گیـری سیاسـی و                        
 وجود دوگانگی دیدگاههای سیاسـی و ایـدئولوژیکی در برخـورد پادشـاهان بـا مـردم ، فقـدان                      اقتصادی غیرعقالنی ،  

رسـمی و وابـستگی بـه قـدرتهای     اه توده ای و اتکـاء صـرف بـه نزدیکـان و خویـشان و مقـربین و سـازمانهای غیر           پایگ
، نظام های پاتریمونیالی را به شدت آسیب پذیر کرده بود ، به نحوی که در صـورت مواجهـه بـا چـالش هـای        خارجی

قوط غیرمترقبـه و سـریع رضاشـاه در         به عقیده هوشنگ شـهابی سـ      . جدی سیاسی و اجتماعی به سرعت فرو می پاشید          
 مـوروثی را از     – که بازتولید ساخت پاتریمونیالیـستی       1357 بهمن   22 و فروپاشی سریع پسرش در       1320سوم شهریور   

 دینــی پــس از –عوامــل بقــا دایمــی نظــام پادشــاهی و سلــسله پهلــوی تلقــی مــی کــرد و جــایگزینی نظــام پوپولیــستی 
   .1گذاردن نوع نظام ها را به نمایش میمحمدرضاشاه ، آسیب پذیری شدید ای

    نقدی بر نظریه پاتریمونیال -ب
در نگاه اول نظریه پاتریمونیال قابلیت تفهیم بیشتر سرشـت دولـت رضاشـاه و محمدرضاشـاه و نقـش آنـان در توسـعه                         

ه به برخی از آنها     در عین حال همانند هر نظریه دیگری دارای نقایص قابل توجهی می باشد ک             .  اقتصادی را دارا است     
یکی اینکه این نوع نظام ها چه به شکل پاتریمونیال و چه به صورت شخصی تر آن یعنی سلطانیسم یـا                     : اشاره می شود    

بنـابراین دور از  . همان نئوپاتریمونیالیسم به خاطر محدود بودن قدرت سیاسی ، پایـه مـشروعیت بـسیار ضـعیفی دارنـد            
 مقاومت ها و مخالفت ها روبه رو باشند و برای کنترل شرایط بحرانـی ، متوسـل بـه                    انتظار نیست که با طیف وسیعی از      

  . امیان را باید در این ارتباط دیداولویت قائل شدن این نظام ها به نظ. زور و استفاده از امکانات نظامی و قهرآمیز شوند 
 پاتریمونیـال را بـرای توصـیف        – ایراد اساسی دیگری بر ایـن دیـدگاه وارد اسـت ؛ مـاکس وبـر اصـطالح سلطانیـسم                   

های سنتی خاور نزدیک به کار می برد ، در حالی کـه پژوهـشگرانی کـه در سـالهای پـس از جنـگ جهـانی دوم                            نظام
نظرات وبر را به طور عام برای تحلیل ماهیت و کارکرد دولت کشورهای آسیایی ، آفریقایی و آمریکـای جنـوبی کـه             

، بدین خـاطر از ویژگیهـای محـوری نظـام سلطانیـسم مـوردنظر        به کار گرفته اند    د ، دارای نظام های استبدادی بوده ان     
به نظر می رسد تالش آنان بیشتر معطوف به یافتن برخی از ویژگیهایی است که بـا                 . ماکس وبر کامالً فاصله گرفته اند       

وردنظر پژوهشگران بـه حـدی زیـاد        عالوه بر این پراکندگی ویژگیهای م     . رژیم های توتالیتر و اقتدارگرا متمایز است        
  . است که برخی از آن را می توان در نظریات دولت مدرن نیز شناسایی کرد 

                                                           
 دکتر ازغندی ، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران ، نشر قومس . 1
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بدین خاطر برای دولت ایران . نظریه دولت پاتریمونیال همانند استبداد شرقی یک دیدگاه درونی و دولت محور است            
 استقالل و نقشی برای جامعه و ساختار طبقاتی آن سلطنت محمدرضاشاه نوعی استقالل قائل است و هیچ گونه سالهای  

در عـین حـال بـه نظـر         . گیرد و قادر به تحلیـل روابـط تـضادآمیز دولـت و جامعـه نیـست                  در مقابل دولت در نظر نمی     
با . امیرمحمد حاجی یوسفی دولت ایران علیرغم درجه زیاد استقالل که از جامعه مدنی داشت ، یک دولت قوی نبود                    

 بر روی قدرت دولت ایران ، مـدل پاتریمونیـال نـه تنهـا دیگـر حـوزه هـای قـدرت را در جامعـه نادیـده                             تأکید صرف 
گیرد ، بلکه نمی تواند ماهیت تناقض و تضاد میان دولت و جامعه مدنی را که زمینه سقوط محمدرضاشـاه در سـال                        می

  .  را فراهم ساخت ، تبیین نماید 1979
    دولت مطلقه -بند سوم 
و بـه ویـژه در فرانـسه از اواخـر قـرن             ه نظریه دولت مطلقه هم از جنبه نظری و هم از جهـت عملـی در اروپـا                   هرچند ک 

شانزدهم مطرح شد ، لیکن کاربرد دولت مطلقه به مثابه اصطالح سیاسی در ادبیـات اروپاییـان از اوایـل قـرن هجـدهم                        
 بین سال های فروپاشی شـیوه تولیـد فئـودالی و    این شکل از دول در تاریخ سیاسی کشورهای اروپایی  . متداول گردید   

دو عامل در ایجاد زمینـه هـای پیـدایش دولـت مطلقـه غیردینـی                . پیدایش و گسترش نظام سرمایه داری به وجود آمد          
در واقـع دولـت مطلقـه در        . یکی رفرماسیون یا اصالح دینی و دیگری بروز جنگ های گـسترده             : بسیار مؤثر بوده اند     

ی دو عامل به هم پیوسته ، نخست توسل به پیشینه تاریخی عقل گرای تمـدن غـرب و دوم بـا مـددجویی              اروپا در پرتو  
جنبش اصـالح دیـن بـه رهبـری     . فرهنگ دولت ساز دین مسیح ، فرآیند ملت سازی و دولت سازی را به انجام رساند            

بـر طبـق    . ان و حاکمان را محدود نمود       لوتر استقالل کلیسا و پاپ را در هم شکست و اقتدار اجبارآمیز پادشاه            مارتین  
اصول اساسی رفرماسیون همه می بایستی تابع قدرت حکام غیردینی باشند ، چرا که قادر به تأمین ثبـات هـستند و هـم                        

از طرف دیگـر جنـگ هـای داخلـی سـبب سـاز گـسترش        . اینکه تنها شخصیت پاسخگو در برابر پروردگار می باشند          
ضـمن اینکـه    . ه حکومت مرکزی قوی ، ارتشی دایمی و تضعیف قدرتهای محلـی شـدند               روزافزون عالقه شهروندان ب   

ایـن نیازمنـدی ،     . ایجاد ارتش های دایمـی نیازمنـد هزینـه ای عمـومی بیـشتر از طـرف حکومـت مرکـزی قـوی بـود                          
در کـانون و    بوروکراسی های نظامی و اداری را بیش از پیش به شخص پادشاه وابسته کرد و بدین ترتیب به تدریج او                     

  .محور اصلی دولت قرار گرفت و فراتر از همه قوانین و تنها شخص مسئول نزد خداوند تلقی گردید 
 اقتصادی حاکم بر جامعه اروپای دو قرن شانزدهم و هفـدهم ، سـؤاالتی در                –در هر حال تحت تأثیر شرایط اجتماعی        

الش بسیاری از اندیشمندان بـرای پیـدا کـردن پاسـخی            ت. ارتباط با چگونگی تأمین حق و حقوق انسانها مطرح گردید           
مناسب به سؤاالتی همچون آیا انسان نیازمند قهر دولتی است و یا برای تأمین منافع خود نیاز به نظمی بـر اسـاس قـانون              

بـوه  ژان بدن دانشمند فرانسوی در بح     . دارد ، زمینه ساز طرح نظریه دولت مطلقه توسط ژان بُدن و توماس هابز گردید                
از جامعه فرانسه رخت بربـسته بـود ، بـرای           کشمکش جنگ های مذهبی یعنی در سالهایی که آرامش و امنیت به کلی              

اولین بار مفاهیم دولت ، حکومت و جامعه را از یکدیگر تفکیک کرد و با ارایه تعریف جدیدی از دولت ، محوریـت      
به عبارت دیگـر حاکمیـت یـا بـه تعبیـر      . ت معرفی کرد دولت یونانی را کنار گذارد و حاکمیت را مهمترین شرط دول     

به باور او وجود دولـت  .  مطلق و دایمی محور اصلی نظریه دولت مطلقه را تشکیل می دهد              – قدرت کامل    –ژان بدن   
از نظر او تنهـا یـک قـدرت مرکـزی           . نیازمند شخصیتی واجد حاکمیت است و حاکمیت متضمن تفوق و تسلط است             

د به هرج و مرج داخلی کشور پایان دهد و چنین قدرتی در وجود شخصی بـه نـام پادشـاه تجلـی مـی                         نیرومند می توان  
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یابد، چرا که شخص پادشاه به مثابه نماینده خالق بر زمین بـا سـجایا و صـفات آسـمانی و برخـورداری از اسـتقالل در                           
هل و مدارا ، توان اعمـال حاکمیـت را   تأمین ثبات جامعه و با حسن بی طرفی نسبت به خواسته های مردم و رعایت تسا      

بدین تعبیر از نظر ژان بدن غایت دولت ، یعنی شخص پادشاه ، دفاع از مردم ، تأمین عدالت و فراهم کردن       . دارا است   
  .زندگی اخالقی برای آنان است 

ماننـد ژان بـدن از      او نیـز کـه ه     . توماس هابز فیلسوف انگلیسی از دیگر طراحان و طرفداران نظریه دولت مطلقه اسـت               
شرایط و اوضاع زمان حیات خویش به شدت متأثر بـود ، بـر ایـن امـر تأکیـد مـی ورزد کـه هـیچ کـس از افـراد بـشر                       

،  هابز مبارزه دایمی برای بقا استنتیجه چنین وضعی به باور. تواند در برابر دیگری از امنیت کافی برخوردار باشد        نمی
در ایـن شـرایط انـسان بـرای رهـایی از آشـوب و            . ه همه شکل خواهد گرفت      مبارزه ای که به صورت جنگ همه علی       

گذارد حقوق و قدرت فـردی خـویش را بـرای همیـشه بـه مرجـع ثـالثی ، بـه دولـت                        کند و قرار می   ناامنی موافقت می  
  .واگذار کند 

آسایش خود تمام قدرت و در واقع مردم برای جلوگیری از تجاوز بیگانگان ، پاسداری از جان و مال و تأمین امنیت و         
بدین ترتیـب لویاتـان     . اختیارات خویش را به زمامدار قدرتمند واحدی یا جمعی از مردان باکفایت واگذار می نمایند                

 آفریده مـی شـود و افـراد را بـه      ای مذهبی یا قدرت دولتی که خدایی فانی در برابر ایزد باقی است ،   این هیوالی افسانه  
به تبعیت از خود وادار می سازد ، ضمن آنکه این تبعیت به امنیت فردی که منظور غـایی از        جهت ترس از کیفر مرگ      

  . دولت است ، منجر می شود 
به طور خالصه منظور از دولت مطلقه ، آن نـوع سـاختار دولتـی اسـت کـه در انتقـال جامعـه از صـورت بنـدی ماقبـل                              

 قـضایی ، اصـالحات اقتـصادی و مـالی ، ایجـاد بوروکراسـی                داری اولیه نقش اساسی ایفا می کند و با نوسازی          سرمایه
. وسیع نظامی و تأکید بر مصلحت عمومی ، تمرکزی انحصاری در منابع و ابزارهای قدرت سیاسی به وجود مـی آورد    

در این شکل از دولت پادشاه به عنوان تنها ضامن نظم و امنیت و نهـاد خواسـته هـای ملـی و واجـد اقتـدار تـام و بـانی                             
الحات و نوسازی و حافظ همبستگی ملی در برابر تهدیدات خـارجی تکیـه گـاه نهـایی اشـرافیت در حـال زوال و                         اص

هرچنـد کـه دولـت مطلقـه بـه اقتـضاء شـرایط              . مشوق شکل گیری طبقات  و کارگزاران دولتی جدید ظاهر می شود             
پایی ظهـور کـرد ، ولـی همگـی     پیدایش ، کارویژه و چگونگی اضمحالل آن به شکل های مختلف در کشورهای ارو        

ر فـت ، نبودنـد ؛ بلکـه          سرکوب گر ، جبار و ناقص اصول و حقوقی که مبنای اقتدار آنهـا بـه شـمار مـی                     قید و بند ،    بی
پادشاهان خود را حافظ نظم ، قانون و عـدالت مـی دانـستند و شـهروندان آنهـا نیـز چنـین تـصوری داشـتند ، بنـابراین                              

به عبارت دیگر دولت مطلقه را باید از برخی دولتها ، مانند اسـتبدادی ،               . با آن هم معنا نیست      جباریّت و استبداد اساساً     
  .دیکتاتوری ، فردی ، فاشیستی و یا دولت توتالیتر تمیز داد 

داشت که دولت مطلقه به مثابه اولین شکل دولت مدرن در اروپا خود بر تجربه ای گرانبها از         باید به این امر مهم توجه       
اسبات مدرن استوار بوده ، ضمن اینکه این مناسـبات مـدرن در صـورت بنـدی ماقبـل سـرمایه داری غـرب سرشـت                          من

قانونی و مسالمت جویانۀ دولت مطلقه را شدیداً تحت تأثیر قرار داد و به شکل گیـری دولتهـای دموکراتیـک در قـرن                   
 در اروپا ، تمرکز قدرت در فرآیند قـانونی و بـا             در واقع اساسی ترین کاربرد دولت مطلقه      . نوزدهم بسیار یاری رساند     

مدد جستن یک دیوان ساالری وسیع دولتی است که خود به غیرشخصی شـدن قـدرت و در نهایـت بـه ایجـاد دولـت                
فرآیند تمرکز قدرت مستلزم حذف و سرکوب نیروهای ملی نیست ، بلکه همگونگی، . مدرن دموکراتیک می انجامد   
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جتماعی و طبقات مختلف را در پی دارد و بر عقالنیـت ، منـافع ملـی و یـا مـصلحت دولـت               جذب و انسجام نیروهای ا    
دولتهای مطلقه نوع اروپایی در مراحل تحول خویش با توجه به اصول محدودکننده حاکم بر آن هم در                  . استوار است   

بـدین خـاطر   . ستقالل می دهـد  از جمله صاحبان سرمایه امکان اانباشت سرمایه موانعی ایجاد نمی کند و هم به طبقات           
ایـن وضـع بـه ویـژه از آن رو           . دولت موجودیت خود را مدیون و در گروی رضایت و همکاری با طبقـات مـی دانـد                   

امکان پذیر بود که دولت نه حق مالکیت زمین را در انحصار خود داشت و نه می توانست دارایی خصوصی افراد اعـم    
  .از سرمایه یا زمین را مصادره نماید 

   نظریه دولت مطلقه رضاشاه–الف 
با بررسی اجمالی و شناخت مختصر ویژگی های دولت مطلقه در اروپا این سؤال مطرح می شود که آیا دولت مطلقـه                      
به شکلی که در اروپا شکل گرفت در ایران به وجود آمده و چرا و به چه دالیلی برخی علمـای علـوم سیاسـی ایرانـی                           

 مطلقه می نامند ؟ طرفداران ایرانی دولت مطلقه ، رضاشاه را به خـاطر متمرکـز سـاختن                   دولت رضاشاه را دولت مدرن    
تأسیس ارتش مدرن ، تضعیف مراکز قدرت پراکنده ، اسـکان اجبـاری         !  وحدت ملی   منابع و ابزارهای قدرت ، ایجاد       

اری ، نخـستین فـردی      و خلع سالح عشایر ، ایجاد دسـتگاه بوروکراسـی جدیـد و اصـالحات مـالی و تمرکـز منـابع اد                      
دولـت مطلقـه آن طـور کـه طرفـداران ایرانـی آن              . تشخیص می دهند که مبانی دولت مطلقه مدرن را به وجـود آورد              

عنوان می کنند در واقع اولین شکل دولت مدرن در پی نوسازی دموکراتیک است که بر اساس یک سری اصالحات                    
و در عصر محمدرضاشاه نیز با تالش های مستمری که برای از     نظامی ، اداری و صنعتی در زمان رضاشاه شکل گرفت           

  .میان برداشتن وضعیت پراکندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد کنترل متمرکز بر آنها انجام داد ، تجدید ساخت شد 
 و  بدون تردید انقالب مشروطیت با توجه به دستاوردهایی که در طرح اندیشه ای آزادیخـواهی ، ایجـاد نظـم و قـانون                      

نظام سیاسی یکپارچه به جای نظام از هم گسیخته قاجار ، افزایش اقتدار و کارآیی حکومت مرکزی ، تشویق مردم بـه                      
مشارکت در سرنوشت خویش و به طور خالصه در جهت ایجاد مبانی دولت مدرن مهمترین تحول سیاسی و اجتماعی 

  هـدفهای آزادی ، حاکمیـت قـانون ، تفکیـک قـوا ،             امـا در عمـل بـه علـل مختلـف            . شود  تاریخ معاصر ایران تلقی می    
بدین خاطر دولت نوسازی پهلوی را دست کـم مـی تـوان مجـری               . مشارکت مردم در سرنوشت خویش تحقق نیافت        

رضاشاه جامعه بسیار عقب مانـده بـه ارث بـرده از قاجـار را در سـاختار         . برخی از اهداف اقتصادی و اجتماعی دانست        
تماعی و امور صنعتی ، اداری به صورت بنیادین متحول ساخت و جامعه را از مرحله تولید ارباب                  طبقاتی ، قشربندی اج   

رعیتی به مرحله ای از شرایط بورژوازی صنعتی سوق داد و شرایط فکری و عینی الزم بـرای ظهـور دولتـی نیرومنـد و              
دولت جدید و در قالب دولت متمرکز       بدین ترتیب ظهور نوعی دولت مطلقه مقدمه پیدایش         . نوساز را به وجود آورد      

بر اساس تعریف ارائه شده ، دولت مطلقه اروپا فئودالیته بوده و اشراف زمیندار آزادمـنش                 .عصر پهلوی اول ظاهر شد      
ارتـش ،   . در حالی که به نوشته دکتر حسین بشیریه رژیم رضاشاه رژیـم زمینـدار نبـود                 . دادند   پایگاه آن را تشکیل می    

ید و بخشی از طبقه روشنفکران محافظـه کـار عـصر مـشروطه پایگـاه اجتمـاعی آن رژیـم را تـشکیل                        بوروکراسی جد 
گرایانه و بهنجارسازانه خود آسیب     رگرایانه ، اقتدا  کند که دولت مطلقه پهلوی با خصلت عقل        وی اضافه می  . دادند   می

عی و اقتصادی ، علمای دینی ، اصناف ،         های عمده ای بر گروهها و فرهنگ جامعه سنتی وارد کرد و با نوسازی اجتما              
لیکن این آسیب ها مرحلـه ای ضـروری در   . و اقلیت های قومی آسیب های فراوان دیدند تجار بازار ، فرقه های دینی     

  .تحول ساختاری جامعه و دولت سنتی در ایران را تشکیل می داد 
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  1  نقد نظریه دولت مطلقه-ب
جهان سومی با توجه به روند تاریخی خاص خود و با سـاختار طبقـاتی    دولتی حال این سؤال مطرح می شود که اصوالً 

بندی اجتماعی معارض با جامعه اروپا را می توان صـرفاً بـه خـاطر انجـام اصـالحاتی نوسـازاگرایانه ، بـدون                         و صورت 
 شـکل گرفـت ،      حاکمیت قانون ، اولین شکل دولت مدرن همانند غرب که زمینه های آن در چارچوب نظام فئودالیته                

نامید ؟ به عبارت دیگر آیا تالش برای انتقال مؤسسات تمدنی به ایران را می توان به مثابه تالشی از سوی دولت مطلقه                  
آیا ناکارآمدی دولت رضاشاه در انجام کارکردهای دولت مطلقه را می توان ناشی از عدم جهت نوسازی تلقی کرد ؟   

 امـر ملـت سـازی کـه خـود محـصول ناکارآمـدی فرهنـگ ایـدئولوژیک و          وجود شرایط مناسب تاریخی به ویـژه در    
تجددستیز در فراهم کردن زمینه های آن دانست ؟ به اعتقاد ما با توجه به عدم وجود مرحله ای از تاریخ ایـران بـه نـام                           

ان فئودالیته و عدم وجود طبقات اجتماعی مستقل از دولـت ، فقـدان حاکمیـت قـانون ، شخـصی بـودن قـدرت و فقـد                          
تاریخی مناسب در امر ملت سازی ، ادعاهای طرفداران دولت مطلقه رضاشاه و تجدیـد سـاخت دولـت مطلقـه                     شرایط  

  .محمدرضاشاه زیر سؤال می رود 
نکته بسیار قابل توجه و حایز اهمیت در مقایسه دولت مطلقه مورد نظر ژان بدن و توماس هابز با دولتهای جهان سـومی           

نت رضاشاه این است که آنها بر این امر تأکید دارند که حکمران واقعی کسی است که تمـام                   از جمله ایران زمان سلط    
در حالی که بـه نوشـته طرفـداران ایرانـی           . و تأمین منافع عمومی به کار می بندد         قدرت و سلطه خود را در راه عدالت         

مطلقه اروپایی هیچ گاه عناصر بیرونی عالوه بر این در شکل دولت . دولت مطلقه این امر درباره رضاشاه صادق نیست     
نوشـته ای را    در حـالی کـه      . یعنی نظام بین المللی و اهداف نفوذی و تکاثر طلبانه کنـشگران اصـلی آن نقـش ندارنـد                    

توان یافت که در استقرار سلسله پهلوی و کارکردهای اصالح طلبی رضاشاه نقش بازیگران اصلی نظام بین المللی                   نمی
  . باشد را نادیده گرفته

به رغم اینکه در البه الی نوشته های خود بـه تفـاوت سـاخت دولـت مطلقـه در                    طرفداران نظریه دولت مطلقه رضاشاه      
کنند ، ولی وجه تمایز اصلی آنها یعنی میزان اسـتقالل دولـت از طبقـات و اقـشار فعـال جامعـه                       غرب و ایران اشاره می    

آن به خاطر استقالل دولت از طبقات در شکل ایرانی دولت مطلقـه ، شـیوه                مهمتر از   . گیرند   ایران و اروپا را نادیده می     
یعنـی شـیوه ای از گونـه هـای مختلـف اعمـال قـدرت کـه در شـرایط             اعمال قدرت را نیز استبدادی تلقی می نمایند ،          

، قـدرت  در کشورهای اروپایی عصر فئودالیتـه بـه مثابـه مـدل مناسـب دولـت مطلقـه        . فئودالی نمی توان مشاهده کرد    
 سیاسـی قدرتمنـد تجلـی پیــدا کـرد و نقـش شخـصیت در رونــد       –سیاسـی در تطـور تـاریخی در دســتگاههای اداری    

بـرعکس در ایـران     . ، اعتبار خـود را از دسـت داد          مین کننده منافع و مصلحت عمومی     گیری و اجرایی و تنها تأ      تصمیم
قـدرت در تمـامی حـوزه هـای برنامـه ریـزی و              در شخص پادشاه ، مانع اصلی نهـادینگی         عصر رضاشاه تمرکز قدرت     

  . اجرایی سیاسی و اجتماعی بود 
اصـوالً صــورت بنــدی اجتمــاعی فئودالیتــه در اروپــای غربــی بــر خــالف شــیوه تولیــد حــاکم بــر جامعــه ایــران ماقبــل  

طنت  متضمن عنصر نیرومندی از آزادی و مصونیت گروههای اجتماعی بـوده کـه در ایـران سـالهای سـل                     ،داری  سرمایه
در واقع آنچه دولت در غرب را بـه نظـام قـانونی بـدل سـاخت عملکـرد طبقـات                  . پهلوی ها هرگز وجود نداشته است       

                                                           
  دکترعلیرضا ازغندی ، منبع پیشین. 1
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اجتماعی بود ، هر چند که رضاشاه به لحاظ داشتن وسایل و ابزارهای متنوع اعمـال قـدرت توانـست امنیـت کـشور را                         
هادهای اجبـار را بـر سـاختار طبقـاتی اسـتوار سـازد ، بـسیار        تأمین نماید ، ولی از این جهت که قادر نگردید ابزارها و ن          

عـالوه بـر ایـن    . ضعیف بود و این امر درست نقطه مقابل دولت مطلقه در اروپای قـرن شـانزدهم و هفـدهم مـی باشـد              
استقالل طبقات از دولت در اروپا پایه و اساس قانونی داشت ، در حالی که در ایران چـون حکومـت وراقـانونی بـود ،               

  .را بدون هیچ گونه پاسخگویی بگیردحتی جان افراد . ی توانست به راحتی قدرت ، ثروت و موقعیت به دست آورد م
نکته دیگری که باید بدان توجه داشت ، ایـن اسـت کـه ماهیـت دولتهـای مطلقـه غربـی و رضاشـاه در ایـران از بابـت                         

اوت در ماهیت و کارکرد دولتهای مطلقـه در غـرب           بدون تردید تف  . کارویژه ملت و دولت سازی کامالً تفاوت دارند         
شـکل گیـری خودآگـاهی ملـی ناشـی از اندیـشه هـای               . گـردد   و ایران قبل از هر چیز به گذشته اجتماعی آنـان برمـی            

گرای تمدن غرب و نقش فرهنگ دولت ساز دین مسیحیت از نقاط بسیار مهم افتراق دو مدل دولت مطلقه غربـی            عقل
یند ملت سازی و یکپارچگی ملی جامعه غرب از همان مراحل اولیه عصر فئودالیته ، از مسیحیت بـا           فرآ. و ایرانی است    

تأکید بر انفکاک بین دو حوزه دین و سیاست و نفی جهان شمولیت واحدهای سیاسی تأثیر می پذیرد ، در حـالی کـه                        
در جامعه ایـران در تمـامی شـرایط    نخست : نقش دین اسالم در تطور تاریخی از سه حیث در جهت مقابل قرار داشت          

کرده و مشروعیت خود را ناشی از حمایت همه جانبـه روحانیـت             تاریخی سیاست و طبقه حاکم از نهاد دین تبعیت می         
  یعنـی    -دوم ، ایران در طول تاریخ سیاسی خود همیشه شـاهد تالقـی دو نظـام فرهنگـی تجددسـتیز                     . می دانسته است    

  و ایدئولوژی اسالمی بوده که به تنهـایی و یـا در همراهـی بـا یکـدیگر در                     -لی گرایی   ایدئولوژی نوستالژیک گونه م   
سوم ، شرع مبین به رغم اینکه نقـشی در بقـاء نظـام سیاسـی دارد هـیچ گـاه                     . شکل گیری نظام سیاسی نقش داشته اند        

  .حاضر به پذیرش سرزمینی واحد سیاسی در قالب ایده امت محوری نبوده است 
اشاه در فقدان شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب در امر یکپارچگی ملی نمی توانـست در انجـام کـارویژه                    اصوالً رض 

ملت سازی موفق باشد و بدین خاطر بود که با هدف فائق آمدن بر ضـعف هـای تـاریخی و اجتمـاعی بـه سـرکوب و                            
ی در زمان او و اسـتقرار حکومـت          دولت ساز  –عبور ناموفق از فرآیند ملت      . وهای اجتماعی متوسل گردید     حذف نیر 

مرکزی از طریق یکپارچه سازی سیاسی اجباری باعث شد تا از ظهـور گروههـای متنـوع سیاسـی خـارج از حاکمیـت            
رضاشاه در حالی که دولت خود را بنیان نهـاد کـه مناسـبات مـدرن سـرمایه داری و صـورت                      . جلوگیری به عمل آید     

او بـه شـرایط کوچنـدگی جامعـه ایـران کـه در غـرب محلـی از اعـراب           . ند  بندی اجتماعی در ایران شکل نگرفته بود      
نداشت ، خاتمه بخشید و به تدریج طبقه متوسط جدید را جایگزین رهبـران ایـالت و عـشایر و صـاحبان زمـین و آب                          

انهای ولی ایـن نظـام از بابـت سـازم         . اهیت نظام اجتماعی را متحول ساخت     کرد و با نوسازی محافظه کارانه به نحوی م        
مطلب دیگری که به لحاظ تاریخی باید بدان اشاره شود ، ایـن اسـت کـه در                  . سنتی و عناصر فرهنگی متحول نگردید       

اروپا پس از دولت مطلقه شاهد شکل گیری مناسبات سـرمایه داری ، اسـتقرار دولتهـای دموکراتیـک و انقـالب هـای         
شاه و محمدرضاشاه را مطلقه بدانیم ، پس از ایـن دوران      حال اگر دولت های سالهای پادشاهی رضا      . بورژوازی هستیم   

  .انقالب اسالمی با نظام والیت فقیه با سازوکارهای ویژه سنتی خویش رخ داد 
  رانتیر / دولت تحصیلدار   –بند چهارم 

رانت به مثابه یک اصطالح اقتصادی به درآمدهایی گفته می شود که بدون زحمت و تالش یـدی و فکـری بـه دسـت      
آید ، بدین خاطر اقتصاددانان بین منابع درآمدی غیرتولیـدی یعنـی منـابع زیرزمینـی و خـدادادی کـه منبـع درآمـد                       می
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بسیاری از کشورهای جهان سوم را تشکیل می دهند بـا درآمـدهای ناشـی از تولیـد ، صـادرات و مالیـات تمـایز قائـل                           
ک دولـت از منـابع خـارجی یعنـی بـا فـروش منـابع                به عباردت دیگر رانت به درآمدهایی گفته می شود که ی          . هستند  

این درآمدها با فعالیتهای تولیدی اقتصاد داخلی ارتباطی        . آورد  زیرزمینی و دریافت کمک ها از بیگانگان به دست می         
نمونـه بـارز رانـت ، درآمـدهای ناشـی از فـروش       . ندارند و در قبال فعالیت تولید اقتصادی داخلی پرداخت نمی شوند          

البته تأکید بیشتر طراحان و طرفداران نظریه دولت رانتیر معطوف به . می باشد ..... گاز ، اورانیوم ، آهن ، مس و نفت ، 
درآمدهای ناشی از فروش نفت کشورهای خاورمیانه است ، یعنی محدود کردن درآمدهای رانت گونه تنهـا بـه یـک                     

  .محصول 
ت اقتصاددانان اروپایی از جمله آدام اسمیت ، دیوید ریکاردو و کـارل             به رغم اینکه واژه رانت و دولت رانتیر در ادبیا         

مارکس در قرن نوزدهم مطرح شد ، ولی به طور کلی با بروز شرایط جدید بـین المللـی پـس از جنـگ دوم جهـانی ،                            
ه ویژه تعدادی از علمای علوم اجتماعی در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی در باب چگونگی ایجاد و ماهیت دولتها ب    

به طور مثال می توان از اندیشمندانی چـون فیلیـپ   . دولتهای خاورمیانه و تک محصولی به بحث و بررسی پرداخته اند        
» دولت رانتیر« لوسیانی تحت عنوان کتاب ببالوی و . راوکینز ، دیوید پیرس ، حازم بیالوی و جیاکومولوسیانی نام برد 

 به مثابه کتاب مرجع به بررسی ساختاری دولتهـای رانتیـر و تعریـف مفهـومی                  وارد بازار شد در واقع     1987که در سال    
بنا به تعریف لوسیانی و ببالوی دولت رانتیر ، دولتـی اسـت کـه ویژگیهـای                 . واژه ها و آثار مرتبط با آن پرداخته است          

اصل از صدور یک یا چند  درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت خارجی ح42هر دولتی که : زیر را دارا باشد 
بـر ایـن اسـاس رانـت منـشأ خـارجی دارد و بـه هـیچ وجـه بـا           . ماده خام به دست آورد ، دولت رانتیر لقب مـی گیـرد            

دولت رانتیر نه تنها انحصار دریافـت رانـت را داراسـت ، بلکـه هزینـه کـردن                   . فرآیندهای تولید داخلی ارتباطی ندارد      
بدین خاطر به یک مؤسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی یـا             . ی خود دارد    رانت ها را نیز در اختیار انحصار      

  .به یکی از اصلی ترین نهاد سرمایه گذار و اشتغال زا تبدیل می شود 
نخـست یـک    . طرفداران نظریه دولت تحصیلدار با اختالف جزئی در بررسی ماهیت دولتهای نفتی خاورمیانـه هـستند                 

بـه عبـارت دیگـر بـی نیـازی      . صیلدار بودن دولتها و ماهیـت غیردموکراتیـک آن وجـود دارد       رابطه معناداری میان تح   
بـه نوشـته لوسـیانی      . اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه علت ماهیت غیردموکراتیک رژیـم هـای رانتیـر اسـت                   

 جهان متکی است ، ممکـن       کشوری که به درآمد حاصل از فرستادن و فروش منابع زیرزمینی مانند نفت به سایر نقاط                «
است مبارزه قدرت و جنـاح گرایـی را تجربـه کـرده باشـد ، ولـی بعیـد اسـت تقاضـا و خواسـته هـایی در حمایـت از                                 

بنابراین دولتهای رانتیر تنها در شرایطی حاضر به پاسخگویی به نیازهای سیاسی مردم و تحقـق                . دموکراسی پذیرا باشد    
  .مین آزادیها مشکل مهمی برای اجرای سیاستهای رانت گونه آنان نباشدحقوق مدنی هستند که دموکراسی و تأ

کنـد ، ولـی در      یک دولت تحصیلدار عموماً دارای قدرت انحصاری و کنترلی است که توجهی به منـافع جامعـه نمـی                  
عین حال توسط رانت های پرداختی ، درصدد جلب حمایت نخبگان و گروههای رقیب برای حفظ قدرت انحـصاری                   

این سازوکار ، توانایی های دولت به خصوص کارویژه استخراجی و دوباره تـوزیعی دولـت را بـه                   . ش برمی آید    خوی
شدت تضعیف می نماید و در نتیجه دولت در مقابل تغییرات درآمدهای رانتی خود که عمدتاً خارج از اراده آن قـرار                      

رایط رانتی یـک اقتـصاد چرخـشی در برابـر اقتـصاد             در ضمن اقتصاد برآمده از ش     . دارد به شدت آسیب پذیر می ماند        
تولیدی پدید می آورد که در آن حداکثر اهمیت دسترسی به چرخه های رانت بوده و نـوعی رقابـت رانتـی در آن بـه                     
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بر خالف اقتصاد تولیدی که ثروت نتیجه کار و کوشش اسـت ، در اقتـصاد رانتـی ثـروت محـصول                      . چشم می خورد    
طبیعـی اسـت در شـرایط وجـود امکانـات           .  منابع قـدرت اسـت      فامیلی و نزدیکی و ارتباط به      شانس ، تصادف ، روابط    

کسب درآمد از طریـق رانـت ، اسـتعدادهای جامعـه بـه جـای نـوآوری و خالقیـت و فعالیـت مولـد بـه سـوی کـسب                                
  .درآمدهای آسان فعالیتهای منفی ، فرصت طلبی و داللی جذب می شود 

. گـردد  درجه اول موجب ایجاد نوعی دولت رفاهی متمایز از دولتهای رفاهی غرب می گفتیم که درآمدهای رانتی در      
در چنین دولت رانتی ، ارتباطات خانوادگی و حمایت از گروههای موردنظر اولویت های اصلی دولتـی در تخـصیص            

رده درآمـدهای   این وضعیت باعث رشد کمّی بوروکراسی به منظور توزیع گـست          . دهد  درآمدهای رانتی را تشکیل می    
چنین بوروکراسی با مفهوم وبری بوروکراسی عقالیـی کـامالً متفـاوت اسـت و عمـدتاً فلـسفه                   . گردد  رانتی می / نفتی  

هرچنـد کـه از سـوی دیگـر توسـعه           . وجودی آن اصل عدم دریافت مالیات در مقابـل عـدم وجـود نماینـدگی اسـت                  
ر کوتاه مدت باعث مشروعیت طبقه حاکم و دستگاه حکومتی        بوروکراسی به عنوان وسیله ای برای اشتغال می تواند د         

گردد ، ولی در بلندمدت نمی تواند حافظ رابطـه قـانونی جامعـه بـا دولـت باشـد و از جـدایی فرهنگـی و تعـارض در                              
خواسته ها و ارزشهای مورد قبول مردم و دولت جلوگیری نماید و در نهایت ممکن است به رویـارویی بـین دولـت و                        

  .ی شود ملت منته
   دولت رانتیر پهلوی -الف

 سال اخیـر تـاریخ سیاسـی ایـران          60نظریه دولت تحصیلدار برای فهم و توضیح ماهیت سیاست و حکومت به ویژه در               
مقالـه مـسائل توسـعه اقتـصادی در دولـت رانتیـر نوشـته حـسین                 . توسط برخی از پژوهشگران به کار گرفته شده است          

مـورد ایـران تحـت    : جم آبادی تحت عنـوان سیاسـت زدایـی در یـک دولـت تحـصیلدار       مهدوی ، مقاله خانم افسانه ن     
حاکمیت پهلوی ، مقاله خانم تدا اسکاچپل تحت عنوان حکومت تحصلیدار و اسالم شیعه در انقالب ایران و مجموعه                   

هایی است که از  نفت و توسعه اقتصادی در ایران از جمله نوشته  ،یوسفی تحت عنوان دولتمقاالت امیرمحمد حاجی    
حسین مهدوی در واقع اولـین کـسی اسـت کـه بـا ارائـه آمـار و ارقـام ، نظریـه دولـت                         . این رویکرد استفاده کرده اند      

دولـت  : او مـی نویـسد   . تحصیلدار را برای تبیین ماهیت دولت ایران سالهای سلطنت محمدرضاشـاه بـه کـار مـی بـرد               
شمسی از بسیاری جهات با دولتهای قبل از خود تفاوتهای چشمگیری           1350 و   1340محمدرضاشاه به ویژه در دو دهه       

بسیاری از این اختالفات عمدتاً به خـاطر متکـی بـودن بـه درآمـدهای نفتـی بـوده اسـت ، در حـالی کـه                            . داشته است   
هـدوی  م. دولتهای قبل از محمدرضاشاه در تأمین هزینه و بودجه الزم دولت به جامعـه داخلـی شـدیداً نیازمنـد بودنـد                       

 دولت پهلوی به یک دولت تحصیلدار تمام عیار تبـدیل           1350کند با افزایش بی سابقه قیمت نفت در دهه          استدالل می 
، ، گسترش بیش از اندازه بوروکراسیگردید ، در این شرایط شاهد کاهش مستمر درآمد دولت از درآمدهای مالیاتی         

  . مشروعیت دولت و شخص شاه در رأس حکومت هستیم استقالل بسیار زیاد دولت ازجامعه و کاهش مقبولیت و
افسانه نجم آبادی نیز در مقاله خود بر تحصیلدار بودن دولت پهلوی تأکید می ورزد و ماهیـت غیردموکراتیـک آن را                      

دولت تحصیلدار پهلوی نه تنها به دنبال تقویت استقالل خـود   « : او می نویسد    . دهد  به ماهیت تحصیلدار بودن ربط می     
 آموزشی و باج دهی به عوامل خودی سـعی در سیاسـت زدایـی    –ز جامعه بود ، بلکه با تغییر مصرف الگوی فرهنگی      ا

نتیجه این وضع نه تنها موجب کاهش شدید سطح درک سیاسـی و فرهنـگ سیاسـی در                  . اجتماعی به نحو وسیع نمود      
  .وباره استبداد فراهم نمود کشور گردید ، بلکه شرایط را از لحاظ نهادی و ساختاری برای ایجاد د
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پروفسور تدا اسکاچپل که یکی از نام آورترین علمای علوم اجتمـاعی و نظریـه پـرداز انقـالب در مقالـه خـود در پـی                          
توضیح عدم تبعیت انقالب اسالمی از تئوریهایی است که قبالً در بـاب انقـالب هـای روسـیه ، فرانـسه و چـین مطـرح                           

سی ماهیت مذهب شیعه و تحصیلدار بودن دولـت ایـران ، در تـالش پاسـخ دادن بـه ایـن           او همچنین با برر   . ساخته بود   
سؤال است که چرا انقالب اسالمی با تمام انقالب های دیگر جهان متفاوت است و تا این حد سریع و همه جانبه انجام         

 و با روند اقتصاد سرمایه      به نوشته اسکاچپل دولت پهلوی یک دولت تحصیلدار غرق در دالرهای نفتی بوده            . پذیرفت  
این پیوند موجب گردید که درآمدهای ناشی از صـادرات منـابع زیرزمینـی بـه               . سخت پیوند خورده بود     داری جهانی   

ویژه در سالهای آخر سلطنت محمدرضاشاه نه درجهت کارگربری و سرمایه گذاری اقتصادی واقعـاً مولـد ، بلکـه در                     
  . تجهیزات نظامی و تأمین نیازهای مصرفی جامعه به کار رود بخش سرمایه بر و خرید سخاوتمندانه 

امیرمحمد حاجی یوسفی در فصل چهارم کتاب خود پس از جمع بندی و نقد نظریـات مختلفـی کـه بـه تبیـین دولـت                          
پرداخته اند و به ویژه نظریه های مطرح شـده در بـاب دولـت تحـصیلدار کـشورهای خاورمیانـه ، بـه ارائـه چـارچوب                        

وی تحصیلدار بـودن    . دیدی برای فهم ماهیت دولت پهلوی و دالیل عدم توسعه اقتصادی ایران می پردازد               مفهومی ج 
دولت پهلوی دوم را به عنوان یک واقعیت می پذیرد و با تأکید بر عوامل درون جامعه ای استدالل می کند که مفهوم                       

ابع اقتـصادی اسـتقالل دولـت پهلـوی دوم و           سازی دولت ایران به عنوان یک دولت تحصیلدار مـی توانـد در فهـم منـ                
مداخله گسترده آن در اقتصاد یازی رساند ، ولی کافی نیست ؛ چرا که عالوه بر تحصیلدار بودن دولت ، شـاه قـدرت                        
تصمیم سازی را به صورت انحصاری در اختیـار خـود داشـت ، یعنـی عـالوه بـر شخـصی و مقتـدر بـودن ، بـه خـاطر                                

دولـت پهلـوی دوم از مـردم و           ،به خاطر این سـه ویژگـی      . ت تحت الحمایه نیز بوده است       وابستگی به آمریکا یک دول    
در پایـان حـاجی     . جامعه فاصله گرفت و فرآیند سیاست سازی توسعه اقتصادی عواقـب منفـی و ضـد توسـعه داشـت                     

دارد ، با توجه بـه  یوسفی به این نتیجه می رسد که دولت جمهوری اسالمی را به رغم تفاوت هایی که با دولت پهلوی          
سهم درآمدهای نفتی کشور نسبت به کل درآمد عمومی باید یک دولت تحصیلدار نامید ، مـوردی کـه در صـفحات                      

  . بعدی بدان خواهیم پرداخت 
تمام مطالعات و بررسی پژوهشگران نام برده در مورد ماهیت دولت پهلوی به این نتیجه ختم می شـود کـه در سـالهای              

 ، منابع خدادادی از جملـه نفـت را نمـی تـوان بـه                1901قاجار ، حتی پس از عقد قرارداد دارسی در          سلطنت پادشاهان   
در سـالهای سـلطنت رضاشـاه نیـز هـر چنـد کـه نفـت همـراه بـا                     . عنوان یک منبع مهم درآمد دولت به حـساب آورد           

نه او را تشکیل مـی داد ولـی ایـن           درآمدهای ناشی از مالیات های غیرمستقیم ، منبع تأمین هزینه اصالحات دمسازگرایا           
بنابراین نقش نفـت و منـابع       . درآمدها در حدی نبود که با قطع درآمدهای نفتی اقتصاد کشور دچار بحران مالی گردد                

 1340زیرزمینی دیگر به مثابه منبع اصلی درآمد دولت را باید عمدتاً در زمان سلطنت محمدرضاشاه و با تأکید بر دهه                     
 بـه   1325داد کرد ، به نحوی که از حدود پنج میلیون دالر درآمد ساالنه دولت از فروش نفـت در                     شمسی قلم  1350و  

بدین ترتیب مالحظه می شود کـه  .  رسید 1354 میلیارد دالر در سال    21 و حدود    1346 میلیون دالر در سال      83حدود  
  . درصد بوده است 42درآمد دولت ازنفت همواره باالتر از 

د مستقل از پایه های مالیاتی ، امکان اتخاذ و اجرای سیاسـت هـای مختلـف اجتمـاعی و اقتـصادی را         این افزایش درآم  
بدین ترتیب بازگشتی باورنکردنی از فرمول کالسیک       . بدون توجه کافی به خواست و رضایت اجتماعی فراهم آورد           

 هیچ تعهد و اجباری به نماینده بـودن         دولت پهلوی . عدم اخذ مالیات در مقابل عدم نمایندگی بار دیگر ظاهر می شود             
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یکی از ویژگیهـای مهـم درآمـدهای نفتـی آن           . کرد  نداشت و در عوض به صورت مؤثر مالیاتی از مردم دریافت نمی           
بـه عبـارت    . گیـرد   کند و افراد محدودی را به کار مـی        است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم کار زیادی ایجاد نمی          

آمدهای خدادادی از جمله نفت و گاز بر اقتصاد ایران عصر پهلـوی تـسلط داشـتند ، ولـی از                     دیگر ، با وجودی که در     
به موازات تمرکز انحصاری رانت های حاصل از فـروش نفـت ،    .جنبه ایجاد اشتغال همواره عامل کم اهمیتی بوده اند  

 سیاسی هستیم ، به نحوی      شاهد تمرکز روزافزون سیاستگذاری حکومت در بخش های مختلف اجتماعی ، اقتصادی و            
  . که هیچ گونه راه قانونی که از طریق آن گروههای اجتماعی بتوانند بر حکومت تأثیر بگذارند ، باقی نماند 

هرچند که دولت با توسل به سیاستهای گوناگون برای جلب حمایت عموم مردم از برنامـه هـای صـنعتی خـود تـالش                        
حق و حقوقی برای مردم قائـل نمـی گردیـد و امکـان مـشارکت آنـان را در       گسترده ای انجام داد ، ولی در عمل هیچ      

  :گوید محمدرضاشاه می. فرآیند تصمیم گیری سیاسی فراهم نمی آورد 
در این کشور این منم که حرف آخر        . هیچ کس حق ندارد در تصمیمات ما دخالت بکند و در مقابل ما قد علم کند                 « 

امیرعباس هویـدا ، وفـادارترین      . » کنند و آن را با خوشحالی می پذیرند         م هم فکر می   ، واقعیتی که بیشتر مرد    زنم  را می 
مگر مـا  « : نخست وزیرشاه ، در پاسخ شخصی که از شاه به عنوان شخص اول مملکت یاد کرده بود ، چنین می گوید               

، همـه مطیـع و فرمـانبر        شخص دومی هم در این مملکت داریم که شما از شاهنشاه به عنوان شخص اول نام مـی بریـد                     
چنین نظامی فقط تا زمانی می توانـد دوام بیـاورد   . » اعلی حضرت هستیم و شخص دومی در این مملکت وجود ندارد       

که دولت کامالً مقتدر و برخوردار از منابع مورد نیاز داشته باشد و چون هیچ سازوکار قانونی برای ترمیم کـوچکترین          
بینـی نـشده بـود ، بـا بـروز کـوچکترین مـشکل و حـضور نیروهـای              به وجود آیـد پـیش      اشکاالتی که احتماالً در نظام    

  .اجتماعی در صحنه سیاسی ، فرو می پاشید 
    جمهوری اسالمی به مثابه یک دولت تحصیلدار -ب

یت  نظام جمهوری اسالمی را نیز می توان به نحوی ادامه همان وضـع              بر اساس تعاریف ارائه شده از دولت تحصیلدار ،        
تنها تفـاوت دولـت     . قبلی در زمینه مسایل اقتصادی دانست ، یعنی اینکه تمام ویژگیهای دولت تحصیلدار را دارا است                 

تحصیلدار پهلوی در همبستگی با بورژوازی بزرگ وابسته و تالش برای رونق بخـشیدن سـرمایه داری مـالی ، صـنعتی            
ر گـروی همکـاری رانـت خوارانـه بـا بـورژوازی تجـاری        بود ، در حالی که دولت جمهوری اسالمی حیات خود را د       

داند ، هرچند که به نظر می رسد کارایی دولت در جمـع آوری مالیـات هـا بیـشتر شـده اسـت و در طـول سـالهای                             می
گذشته تالش هایی چه از جنبه نظری و چه در عمل در جهت کاهش درآمدهای دولت بـه منـابع زیرزمینـی از طریـق                         

لیاتی صورت گرفتـه ، ولـی واقعیتـی اسـت انکارناپـذیر کـه جمهـوری اسـالمی تنهـا بـا فـروش                         افزایش درآمدهای ما  
حتی می توان ادعا کرد که دولت جمهوری اسـالمی          . سخاوتمندانه منابع خدادادی می تواند به حیات خود ادامه دهد           

ی هـای اقتـصادی مـشوق صـنوف         با وادار کردن مردم به اطاعت در زمینه های ایدئولوژیکی و اخالقی و با برنامه ریـز                
در واقع بـا   . داللی و غیرتولیدی و توزیع رانت و اعطای یارانه ، گسترده تر از قبل ماهیت تحصیلداری پیدا کرده است                    

وجود کاهش درآمدهای نفتی در بودجه دولـت ، مالحظـات سیاسـی و ایـدئولوژیک ویژگـی دولـت تـوزیعی را در                        
  .دولت اسالمی گسترش داده است 

. از آرمان های انقالب اسالمی توزیع دوباره منابع جامعه از طبقه مرفه به سـمت مستـضعفین و طبقـات فقیـر بـود                         یکی  
توجه داشته باشیم که این مقوالت مذهبی در یک جامعه تحصیلدار بیشتر از جامعه ای با مقوالت طبقـاتی قابـل طـرح                       



 
   
   

  

40

 
  ]  تا آغاز قاجاریهتاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از صفویه[     تحوالت سیاسی

www.departeman.com          66912180   ـ 09123787199         .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

برای اینکار کـافی اسـت وجوهـات شـرعیه          . مستکبر نباشید   توانید ثروتمند باشید ولی جزو طبقه        هستند ، یعنی شما می    
مـشروعیت دولـت اسـالمی در حـال         . خود را بپردازید و از هنجارهای فردی و اجتماعی رفتار اسالمی تبعیـت نماییـد                

بنابراین دولت به دنبـال یـک مـشروعیت دائمـی بـرای             . حاضر به جمع آوری رانت و مالیات و توزیع دوباره آنهاست            
  . توزیعی خود است عملیات

خانم تدا اسکاچپل با استفاده از نظریه دولت تحصیلدار ، درآمدهای کالن نفتی پهلوی را که چهره غیردموکراتیک به              
 می داند و برای جمهوری اسالمی به خاطر اتکا به منابع خـدادادی همـین                1357دولت بخشیده بود ، زمینه ساز انقالب        

میر محمد حاجی یوسفی نیـز در فـصل هفـتم کتـاب خـود ماهیـت دولـت جمهـوری                     ا. کند  بینی می  سرنوشت را پیش  
اسالمی ایران را با توجه به سهم درآمدهای نفتی در کل درآمد عمومی ، تحصیلدار دانـسته ، بـه گونـه ای غیرمـستقیم                

را کـه   کنـد ؛ چـ    شکل ناقص دولت مدرن را در نفی جلوه های دموکراتیک ناشی از تحصیلداری دولـت ارزیـابی مـی                  
بـه  . بالفاصله پس از تغییر رژیم و استقرار جمهوری اسالمی وابستگی های دولت به درآمـدهای نفتـی افـزایش یافـت                      

 بیمـه ، حمـل و نقـل و          عالوه با ملی کردن بانک ها ، شرکتهای تولیدی ، صـنعتی ، تجـاری ، کـشاورزی ، خـدماتی ،                     
دولت بر امور اقتصادی به صورت بسیار گسترده ای افـزایش       تسلط و سلطه      مخابرات و مصادره حکومتی کارخانه ها ،      

هر چند که در سالهای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به خاطر جوّ انقالبی حاکم بر جامعه روند دولتی کـردن                     . یافت  
الب و  الـشعاع امـواج انقـ      منابع و فعالیتها ، تمایز بین دولت و جامعه مدنی از بین رفت و مفهوم دولت تحصیلدار تحـت                  

  . ضرورت دفاع از وطن و انقالب قرار گرفت 
در ایـن سـالها سیاسـت       .  به بعد دولت تحصیلدار ماهیت خود را نمایـان مـی سـازد               1368لیکن از پایان جنگ در سال       

توسعه اقتصادی درون زا و بازسازی جنگ ، تمرکزگرایـی از تهـران و تعـادل منطقـه ای و سیاسـت توسـعه اقتـصادی                          
، ولی تحت فشار بانک جهانی و برنامه تعدیل اقتصادی ، سیاسـت جـایگزینی               ات رسماً اعالم می شود      جایگزینی وارد 

واردات جای خود را به استراتژی توسعه صادرات داد که حاصل آن اتخاذ سیاستهای خـصوصی سـازی و آزادسـازی       
از جهـت سـاختاری و هـم از جنبـه            هم   1374-78برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای سالهای           . بود  

ماهیت و هم از بابت اینکه تأمین برنامه عمدتاً بستگی به درآمدهای نفتی بود هیچ تفاوتی با برنامه اول توسـعه سـالهای                       
  .بنابراین به هدف اصلی خود که برقراری عدالت اجتماعی بود دست پیدا نکرد .  نداشت 74-1368

گوی لوسیانی بین فرآیند آزادسازی اقتـصادی دورۀ ریاسـت جمهـوری هاشـمی              امیرمحمدحاجی یوسفی با تأسی از ال     
 با تمرکز بـر ماهیـت دولـت         1376رفسنجانی و آزاد سازی نسبی سیاسی دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی پس از              

ریاست تحصیلدار ، رابطه برقرار ساخته و تحقق شرایط آزادسازی نسبی سیاسی را همانند آزادسازی اقتصادی سالهای               
حاجی یوسـفی اضـافه مـی کنـد کـه      . جمهوری هاشمی رفسنجانی ناشی از افول ماهیت دولت تحصیلدار دانسته است        

بحران ناشی از هشت سال جنگ و عدم کارآمدی دولت تحصیلدار در فائق آمدن بر بحران مـالی و اقتـصادی ، نقـش              
صادی و سیاسی با گروههای اجتماعی کـشاند  تحصلیداری دولت کاهش یافت و نظام سیاسی را به سمت مشارکت اقت    

هرچنـد کـه ایـن تـالش هـا و سیاسـت هـا               . و شعار جامعه مدنی و توسعه سیاسی را سـرلوحه سیاسـت خـود قـرار داد                  
به منابع نفتی را کاهش نداد ، چرا که در هشت سـال ریاسـت جمهـوری محمـدخاتمی بـه                     وابستگی دستگاه حکومتی    

درآمدهای مالیاتی و صادراتی ، باز هم منبع اصلی درآمد دولت را منـابع خـدادادی                رغم افزایش درآمدهای دولت از      
عالوه بر این شاهد افزایش روزافـزون واردات کاالهـای مـصرفی چـه بـه صـورت رسـمی ، چـه بـه                        . تشکیل می دهد    
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ود ضمن اینکه حفـظ وضـع موجـ    . صورت غیررسمی و همچنین افزایش دائمی مصرف انرژی در داخل کشور هستیم             
  .در زمینه صادرات نفت در گروههای سرمایه گذاری یک سوم درآمد ارزی نفت در خود صنایع نفت بوده است 

 طبقه متوسط و الیـه هـای اصـالح طلـب طبقـات دیگـر جامعـه ،              1376پس از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد        
 خـود در فرآینـد تـصمیم گیـری هـای         تالش همه جانبه ای از طریق نهادهای مشارکت قانونی در جهت افزایش سـهم             

سیاسی و اجتماعی انجام دادند ، ولی همزمـان مـدیریت ناکارآمـد و رانـت خـواران حرفـه ای بـا دخالتهـای قـانونی و                     
غیرقانونی در نهادهای اجتماعی و در فرآیند نهادسازی مدنی ، در تضعیف جامعه مدنی گام برداشـتند و بـدین ترتیـب      

 بر باد رفت و دولت تحـصیلدار بـا همـان پـشتوانه هـای                1376دگان انتخابات دوم خرداد     تمام آرزوهای مشارکت کنن   
 رانتی و برخورداری از حمایت علنی و پنهانی نیروهای طرفدار خود ، حتی قوی تر از گذشته بـه کـار و بـار و      –ارزی  

، فرهنگی و اقتصادی که     خالصه آنکه به رغم وجود تفاوت های چشمگیر سیاسی          . حیات سیاسی خود ادامه می دهد       
جمهوری اسالمی با دولتهای قبل از خود دارد ، اما به خاطر تشدید وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش منـابع              

  . زیرزمینی ، اکثر ویژگیها و خصوصیت دولت تحصیلدار را همانند گذشته دارا می باشد 
  1  نقدی بر دولت تحصیلدار -ج

 تحصیلدار نسبت به سایر نظریات زمینه را برای فهم بهتر دولت محمدرضاشـاه و جمهـوری   با وجودی که نظریه دولت   
مهمترین این انتقادات آن است که اوالً این مـدل ،           . آورد ، با این حال ایراداتی نیز بر آن وارد است            اسالمی فراهم می  

ی گیرد و فقط به سیاست و حکومت        ساخت اجتماعی جوامع گوناگون و تفاوت های فرهنگی تاریخی آن را نادیده م            
 اقتصادی   رویکرد صرفاً . گیرد  به عبارت دیگر این مدل اقتصاد سیاسی نقش قدرت اجتماعی را نادیده می            . می پردازد   

بـه  . دارد   به دولت و نوع رابطه آن با جامعه ، این نظریه را از فهم سایر متغیرهای مستقل و عوامل شتاب دهنده بـاز مـی                        
 سیاسی و اجتماعی خاص خـود را دارنـد و بـه اقتـضاء آن                 هر یک از دولتهای تحصیلدار شرایط اقتصادی ،       ویژه آنکه   

  . نفتی می تواند بر ماهیت دولت تأثیرگذار باشد –عوامل غیراقتصادی 
ی بـا  تأکید بر درآمدهای نفتی می تواند تا اندازه ای ماهیت دولت محمدرضاشـاه و جمهـوری اسـالمی را تبیـین کنـد ، ولـ                        

اصـوالً  . توجه به منابع مختلف درآمدی دولت در سالهای سلطنت رضاشاه ، نـاتوان از تبیـین و توصـیف ماهیـت آن اسـت                         
تأکید به درآمدهای نفتی توضیح دهنده کافی برای استدالل و تداوم زیاد دولت از طبقات اجتمـاعی نیـست ، بـدین خـاطر                        

از دیدگاه نظریه پردازان دولـت تحـصیلدار        . قلیل گرایانه به حساب آورد      می توان نظریه دولت تحصلیدار را نوعی نظریه ت        
گـذارد ، دولـت    در ایران ، تأثیراتی که مالکیت دولتی بر منابع زیرزمینی از جمله نفت بر عرصه های سیاسی و اقتصادی می                   

عه از جملـه کـشورهای   مدرن را از ماهیت دموکراتیک خود دور می سازد ؛ در حالی که بسیاری کـشورهای درحـال توسـ                   
آسیای شرقی را می توان نام برد که مالیات های سنگینی را بر جامعه و مردم وضع کردند ، با ایـن وجـود موفـق بـه برپـایی                          

به عبارت دیگر دولت تحـصیلدار  . جامعه ای دموکراتیک همانند اروپا که متکی بر منابع تولیدی و صادراتی است ، نشدند          
قیم مالیات گیری و ماهیت دموکراتیک دولت استوار اسـت ، از ارائـه تحلیلـی جـامع پیرامـون ماهیـت                      که بر پایه رابطه مست    

  .دولت مدرن برای تمام ادوار تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران باز می ماند 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که سیاستهای کنترل مردم و جامعه توسط دولت جمهوری اسـالمی                     

رژیم سلطنتی تفاوت چندانی ندارد ، جز آنکه بـه علـت ماهیـت ایـدئولوژیکی و ضـعف مـدیریتی نهفتـه در مفهـوم               با  

                                                           
  اسی ایران ، نشر قومسدکتر علیرضا ازغندی ، درآمدی بر جامعه شناسی سی. 1
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بـه  . کنترل سنت گرایی ، دست اندازی آنان به منابع جهت تحقق کنترل اقتدارطلبانه و تکاثرطلبانه گسترش یافته است                 
حصارات دولتی و رانت خواری اقتصادی را تقریبـاً         سال که از عمر جمهوری می گذرد ان        27نحوی که امروزه پس از      

در هر حال جابـه جـایی قـدرت از کارآفرینـان و مـدیران بـه وابـستگان سیاسـی را                      . به طور کامل در اختیار گرفته اند        
توان از مهمترین دالیل عـدم موفقیـت سیاسـتهای تقویـت بخـش خـصوصی سـازی و برنامـه هـای دوم و سـوم در                             می

  . ی و عمرانی ارزیابی کرد های اقتصاد زمینه
واقـع در تکامـل همـان       کنند ، در    آخراالمر اینکه نظریه دولت تحصیلدار که حسین مهدوی و تدا اسکاچپل مطرح می            

وجه اشتراک اصلی این دو ، طبقاتی بودن ماهیت آنها است ، بـا ایـن تفـاوت کـه اگـر در                       . نظریه استبداد شرقی است     
زمین از سوی پادشاه به حکومـت ماهیـت فراطبقـاتی مـی داد و آن را بـر تمـام طبقـات         گذشته مالکیت بر منابع آبی و       

کرد ، در دوران جدید دولت به دلیل اتکاء گسترده به منابع مالی ناشی از صدور و فروش نفت هیچ نیازی به           حاکم می 
 جدیـد واجـد برخـی از        در عـین حـال دولـت در شـرایط         . منابع مالیاتی و در نتیجه پاسـخگویی بـه شـهروندان نـدارد              

ویژگیهای بوروکراتیک دولت جدید هم شده که این امر هم به نوبه خود دولـت را دارای ویژگیهـای خاصـی کـرده                        
عالوه بر این دولتها اعم از اینکه تحت تأثیر شرایط داخلی و یا متـأثر از نظـام بـین المللـی مجبـور شـده انـد بـه                            . است  

 وسیعی اقدام بورزند ، در فرآینـد تـاریخی موجـب پویـایی سـاختار طبقـاتی و                   اقدامات و اصالحات اجتماعی ، اداری     
  . دگرگونی در قشربندی اجتماعی شده است 

وجه افتراق نظریه دولت تحصیلدار با نظریه استبداد شرقی در این است که نظریه اخیر فقط در چارچوب شـیوه تولیـد                      
رعیتی مطرح شده در حالی که نظریه دولـت تحـصیلدار سـایر              –کشاورزی و ساختار طبقاتی ناشی از آن یعنی ارباب          

گیرد و شکل بندی طبقاتی دیگری را هم در جامعه معاصر ایران پدیـد آورده اسـت کـه                  اشکال تولید را مطمع نظر می     
ت در واقع اگر ساختار طبقاتی در دوران قدیم کامالً ساده و به صور. در تحوالت سیاسی ایران نقش آفرینی کرده اند       

 رعیتی بود ، در دوران معاصر شاهد پیچیده تر شدن ساختار طبقاتی جامعه بـه دلیـل افـزایش شـیوه و                       –دوقطبی ارباب   
  . اشکال تولید هستیم 

    ارزیابی نهایی -بند پنجم 
نظراتی مانند دولت تحصیلدار و دولت مطلقه بدون توجه بـه شـرایط اجتمـاعی و سیاسـی پیـشاسرمایه داری ، تنهـا بـه                          

کنند برخی دیگر برعکس ، همچون دولت آسیایی تالش می        . گیری دولت پرداخته اند     رسی کلی فرآیندهای شکل   بر
از همـه   . شرایط پیشاسرمایه داری را با اوضاع و موقعیت اجتماعی ، فرهنگـی و سیاسـی ایـران معاصـر مطابقـت دهنـد                        

از منظر الگوی مادی یا مارکسیستی به آسیب شناسـی و           مهمتر به استثناء نظریه دولت پاتریمونیال ، سایر نظرات عمدتاً           
مطالعه دولت پرداخته اند و نسبت به عوامل و پدیده های فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر جامعـه و در شـکل گیـری                        

  .دولت عنایت الزم مبذول نمی نمایند 
 نظر بر مدل دولت تحصیلدار بیش از        البته ازمیان نظرات رایج در مورد ماهیت سیاست و حکومت فعلی در ایران توافق             

با وجود قابلیت توضیحی این مدل ، به نظر می رسد که این تبیین از رفتار و ماهیت دولـت در                     . بقیه به چشم می خورد      
اگر چه اتکای یک دولت به درآمدهای رانتی ، می تواند در توجیه تداوم برخی از رفتارهـای                 . ایران قانع کننده نیست     

. انجامد  ت به نوعی تقلیل گرایی می     اشد ، ولی ربط دادن تمام رفتارها و کارکردها به تحصیلدار بودن دول            دولت مؤثر ب  
به عبارت دیگر اگرچه تحصیلدار بودن دولت ایـران یکـی از مشخـصه هـای بـارز آن اسـت ، ولـی دربردارنـده همـه                            
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 زمـان حـال نیـستند و قابلیـت توضـیح            دیگر مدل های ارائه شـده نیـز اغلـب نـاظر بـه             . مشخصه های این دولت نیست      
  .دهندگی مورد انتظار را برآورده نمی سازند 

. در هر حال ساختار طبقاتی و ماهیت و کارکرد دولت جمهوری اسالمی با شکلهای قبلی دولت کامالً فرق مـی کنـد                       
ژگیهـای یـک    دولت در جمهوری اسالمی نوع خاصی از ساختار دولت و بوروکراسی است که از لحـاظ شـکلی ، وی                   

بوروکراسی مدرن را دارا می باشد ، ولی از نظر زمانی و روابط بین اجـزاء فاقـد ویژگیهـای یـک بوروکراسـی مـدرن                        
در واقع مجموعه ای از نهادها و سازمانهای مدرن دولتی است که توسـط یـک یـا چنـد دولـت نوسـاز در طـی                           . است  

ه دست نیروهایی افتاده است که آن را از محتوی و روح روابط سالیان متمادی ایجاد گردیده اند ، ولی پس ازانقالب ب      
ویژگیهای این دولت بوروکرات ، دقیقاً عکس ویژگیهایی است که مـاکس وبـر     . کارکردی بین اجزاء تهی نموده اند       

در واقع به نحوی دولت کنونی مدلی از یـک بوروکراسـی ضـد وبـری و                  . برای یک دولت توسعه گرا ذکر می نماید         
توسعه گرا است که ویژگی تنها تحصیلدار بودن و پاتریمونیال بودن گویای کامل وضـعیت آن نیـست ، بلکـه در                      ضد  

واقع یک دولت توسعه گرای نیم بند و در حال شکل گیری بوده کـه در میانـه راه محتـوای خـویش را از دسـت داده                            
به صورت عام به معنای بی نظیـر بـودن ایـن    البته خاص بودن دولت جمهوری اسالمی را می توان پذیرفت ولی       . است  

پدیده نیست ، چرا که بدون تردید در طول تاریخ حکومتهای دینی بسیاری را می توان شناسایی کرد از جهـاتی نظیـر                       
  .جمهوری اسالمی بوده اند 

 وسـطی   اصوالً دولت مدرن یک نوع از اشکال مختلف دولتی است که مقدمات نظری و عینی آن در نیمـه دوم قـرون                     
فراهم گردید و از قرن هفدهم ابتدا در قالب دولتهای مطلقه و سپس در شکل های دموکراتیک تکامل یافـت و بـدین                       

یـک دولـت مـدرن سـعی در       . شـمول پیـدا کـرد        ترتیب دولت مدرن به مثابه شکل جدیدی از دولت خـصلتی جهـان            
تلزم افزایش ظرفیت های معنوی و مادی جامعـه         گسترش تنوع و قبول تفاوتها دارد ، ضمن اینکه این گسترش تنوع مس            

جامعـه و افـزایش بهـره وری و    در یک چنین جوامعی دولت بیش از آنکه حکومت نماید ، سـعی در مـدیریت            . است  
در ایـن وضـعیت دولـت بـه رغـم برخـورداری از دانـش                . آزادسازی و ایجاد ظرفیت های معنوی و مادی جدید دارد           

ارات خود را بر همه شئون زندگی فرد قرار نداده و هدف خـود را یکـسان سـازی عقایـد و                مدیریتی کافی ، دامنه اختی    
کنـد ، عالقـه ای بـه نظـارت بـر            دولت مدرن که قدرت خویش را از حمایت مردم کسب می          . داند   باورهای افراد نمی  

اه پهلـوی کـه در شـرایط    آیـا دولـت محمدرضاشـ   . تمام امور و جزئیات ندارد ، چرا که آنها را تهدید تلقی نمی کنـد    
پارادوکسکال توسعه یافتگی صنعتی و عقب ماندگی سیاسی دست و پا می زد ، بـا ماهیـت اقتـصادی تحـصیلدار و یـا                         

 دینی جمهوری اسالمی که با در اختیار داشتن ابزار تحت تـأثیر جهـان دسـتخوش دگرگـونی ، مجبـور                      –دولت سنتی   
   می توان دولتی قوی یا دولتی مدرن تلقی کرد ؟است گوشه چشمی نیز به آینده داشته باشد را

در عصر مشروطیت طبقات حـاکم سـاخت دولـت را بـر پایـه ایـدئولوژی هـایی سرشـار از عناصـر پاتریمونیالیـستی و                        
دولـت جمهـوری   . اقتدارگونه بنا کردند و با توسل به ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی اقدامات خود را توجیه می کردند  

 ساخت دولت مدرن را بر پایه عناصر و سازمانهای مذهب تشیع بنا نهاده که عناصر و ویژگیهای یک دولت       اسالمی نیز 
ضمن اینکه تلقی جمهوری اسـالمی بـه عنـوان دولـت ایـدئولوژیک بـر اسـاس قـانون اساسـی و             . مدرن را برنمی تابد     

ا محوریـت والیـت ، مـاهیتی پوپولیـستی و     کارکردهای نظام ، بیانگر بازسازی قدرت روحانیون به مثابه طبقه حـاکم بـ     
  .همانند گذشته متکی به نتایج رانتی است 
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نکته بسیار جالب توجه دیگری که در آسیب شناسی دولت در جوامع مختلف از جمله ایران باید بدان توجـه داشـت ،        
دولتهـا در اداره امـور     این است که در دو دهه اخیر تحت تأثیر جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد ، کاهش اعتبـار و نقـش                      

سیاسی و انتقال بسیاری از مسئولیتهای دولت به انجمن های غیردولتی و سـازمانهای بـین المللـی مفهـوم دولـت دچـار                        
تحوالت بسیار اساسی گردیده است ، در نتیجه دولت ملی و دولت مدرن با کارویژه های خاص خود ، معانی قـدیمی                      

ه نادیده گرفتن نقش تأثیرگذار عوامل مختلف داخلی به ویـژه نقـش فرهنـگ ،    خالصه آنک. خود را از دست داده اند   
موقعیت جغرافیایی ، ساختار طبقاتی جامعه در آسیب شناسی دولت در ایران موجب گردیده که اکثـر نظریـه پـردازان                

سـعه از جملـه     الگوی حاصل از بررسی دولت در جوامع غربی را به مثابه تنها نسخه شفابخش برای جوامـع در حـال تو                    
به اعتقاد اینجانب ، مالک های سـنجش و ارزیـابی دولـت در جوامـع غربـی بـرای کـشورهای در حـال           . ایران بپیچند   

   .1توسعه اعتبار و کارایی الزم و مورد انتظار را ندارند
  

*** 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 دکتر علیرضا ازغندی ، منبع پیشین. 1
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  دومفصل 

   سلسله صفویه دورانتحوالت سیاسی اجتماعی ایران در 
  

  کلیات  -ل گفتار او
در این جهان بس عظیم که به میلیاردها سال نوری گسترده است هیچ چیز ثابتی متصور نیست هر آنچه هست در تغییر                      

زمان فی نفسه موجود نیست ، آنچه را که زمان می نامیم تصور منتج از حرکت و تغییر اسـت کـه در                 . و حرکت است    
حالتی کـه در سـپری اسـت        .  از راه خواهد رسید ، آینده است         حالتی از حرکت و تغییر که     . سه حالت فرض می شود      

  .حال است و حالتی که سپری شده است ، این همان گذشته و تاریخ است 
بنابراین هر آنچه که از نبود به بود می رسد این سه حالت برای آن مفروض اسـت و آنجـا کـه نیـست مـی شـود فقـط                             

امـا اساسـی و     .  اگر هست آنی باشد دارای گذشته و تـاریخ اسـت           پس هر آنچه که هست حتی     . حالت سومی می ماند     
را نمی توان تغییر داد و گذشته ، گذشته است پس فایده            ) واقعیت(ثابت این است که هر طور که به تاریخ بنگریم این            

 اثر این آگاهی که صدسال پیش امری چگونه حادث شده است چه کمکی به امروز ما می کند ؟ پاسـخ متـداول ایـن                        
بـه ایـن اعتبـار میـان     . است که فایده تاریخ همانا درک و آگاهی از گذشته به منظور فهم حال و فراسوی آینده اسـت                    

  .امروز تداوم تحوالت و جریانات گذشته و منشأ تحوالت آتی است . گذشته و امروز و فردا گسست وجود ندارد 
   تاریخ از چه زمانی آغاز شده است ؟ - بند اول

همانگونه که در چیستی تاریخ ذکر شد هر آنچه که          . تاریخ دارد   ) نوع(از تاریخ مسبوق به دریافت ماهیت       دریافت آغ 
اینکـه هـستی از چـه       . براین  اساس باید آغاز هـستی را آغـاز تـاریخ بـدانیم               . هست می گردد ، دارای تاریخ می شود         

نظر علمی متداول آن است که هستی حـدود   . ارد  زمانی آغاز شده است ، هنوز پاسخ متقن و دقیقی برای آن وجود ند             
امـا بـه قطـع ، منظـور شـایع ازتـاریخ ، هـستی                . بیست میلیارد سال قبل متولد و شروع به انبساط و گسترش نموده است              

اینکه آغاز زندگی . بنابراین آغاز تاریخ را باید در زندگی بشر جستجو کرد  . اخص به مفهوم پیشینه زندگی بشر است        
غاز تاریخ بدانیم یا برهـه ای از زنـدگی بـشر هوشـمند را ،      بتدایی را که به چند میلیون سال قبل برمی گردد باید آ     بشر ا 

اجماع مورخین متفقند که تاریخ را باید ، برهه ای از زندگی بشر بدانیم که در آن برهه بـشر توانـست بـا ابـداع الفبـا و               
ه آیندگان انتقال دهد و این هزاره سوم قبـل از مـیالد ، یعنـی پـنج                  اختراع خط ، موقعیت و شرایط زندگی خویش را ب         

بـین  (ن موقع، همزمان ، اقوام سومری ساکن سرزمینهای جنـوبی میـان دو رود دجلـه و فـرات                     در آ . هزار سال قبل بود     
ایند و ایـن پـس      توانستند خط را اختراع کنند و تاریخ را آغاز نم         ) مصر(و اقوام ساکن در سواحل نیل شمالی        ) النهرین

  .از حیات هوشمند، نقطه عطف زندگی بشر بود 
   تاریخ ایران از چه زمانی آغاز شده است ؟ - بند دوم

اولین منطقه ای که در ایران وارد عصر تـاریخی شـد ، جنـوب غربـی                 . آغاز تاریخ در نقاط مختلف ایران یکسان نبود         
 زاگـرو  –طقـه در سـواحل رود کـارون مردمـی از نـژاد آسـیایی          در ایـن من   . در خوزستان بـود     » انشان«ایران ، سرزمین    

کـه در   (آنـان   . زندگی می کردند که به نظر می رسد مهاجر بودند و خاستگاه و منشأ آنها به درسـتی مـشخص نیـست                     
بـا اقتبـاس از خطـر میخـی     » توسـط سـومریها و مـصریها    «اندکی بعد از اختـراع خـط        ) معروفند» ایالمی«تاریخ ایران به    
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از این زمان که حدود اواسط      . ی توانستند خطی را تنظیم و تنسیق کنند که به نام آن ، ایالمی معروف شده است                  سومر
در حالیکه مناطق دیگر ایران قرنها بعد وارد عصر        . هزاره سوم قبل از میالد بود ، تاریخ در این منطقه از ایران آغاز شد                

  .تاریخی شدند 
   یخ ایران پیش از تار  - بند سوم

درهزاره دوم قبل از میالد زمـانی کـه ایالمیهـا           . ایالمیها بعد از مدتی توانستند اولین حکومت را در ایران تأسیس کنند             
در جنوب غربی ایران ساکن و دارای حکومت و اقتدار بودند ، گروههایی از اقوام آریایی مقـیم اسـتپهای اوراسـیا بـه                        

با سکونت ایـن اقـوام،      . مال ، غرب و جنوب ایران امروزی ساکن شدند          طرف فالت ایران رهسپار شده ، در نواحی ش        
بنابراین پراکندگی جمعیت ایران در هـزاره       . و سیاه پوست بودند به تدریج از بین رفتند          » موسیان«اقوام بومی که به نام      

در جنـوب ، کـه همگـی    مادها در شمال غربی ، پارتها در شمال شـرقی و پارسـها   . دوم قبل از میالد بدین صورت بود   
  .چادرنشین بودند و پراکنده زندگی می کردند 

در قرن هشتم قبل از میالد حکومت بلندمدت ایالمیها توسط همسایگان شمال غربی آنها یعنـی اقـوام آشـوری از بـین                       
حکومـت  . نـد  اندکی پس از زوال ایالمیها ، مادها توانستند اولین حکومت آریایی نژاد را در ایران تأسـیس نمای  . رفت  

مادها تا اواسط قرن ششم قبل از میالد ادامه یافت تا اینکه در آن زمان پارسـهای آریـایی توانـستند پـس از اعتـراض و                           
شاهنـشاهی هخامنـشی    . غلبه بر مادها ، حکومت فـدرالی عظـیم و قدرتمنـد شاهنـشاهی هخامنـشی را تأسـیس نماینـد                      

از این زمـان  . وسط اقوام یونانی به رهبری اسکندرمقدونی ، از بین رفت سرانجام در اواسط قرن چهارم قبل از میالد ، ت 
در اواسط قرن سوم قبل از میالد پارتهای آریایی توانستند پس از            . به مدت یک قرن ایران توسط یونانیها اداره می شد           

حکومت اشکانی . ه است غلبه بر یونانیها ، حکومتی را تأسیس نمایند که در تاریخ به نام حکومت اشکانی معروف شد
از این تاریخ به بعد سلسله مقتدر و قدرتمند ساسانی حکومت ایـران را در دسـت                 . تا قرن سوم بعد از میالد ادامه یافت         

در این زمان اعراب مسلمان که در قلمروهـای         . ساسانیها تا اواسط قرن هفتم میالدی بر ایران حکومت کردند           . گرفت  
س از ضعف انتهایی سلسله ساسـانی بـه تـدریج خـود را بـه پایتخـت ساسـانها رسـانیده بـا          ساسانی زندگی می کردند پ   

با سقوط سلسله ساسانی . تصرف تیسفون  و به تدریج دیگر شهرهای ایران حکومت ساسانی را بطور قطع از بین بردند                 
  .تاریخ ایران باستان به پایان رسید 

   ایران پس از اسالم  –بند چهارم 
تا آغاز قرن سوم هجری ، ایران توسط مسلمانان بـصورت           ) قرن اول هجری  . (له ساسانی در قرن هفتم م       از سقوط سلس  

وضعیت حکومتهای ایران از آغاز قرن سوم هجری تا قرن سیزدهم هجـری و تأسـیس سلـسله       . امیرنشینی اداره می شد     
  :قاجاریه به شرح ذیل بود 

   حکومت طاهریان .1
حکومت طاهریان در واقع اولـین حکومـت نیمـه مـستقل پـس از               . ر خراسان تأسیس شد     در ابتدای قرن سوم هجری د     

  .این حکومت در اواسط قرن سوم هجری توسط صفاریان از بین رفت . سقوط سلسله ساسانی در ایران بود 
   حکومت صفاریان .2

. راسـان نیـز گـسترش یافـت         در اواسط قرن سوم هجری در سیستان تأسیس شد و با غلبه بر طاهریان قلمروی آن بـه خ                  
  .زوال حکومت صفاریان در اواخر قرن سوم هجری توسط سامانیان بود 
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   حکومت سامانیان .3
در اواسط قرن سوم در ماوراء النهر تأسیس شد و با غلبه بر صفاریان قلمروی آنان به نواحی شرقی ایران نیـز گـسترش                         

در اواسط قرن سوم در طبرستان ایـران تـشکیل شـده بـود ،               حکومت سامانیان با شکست دادن دولت علوی که         . یافت  
 هجـری توسـط     4حکومت ساسانی در اواخـر قـرن        . توانستند متصرفات خود را تا نواحی شمالی ایران نیز امتداد دهند            

  .غزنویان منقرض شد 
   غزنویان- آل بویه – حکومت آل زیار .4

آل زیـار   . ان در اواخر قرن چهـارم در ایـران تأسـیس شـدند              حکومت آل زیاردر اوایل قرن چهارم و آل بویه و غزنوی          
نواحی شمالی ایران و آل بویه نواحی جنوبی وغربی و غزنویان نواحی شرقی ایران را در تصرف خود داشتند همه ایـن    

  .حکومتها در اواسط قرن پنجم هجری توسط سلجوقیان از بین رفتند 
   حکومت سلجوقیان .5

حکومت سلجوقی اولین حکومـت مـستقل و مقتـدر و پهنـاورترین             .  در ایران تأسیس شد      در اواسط قرن پنجم هجری    
عمر این حکومت در اواخر قرن ششم هجری توسط خوارزمـشاهیان           . حکومت ایران بعد از سقوط سلسله ساسانی بود         

  .به پایان رسید 
   حکومت خوارزمشاهیان .6

در زمان حکومـت خوارزمـشاهیان یکـی از حـوادث بـزرگ              . در اواخر قرن ششم در ایران قدرت را به دست گرفتند          
بـه ایـن ترتیـب در اواخـر قـرن هفـتم حکومـت        . تاریخ ایـران رقـم خـورد و ایـران بـه تـصرف قبایـل مغـولی درآمـد                

  .خوارزمشاهیان به پایان رسید 
   حکومت ایلخانیان .7

تأسـیس شـد و در اواسـط قـرن هـشتم            حکومت ایلخانی ، یک حکومت مغولی بود که در اواسط قرن هفتم در ایـران                
  .توسط ایرانیان از بین رفت 

   حکومت تیموریان .8
هـر منطقـه از ایـران بـه دسـت یـک امیـر و حـاکم اداره          . پس از سقوط حکومت ایلخانی ، ایران ملوک الطوایفی شد           

آورد و بـا شکـست حکـام        از آسیای مرکزی به ایران هجوم       » امیر تیمورگورکانی «شد تا اینکه در اواخر قرن هشتم         می
حکومت تیموریان در اواخر قرن نهم هجری توسـط ایرانیـان از       . محلی ایران سلسله تیموریان را در ایران تأسیس کرد          

  .بین رفت 
   1 حکومت صفویان.9

پس از سقوط حکومت تیموریان در اواخر قرن نهم تا اوایل قرن دهم ایران به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد و                 
در این زمان ترکان صفوی توانستند با غلبه بر حکومتهـای محلـی ،            . ام محلی بر هر قسمت از آن فرمان می راندند           حک

  .سلسله صفوی در اوایل قرن دوازده هجری توسط افغانها منقرض شد . سلسله صفویان را در ایران تأسیس نمایند 
   حکومت افشاریه . 10

و در اواسط قـرن دوازده هجـری توسـط ایـل زنـد و در آغـاز قـرن سـیزدهم               در اوایل قرن دوازده هجری تأسیس شد        
  .هجری بطور قطع توسط ترکان قاجاری از بین رفت 

  

                                                           
  .کشف شد » کریستف کلمب«قاره آمریکا در این زمان توسط یک سیاح ایتالیایی به نام .  1
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  1 حکومت زندیه .11
  .در اواسط قرن دوازده هجری تأسیس شد و در آغاز قرن سیزدهم هجری توسط ترکان قاجاری منقرض شد

  2 حکومت قاجاریه .12
 هجری ، شمسی در ایـران       1147 هجری ، قمری مصادف با سال        1210سیزدهم هجری ، سال     این سلسله در اوایل قرن      

  :پادشاهان این سلسله به ترتیب عبارت بودند از . تأسیس شد 
  . که مؤسس این سلسله بود –آقا محمدخان  
واقع شد و سرزمینهای وسـیعی نیـز         در زمان وی ایران بازیچه قدرتهای بزرگ اروپایی چون انگلستان ، روسیه و فرانسه                –فتحعلی شاه    

  .از ایران منتزع و به روسها واگذار گردید 
  . که در زمان وی نفوذ انگلیس در ایران شدیدتر شد –محمدشاه  
  . که عصر وی به عصر اعطای امتیازات معروف است –ناصرالدین شاه  
   عصر آزادیخواهی و مشروطیت –مظفرالدین شاه  
  شروطه  وقوع انقالب م–محمدعلیشاه  
   سقوط سلسله قاجاریه –احمدشاه  

   ایران قرن سیزدهم هجری مصادف با قرن نوزدهم میالدی  - بند پنجم
تمام حکومتهای  . همانگونه که ذکر شد در قرن سیزدهم هجری ترکان ایل قاجار قدرت را در ایران در دست گرفتند                   

دو نظام ایلـی  . تهای ایلی بودند و منشأ قبیلگی داشتند ایران از سقوط سلسله ساسانی تا عصر حاضر بدون استثناء حکوم 
بنـابراین چنـین    . و قبیلگی ساختار نظام بسیار ساده و ابتدایی و تأثیر عنصر فردی در آن عمده و سرنوشـت سـاز اسـت                       

بـراین اسـاس مـی تـوان ایـران قـرن سـیزده              . ساختاری هرگز قادر به ایجاد وضعیت های عمیق و تحول بنیادی نیـست              
  :را چنین تصور کرد ) قرن نوزدهم میالدی(ری هج

شاه با اقتدار مطلق در رأس امور قرار داشت و معتقد به شکل گیـری و موجودیـت هـیچ صـنف و اتحادیـه ای غیـر از                             
 6جمعیت ایـران حـدود      . مردم همه رعیت بودند و تنها وظیفه شان تبعیت بی چون وچرا از سلطان بود                . حکومت نبود   
بیش از دو میلیون نفر آن چادرنشین بودند و بیشتر مابقی نیز  روستانشین بودند و درصـدی نیـز در                     .  شد   میلیون نفر می  

، مراکز تولید سنتی. شکل ممکن بود اقتصاد کشور ، کشاورزی و دامپروری در ساده ترین . شهرها زندگی می کردند 
لیدی وجود نداشت و مسأله صدور فـرآورده هـا و   بنابراین مازاد تو  . دور از هم و بصورت خودکفا زندگی می کردند          

در نتیجه اجتماعات ایرانی بی ارتباط با یکـدیگر و بـصورت پراکنـده زنـدگی       . ارتباط با اجتماعات دیگر متصور نبود       
  .کردند می

و دانـشهای مهمـی چـون فیزیـک ،          در اوایل قرن نوزدهم هیچ مدرسه ای به معنای امـروزی در ایـران وجـود نداشـت                   
نه روزنامـه ای ، نـه مجلـه ای نـه مـسافرت و نـه پیـام و                    .  ناشناخته بود    19، بیولوژی ، علوم سیاسی در ایران قرن         یشیم

این مسأله باعث شده بود تا تغییر و تحوالت علمی اروپا از رنسانس به بعد حتی به گوش             . ای برای اطالع رسانی      وسیله
بی خبری تا به حدی بود که حتی فتحعلی         . ف از جهان مانده باشند    ایرانیان هم نرسیده باشد و همگی در بی خبری صر         

  .کرد شاه ، راه رسیدن به دنیای تازه را حفر زمین فرض می

                                                           
  مصادف است با استقالل کشور آمریکا. 1
  تأسیس سلسله قاجاریه مصادف است با انقالب کبیر فرانسه. 2
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در مجموع ایران عصر قاجار ، جامعه ای بود به لحاظ اقتصادی بسیار فقیـر و عقـب مانـده و کـم جمعیـت و بـه لحـاظ                             
اجتماعی در تجارت ، سیاست ، روابـط بـین الملـل و در علـم و فرهنـگ                 ارتباطات ، پراکنده و بی ارتباط ، و به لحاظ           

  .منفک و منقطع و جدای مانده از مابقی جهان 
*** 

   1دوران جنگهای ایران و عثمانی  -گفتار دوم 
   16اوضاع ایران در آغاز قرن  - بند اول

 امپراتوری روم شرقی یا ببرانس خاتمـه         میالدی سلطان محمد دوم پادشاه عثمانی با فتح قسطنطنیه به عمر           1453درسال  
داد و فاتح لقب گرفت و با پایان قرون وسطی و آغاز عصر جدید قـدرت دولـت عثمـانی افـزایش یافـت و شـروع بـه                   

 سال جنگ توانـست     16و بر آسیای صغیر مسلط شد در اروپا پس از           . تجاوز نواحی اطراف خود در آسیا و اروپا نمود        
اهـداف بعـدی وی اروپـای مرکـزی      . لبانی و سـواحل دریـای آدریاتیـک را متـصرف شـود            تراس، مقدونیه، بوسنی، آ   

بـا  . بخصوص ایتالیا مقر پاپ و در شرق تصرف کلیه کشورهای اسالمی خاورمیانه و شمال افریقـا از جملـه ایـران بـود                      
ن دول اسـتعماری آن     تسلط ترکان بر قسطنطنیه راه تجارت اروپا با مشرق زمین بسته شد و بـرای ایـن منظـور بزرگتـری                    

زمان یعنی اسپانیا و پرتغال شروع به رقابت کردند این رقابت منجر به فرمان پاپ الکساندر ششم بورژیا مبتنی بر تقسیم                     
 درجه غربی به دو قسم شد این فرمان بـا انعقـاد عهدنامـه تـورد و سـیالس بـین دو دولـت                         46النهار    کره زمین از نصف   

در پـی ایـن قـرارداد دولـت پرتغـال خـود را مالـک نیمکـره شـرقی          .  جنبه رسمی یافـت  1494اسپانیا و پرتغال در سال      
 به فرمان مانوئل اول مشهور به خوشبخت پادشاه پرتغال، و اسکودوگاما دریاساالر پرتغـالی               1497دانست و در سال       می

 روانـه خلـیج فـارس شـد و در            امید نیک در جنوب افریقا عبور کرد و دریاساالر پرتغالی آلفونسو آلبوکرک             از دماغه 
  .  جزیره هرمز و بندر گمبرون واقع در ساحل جنوبی ایران را اشغال کرد1507اکتبر 

دادنـد در   از طرف دیگر از بکها و ترکمنها از نواحی آسیای مرکزی و ترکستان مرتب خراسان را مورد حمله قرار مـی       
  . نگان بود ایران از سه طرف در معرض خطر بیگا16واقع در آغاز قرن 

  .  نفر از خوانین و حکام با هم به دشمنی مشغول بودند13در داخل کشور نیز هرج و مرج حاکم بود و 
    شاه اسماعیل- بند دوم

 سال جنگ و ستیز توانست وحدت ملی و تمامیت ارضـی ایـران              13شاه اسماعیل نوه شیخ صفی الدین اردبیلی پس از          
وی ابتدا به طرف آستارا رفـت و در شـهر کـوچکی بـه نـام ارجـوان       . ود پایان دهد  را تأمین کند و به هرج و مرج موج        

استاجلو، شاملو، تکه لو، روملو، وارساق، ذوالقدر افشار، قاجار و صـفویان            « قبیله ترک تبار     9قامات نمود در این زمان      
وی . رد و دعوی استقالل نمـود      میالدی ارتشی به نام قزلباش تأسیس ک       1500با وی دست بیعت داده و در سال         » قراباغ

توانست فرخ یار پادشاه شیروان را به قصاص خون پدرش به قتل برسـاند و نـوای بـاکو، ایـروان را تـصرف نمایـد، در                           
شاه اسماعیل پس از این پیروز وارد تبریز     . محلی به نام شرور واقع در حوالی نخجوان سپاه آق قویونلو را شکست دهد             

هدف شـاه اسـماعیل برانـدازی       .  نام ابوالمظفر شاه اسماعیل الهادی الوالی تاجگذاری کرد         به 1502مارس  11شد و در    
بـه منظـور    . بساط ملوک الطوایفی و استقرار یک حکومت مرکزی شیعه مذهب به جای حکـام و خـوانین محلـی بـود                    

                                                           
  9 -55 ، تاریخ روابط خارجی ایران ، صص  دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی.1
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فهان فارس، کرمان، رسیدن به این هدف شاه اسماعیل به تسخیر سایر نقاط ایران پرداخت وی پس از تصرف عراق اص  
شاه مقتدر ایران توانست عالء الدولـه ذوالقـدر کـه در نـواحی کردنـشین                . کاشان و یزد به سمت بغداد رهسپار گردید       

کرد  را شکست دهد و کربال و نجف را ضمیمه ایران نمایـد در   النهرین حکومت می  جنوب شرقی عثمانی و شمال بین     
پس از درگذشت سلطان حسین بایقرا آخرین       . ذهب رسمی اعالم گردید    مذهب شیعه در عراق عرب نیز م       1509سال  

شـاه  . کرد شاه اسماعیل توانست ایـن منـاطق را نیـز تـصرف نمـوده                پادشاه تیموری که بر هرات و خراسان سلطنت می        
.  داد  ساله ترکمانـان آق قویونلـو خاتمـه        44 لشکر سلطان مراد را شکست داده و به فرمانروایی           1513اسماعیل در سال    

وی عالوه بر ایجاد وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران توانست میان کشورهای سنی مذهب عثمـانی ترکـستان و هنـد                      
شاه اسماعیل و جانشینان وی با اجرای این سیاسـت توانـستند بـه دو منظـور خـود در سیاسـت                  . سد محکمی ایجاد کند   

  . داد ست خارجی صفویه را در دو قرن تشکیل میخارجی دست یابند که این دو هدف در واقع دو اصل بنیاد سیا
  :این دو اصل عبارتند از 

  رهبری ملت ایران به سمت وحدت و یگانگی  .1
 مـساعدی خواهـان آغـاز روابـط سیاسـی و            ثمانی باعث شد اروپـاییان با نظـر      ایجاد مرکز مقاومتی در برابر ترکان ع        .2

  . بازرگانی شوند
همان آغاز سلطنت شاه اسماعیل وجود داشت ولی چـون شـاه اسـماعیل گرفتـار تجـاوز               زد و خورد با امیران ازبک از        

سـلطنت شـاه تهماسـب اول ادامـه     العملی نشان و این حمـالت تـا درگذشـت وی و               ترکان عثمانی بود نتوانست عکس    
  . یافت

  جنگ چالدران  - بند سوم
کـرد وی      فـاتح در کـشور عثمـانی سـلطنت مـی           در زمان آغاز سلطنت شاه اسماعیل، با یزید دوم فرزند سلطان محمـد            

اما هنگامیکه شاه اسماعیل توانست برای بار دوم الونـد بیـگ      . کرد  امیران آق قویونلو را علیه شاه اسماعیل تحریک می        
را در همدان و سلطان مراد را در شیراز شکست دهد تصمیم گرفت به صورت ظـاهری روابـط دوسـتانه بـا وی ایجـاد                          

نظور سفیری به نام محمد چاوش باالبان را به تبریز فرستاد و فتح عـراق و اصـفهان  و فـارس را بـه وی     نماید به همین م 
شـاه اسـماعیل نیـز بـه ظـاهر          . تبریک گفت و از شاه اسماعیل خواست که از ظلم و ستم به اهـل تـسنن دسـت بـردارد                    

تالفـی آزار سـنیها مـانع مـسافرت شـیعیان      سلطان عثمانی نیـز بـه       . نصیحت او را پذیرفت ولی به سیاست خود ادامه داد         
آناتولی به ایران شد و به دنبال آن شاه صفوی شیبک خان ازبک که هم ملـک شـاه عثمـانی بـود را بـه قتـل رسـانید و             
مریدان خود را در خاک عثمانی به قتل سنی مذهبان تحریک کرد ولی با یزید که پیر و فرسـوده شـده بـود و گرفتـار                           

امـا  . ن بود نتوانست تا پایان سلطنت خود در برابر اقـدامات شـاه اسـماعیل صـفوی کـاری بکنـد                    مشکالت داخلی فراوا  
 سلطان سلیم با کمـک سـربازان ینـی          1512در سال   . شاهزاده سلطان سلیم قصد گرفتن انتقام از شاه اسماعیل را داشت          

د سلطان سلیم در آغاز سلطنت تمـامی  با یزید بناچار استعفا داد و سلطنت را به پسرش سپر        . چوی علیه پدرش قیام کرد    
برادر و برادر زادگان خود را به قتل رسانید و فقط یکی از برادرزادگان وی به نام شـاهزاده مـراد موفـق شـد بـه ایـران                             
پناهنده شود سلطان سلیم بوسیله یک پیک خواستار استرداد شاهزاده مراد شد ولی شـاه اسـماعیل تـوجهی ننمـود و از                       

آوری شیعیان آناتولی استفاده نمود این دو سردار در شهرهای قره حصار و مالطیـه بـه               در جهت جمع   سرداران قزلباش 
از طرف دیگر سلطان سلیم هم برای قدرتمند شدن خود با دولتهـای مـسیحی همـسایه                 . نام پادشاه ایران خطبه خواندند    
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 واالشی معاهدات صلح منعقد کـرد و موقتـاً         که در اروپا بودند مانند مسکوی،مجارستان و امیران خراجگزار ملداوی و          
جبهه غرب را آرام نمود و بدنبال این حرکت به دستور وی شیخ االسالم استانبول فتوای قتل شیعیان را داد که طی این              
فتوی بیش از چهل هزار تن از شیعیان دو کشور رخ داد که به نبرد چالدران مشهور گردیـد ایـن جنـگ در نهایـت بـه                           

بعد از شکست چالدران پادشاه عثمانی به تصرفات خود در دیار بکـر و سراسـر                . سماعیل صفوی انجامید  شکست شاه ا  
راه خلیج فارس را در پیش گرفت و چون شاه اسـماعیل            1515از طرفی دولت پرتغال در سال       . آناتولی شرقی ادامه داد   

هرمز رضایت داد البته امیـر هرمـز در پـی شـورش             مشغول جنگ و مبارزه با عثمانیها بود به استیالی پرتغالیها بر جزیره             
اهالی جزیره علیه ظلم تعدی پرتغالیها کشته شد و امیر جدید هرمـز سـیادت پرتغالیهـا بـر هرمـز و سـایر متـصرفات آن              

نتیجه مثبت این قرار عبارت بود از اینکه ایرانیها بـه کـار بـودن               . کشور در خلیج فارس را به یکباره به رسمیت شناخت         
  . های آتشین را از پرتغالیها آموختند و پرتغالیها مقداری تفنگ و وسایل جنگی جدید به ایرانیها دادندسالح

شاه اسماعیل صفوی برای از بین بردن سلطان سلیم تصمیم به اتحاد با مـصر گرفـت امـا قبـل از بـستن قـرارداد اتحـاد،                            
دنبال آن شـریف مکـه کلیـدهای حـرمین شـرفین را             ب. سپاهیان عثمانی به مصر حمله کردند و مصر را تصرف نمودند            

وقتی شاه اسماعیل خبر شکست مصریها را شنید سفیران خـود را نـزد پادشـاهان مجارسـتان و                   . تسلیم سلطان سلیم کرد   
لویی دوم پادشاه مجارستان از پیشنهاد شاه       . لهستان فرستاد و آنان را به اتحاد برای مقابله با دشمن مشترک دعوت کرد             

دانست نزد شاه   یکی از کشیشان فرقه مارونی لبنان به نام فراپتروس را که فارسی می1522 استقبال کرد و در سال  ایران
اسماعیل صفوی فرستاد و شاه ایران را از قدرت پادشاه مجارستان آگاه ساخت به طـوری کـه شـاه اسـماعیل خواهـان                        

  . ایجاد روابط دوستانه با این دولت اروپایی گردید
   ساله با دولت عثمانی 20 آغاز جنگهای -هارم بند چ

بعد از شاه اسماعیل پسرش شاه تهماسب اول به تخت سلطنت نشست و یک شورای نیابت سلطنت متشکل از سرداران           
در کـشور   . قزلباش اداره کشور را به دست گرفتند و از این تاریخ به بعد قزلباشها قـدرت و نفـوذ زیـادی پیـدا کردنـد                        

لطان سلیم درگذشت و جانشین وی سلیمان قانونی به جای پدر نشست البته سـلطان سـلیمان ابتـدا متوجـه                     عثمانی نیز س  
 بـه ایـران حملـه کـرد کـه البتـه شـاه               1538 و دیگـری در سـال        1534جنگ در جبهه اروپا شد و دوبار یکـی در سـال             

سلیمان که از حمله به     . نشینی نمود    عقب تهماسب با استفاده از رویه تدافعی جنگ و گریز همواره مهاجرین را وادار به             
  . ایران سودی نبرد متوجه اروپا شد و سواحل سیبل و ایتالیا و اسپانیا را مورد حمله قرار داد

 ام ادامـه یافـت و ایـن در حـالی بـود کـه هـر دو کـشور از ایـن جنـگ و                           552 تـا    1530جنگ ایران و عثمانی از سال       
ایران سفیر خود را به اردوگاه آماسیه فرستاد و سلیمان نیز وی را بـه گرمـی پـذیرا                   خونریزی خسته شده بودند بنابراین      

  .شد 
   صلح آماسیه و مصالحه الصلح الخیر  -الف 

 بین ایـران و عثمـانی برقـرار گردیـد ایـن صـلح          1555 مه   10صلحی که بدون عهدنامه و قراردادرسمی در          -صلح آماسیه 
النهـرین و قـسمت     جب این توافـق آذربایجـان غربـی و قـسمتی از کردسـتان و بـین                به مو . مبتنی بر تعاطی مکاتبات بود    

در مقابل ارمنستان، اردهـان، کارتبـل، کاخـت و آذربایجـان شـرقی بـه ایـران        . شمالی گرجستان به عثمانی واگذار شد   
  . واگذار گردید
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مان علیه پدر یاغی شد و همراه بـا چهـار        شاهزاده با یزید کوچکترین فرزند سلطان سلی       1559 در سال    -مصالحه الصلح الخیر  
فرزند خود به ایران پناهنده شد شاه تهماسب در ابتدا وی را به گرمی پذیرفت اما وقتی مطلع شد شاهزاده قصد نابودی                      

ای   بـین دو کـشور مـصالحه      سـرانجام   . سلطان سلیم نیز خواهان اسـترداد پناهنـدگان شـد         . وی را دارد او را زندانی کرد      
دید که براساس آن اختالف مربوط به حدود و ثغور طرفین مشخص گردید، رفت و آمد حجاج آسان شد و برقرار گر

سلیمان اعالم کرد در ازای استرداد با یزید پیمان صلح آماسیه را همواره محترم خواهد داشت و قلعه قـارص را ویـران                       
  . نام گرفت» الصلح الخیر«خواهد کرد این مصالحه در تاریخ 

  بط هند و پرتغال  روا-ب 
 پادشاه هندوستان شاه تهماسب یکی از سـرداران خـود را بـه نـام سـید                1556در زمان سلطنت جالل الدین محمد اکبر        

اکبر شـاه بـه سـفیر ایـران احتـرام فـراوان گذاشـت و ایـن آغـاز روابـط                      . بیگ شیخاوند با هدایایی به دهلی اعزام کرد       
 قـشونی   1559لذا در سال    . توانست تصرف قندهار را بوسیله هندیها بپذیرد        ب نمی البته شاه تهماس  . صمیمانه با ایران بود   

اکبر شاه حتی پس از مرگ شاه تهماسب از این حادثه دلگیر بود و روابط               . به افغانستان فرستاد و قندهار را پس گرفت       
  . خود با ایران قطع کرد

و کوتاه کردن دسـت پرتغالیهـا از ایـن جزایـر اقـدامی      در دوران شاه تهماسب برای باز پس گرفتن جزایر هرمز و قشم     
مناسـبات ایـران و     . صورت نگرفت زیرا شاه تهماسب گرفتار حمالت ازبکها و جنگهـای بیـست سـاله بـا عثمـانی بـود                    

پرتغال در این دوره به ظاهر دوستانه بود ولی در اصل اینگونه نبود حتی شاه تهماسب سفیران پرتغال را به سردی پذیرا                 
 پرتغال را   1580پس از مرگ سباستیان کشور پرتغال دچار هرج و مرج شد و فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در سال                   . شد می

تری به خود گرفت زیرا اسپانیا خود درگیـر           در زمان وی روابط ایران و پرتغال جنبه صمیمانه        . ضمیمه کشور خود کرد   
  . رفت لیه عثمانی برای اسپانیا امری حیاتی به شمار میجنگ با عثمانی بود بنابراین داشتن متحدی چون ایران ع

   ورود اولین بازرگانان انگلیسی به ایران –ج 
 اجازه تأسیس شرکت تجارتی مسکو را از ایـوان مخـوف تـزار    1553در زمان شاه تهماسب انگلیس موفق شد در سال    

 ملکـه الیزابـت از پادشـاه        1561در سـال     . آی بود برای آغاز تجارت با کشورهای آسیایی         مسکوی بگیرد و این مقدمه    
شـاه  . ایران تقاضا کرد که به آنتونی جنگـسیون و تجـار انگلیـسی و تجـارت و رفـت و آمـد آزاد در ایـران داده شـود                            

 هنگـامی کـه هیـأت       1568مـذاکره را قطـع نمـود امـا در سـال             » ما به دوستی کفار احتیاجی نداریم     « تهماسب با جمله    
 تجاری مسکو وارد ایران شد شاه ایران با آنـان بـا مهربـانی رفتـار کـرد و بـه آرتـرا دوارذر و         دیگری از جانب شرکت   

  . ریچارد ویلز اجازه فعالیت داد هر چند تجارت انگلستان با ایران تا نیم قرن بعد رونقی نداشت
   از شاه اسماعیل دوم تا شاه عباس اول –د 

ینی اختالف افتاد و با آنکـه شـاه ایـران خـودش حیـدر میـرزا فرزنـد                   پس از شاه تهماسب بین فرزندان وی بر سر جانش         
سومش را به ولیعهدی منسوب نموده بود اما پس از مرگ وی شاهزادگان با هم درگیر شـدند عاقبـت االمـر اسـماعیل              

را  در قزوین بر تخت سلطنت نشست و کلیه مخالفان خود را اعم از شـاهزادگان و سـران قزلبـاش                      1576میرزا در سال    
دو دستگی میان سران قزلباش و اقدامات خشونت آمیز پادشاه جدید مایـه ضـعف دولـت و در نهایـت                     . سرکوب نمود 

زمام امور را جوانان کـم تجربـه      . سرکشی حکام والیات و قبایل و عشایری که در اطاعت دولت صفوی بودند گردید             
 سران قزلباش در زمان شاه اسماعیل و شاه تهماسـب     امور لشکری مختل شد و اتحاد و اتفاقی که میان         . عهده دار شدند  
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شـاه اسـماعیل دوم بـا آنکـه بـه مـذهب تـسنن               . در مقابل دشمنان خارجی وجود داشت به نفاق و دشمنی مبدل گشت           
البته سـران قزلبـاش ایـن حرکـت شـاه           . متمایل بود ولی همواره به دولت عثمانی بدبین بود و خواهان تسخیر بغداد بود             

شاه اسماعیل دوم از طرفی به جای آنکه با اکبر شـاه امپراتـور هنـد روابـط     . دانستند ایر مفاد صلح آماسیه می   ایران را مغ  
اینگونه اقدامات غیر عقالیی    . ای به برادر وی محمد حکیم فرستاد و وی را پادشاه خطاب نمود              سیاسی برقرار کند نامه   

شاه اسماعیل دوم در سن     . وطئه کرده و وی را مسموم نمودند      ای از سرداران قزلباش ت      شاه اسماعیل دوم باعث شد عده     
پس از وی سرداران قزلباش محمد میرزا نابینا را به تخت سلطنت            .  سالگی پس از یکسال و نیم حکومت درگذشت        43

ضعف محمد میرزا ملقب به شاه محمد خدابنده موجب شد اداره امور در دست سرداران قزلباش و همسر شاه   . نشاندند
ر النساء بیگم مهد علیه بیفتد که در نهایت اختالف نظر بین مهد علیا و سرداران قزلبـاش موجـب شـد هـرج و مـرج                      خی

  . سراسر کشور را فرا بگیرد
به علت هرج و مرج حاکم بر ایران دولت عثمانی از فرصت استفاده کرده قرارداد صلح آماسیه را زیر پا گذاشـته و بـه           

قشون حکمرانان ارمنستان، قراباغ و آذربایجـان از        . رص را تصرف نمود بعد وارد قفقاز شد       ایران حمله نمد وی قلعه قا     
ر سا  دسپاه مصطفی پاشا شکست خورده و تسلیم شدند بعد از آن پادشاه عثمانی تفلیس، باکو و دربند را تصرف نمود                     

لیعهـد راهـی قفقـاز کـرد و موفـق در       خیرالنساء بیگم مهدعلیا شخصاً سپاهی را به اتفاق فرزندش حمزه میرزا و 1579ل
مهـدعلیا  . ن درآمـد  انزدیکی قلعه شماخی نیروی خان کریمه را شکست دهد و ایالت شیروان مجدداً به تصرف ایرانیای               

خواهان پیشروی سپاه ایران بود اما سرداران قزلباش از این فرمان سرباز زدند و وی را به اتهام داشتن روابط نامشروع با                      
  . رادر خان کریمه در حضور محمد خدابنده خفه کردندعادل گرای ب

آغاز گردیده بـود بـه جنـگ خـونینی انجامیـد در              مذاکرات صلحی که در ابتدا بین سلطان مراد پادشاه عثمانی و شاه ایران              
ن و سلماس   زاد کند وی توانست ایروا     حمزه میرزا تصمیم گرفت تبریز را آ      . تبریز به دست قوای عثمان پاشا افتاد      1585سال  

ای را سران قزلباش که مخـالف         را پس بگیرد وی آماده انجام مذاکره با فرهاد پاشا فرمانده جدید قشون عثمانی شد اما عده                
تـر    ای به قتل رساندند در پی قتل حمزه میرزا اوضـاع ایـران آشـفته                صلح با عثمانی بودند حمزه میرزا را به طرز ناجوانمردانه         

  .  مقابله با متجاوزین ازبک و عثمانی کشور را در آستانه سقوط قرار دادهرج و مرج داخلی،. گشت
*** 

  دوران شکوه و عظمت   - گفتار سوم
   سلطنت شاه عباس اول  -بنداول 

همانگونه که در فصل گذشته بیان شد ایران در معرض نابودی کامـل قـرار گرفتـه بـود و از لحـاظ داخلـی و خـارجی             
 در چنین وضعی شاه عباس اول ظهور کرد وی در طول سلطنت خـود توانـست بـا برقـرار                     دچار هرج و مرج گشته بود     

کردن وحدت ملی، دور کردن بیگانگان از خاک کشور و برقراری مناسبات سیاسی با دول خـارجی براسـاس احتـرام                  
  . متقابل مجدداً استقالل  و آرامش را به ایران بازگرداند

گی حکمران خراسان و هرات بود و وقتی اوضاع آشفته کـشور را مـشاهده نمـود                 شاهزاده عباس میرزا در دوران آشفت     
ای جـز   شـاه محمـد نیـز چـاره    . با کمک پیشکار خود مرشد قلیخان استاجلو بدون هیچ زد و خوردی وارد پایتخت شد        

ت چهل ستون  در عمار1587بنابراین شاه عباس در سال . اینکه تسلیم فرزندش شود و سلطنت را به وی بسپارد نداشت  
ای  وی ابتدا جلوی نفوذ بیش از حد سرداران قزلباش را گرفت و عده            . قزوین به نام شاه عباس صفوی تاجگذاری کرد       
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وزیر خـود اسـتاجلو   . از سران قزلباش که در قتل برادرش حمزه میرزا و مادرش مهد علیا دست داشتد را به قتل رسانید                  
برای مقابله با ترکان عثمـانی  .  ترتیب سایر قزلباشها را سر جای خود نشانیدداعیه حکومت داشت را از میان برد و بدین        

  . و ازبکها به ترتیب از روسها و هندیها یاری گرفت
در همـان زمـانی کـه شـاه عبـاس بـر تخـت        . فکر اتحاد با هندوستان از زمان محمد شاه در میان دولتمـردان ایـران بـود        

 را تصرف کرد و خود را خان توران نامیـد وی سـفیری نـزد اکبـر شـاه                    سلطنت جلوس کرد عبیداله خان ازبک هرات      
. پادشاه هند فرستاد و از وی خواست چون هر دو مشترکاً سنی مذهب هستند علیه حکومت صفوی به ایران حمله کنند        

تـوران  ای فرستاد بدین مـضمون کـه خانـدان صـفوی اوالد پیـامبر هـستند و اهـالی               اکبر شاه در جواب خان توران نامه      
در همـین   . توانند به جای ایران از طریق گجرات به زیارت مکه و مدینه بروند و لزومی به جنگ و خونریزی نیست                     می

زمان رستم میرزای صفوی حاکم قندهار از ترس حمله ازبکها به دربار هند پناهنده شد و قندهار را تـسلیم شـاه عبـاس                        
اما چون تصرف قندهار توسط ازبکها حادثـه بـدتری بـود از ایـن مـسئله                 نمود که این اقدام مورد تأیید شاه عباس نبود          

ای به شاه عباس روابط دوستانه خود با عبیداهللا خان را یادآور گشت و تلویحـاً                  چشم پوشی نمود و اکبر شاه نیز در نامه        
  . دخالت در جنگ و کمک به ایران را رد کرد

در زمان شاه محمد سفیری     . خدابنده در میان زمامداران ایرانی بود     فکر کمک طلبیدن از روسیه نیز از زمان شاه محمد           
به نام هادی بیگ راهی دربار تزار فئودور اول شد اما چون تزار خودش گرفتار بـود نتوانـست پاسـخ مثبتـی بـه پادشـاه                   

ن فرستاد پادشـاه  لذا زمانیکه تزار سفیری را به نام گریگوری و اسیل چیکوف را همراه هادی بیگ به قزوی          . ایران بدهد 
در جریـان مـذاکرات بـا       . ایران تغییر یافته بود و به جای محمد خدابنده، شاه عباس اول بر تخـت سـلطنت نشـسته بـود                    

شـاه عبـاس نیـز هـادی بیـگ را بـه             . مقامات ایران سفیر مسکوی قول و قرارهایی درباره جنگ با عثمانیها به ایـران داد              
ه آنان مأموریت داد تا از دولـت مـسکوی برسـند اگـر دولـت ایـران بـا دولـت                      همراه بوداق بیگ روانه مسکو کرد و ب       

عثمانی پیمان صلح نبندد و در بند و باکو را به روسها واگذار کند آیا حاضر خواهند شد از راه کریمه و قفقاز به قشون 
ه فرستاده ولی تزار بـا ایـن        روسها در جواب اعالم کردند با آنکه دولت عثمانی نیز سفیری به روسی            . عثمانی حمله برند  

وقتی هادی بیگ و بوداق     . پیشنهاد حاضر شده موافقت کند و در مورد پیشنهاد ایران نیز بعداً جواب قطعی خواهند داد               
بیگ با هدایا و نامه تزار به ایران رسیدند، شاه عباس که به علت تأخیر آنان در مراجعت از کمک روسها ناامیـد گـشته        

  . ان صلح منعقد کردبود با عثمانی پیم
 بین ایران و عثمانی در زمان پادشاهی سلطان مراد و شاه عباس اول بسته شـد کـه طـی       1590 در سال    -معاهده صلح استانبول  

آن شهر تبریز با قسمت غربی آذربایجان و ایاالت ارمنستان و شکی و شیروان و گرجستان و قراباغ و قسمتی از لرستان                
ثمانیها باقی ماند و مقـرر شـد ایرانیـان از لعـن خلفـای سـه گانـه و عایـشه خـودداری کننـد و                           با قلعه نهاوند در دست ع     

شـاه عبـاس هنگامیکـه خیـالش از طـرف روسـیه             . شاهزاده حیدر میرزا به عنوان گروگان در دربار عثمانی بـاقی بمانـد            
  . فراری دادراحت شد لشکری به گیالن فرستاد و خان احمد گیالنی را که دست نشانده روسها بود 

  الملل  گسترش روابط بین  - بند دوم
   شکست ازبکها و نجات خراسان و هرات -الف

 خان نیشابور ومشهد را هـم       …هنگامیکه شاه عباس سرگرم مذاکرات صلح با عثمانیها بود عبدالمومن خان فرزند عبیدا            
که از سالطین تیموری بـوده بـا اوزون         تسخیر کرد و طی نامه ای از شاه عباس خاست پیمان صلح سلطان حسین بایقرا                
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حسن ترکمنی را محترم شمارد و خراسان را رها کند و شاه عباس به وی اعالم کرد که در میـدان جنـگ بـا او روبـرو       
خواهد شد شاه عباس به آسانی مزینان، سبزوار، جاجرم و نیشابور را گرفت به سوی خراسان رفت و قبل از آنکه عازم                      

. د عازم استرآباد شد تا آن والیت را از وجود ترکمنهای یاغی که همدست ازبکها بودند پاک کندمشهد و نیشابور شو
 قسمتی از خراسان در دست ازبکان بود اما با کشته شدن عبدالمومن خـان شـاه عبـاس مـشهد را تـصرف                        1597تا سال   

ای محافظت از سـرحداث شـرقی       شاه عباس بر  .  خراسان پس از سالها از چنگ ازبکان خراج شد         1598کرد و در سال     
ایران چندین هزار نفر از اکراد را از آذربایجان غربی و کردستان به شمال خراسان کوچ داد و آنان را مأمور کـرد کـه                      

یک صد سال بعد نادرشاه افشار از       .  محافظت از مرزهای شمالی را در برابر حمالت ازبکها و ترکمنها عهده دار شوند             
 خـوانین   1611از ایـن تـاریخ بـه بعـد یعنـی از سـال               . ر کرد و یک سلـسله سـلطنتی تـشکیل داد          میان همین عشایر ظهو   

  .ترکستان و ماوراءالنهر کم و بیش تابع پادشاهان ایران بودند
   اصالح سازمانهای لشکری و کشوری-ب 

ز راه و نیـز ، حلـب و        نفـر انگلیـسی ا    25 دو نفر انگلیسی به نام سرآنتونی شرلی و رابرت شرلی به همـراه               1598در سال   
برادران شرلی در خدمت ارل آف اسکس بودند و بـه دسـتوری وی مأموریـت یافتنـد بـرای                 . بغداد راهی قزوین شدند   

  . جنگ با عثمانیها خود را در اختیار دولت ایران قرار دهند
   اقدامات شاه عباس برای اصالح سازمانهای لشکری .1

نظام و دوازده هزار پیاده نظـام از افـراد گرجـی و ارمنـی کـه بـه دیـن اسـالم                       تأسیس نیرویی مرکب از ده هزار سواره        
دار  مشرف شده بودند که نام این نیروی عظیم را تفنگچیان شـاهی گذاشـتند و فرمانـدهی آن خـود شـاه عبـاس عهـده                      

  . این نیرو شباهت تامی به قشون ینی چری عثمانیها داشت. گردید
نگ مستقل وابسته به پیاده نظام به سبک اروپـایی کـه ایـن امـر انقالبـی بـود در                     تشکیل صنف توپخانه به عنوان یک ه      

اده توپ برنجـی و شـصت هـزار         رارتش ایران زیرا به جای نیروی اسب و شمشیر نیرویی تأسیس شد مجهز به پانصد ع               
  . تفنگچی 

  اقدامات شاه عباس برای اصالح سازمانهای کشوری . 2
شد و مأمورین دولتی از طرف        مرکز قرارداد، کلیه قوا و اختیارات از شاه ناشی می         شاه عباس اساس حکومت خود بر ت      

بعد از شاه صدراعظم مهمترین شخص شور و وظیفه او اداره امور سیاسی و حکومتی بـود و                  . شدند  او عزل و نصب می    
 مـأمور تحریـر فـرامین      واقعـه نـویس   . دیوان بیگی وظیفه وزیر دادگستری را بر عهده داشـت         . اعتمادالدوله لقب داشت  

ایشیک آقاسـی ریاسـت تـشریفات سـلطنتی دربـار را بـه              . سلطنتی و نگهداری سوابق مکاتبات با سالطین خارجی بود        
اداره امور ایاالت و والیات     . قورچی باشی، قوللر آقاسی باشی و تفنگچی باشی امرای ارشد ارتش بودند           . عهده داشت 

نامیدنـد ایـاالت مهـم ماننـد         منصب آنـان را والـی، بیگلربیگـی، خـان و سـلطان مـی              نیز با فرماندارانی بود که به ترتیب        
  . گرجستان، لرستان، کردستان و خوزستان هر کدام یک والی و بقیه ایاالت بیگلربیگی داشتند

  الملل در زمان شاه عباس اول  چگونگی روابط بین. 3
میم به جنگ بـا عثمانیهـا گرفـت و ی ابتـدا پایتخـت               شاه عباس بعد از سازماندهی به امور لشکری و کشوری خود تص           

قشون عثمانی دارای یک پادگان قـوی       . خود را از قزوین که فاصله چندانی با خط جبهه نداشت به اصفهان منتقل کرد              
ا در تبریز بود که شاه عباس مردد بود بی خبر به آن حمله کند و دشمن را غافلگیر نماید و یا اینکـه قـبالً زمینـه را مهیـ                             

نموده و متحدینی در میان دول اروپایی که با عثمانی در حال جنگ بودند پیدا نموده و آنگـاه بـا عثمـانی وارد جنـگ                   
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شود به سفارش آنتونی شرلی تصمیم گرفته شد هیأت سفارتی به دربارهـای سـالطین اروپـایی فرسـتاده شـود تـا علیـه                    
عباس آنتونی شـرلی را همـراه حـسینعلی بیـگ روانـه اروپـا               شاه  . دشمن مشترک با این سالطین پیمان اتحاد بسته شود        

  . سفیران مزبور همراه با چهل نفر و هدایای نفیس از اصفهان راهی اروپا شدند. کرد
  :مأموریت هیأت اعزامی 

      اتحاد با کشورهای اروپایی علیه دشمن مشترک و ایجاد روابط سیاسی با این کشورها  
  .ه در اروپا خریدار فراوان داشت بازاریابی برای ابریشم ایران ک 

پادشاه بوریس گودونف که خاطره بدی از بازرگانان انگلیسی داشت با شرلی در             . اولین مأموریت به طرف روسیه بود     
هیـأت مزبـور پـس از    . نهایت بی اعتنایی رفتار کرد و فقط حسینعلی بیگ را به عنوان سفیر ایران بـه رسـمیت شـناخت               

امپراتور اتریش پیشنهاد شاه عباس را درباره اتحاد بر ضد ترکان عثمانی با احتیاط تلقی کـرد          . روسیه عازم آلمان شدند   
و سعی زیادی بود که سفرای ایران را از رفتن به دربار سایر پادشاهان اروپا بازدارد و آنان را به فرستادن شاه بـه وسـیله                 

هیأت ایرانی از پراگ عازم مونیخ شـد     . لیا شدند  راهی ایتا  1601قاصدهای مخصوص راضی کند ولی شرلی و در سال          
و از آنجا آماده رفتن به طرف ونیز گردید، اما دولت و نیز اطالع داد چون از دربار عثمـانی سـفیری بـه ونیـز آمـده از                             

در رم  . لذا شرلی و همراهان عازم رم شدند تا به حضور پاپ کلمـان هـشتم برسـند                . پذیرفتن سفرای ایران معذور است    
شرلی جداگانه به حضور    . دانستند بر سر تقدم اختالف افتاد        شرلی و حسینعلی بیگ که هر دو خود را سفیر شاه می            بین

پاپ رسید و به وی تشریح کرد که اگر پاپ در این اتحاد شرکت کند و سایر پادشاهان اروپایی را تشویق به جنگ بـا              
شـرلی تـا   . ان کاتولیک در ایران آزادی عمـل خواهـد داد    دشمن مشترک نماید در مقابل شاه عباس به مبلغین و کشیش          

 در رم بود ولی بعد از آن به علل نامعلومی از همراهی هیأت خودداری کرد و به اسپانیا رفـت و در همانجـا                         1601سال  
  .هم درگذشت

فیلیپ سـوم بـا اظهـار    در اسپانیا .   ادامه این مأموریت را حسینعلی بیگ انجام داد وی از جنوب فرانسه راهی اسپانیا شد          
عالقه نسبت به پیشنهادات شاه عباس مبتنی بر اتحاد علیه عثمانی و تجارت ابریشم قول داد به زودی سـفیری بـه دربـار                        

امی ایران به کـشورهای اروپـایی هیچگونـه سـند سیاسـی و پیمـان و اتحـادی            عزدر طی مسافرت هیأت ا    . ایران بفرستد 
 روابط سیاسی با دول مزبور برقرار گشت و پس از چندی سفیرانی از طـرف دول                 امضاء نشد اما مقدمات برای توسعه،     

  . اتریش، روسیه، اسپانیا و دربار پاپ به ایران آمدند
ماجرا بدین قرار بـود رودلـف دوم        . ای بین روسیه، اتریش و ایران بسته شد          میالدی طرح اتحاد سه جانبه     1604در سال   

اش را به ایران فرستاد وی مأموریت داشت اوالً با شاه عباس قراردادی علیـه سـلطان                 امپراتور اتریش سفیری به نام کاک     
ثانیاً تزار  . عثمانی منعقد سازد و از وی  قول بگیرد که تا تبریز و سراسر آذربایجان را پس نگرفته با عثمانیها صلح نکند                     

ت و مأموریـت فـوق بـه فـن دریابـل            کاکاش در الهیجـان درگذشـ     . مسکو را برای شرکت در این اتحاد تشویق نماید        
هنگـامی  . شاه عباس نسبت به وی محبت فراوان کرد و پس از تسخیر قلعه ایروان به وی اجازه مرخصی داد     . سپرده شد 

که گودونف پادشاه روسیه از فتوحات شاه عباس مطلع گشت پنجهزار سپاه و چند عـراده تـوپ بـه یـاری شـاه عبـاس            
ر تصرف عثمانیهـا بـود پـس بگیـرد و نامـه ای هـم جهـت رودلـف دوم فرسـتاد و روابـط           فرستاد تا قلعه دربند را که د  

امپراتور اتریش نیز با طرح سه جانبه علیه عثمانی موافقت کرد و قول داد . دوستانه خود با شاه عباس را در آن شرح داد
  . در جبهه اروپا به قشون عثمانی حمله نماید
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ه دنبال سفارت حسینعلی بیگ به نایـب الـسلطنه هنـد دسـتور داد سـفیری بـه ایـران         از طرف فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا ب      
  اعزام نماید تا با این کشور و روابط سیاسی برقرار نماید 

  :سه ماموریت مهم سفیر اسپانیا در ایران 
  های بازرگانی اسپانیا و پرتغال در خلیج فارس و ایجاد روابط تجاری با ایران  محکم کردن پایه 
علت اینکه میان انگلیس و اسپانیا دشمنی و رقابت وجود داشت ، اسپانیا سعی  داشـت از راه دادن انگلیـسها بـه ایـران و انعقـاد            به   

  . قراردادهای سیاسی و بازرگانی با آنان بازدارد
  تبلیغ دین مسیح، ساختن کلیسا، حق آزادی رفت و آمد برای کشیشان کاتولیک  

البتـه  . گشت که هنگام جنگ با عثمانی ایران را مـساعدت نمایـد      این سه مأموریت متعهد می     اسپانیا در قبال انجام دادن    
گاه از مراوده و سخن فراتر نرفت و در نهایت شاه عباس به تنهایی وارد جنگ با عثمانی مقابله کند و با                 این توافق هیچ  

ض  دوازده روز    ران خارج شـد و در عـ       آی از اصفه     شاه عباس در رأس سپاه زبده      1603در سال   . وی وارد جنگ شود   
خود را به تبریز رسانید و علی پاشا فرمانده ترک را غافلگیر کرد و تبریز را پس از هیجده سال که در اشغال بیگانگـان                    

شاه عباس سردار بزرگ خود اهللا وردیخان را مأمور کرده بود که بغـداد را محاصـره کنـد ولـی قبـل از                       . بود آزاد کرد  
شـاه عبـاس بـه      . او را راهی تصرف ایروان نمود وی توانست ایروان، قارص و شـیروان، را تـصرف کنـد                   تسخیر بغداد   

النهرین  قفقاز حمله کرد و اردوباد و ایروان و تفلیس را گرفت در واقع سراسر آذربایجان، قفقاز، کردستان و شمال بین       
ه وی شاه عباس سفیری را به دربـار عثمـانی فرسـتاده و    پس از فرار مراد پاشا و متالشی شدن سپا. به دست ایرانیان افتاد   

  . اعالم کرد چون دلیلی برای جنگ  وجود ندارد حاضر به برقراری صلح باشد
 بین قاسم بیگ و نصوح پاشـا صـدراعظم جدیـد عثمـانی بـه امـضاء رسـید و بـه         1613عهدنامه دوم استانبول ، در سال  

ه آذربایجان و کردستان و لرسـتان و خوزسـتان صـرفنظر نمـوده و قبـول        موجب آن عثمانیها از هرگونه ادعایی نسبت ب       
کردند سرحدات دو کشور به همان صورتی که در زمان سلطان سلیمان قـانونی بـوده بـاقی بمانـد و از کلیـه فتوحـات                          

یـد و هـر     النهرین را تخلیه و بـه عثمانیهـا واگـذار نما            بعدی خود صرفنظر کند شاه عباس هم در مقابل متعهد گشت بین           
  . سال دویست خروار ابریشم به باب عالی تحویل دهد

از این عهدنامه سه سال نگذشته بود       . سال به طول انجامید   10دوره اول جنگهای ایران و عثمانی که در عصر شاه عباس            
قـین  ترکهـا کـه ی  . که دولت عثمانی مجدداً حمالت خود را به خاک ایران آغاز کرد که مجدداً با شکست مواجه شـد    

آیند خواهان انجام مذاکره شدند که این مذاکرات به عهدنامـه             پیدا کردند که از عهده ارتش منظم و قوی ایران برنمی          
 منعقد گردید کـه همـان مـواد و شـرایط عهدنامـه دوم               1618 در سال    -صلح ایروان منجر گشت عهدنامه صلح ایروان      

 شد به جای دویست خروار ابریشم فقط صـد خـروار بـه عثمانیهـا          کرد با این تفاوت که قرار       صلح استانبول را تأیید می    
   . داده شود و آنها هیچگونه ادعایی به ایاالت قفقاز نداشته باشند

رابرت شرلی به علت خدمات گرانبها و شجاعتی که در جنگ با عثمانیها از خود نـشان داد مـورد توجـه  خـاص شـاه                           
غول جنگ با عثمانیها بود به عنوان سفیر به دربارهـای اروپـایی فرسـتاد             عباس قرار گرفت و وی را در زمانیکه خود مش         

شرلی در تمام مأموریتهای خود موفق بود وی مورد استقبال گرم پادشاه لهستان، پادشاه انگلستان و اسپانیا قرار گرفـت                    
بـط ایـران و اسـپانیا رو بـه      البتـه روا  . و با هدایای متعددی از طرف محمد جهانگیر امپراتور هند به ایران مراجعت نمـود              

شاه عباس از طرفی مواجه شد با صلح رودلف دوم پادشاه اتـریش بـا دولـت عثمـانی و از طرفـی هـم                . رفت  تیرگی می 
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تعلل اسپانیا برای کمک به ایران علیه عثمانی، البته علت صلح رودلف دوم با دولت عثمانی این بود که مردم آلمـان و                       
وترکه مذهب پرتستان را به وجود آورده بود به دو دسته تقسیم شـده و بـه جـان یکـدیگر                 اتریش بر سر عقاید مارتین ل     

انداخت به طوری کـه       افتادند و دولت عثمانی نیز از موقعیت استفاده کرده و شورشهای مختلفی را در کشور به راه می                 
توانـد موقعیـت خـود را در داخـل          پیمان صلح سیواروتک را با عثمانیها منعقد کند تا ب         1607رودلف ناچار شد در سال      

به هر حال شاه عباس خشمگین از طرز رفتـار کـشورهای اروپـایی بـه خـصوص فیلیـپ سـوم                      . کشورش تحکیم نماید  
  . پادشاه اسپانیا بود از این رو دون آنتونیو را به سردی پذیرا شد به طوریکه سفیر اسپانیا فرار را بر قرار ترجیح داد

ه در دست پرتغالیها بود به دست ایرانیان افتاد و بـه بنـدر عبـاس موسـوم گـشت و مرکـز                        بند گمبرون ک   1613در سال   
وقتی خبر بدرفتاری شاه عبـاس بـا دون آنتونیـو و تـصرف بنـد گمبـرون بـه                    . های انگلیسی و هلندی گردید      تجارتخانه

 اوالً در مـورد حفـظ متـصرفات         اسپانیا رسید فیلیپ سوم دون گارسیا را با هدایای گرانبهایی نزد شاه عباس فرسـتاد تـا                
شـاه  . ای بگذارد دوماً در رابطه با تجارت ابریشم با شاه صحبت کند             پرتغالیها در خلیج فارس با شاه عباس قرار دوستانه        

عباس از پذیرفتن سفیر اسپانیا بطور خصوصی و مذاکره سیاسی با وی خودداری کـرد تـا بـاالخره در اثـر اصـرار دون                         
 او را پذیرفت ولی عکس العملی به سخنان گارسیو نشان نداد و خـود عـازم ایـروان بـرای بـستن        گارسیا رضایت داد و   

اسپانیا مایل بود کـه بـه شـاه عبـاس در جنـگ بـا عثمـانی کمـک نمایـد در عـوض شـاه ایـران از                              . صلح با عثمانی شد   
شاه عباس در جـواب     . د سازد متصرفات اسپانیا و پرتغال در خلیج فارس چشم پوشی کند و حتی بندر گمبرون را مستر               

اعالم کرد چون با دولت عثمانی صلح کرده است آنچه را هم که از پرتغالیها گرفته متعلق به ایران اسـت یـک وجـب                         
. آن را پس نخواهد داد و خود را برای تصرف هرمز و اخراج قطعی اشغالگران پرتغالی از خلیج فـارس آمـاده سـاخت          

ی از رابرت شرلی کردند سبب شد شاه عباس یکبار دیگـر او را بـه اروپـا بفرسـتد      پذیرایی گرمی که کشورهای اروپای    
وی از طریق جزیره هرمز و هندوستان روانه اسپانیا شد البته چنانکه قبالً گفتـه شـد ایـران و اسـپانیا نتوانـستند بـه نتـایج                            

. درباره تجارت با ایران وارد مذاکره شدمطلوبی برسند شرلی بعد از اسپانیا عازم انگلستان گردید و با مقامات انگلیسی           
تأسیس شـد  » کنند بازرگانان لندن که با هند شرقی تجارت می« به فرمان ملکه الیزابت اول شرکتی به نام      1600در سال   

بازرگانان انگلیسی بندر سورات را پایگاه تجارت خود قرار داده و به تدریج در شبه قاره هند رخنه نمودنـد کـه مـورد                     
های این رابطه را محکم تر کرد و شـرکت    پایه1614 شدید پرتغالیها قرار گرفت البته دولت انگلستان در سال       مخالفت

 19 و   18،  17هند شرقی استوار گردید این شـرکت مایـه پیـشرفتهای بـزرگ سیاسـی و اجتمـاعی انگلـستان در قـرون                        
ای فـروش کاالهـای انگلیـسی بخـصوص          رؤسای این شـرکت در پـی یـافتن بازارهـای تـازه بـر               1616گردید در سال    

منسوجات پشمی که در هند خریدار زیادی نداشت افتادند و دو نماینده به نامهای ریچارد اسـتیل و جـان کراتـر را بـه                         
منظور بازاریابی به ایران فرستادند شاه عباس طی فرمانی به فرمانداران بنادر جنوب ایران دستور داد که به بازرگانـان و                     

نمایندگان شرکت هند شرقی بندر جاسک را برای لنگر انداختن          . گلیسی از هر گونه کمکی مضایقه نکنند      کشتیهای ان 
مناسب تشخیص دادند شاه عباس طی فرمانی دست دولت انگلستان را برای تجارت در بندر جاسـک بازگذاشـت کـه            

  . این فرمان به فرمان ابریشم مشهور است
ران و انگلستان منعقد گردید و طی آن دولت ایران اجازه داد که دولـت انگلـستان                 بین ای  1617فرمان ابریشم ، در سال      

نماینده سیاسی به دربار ایران بفرستد و مأموران شرکت هندشرقی در سراسر ایران به آزادی مشغول تجـارت و معاملـه                    
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یگری را که مناسب بداننـد      شوند و شرکت مزبور در اصفهان و شیراز تجارتخانه دایر کند و بندر جاسک یا هر بندر د                 
  . برای تجارت در اختیار داشته باشند فرمان ابریشم مبنای اتحاد بعدی میان دو کشور گردید

 بوسیله حضور انگلیسیها در خلیج فارس ، پرتغالیهای زورگو را از متـصرفات ایـران         -هدف شاه عباس از فرمان ابریشم     
یی بود لذا دوستی ملل دریانورد مانند انگلستان و هلنـد بـرای ایـران               در ضمن شاه عباس فاقد نیروی دریا      . اخراج نماید 

الزم بود کاناک نماینده انگلستان با جمعی ازهمراهانش به طرز مرموزی ناگهـانی در گذشـتند و بـه شـاه عبـاس خبـر                         
نـدگی خـود در     پس از این واقعه شرکت هند شرقی تامس بـارکر را بـه نمای             . اند  رسیدکه پرتغالیها آنها را مسموم کرده     

  . ایران تعیین کرد
 در آبهای ساحلی جاسک درگیر شـدند کـه بـه پیـروزی انگلیـسیها انجامیـد و کـشتی        1620پرتغال و انگلیس در سال     

  . انگلیسی با بار پانصد عدل ابریشم راهی سورات شد
تب به بنادر ایران در خلیج      وضعیت بازرگانی در بندر جاسک به علت دشمنی پرتغالیها مخاطره آمیز بود و پرتغالیها مر              

 قراردادی بـین امـامقلی نماینـده ایـران و مـانوکس نماینـده               1622شدند در سال      حمله برده و مرتکب قتل و غارت می       
  .  ماده بود5انگلستان در میناب به امضاء رسید که شامل 

رتغال مـساعدت خواهنـد کـرد و غنـایم جنگـی بـه       ناوگان انگلیسی سربازان ایرانی را به هرمز حمل و با آنان در فتح جزایر اشغالی پ      
  . تساوی میان طرفین تقسیم خواهد شد

  . قلعه هرمز مشترکاً به تصرف نیروی دو دولت در خواهد آمد 
  . اسیران جنگی مسیحی به انگلستان و اسیران جنگی مسلمان به ایران سپرده خواهند شد 
  شود  هزینه لشکرکشی بین طرفین به تساوی تقسیم می 
  . شود حقوق گمرکی اخذ خواهد شد   کاالهای انگلیسی به جز آنچه برای شاه و خان فارس فرستاده میاز 

 بنـدر را تـرک نمودنـد و    1622پرتغالیها در سـال  . اتحاد انگلستان و ایران موجب بیرون راندن پرتغال از قلعه هرمز شد          
البته فیلیپ سوم شدیداً بـه    . بود برای همیشه پایین آمد     قرن بر فراز قلعه آلبوکرک در اهتزاز         1پرچم پرتغال که بیش از      

این عمل انگلستان اعتراض کرد اما پس از مسافرتی که ادوارد مانوکس بـه لنـدن کـرد و پیـشکش گرانبهـایی کـه بـه                         
که  1650از این تاریخ به بعد پرتغالیها مسقط را مرکز تجارت خود قرار داده تا سال   . جیمز اول داد موضوع منتفی شد       

هر چنـد بـین دولتهـای انگلـیس و          . مسقط به تصرف اعراب درآمد و پرتغالیها برای همیشه از خلیج فارس رانده شدند             
قرارداد صلح در مشرق زمین منعقد شد ولی دولت انگلیس ایران را مطمئن کرد که هرگـز اجـازه        1635اسپانیا در سال    

  . دنخواهد داد پرتغالیها دوباره به جزیره هرمز مسلط شون
 شاه عباس رابرت شرلی را به انگلستان فرستاد تا عهدنامه مودت و تجارت بین جیمز اول و شرلی منعقـد       1623در سال   

شود ناوگان انگلیـسی بـا مخـارج          گردد در این عهدنامه آمده بود که تا زمانیکه جزایر ایران از طرف پرتغال تهدید می               
بل هرگاه دولت انگلیس نیاز داشت ایران سپاه منظم بیست و پنج هـزار              در مقا . خود ایران در خدمت ارتش ایران باشد      

داد که کاالهـای خـود را    طبق این عهد نامه دولت انگلستان به تجار ایرانی اجازه می      . نفری دراختیار آن دولت بگذارد    
ولـت کاملـه   با کشتیهای آن دولت به بنادر انگلیس حمل کنند و در مورد حقوق گمرکی و عوارض دیگـر از شـرط د              

  . الوداد استفاده نمایند
امضای قرارداد به علت درگذشت جیمز اول به تأخیر افتاد هنگامی که چارلز اول به سـلطنت رسـید سـفیر دیگـر شـاه                         

چارلز اول برای مطمئن شـدن از       . عباس به نام نقدعلی بیگ به دربار انگلستان آمد و منکر مأموریت سفارت شرلی شد              
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جال انگلیسی به نام سردادمور کاتن را به ایران فرستاد تا معلوم شود کدام سـفیر واقعـی ایـران                    سفارت شرلی یکی از ر    
کاتن مأموریت داشت در مورد واگذاری جزیـره هرمـز بـه انگلیـسیها و معافیـت کاالهـای وارداتـی انگلـیس از          . است

شاه عبـاس خـود را در سـواحل         البته نقدعلی بیگ از ترس      . پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمرکی مذاکره نماید       
 از جانـب ادوارد اول بـه دربـار     1291بعد از جفری آلف النگلـی کـه در سـال            . شرقی افریقا مسموم کرد و درگذشت     

البتـه در مـذاکراتی کـه    . آمـد  ارغوان خان اعزام شد کاتن دومین انگلیسی بود که تحت عنوان سفیر به دربار ایران مـی      
در رابطه بـا روسـیه      . مل آورد هیچکدام از تقاضاهای انگلستان مورد توافق قرار نگرفت         کاتن با سران دولت ایران به ع      

شاه عباس به اتباع روسیه اجازه تجارت در ایران را داده بود و تا پایان سلطنت وی روابط دوستانه بین دو کشور برقرار                       
طلبیدند موجب خشم شاه      ه شاه عباس کم می    البته وجود کشور سومی به نام گرجستان که دائماً از تزار روسیه علی            . بود

شده بود اما تزار روسیه از آنجهت که مایل نبود روابط دوستانه خود با ایران را از دست بدهد بـه شـاه عبـاس اطمینـان                      
  . داد که مایل به ثبات و تحکیم روابط با ایران است

 1591در سـال    . و ایـران، شـهر مـرزی قنـدهار بـود          روابط با هند غالباً دوستانه بود و فقط مورد اختالف دو کشور هند              
رستم میرزا شاهزاده صفوی حکمران قندهار از ترس حمله ازبکها به دربار هند پناهنده شـد و قنـدهار را بـه اکبـر شـاه                          

 یکی از درباریان خود به نام منوچهر ایشبک آقاسی را برای اسـترداد قنـدهار بـه دربـار     1595شاه عباس در سال     . سپرد
پس از اکبرشاه پسرش نورالدین محمد جهانگیر بر تخـت          .  شاه فرستاد ولی اکبر شاه به تقاضای وی اعتنایی نکرد          اکبر

های دوسـتانه و هـدایای        سلطنت نشست در زمان وی روابط دو کشور همواره دوستانه بود و بین دو کشور همواره نامه                
دیگر سفیر خود به نام زینل بیگ شاملو را برای مذاکره در          شاه عباس بار     1620شد تا آنکه در سال        گرانبها دو بدل می   

بـه علـت اخـتالف    . مورد استرداد قندهار حمله کرده جهانگیر شاه فرزندش شاهزاده خرم را مأمور دفاع از قندهار کرد 
جـز   مجـدداً  1622بین سران سپاه هند شاهزاده خرم استعفا داد و بر پدرش یاغی شد قندهار پس از سـی سـال در سـال       

زینل بیگ به علت موفقیت در مأموریت خود لقب خـان دریافـت نمـود و شـاه عبـاس نیـز بـا                        . متصرفات ایران درآمد  
  .ای دلجویانه اقدام به رفع کدورت بین دو کشور نمود  نامه

ار دادی  بین ایران و شرکت هند شرقی هلند قر1623ایران در زمان شاه عباس با هلند روابط بینابین داشت البته در سال  
منعقد گردید که طی این قرارداد به اتباع کشور هلند اجازه تجارت در ایران داده شد و از پرداخت عوارض گمرکـی                      
معاف گردید و ایران مکلف شد در تهیه مسکن و خواربار به بازرگانان هلندی کمک نمایـد و نماینـدگیهای تجـارتی           

پس از انعقاد این قرارداد شاه عباس از هلند خواست که           . باشندهلند در اصفهان و بندرعباس از هرگونه تعرض مصون          
با عثمانی قطع رابطه نماید و ناوگان خود را برای تصرف مسقط و الرک که در دست پرتغالیها بـود در اختیـار دولـت                   

 تعـارف آمیـزی بـه       دید با نامه    ایران بگذارد اما هلند که در خود توان مبارزه با کشورهای نیرومند اسپانیا و عثمانی نمی               
هنگامی که موسی بیگ به اصفهان رسید چهار ماه از فـوت شـاه عبـاس                . همراه هدایایی موسی بیگ را به ایران فرستاد       

   . گذشت و شاه صفی جانشین وی شده بود کبیر می
 بـود و بـه   کرد صلح بین دو کشور ایران و عثمانی برقـرار       تا زمانی که سلطان عثمان  دوم در کشور عثمانی سلطنت می           

النهـرین     ابوبکر پاشا رپس شرطه بغداد، یوسف پاشا حکمران بین         1626در سال   . شد  عهدنامه ایروان احترام گذارده می    
شاه عباس سپاهی را    . را کشت و علیه دولت متبوع خود قیام کرد ابوبکر علیه شاه عثمانی از شاه عباس کمک خواست                 

النهرین رخ داد البتـه پادشـاه عثمـانی مایـل بـه       و کشور در سر حدات بین   درگیری بین قوای د   . به کمک ابوبکر فرستاد   
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شـاه عبـاس بـرای آنکـه از شـروع           . حفظ صلح با ایران بود برای همین اقدام جدی برای مقابله با ایران به عمـل نیـاورد                 
شـاه  . اکره کنـد  جنگ مجدد جلوگیری کند قاجار فورچی را به استانبول فرستاد تا در مورد اختالف بین دو کشور مذ   

داند شخـصاً فرمانـدهی قـشون را بـه عهـده گرفـت و در        النهرین را ملک مطلق خود می ایران وقتی دید که عثمانی بین 
مدت کوتاهی بغداد و سراسر عراق به جز بصره را که از زمان شاه تهماسب در تصرف عثمانیهـا بـود تـسخیر کـرد در                          

 نوری افندی قاضی، محمد افندی خطیـب مـسجد جـامع بغـداد ابـوبکر                این جنگ عده زیادی از سنی مذهبان از جمله        
سلطان مراد سپاه عظیمی را برای پس گرفتن بغداد فرستاد و شاه عباس هم سـردار خـود زینـل بیـگ                      . پاشا کشته شدند  

ر سراسـر    توسط ایرانیان فـتح شـد و بـا   فـتح بـصره ایرانیـان بـ                   1628بصره در سال    . شاملو را مأمور دفاع از بغداد کرد      
  . النهرین تسلط یافتند بکنند بین

شاه عباس تا زمانیکه زنده بود با سیاست و اقتدار تام توانست تمامیـت ارضـی ایـران را تـأمین کنـد عثمانیهـا در زمـان                            
  . حیات وی جرأت نکردند اقدامی در جهت پس گرفتن سرزمینهای از دست رفته خود بکنند

ق در اشرف مازندران دوران حکومت شاه عباس را دوران شـکوه و عظمـت           .هـ1038 م برابر    1629شاه عباس در سال     
نامند در این دوران دولت صفوی در اوج عظمت و اقتدار بود توانسته بود دست اجانب را از ایـن مـرز و بـوم                         ایران می 

  . کوتاه کند
*** 

  دوران حکومت شاه صفی تا سقوط صفویه - چهارمگفتار 
   شاه صفی  - بند اول

از مرگ شاه عباس طبق وصیتنامه وی سام میرزا فرزند هفده ساله صفی میرزا ولیعهد مقتول وی بر تخت سـلطنت                     پس  
  .  به نام شاه صفی تاجگذاری کرد 1629سام میرزا در سال . نشست

حطاط صفویه آغاز شد ولی تا یک قرن بعد تشکیالت مـنظم اداری و سیاسـی و نظـامی ایـن                     نبا درگذشت شاه عباس ا    
  . شاه توانست برای مردم رفاه و امنیت را به بار بیاوردپاد

موراوی که از سرداران مـورد اعتمـاد شـاه عبـاس بـود مـردم                . در زمان صفی شاه عثمانیها مجدداً به ایران حمله کردند         
شاه صفی تصمیم به جنگ با موراوی گرفت موراوی بـه خـاک عثمـانی               . گرجستان را به جدایی از ایران ترغیب نمود       

در نبـردی کـه در حـوالی قلعـه          . ای شد که جنگ بین سلطان مراد و شاه صفی واقع گردد             پناهنده شد و این واقعه بهانه     
مریوان بین دو سپاه رخ داد ایران شکست خورد و همدان به مدت شش روز در دست سپاه عثمانی بـود و سـپاه مزبـور           

از این واقعه زینل خان فرمانده سپاه خود را به قتـل رسـانید            شاه صفی بعد    . اغلب بناهای تاریخی آن شهر را ویران کرد       
و خودش فرماندهی ارتش را عهده دار شد خسرو پاشا فرمانده سپاه عثمانی با دادن تلفاتی سنگین ناچار به عقب نشینی 

سـپاه عثمـانی     م ترکها مجدداً به ایران حمله کردند اما به علت شورش و طغیان اهالی شام                 1631سال بعد یعنی در     . شد
  . نتوانست در ایران موفقیتی به دست آورد

 بار دیگر به ایران حمله کرد و ایروان را محاصره نمود، امیر گونـه خـان قاجـار حـاکم قلعـه       1635سلطان مراد در سال     
 ارتش عثمانی به سمت تبریز رفت و آن جـا را تـسخیر کـرد و بعـد ار ایـن فتوحـات بـه                        . ایروان تسلیم سلطان مراد شد    

  .  قلعه ایروان را فتح کرد 1636البته شاه اسماعیل در سال . استانبول مراجعت کرد 
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 به بغداد حمله کرد در قصر شیرین سپاه شاه صفی با ترکها روبرو شد اما نتوانـست                  1638سلطان مراد بار دیگر در سال       
  . رین زهاب انجامیدجلوی نیروی عظیم سلطان مراد ایستادگی کند که نهایتاً به معاهده صلح قصر شی

 بین ایران و عثمانی در زمان سلطان مراد و شاه صفی بین سارو تقی               1639 در سال    –) زهاب(معاهده صلح قصر شیرین     
بـه موجـب ایـن عهدنامـه بغـداد و بـصره و قـسمتی از                 . اعتمادالدوله و مصطفی پاشا صدر اعظم عثمانی به امضاء رسید         

و در مقابل آذربایجان شرقی و رواندوز و ارمنستان و گرجستان به ایران داده شد کردستان غربی به عثمانی واگذار شد 
رود زیرا بـه موجـب    این عهدنامه اثرات مهمی در تاریخ ایران دارد و نقطه عطفی در روابط ایران و عثمانی به شمار می     

ایران و عثمانی به مـدت یـک        آن تکلیف سرزمینهایی که سالها مورد اختالف بین دو کشور بود تعیین گردید و صلح                
  . قرن تأمین گردید و دوران آرامشی حاصل شد که تا پایان دوران صفویه ادامه داشت

دولت عثمانی با اتریش قرارداد صلح امضاء کرد و پس از حمله . از این تاریخ به بعد عثمانی سرگرم جنگ با اروپا بود       
  .  پیمان صلح منعقد کرد1669 به ونیز و تصرف جزیره کرت با دولت و نیز هم در سال

شاه صفی در نخستین سال سلطنت خود فرمانی درباره تجارت ابریشم با شرکت هند شرقی انگلیس صادر کرد که طی 
آن بازرگانان انگلیسی در سراسر ایران حق تجارت آزاد داشتند و در مقابل شاه صفی از چارلز اول تقاضـا کـرد چنـد                        

  . ازی و میناکاری به ایران بفرستدنفر استاد ساعتسازی و تفنگ س
ای   هلندیها در تجارت و بازرگانی به تدریج جای انگلیسیها را گرفتند که موجـب نـاراحتی چـارلز اول گردیـد و نامـه                       

آمیز به شاه صفی فرستاد در همین زمان انقالب و جنگهای داخلی در انگلستان شد که این جنگها به اعـدام چـارلز                        گله
به همین ترتیب روابط بازرگـانی دو       . دربار ایران که کامالً مخالف این انقالب بود       .  کرامول انجامید  اول و دیکتاتوری  

  . کشور کاهش یافت و هلند مقام اول را در تجارت خارجی ایران به خود اختصاص داد
ام الوتو بروگمـان      واقع در شمال آلمان یکی از بازرگانان خود به ن           ن فریدریش سوم فرمانروای هولشتای    1633در سال   

را برای برقراری تجارت ابریشم ایران که از راه روسیه بود به سفارت مسکو فرستاد وی پس از اجازه از میخاییل سـوم                       
هلندیها کـه از بـاز شـدن پـای تجـار            . تزار روسیه برای عبور ابریشم ایران از راه رود ولگاو دریای خزر وارد ایران شد              

. حت بودند بهای خرید ابریشم را افزایش دادند و بروگمان هم از انعقاد قرارداد منصرف شـد    آلمانی به دربار ایران نارا    
مهمترین دستاوردی که هیأت آلمانی در این سفر با خود داشت ترجمه گلستان سعدی بـه زبـان آلمـانی و سـفرنامه بـا                

 33 سال سلطنت کرد و در سـن  13شاه صفی   . ارزشی است که آدام اولئاریوس یکی از منشیهای بروگمان نوشته است          
ق درگذشت وی پادشاهی قسی وبی رحم بود و بسیاری از رجـال زمـان شـاه                 . هـ 1053 مقارن با    1643سالگی در سال    

از لحـاظ روابـط خـارجی پادشـاهی         . عباس مانند اهللا وردی خان و امامقلی خان و زینـل خـان شـاملو بـه قتـل رسـیدند                    
  . ر از ایران جدا شدند و ایران در سراشیبی سقوط و انحطاط افتادالنهرین و کردستان غربی و قندها بین

   محمد میرزا ملقب به شاه عباس دوم  - بند دوم
پس شاه صفی فرزند دهساله وی شـاه عبـاس دوم بـه سـلطنت رسـید و امـور کـشور را آناخـانم مادرشـاه و سـاروتقی                              

مه قصر شیرین احترام زیـادی قائـل بـود بـه همـین علـت                اعتمادالدوله بر عهده گرفتند شاه عباس دوم برای مفاد عهدنا         
 بین النهرین را رسماً ضـمیمه خـاک خـود کـرد اقـدامی ننمـود امـا در مـورد                      1658هنگامی که دولت عثمانی در سال       

 این شهر مرزی را از شاه جهان پادشاه هند پس گرفت پس از ایـن              1650قندهار اینگونه نبود و شاه عباس دوم در سال          
پس از شاه جهان اورنگ زیب پسر وی به سلطنت رسید از این زمان بـه    . ین ایران و هند رابطه ای وجود نداشت       واقعه ب 
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بعد روابط ایران و هند علی الظاهر دوستانه بود اما نیم قرن بعد اهالی قندهار توانستند با عوامل مادی و معنـوی هنـدیها                        
  . سلسله صفویه را ساقط نمایند

ه خواندید دوک هولشتاین برای آنکه انگلستان را از صحنه تجارت ابریشم خارج کند بـه طـور                  همانطور که در گذشت   
شاه صفی کـه از ایـن اقـدام خـشمگین     . مصنوعی قیمت خرید ابریشم را افزایش داد اما بعدها یکباره آن را کاهش داد  

ای بـود کـه هلنـدیها در سـال           انهشد دستور داد از کاالهای وارداتی هلند حقوق و عوارض گمرکی اخذ شود و این به               
شـاه عبـاس    . سوم پادشاهی شاه عباس دوم به قلعه قشم حمله کرده و چند کشتی به جزیره هرمز و بندرعباس فرستادند                  

به بلوک فرمانده ناوگان هلندی پشنهاد صلح داد و بین این دو قراردادی منعقـد گردیـد کـه هلنـدیها بـه موجـب ایـن                           
 گمرکی کاال وارد ایران کنند و هـر انـدازه کـه مایـل باشـند از هـر نقطـه ایـران ابریـشم                قرارداد بدون پرداخت حقوق   

 به دولـت هلنـد اعـالن        1651تجارت با انگلستان از این دوره محدود گردید تا آنکه کرامول در سال              . خریداری کنند 
 محصوالت کـشور خـود چیـز        کرامول طی فرمانی اعالم کرد که کشتیهای اروپایی حق ندارند به کاالها و            . جنگ داد 

دیگری از سایر نقاط دنیا به انگلستان حمل کنند و در نتیجه حمل کاالهای آسیایی و امریکایی به کـشتیهای انگلیـسی                      
ای فرمـان کـشتیرانی و     جنگ بین هلند و انگلیس به شکست هلند منجر شـد و بـه موجـب معاهـده                 . اختصاص داده شد  

پس از کرامول پسرش جانشین وی شد ولی به علت عدم کفایت وی             . اخته شد سیادت دریایی انگلستان به رسمیت شن     
 با هلند وارد جنگ شـد و        1633چارلز دوم به وطن مراجعت کرد و به سلطنت رسید وی با فرانسه متحد شد و در سال                   

 و پرتغال   تجارت هلندیها در طی این دو جنگ به مراتب پر رونق تراز انگلیس            .  انگلستان شکست خورد   1667در سال   
  . بود

 بین شاه عباس دوم و تزار روسیه بر سر ساختن قلعه و استحکامات نظـامی در سـاحل رودخانـه                     1667 تا   1645در سال   
قوین لو واقع در داغستان جنگ و روابط خصمانه برقرار شد تزار در مقابل خراب کردن این قلعه توسط نیروهای شـاه                      

البتـه روسـها    . ای از اهالی گیالن و مازندران را به قتل رسـانید             کرد و عده   عباس دوم به سواحل جنوبی بحر خزر حمله       
  . تا زمانی که شاه عباس دوم زنده بود جرأت نکردند اقدامی جدی به عمل آورد

  ) ق.  ه 1078(م 1667شاه سلیمان   - بند سوم
 به ایـران حملـه کـرد البتـه ایـن            پس از در گذشت شاه عباس دوم و در زمان پادشاهی شاه سلیمان تزار آلکسی مجدداً               

حمله به تحریک وی و به دست قزاقهای نیمه وحشی انجام شد قزاقها به مازندران حمله کردند و قصر جهان نما که از                       
شاه سلیمان از دربار روسیه تقاضای تنبیه و مجازات قزاقها را نمـود             . ساختمانها دوره شاه عباس کبیر بود را نابود کرده          

بعد از این واقعه روابط ایران و روسـیه تـا حـدودی             . یه هم استینکار ازین فرمانده قزاقها را به دار آویخت         و دولت روس  
دوستانه بود و ایران طبق تعهدی که در موقع فتح گرجستان کرده بود که والی آن ایالت همواره از دودمان بـاگراتیون                      

ز این تعهد روسیه از ایران خواست که علیـه عثمـانی بـه              پس ا . باشد با حکمرانی آراکلی خان موافقت کند عمل نمود        
وی کمک کند ولی دولت ایران که پایبند عهدنامه صلح قصر شیرین بود زیر بار نرفت و روابط با روسیه تا جلوس پتر 

  .  با سردی بود1682کبیر در سال 
ر ایران و انگلـیس بـه سـختی و نـسبتاً            در زمان چارلز اول و چارلز دوم پادشاهان انگلیس روابط بازرگانی بین دو کشو             

رفـت پـس از چـارلز دوم، جیمـز دوم بـه       گرفت و ایران از دادن عایـدات گمرکـی خـود طفـره مـی      خصمانه انجام می 
سلطنت رسید سیاست استبدادی این پادشاه منجر به خلع وی از سلطنت توسـط ویلیـام دورانـژ ملقـب بـه ویلیـام سـوم                          
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 سیاست هلند تحت الشعاع سیاسـت انگلـستان قـرار گرفـت و اختالفهـا و رقابتهـای        در دوران سلطنت وی اوالً    . گردید
بـار دیگـر تجـارت      ) 1689 -1702(سیاسی و بازرگانی میان دو کشور از بین رفت دوماً در دوره سلطنت ویلیـام سـوم                  

 تـصرف نمـوده و   ویلیـام سـوم شـهر بمبئـی را کـه پرتغالیهـا رهـا کـرده بودنـد               . انگلستان در خلیج فارس رونق گرفت     
امپراتوران گورکانی که دچار ضعف و انحطاط شده بودند نتوانستند در مقابل سیاست توسعه طلبانه انگلـیس مقـاومتی          

 تمـام شـرکتهای   1708انگلیس برای آنکه رقابـت شـرکتهای تجـاری بـه ضـرر کـشورش تمـام نـشود در سـال             . بکنند
را » شرکت بازرگانان انگلیسی برای تجارت با هند شـرقی        «ن  بازرگانی را با هم یکی کرد و شرکت بزرگی تحت عنوا          

  . مدیران این شرکت با دریافت مقام سفارت توانستند بر قدرت و نفوذ سیاست استعماری خود بیافزایند. تشکیل داد
 غیـر  ، به علت اتحـاد فرانـسه بـا سـالطین عثمـانی همـواره        همزمان با پادشاهی سلسله والودا در فرانسه16در طول قرن    
  .  سلسله والوا منقرض شد و هانوی چهارم سلسله بوربن را تأسیس کرد1589در سال . صمیمانه بود

در زمان شاه عباس اول سفیری به فرانسه فرستاده شد که به علت قتل هانری چهارم به دست راوا پـاک ایـن مأموریـت         
حـد جدیـدی علیـه اسـپانیا کـه بـر سـر متـصرفات                هنگام سلطنت شاه صفی، لویی سیزدهم به امید یافتن مت         . ناتمام ماند 

البته فرانسویان به تبلیغات مذهب کاتولیـک توجـه         . پرتغالیها در خلیج فارس با هم درگیر شده بودند به ایران رو آورد            
کردند از اینرو کشیشی به سمت ایران روانـه کردنـد             مخصوصی داشتندو منافع بازرگانی خود را از همین راه تأمین می          

اه صفی که متوجه جنگ با عثمانیها بود نتوانـست پاسـخ نامـه پادشـاه را بدهـد و فقـط فرمـان آزادی مـسیحیان                           ولی ش 
در زمان سلطنت لویی چهاردهم قدرت فرانسه افزایش یافت و توانست به هندوسـتان و               . کاتولیک در ایران صادر کرد    

وم فرستاد و شاه ایران که مایل بود متحـدی علیـه            لویی چهاردهم سفیری را نزد شاه عباس د       . خلیج فارس راه پیدا کند    
انگلیس و پرتغال داشته باشد فرمانی صادر کرد که به موجب آن مسافرت بازرگانـان فرانـسوی در سراسـر ایـران آزاد                       
شد و صادرات و واردات آن کشور از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معـاف گردیـد و نماینـدگی شـرکت هنـد                   

از . ن تأسیس شد و به موجب فرمان دیگری آزادی مسیحیان کاتولیـک در ایـران تـضمین شـد                  شرقی فرانسه در اصفها   
وقایع جالب آن دوره سفر ورنیه جهانگرد مشهور فرانسوی به ایران بود که باعث شد لباسهای ایرانی در دربار ورسـای                     

دسـت آوردن بنـدر در      ه  ی الزم برای ب   البته فرمان شاه عباس دوم به علت آنکه فرانسه فاقد نیروی دریا           . رواج پیدا کند  
  . ساحل خلیج فارس و یا بحر عمان بود عمالً مسکوت ماند

در آن زمـان حـدود یکـصد تـاجر ایرانـی در بـانکوک               .  روابط با کشور سیام حـسنه بـود        1682-1688در سالهای بین    
. رایی وی را بر تخت سلطنت نشاندندحضور داشتند در انقالبات داخلی آن کشور ایرانیان مزبور با پشتیبانی از پرنس نا           

نفوذ ایرانیان در ایـن دوره در       . نارایی هم عبدالرزاق گیالنی و بدنبال آن آقامحمد استرآبادی را صدر اعظم خود نمود             
سیام بسیار باال بود تا آنکه بین ایرانیان دو دستگی افتاد و استرآبادی از صدارت معزول و فالکن که یک یونانی بود بـه             

کشتی بنگالی حامل کاالهـای ایرانـی از        ) 1688(در همان سال    . فالکن به نفوذ ایرانیان خاتمه داد     . او منصوب شد  جای  
شاه سـلیمان هیـأتی بـه قـصر سـلطنتی کپنهـاک             . طرف یک کشتی دانمارکی در هند مورد حمله و غارت قرار گرفت           

 دانمـارک در جـواب اعـالم کـرد چـون هنـدیها              پادشـاه . فرستاد و از پادشاه دانمارک استرداد امـوال را خواهـان شـد            
  . خسارت زیادی به بازرگانان دانمارکی وارد کردند بهتر است این خسارت از امپراتور هند گرفته شود

 ژان سوم سوبسیکی پادشـاه لهـستان و آلکـسی           -سفیرانی از طرف پادشاهان، لئو پاد اول امپراتور اتریش        1675در سال   
امـا شـاه ایـران      . ن آمدند و از شاه سلیمان درخواست کردند که علیه عثمانی با آنان متحد شود              تزار روسیه به دربار ایرا    
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روزی کـه مـا   «در جواب اعالم کرد که مایل به رعایت عهدنامه صلح قصر شیرین است شاه سلیمان در ادامه بیان کرد                 
یگر گفتگو در این بـاب      لت صلح کردیم و د    جنگیدیم استمداد ما را اجابت نکردید و اکنون ما با آن دو             با عثمانیها می  
  . دولت عثمانی در مقابل قدرت متفقین پیشنهاد صلح کرد.  »ثمری ندارد

 مجارستان و ترانسیلوانی به اتریش، ایالت پالودی به لهستان و مـوره و دالماسـی بـه               1669 در سال    -عهدنامه صلح کارلو ویتس   
شـاه سـلیمان در سـن چهـل و هفـت      . ی خود در این پیروزی سهیم نبود     ونیز تعلق گرفت اما ایران به علت محافظه کار        

  . سالگی درگذشت
  )ق.  ه 1105 -  م1694(  سلطان حسین میرزا -بند چهارم

همزمان با تعویض سلطنت و روی کار آمدن شاه سلطان حسین در عثمانی نیز سلطان احمد دوم فوت کرد و مـصطفی                      
ن در ابتدای سلطنت خود مانند پدرانش مایل در حفظ مناسبات دوسـتانه بـا   شاه سلطان حسی. خان دوم جانشین وی شد  

در سالهای اواخر قرن هفدهم عثمانی بـه علـت جنـگ بـا کـشورهای      . عثمانی و رعایت عهدنامه صلح قصر شیرین بود  
ه بـود   النهـرین و طـاعون شـدیدی کـه در بـصره شـیوع یافتـ                 اروپایی، انقالبها و شورشهای محلی در نواحی جنوب بین        

شیخ مانع یکـی از روسـای محلـی پادگـان محلـی عثمـانی را از بـصره بیـرون                  . تسلطش را بر ایالت بصره کاهش یافت      
شـاه  . کـرد  انداخت و خود حاکم آن شهر شد و در مدتی که حاکم شهر بود به مرزهای ایران در خوزستان تجاوز مـی                

عثمانی طبق عهدنامه پاسار و تیین . دست یونانیها بود سال بصره در 4سلطان حسین به بصره لشکرکشی کرد و به مدت    
  .  مجدداً متوجه ایران شد1720 بلگراد، آلبانی، دالماسی و هرزگوین را از دست داد و در سال 1718در سال 

سلطنت شاه سلطان حسین مصادف بود با دوره پادشاهی چهارمین تزار سلسله رومانف به نام پترکبیر این پادشاه دارای                   
قت خاصی بود وی ابتدا به امور داخلی و بعد از سامان دادن به اوضاع داخلی، دست بـه اقـدامات تجـاوز گرانـه ای                          لیا

یکی از اهداف پترکبیر دست یافتن به آبهای گرم خلیج فارس بود او پایتخت              . نسبت به دول همسایه از جمله ایران زد       
تقال داد و بعد شخصی به نام اسـرایی اوری را بـه ایـران فرسـتاد     فعلی ان » لنینگراد«روسیه را از مسکو به سن پترزبورگ        

 بازرگان روس و ارمنی به تجارت در اصفهان پرداخت در این مدت تـزار روسـیه شـارل دوازدهـم      200اوری همراه با    
پترکبیـر از ضـعف     . پادشاه سوئد را شکست داد و تصمیم گرفت با شـاهزادگان گرجـی روابـط دوسـتانه برقـرار کنـد                    

سفیر روسیه قـراردادی بـا     . لی ایران آگاه بود بنابراین سفیری را با اختیار تام به نام آرتمی ولنیسکی به ایران فرستاد                داخ
فتحعلی خان داغستانی امضاء کرد که به موجب آن حقوق گمرکی و نـوع و جـنس کاالهـایی کـه تجـارتش بـین دو                          

  . ت کنسولگری دایر نمایدکشور مجاز بود تعیین شد و دولت روسیه اجازه یافت در رش
از طرف دولت فرانسه تاجری به نام       .  شاه سلطان حسین بین ایران و فرانسه روابط بازرگانی جدیدی ایجاد شد            در زمان 

بیون دوکانسویل به دربار شاه سلطان حسین آمد و بعد از آن سفیری به نام ژان با تست فابر به ایـران فرسـتاده شـد کـه                            
 راه درگذشـت پـس از آن پیرویکتـور میـشل بـه ایـران                توسط دولت عثمانی دستگیر شد و زمانی که آزاد گردیـد در           

  . فرستاده شد مذاکرات سفیر فرانسه با فتحعلی خان داغستانی منجر به قرارداد بین دو کشور شد
ایـن قـرارداد    . این قرارداد منعقد گردیـد    ) ق. هـ 1120( م   1708 بین ایران و فرانسه در سال        –قرارداد اقامت و بازرگانی     

در این قـرارداد وضـع بازرگـان فرانـسوی در ایـران و ترتیـب اقامـت و رسـیدگی بـه            .  ماده بود  31 شامل یک مقدمه و   
دعاوی آنان روشن شد و قرار بر این شد در صورت دعوی بین یک فرانسوی و یـک ایرانـی حـاکم محـل بـا حـضور             

ای فرانـسه از مـصونیت      نماینـدگان سیاسـی و کنـسوله      . کنسول فرانسه قضیه را بررسی و طبق قـوانین اسـالم رای دهـد             
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شاه سلطان حسین در پی این قرارداد به کلیه مسیحیان کاتولیـک  . برخوردار و از معافیت گمرکی استفاده خواهند کرد      
البته طرفین برداشت متفاوتی نسبت به این قـرارداد داشـتند هـدف ایـران از ایـن قـرارداد بـاز                 . حق ساختن کلیسا را داد    

 فارس بود تا بدین وسیله موقعیت متزلزل خود را تحکیم نماید و فرانسویها فقـط مقاصـد     کردن پای فرانسویان به خلیج    
از اینرو هنگامی که سلطان مسقط به ایران حمله نموده و بحرین را متصرف شد شاه سلطان حسین از                   . بازرگانی داشتند 

فرسـتاد کـه ایـن سـفارت بـا      لویی چهاردهم کمک خواست و سفیر خود به نام محمدرضـا بیـگ را بـه دربـار فرانـسه               
شکست مواجه شد و فقط محمد رضا بیگ توانست قرارداد بارزگانی مبتنـی بـر اجـازه تجـارت در فرانـسه و تأسـیس                         

  . کنسولگری در مارسی را منعقد کند از اینرو در راه بازگشت خودکشی نمود
میـرویس  . غول توطعـه علیـه ایـران شـدند     روسای غلزایی قندهار با دربار دهلی رابطه برقرار کردند و مش   1706در سال   

هونکی ریس طایفه غلزایی و کالنتر قندهار در اصفهان با اسراییل اوری سفیر روسیه برای تسخیر ایران نقـشه کـشیدند          
و گرگین خان را به قتل رساندند شاه سلطان حسین سپاه عظیمی به فرماندهی خسروخان والـی گرجـستان و بـرادرزاده     

در این جنگ افغانها پیروز شدند و بدنبال ایـن پیـروزی افغانهـای              . رکوبی یاغیان به قندهار فرستاد    گرگین خان برای س   
پـس از جنـگ و گریزهـای فـراوان افغانهـای هـرات شـهر                . هرات به منظور تسخیر خراسان با ازبکها همدسـت شـدند          

  . صفهان شدند کرمان را تسخیر و از راه یزد  روانه ا1722خراسان و افغانها قندهار در سال 
  سقوط دولت صفویه    -بند پنجم 

پس از جنگ و . شاه سلطان حسین نمایندگانی نزد میر محمود فرستاد تا وی از قندهار مراجعت کند ولی وی نپذیرفت          
 م 1722گریز فراوان میان میر محمود و سپاه شاه سلطان حسین علیرغم پیروزی اولیه سپاه افغانها پیروز شدند و در سال    

گذشت شاه ایران خود جقه سلطنتی را بـر فـرق میـر محمـود گذاشـت و از                    د از شش ماه که از محاصره اصفهان می        بع
میرمحمود در عمارت چهلـستون تاجگـذاری کـرد در          . سلطنت استعفا داد و با دست خود سلسله صفویه را ساقط کرد           

دتی سه هزار نفـر قزلبـاش بـه فرمـان وی بـه قتـل                کرد اما بعد از م      ابتدا با اهالی اصفهان و رجال دولت خوشرفتاری می        
  .رسیدند در این قتل و تجارت نمایندگان بازرگانی دولتهای خارجی چون انگلیس و هلند نیز مصون نماندند 

   دوم طهماسبشاه   -الف 
او ابتـدا سـعی در   .  شاه تهماسـب سـومین فرزنـد شـاه سـلطان حـسین رسـماً بـه ولیعهـدی منـصوب شـد                1722در سال   

ند آوری نیرو علیه افغانها پرداخت ولی هیچیک از عشایر قزلباش و حتی شاهسونها حاضر بـه مـساعدت وی نـشد                      عجم
میرمحمـود بالفاصـله    .  دوم پادشاه قانونی ایران نامیـد      طهماسبخود را شاه    طهماسب  پس از تسلیم شاه سلطان حسین،       

از طرفی سـپاه دیگـری از       . یکسال و نیم در تبریز ماند     وی را از تهران، قزوین، کاشان و قم فراری داد و وی در حدود               
 قـشون روسـیه بـه فرمانـدهی کلنـل      1723در سـال  . افغانها به رشت حمله کرد و حاکم گیالن به پتر کبیر پناهنـده شـد              

از جانب دیگر ترکان عثمانی فرصت را غنیمـت دانـسته و بـه              . شییوف رشت و سایر نقاط مهم گیالن را اشغال نمودند         
 شاماخی و تفلیس را مصادره نمودند و به پتر کبیر پیغام فرسـتادند کـه اگـر روسـیه از دربنـد بـه طـرف جنـوب                          آسانی

پتر کبیر از آن جهت که مایل نبود با عثمانی وارد جنگ شود، یـک               . تجاوز کند به منزله اعالن جنگ به عثمانی است        
 تصمیم گرفت با روسها طهماسبشاه . راجعت کرد پادگان سه هزار نفری در دربند به جای گذاشت و به پترزبورگ م            

متحد شود به همین منظور اسماعیل بیگ را نزد روسها فرستاد و ایشان خودسرانه قـراردادی بـا او شـرامان وزیـر امـور                         
خارجه روسیه امضاء کردند که به موجب آن دربند، باکو،داغـستان ، گـیالن، مازنـدران و اسـترآباد بـه قلمـرو روسـیه                
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.  در عوض روسها افغانها را از ایـران بیـرون نمـوده و شـاه تهماسـب دوم را پادشـاه قـانونی ایـران بـشناسند                           منضم شود 
اسماعیل بیگ چون خودسرانه عمل کرده بود از ترس شاه در حاجی طرخان مقیم شد و شاه ایران هم زیر بار تصویب                 

 ولی عثمانیها جواب دادند روسیه دربند و باکو را         شاه تهماسب دوم سعی کرد با عثمانیها متحد شود        . این قرارداد نرفت  
 نیروهـای   1723خواهند ایروان و تبریز را تصرف کنند در سال            گرفته و افغانها اصفهان را قبضه کردند از اینرو آنها می          

عـه  عثمانی از تفلیس حرکت نموده و گنجه را محاصره کردند البته روسیه قبل از عثمانی گنجه را تصرف کرد این واق                    
باعث شد بین دو نیرو درگیری رخ دهد که با وسـاطت سـفیر فرانـسه از بـروز اخـتالف بیـشتر میـان عثمـانی و روسـیه                       

  . جلوگیری به عمل آمد و بین دو کشور قراردادی منعقد گردید
در اعظـم   بین نیلویف سفیر روس و داماد ابراهیم پاشا ص         1724 در سال    -قرارداد روسیه و عثمانی در مورد تقسیم ایران       

عثمانی منعقد گردید که طی آن عثمانی تعلق ایاالت اشغال شده از طرف قشون روسیه به انضمام مازندران و استرآباد                    
های ارس و کوراتا اردبیـل   را به رسمیت شناخت و خط سر حدی جدیدی بین متصرفات دو کشور از ملتفای رودخانه              

. نقاط واقع در مغرب این خط مرزی متعلق بـه عثمانیهـا شـناخته شـد               ترسیم گردید و تبریز و همدان و کرمانشاه وکلیه          
 نقشه تقسیم ایران در مورد خودشان عملی کردند و روسها هـم از سـوی دیگـر شـروع بـه                      1725دولت عثمانی تا سال     

  .به علت مرگ پترکبیر متوقف ماند 1725تهاجم نمودند تهاجمات روسها در سال 
اشرف افغان تصمیم گرفت روابـط      . ف در اصفهان به تخت سلطنت جلوس کرد       پس از میرمحمود پسرعموی وی اشر     

سلطان عثمانی سفیر اشرف را     . خود را با دولت عثمانی بهبود بخشد به همین منظور سفیری را نزد سلطان احمد فرستاد               
ای عثمـانی   اشرف توانست شکـست فاحـشی بـه نیروهـ         . از استانبول اخراج کرد و به سپاه خود فرمان حمله صادر کرد           

سپاه عثمانی پس از مدتی استراحت تجدید قوا نموده و مجدداً رو         . نشینی نماید   وارد کند و احمد پاشا را وادار به عقب        
به اصفهان لشکرکشی نماید، اشرف برای بار دوم نیـز احمـد پاشـا را شکـست داد امـا اسـرا را آزاد کـرد و از تعقیـب                               

  مانیها را که گرفتار اوضاع داخلی خود بودند راضی به صلح با اشرف کرد فراریان نیز خودداری ورزید این عمل عث
 این قرارداد منعقد گردید که در واقع اشرف افغان برای تحکـیم و              1727 در سال    -قرارداد بین اشرف و سلطان عثمانی     

خـوی و زنجـان و   وی حاکمیـت عثمـانی را بـر       . به رسمیت شناساندن سلطنت خود تجزیه ایران را تأیید و تثبیت کـرد            
در عـوض سـلطان عثمـانی سـلطنت اشـرف را در             . گنجه و قراباغ و تفلیس و نخجوان و شیروان را به رسمیت شناخت            

ایران تأیید نمود و سلطنیه، ابهر و طارم را به او مسترد کرد و قرار شـد اسـم اشـرف در سـکه و خطبـه بیایـد و حجـاج                                
  .  به مکه بروندایرانی با امیدی که اشرف تعیین خواهد کرد که

  . در طول تاریخ هرگز مانند این زمان ایران تحت نفوذ و سلطه ترکهای عثمانی نبوده است
   ظهور نادر قلی بیگ و اخراج افغانها از ایران -ب 

 تاخـت و     ایران از هر طرف مورد    . شاه تهماسب دوم پس از شکستی که در تهران از اشرف خورد به مازندران پناه برد               
نادر قلی بیگ از رؤسای قراخلوی افشار با پنجهزار جنگجوی مبارز در فرح آبـاد               . انها و عثمانیها قرار گرفته بود     تاز افغ 

فتحعلی خان رییس طایفه قاجار نیز از استرآباد با سه هزار جنگجو خود را در اختیار شاه قـرار        . به شاه تهماسب پیوست   
کند و به عمر حکومت افغانها در ایـران خاتمـه دهـد وی از طـرف                 داد نادر افشار توانست خراسان و هرات را تصرف          

. اشرف افغان که خود را در خطر دید تـصمیم گرفـت بـا روسـها متحـد شـود                   . شاه ملقب به تهماسب قلی خان گردید      
اشرف افغان که خود را در خطر دید تصمیم گرفت با روسها متحـد شـود وی قـراردادی بـا دولـت روسـیه بـه امـضاء                             
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 به روسها واگذار شده بـود بـه اسـتنای    طهماسب اً از طرف اسماعیل بیگ سفیر شاه ه طی آن ایاالتی که سابق  رسانید ک 
  . شدند که کاری به کار او نداشته باشند مازندران و استرآباد، در مقابل روسها متعهد می

اقعـه در شـمال اصـفهان بـا     اشرف افغان چندین بار دیگر به ایران حمله کرد در آخرین نبرد خود در مورچه خـورت و              
. دادن چهار هزار نفر تلفات شکست خورد اشرف افغان شاه سلطان حسین که در این مدت زندانی بود به قتـل رسـانید                      

 سال که در دست افغانها بود و به صورت          7 وارد اصفهان شد و پایتخت صفویه را پس از           1729سپاه فاتح نادر در سال      
اشرف به سمت قندهار گریخت ولی در نهایت به دست یکی از سـرداران بلـوچ                . ردای در آمده بود تصرف ک       مخروبه

نادر افشار پس از این واقعه به عنوان سپهساالر نائل گردید و به علت جاه طلبی فراوانـی کـه داشـت دسـتور            . کشته شد 
  . داد داد به نام خودش سکه بزنند و با همان پول به سپاهیانش حقوق می

 راندن اشرف افغان متوجه نیروهای عثمانی گردیـد و شکـست فاحـشی را بـه نیروهـای عثمـانی وارد       نادر افشار پس از   
ساخت توانست مهاباد، مراغه و تبریز را تصرف کند در پـی آن سـنندج، لرسـتان، کردسـتان و کرمانـشاه و قمـستی از                          

ی نادر را دیـد تـصمیم گرفـت خـود        شاه تهماسب وقتی پیروزیهای پی در پ      . آذربایجان را از وجود عثمانیها پاک کرد      
اداره عملیات جنگی را به عهده بگیرد اما این تصمیم وی مقارن بود با تعـویض سـلطنت در عثمـانی از سـلطان احمـد                          

شاه صفوی آنچه را که نادر به زحمت به دست آورده بـود             . سوم به سلطان محمود اول که مردی زیرک و جنگی بود          
  به بستن قراردادی با احمد پاشا گردید طی یکماه از دست داد و ناچار 

 بین صفی قلی خان شاملو نماینده شاه با احمد پاشا در بغداد امضاء کرد شهرهای تفلیس و            1732در سال     -قرارداد بغداد   
در مقابل عثمانیها بـه  . گنجه و ایروان و نخجوان و شاخی به ترکها واگذار شد و رود ارس مرز بین دو کشور تعیین شد   

 صفوی در اخراج روسها از دربند و شیروان و گیالن یاری کند و به زائرین اماکن مقدسـه عتبـات اجـازه ورود بـه                      شاه
النهرین بدهند و دو کشور در اصفهان و استانبول کنسولگری دایر کنند ولی در مورد آزادی اسـرای جنگـی ایـران                    بین

  . تصمیم گرفته نشد
ار شاه صفی را از کار برکنار کند و قرارداد بغداد را باطـل اعـالم نمایـد                  شکست شاه تهماسب موجب گردید نادر افش      

وی سپس عازم اصفهان شد شاه تهماسب را از سلطنت خلع و فرزنـد هـشت ماهـه وی بـه نـام شـاه عبـاس سـوم را بـه                                
  . پادشاهی منصوب کرد

   شاه عباس سوم -ج 
الدولـه زمامـدار ایـران     نادر خـود بـا لقـب وکیـل    بر تخت سلطنت نشست و طهماسب  شاه عباس فرزند هشت ماهه شاه       

در همین زمان پتر کبیر وفات یافت پس از وی سه نفر در روسیه به سلطنت رسـیدند ابتـدا کـاترین اول همـسر                         . گشت
وضعیت مزبـور موجـب ضـعف       . پترس پتر دوم برادر پتر کبیر و در آخرین تزارین برادر زاده پترکبیر به سلطنت رسید               

روسها برای آنکه بتوانند افغانهـا و عثمانیهـا را از خـاک             . یه و مانع از سیاست امپریالیستی روسیه گردید       امپراتوری روس 
ایران بیرون کنند تصمیم به حمایت از نادر گرفتند زیرا برای روسیه بعد از مرگ پترکبیر مقدور نبـود کـه از مرزهـای                        

در ضمن مردم شیعه مـذهب ایـران طرفـدار سـلطنت            . شدلهستان تا خلیج فارس در مقابل قشون عثمانی آماده جنگ با          
 در تصرف گنجه و اردبیـل یـاری نمـود و از             ژنرال لواشف روسی نادر را    . صفویه بودند و با آل عثمان عداوت داشتند       

 سفیری را بـه نـزد تـزارین فرسـتاد و بـه وی مأموریـت داد کـه از روسـیه بخواهـد کـه از                            دست عثمانی آزاد کرد نادر    
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حلی دریای خزر خارج شود و روسیه در پاسخ اعالم کرد که این حرکتش فقط برای جلوگیری از تجاوز                   شهرهای سا 
  .  م گردید1732مذاکرات بین روسیه و ایران موجب انعقاد قرارداد . عثمانیها بوده است

بـه موجـب ایـن    . ضاء رسـید  این قرارداد بین شالیروف و میرزا احمد ابراهیم مـستوفی بـه امـ          –) قرارداد رشت ( م   1732عهدنامه  
صرفنظر کرد و گیالن به ایران مسترد گردید » که هرگز اشغال نکرده بود«قرارداد دولت روسیه از مازندران و استرآباد 

البته تا زمانی که قشون عثمانی از ارمنستان و گرجستان و سایر والیات فققاز بیرون نرفته روسها نیز متصرفات خـود در                      
دارند و تجار دو کشور حق تجارت خواهند داشـت و بـه در دربـار یکـدیگر سـفیر        و باکو را نگه می    قفقاز یعنی دربند    

این عهدنامه به تحکیم موقعیت نادر کمک فراوان کرد ایـن قـرارداد بـه قـرارداد رشـت معـروف         . مقیم خواهند داشت  
 تهدید کرد که اگر ایاالت قفقاز را تخلیه رگی نهاد نادر روسها راتیزمانیکه روابط روسیه و عثمانی کامالً رو به    . است  

  . نکنند با ترکها متحد خواهد شد
بـه موجـب ایـن قـرارداد گنجـه و آخـرین             . بین ایران و روسیه منعقد گردید     » ق. هـ 1147« م   1735در سال    -معاهده گنجه 

شود همیشه اتحـاد خـود را         میدر مقابل دولت ایران متعهد      . گردد  فتوحات پتر کبیر در ایاالت قفقاز به ایران مسترد می         
ای  با عثمانی      با روسیه محترم شمارد و دشمن روسیه را دشمن خود بداند و تا قبل از تبادل نظر با یکدیگر هیچ مذاکره                    

شود شهرهای باکو و دربند را در اختیار دشمنان روسـیه قـرار ندهـد و اگـر دولـت                      ضمناً ایران متعهد می   . نداشته باشند 
  . رفتن ایاالت خود با عثمانی درگیر شود روسیه به وی کمک نمایدایران برای پس گ

عهدنامه فوق را گالبستین امضاء کرد و پس از آن مدت پنجاه سال روسها از دست اندازی به خـاک ایـران خـودداری     
حوالی  احمد پاشا در 1733نادر پس از امضای قرارداد رشت تصمیم به حمله به طرف بغداد را گرفت در سال             . کردند

  . بغداد از نادر شکست خورد و درخود شهر به مقاومت پرداخت
ایران موفق به شکست سواره نظـام       . م1733 یکی از سهمگین ترین جنگهای بین ایران و عثمانی در سال             نبرد اول کرکوک ،   

  . عثمانی شد ولی از پیاده نظام شکست خورد
د توانست شکست سختی بـه نیروهـای عثمـانی وارد کنـد و توپـال                 رخ دا  1733در این نبرد که در سال        نبرد دوم کرکوک ،   

  . پاشا فرمانده ترکها را از بین ببرد
بـه  . نادر رهسپار  بغداد شد اما به علت شورش در فارس ناچاراً قراردادی را با احمد پاشا به امـضاء رسـانید               قرارداد بغداد ،  

تی را که در عرض دهـسال اخیـر متـصرف شـده بـود پـس       موجب این قرارداد دولت عثمانی موظف گردید کلیه ایاال       
طـرفین اسـرا و توپهـا را بـه هـم            .  به تصویب رسیده بود    1639بدهد و سرحدات همان باشد که در معاهده قصر شیرین           

  . برگردانده شود و قشون عثمانی متصرفات خود در ایران تخلیه نماید
 شاملو را برای مبادله اسناد مصوبه عهدنامـه بغـداد بـه اسـتانبول           پس از تمام شدن غائله فارس نادر افشار، رضا قلی خان          

گالیستین نماینـده  . فرستاد اما سلطان محمود اول از تصویب عهدنامه خودداری کرد و سپاه عظیمی را روانه قفقاز نمود    
اکو را پـس بدهنـد یـا بـا     نادر هم به روسیه اولتیماتوم داد که با دربند و ب. روسیه نادر را تشویق به جنگ با عثمانی کرد        

نـادر بـه    . روسها قبول کرده و به ژنرال لواشف دستور تخلیه اراضی اشغالی ایران را دادند             . شود  آنها نیز وارد جنگ می    
کمک طهمورث خان والی کاخت که به قشون نادر پیوسته بود توانست گنجه را تصرف کنـد و بـدنبال ایـن پیـروزی           

عثمانیها چون پیشرفت نادر مقاومت روسها را مشاهده کردند از بیم           . اه تخلیه کردند  روسها دربند و باکو را ظرف دو م       
  . هجوم نادر به آناتولی کوتاه آمده و صلح کردند و قلعه ایروان را به نادر تسلیم کردند



 
   
   

  

70

 
  ]  تا آغاز قاجاریهتاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از صفویه[     تحوالت سیاسی

www.departeman.com          66912180   ـ 09123787199         .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

و  سـال در تـسلط روسـها         13نادر پس از ایروان تفلیس را تسخیر کرد و بدین ترتیب سراسر ایـالت قفقـاز کـه مـدت                     
 ننادر پس از این فتوحات عازم دشت مغان شـد تـا بـا تـشکیل مجلـس مؤسـسا                   . عثمانیها بود تحت تسلط ایران درآمد     
  . تکلیف سلطنت ایران را مشخص کند

***  
   1 سنخهای تحول اجتماعی در دوران صفویه -پنجم گفتار 

 1079 (تا سدۀ هجدهم  )  ش 979 تـا  879 (پادشاهی صفویه از سدۀ شانزدهم » طوالنی « عمده ترین تحول اجتماعی دورۀ   
در اصـفهان  ش 1101/  م1722، سقوط این دودمان به دست گروه کوچک مهاجمان عشیره ای افغان در سـال        ) ش1179تا  

  :اما الزم است که در این قسمت به تحوالت خاص این دوره بپردازیم . بود 
  کشمکش های داخلی  - بند اول

یکـی جنبـشهای اجتمـاعی بـا زیربنـای مردمـی خاصـه              :  اساسی کـشمکش پدیـد آمـد         در ایران عصر صفویه دو سنخ     
قیامهایی به راهبری شهری ها و مـشارکت گروههـای قبیلـه ای و دهقـانی ؛ و دیگـری کشمکـشهای درون گروهـی و                          

 ، تـالش شـاه عبـاس      )  ش 979 تـا  879(فراگروهی نخبگان بر سر قدرت سیاسی ،از جمله جنگهای داخلی سدۀ شـانزدهم              
در دورۀ صـفویه جنبـشهای      . درایجاد تمرکز سیاسی در آغاز نفـوذ حرمـسراها و روحـانیون بـر شـاهان متـاخر صـفوی                   

اجتماعی مردمی چندی وجود داشته اند که در آنها می تـوان رگـه هـای جنینـی کـشمکش طبقـاتی را تـشخیص داد،                          
/  م1537 ـ   1535( اوری که به انقالب هـرات  رویدادهای خراسان خ. جنبشهای مزبور عمدتاً در شهرها روی می داده اند

  .شهرت دارد، ریشه اش در غارت مکرر مردم توسط حاکمان قزلباش بود)  ش 916 ـ 914
تبریـز ، دومـین شـهر بـزرگ ایـران شـاهد             . نیز مبارزات طبقاتی حادی در جریـان بـود        ) گرگان  ( در تبریز و استرآباد     

رهبـری جنـبش بـا نخبگـانی بـود کـه       . وب و سایر سرشناسهای شهر بودشورش پیشه وران و کفاشان علیه حاکم نامحب  
 شـورش را فرونـشانید و مـردم        ش 979/  م   1600ارتـش سـلطنتی در      . وقتی به قدرت می رسیدندآرمان را رها می کردند        

دخالـت دهقانـان در     .محل و قبایل ، مشکالت خود را به گوش شاه عباس رساندند و به سـر کارهـای خـود بازگـشتند                     
نبشهای اجتماعی مردمی گسترده تر بود یا دست کم می توان گفت در مقایسه با مردم قبیله ای ، بهتر ثبـت و مـستند                         ج

سـابقه  . تا حد امکان فاصله داشـتند     » غیرانقالبی  « دهقانان ایرانی در عصر صفویه با دهقانان        « به نوشته راید،  . شده است 
  . آمده است بسیار زیاد استشورش بدان گونه که در وقایع نگاریهای صفویه 

 تکان دهنده است اما هیچ یـک         ش 910/  م   1530 ش و    900/  م   1520 کثرت انواع و اقسام شورشها در دوره بین دهه های           
دالیلی چند برای شکست جنبـشها مـی تـوان اقامـه            . از آنها نتوانست برای اکثریت مردم سودی ولو اندک به بار آورد           

و اتحاد همه نیروهای اسـتثمار      [ د گروههای تحت ستم در سرتاسر خطوط شیوه های تولید           برقراری و حفظ اتحا   : کرد
تقسیمات داخلی و   . در ایران دورۀ صفویه دشوار بود و به همین سبب چنان اتحادی کمتر به وقوع می پیوست                ] شونده  

 میـان شورشـیان پیـدا شـد کـه آیـا             درگیالن این اختالفـات    ش   1008/ م1629مثالً در   . تعارض منافع نیز رخ نشان می داد      
وقتـی هـم کـه گروههـای محـروم          . کاالهای انبارهای بازرگانان را بایـد توزیـع کـرد یـا دسـت نخـورده نگـاه داشـت                   

میان شهرنشینان هرات و دهقانان حومـۀ شـهر روی           ش   914/  م   1535 امری که در     –توانستند با هم تماس برقرار کنند        می
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های هزاره ای استرآباد میان دهقانان ، پیشه وران و افراد قبایل پدید آمد ـ می بینیم رهبران  داد ، یا اتحادی که در جنبش
  . این جنبشها وقتی به قدرت می رسیدند به نوعی سازش و کنارآمدن وسوسه می شدند

ا حکومـت  امـ . در آن هنگام حاکمان قزلباش مالیاتهای سنگینی را بر مردم تحمیل می نمودند و جنگها مزمن شده بـود               
و صلح طوالنی بعـد از پیمـان زهـاب بـا امپراتـوری عثمـانی در                  ش   979/ م  1600متمرکز و مطلقۀ شاه عباس بعد از سال         

در آرامـشی منفعالنـه سـپری       )  ش 1079 تـا    979( بر مسائل داخلی کشور تاثیر گذارنده ، سـدۀ هفـدهم             ش   1018/  م   1639
حتـی یـک شـهر      «  کالمی که اندکی اغـراق آمیـز اسـت مـی نویـسد               شود و کروسینسکی دربارۀ ایران این عصر با        می
   . »توانید پیدا کنید که فکر شورش در آن یافت شود نمی

نبرد قدرت درنوک هرم اجتماعی در سرتاسر دوران صفویه وجود داشت یکـی از راههـای توضـیح ایـن دگرگونیهـا                       
زیت همانا در رابطۀ شاه عباس با عـشایر قزلبـاش           درجه و میزان تمرکز و مرکزیت دولت صفویه است و کلید این مرک            

شکل و درجۀ مقاومت سران قبایل در برابر اقتدار شـاه بـه تـدریج و هماهنـگ بـا تغییـر در موازنـۀ قـدرت         . نهفته است 
  .دگرگون شد

هـای  آن بود کـه ممالـک یعنـی ایالت   )  ش 1079 تا 979( یکی از عناصر کلیدی در فرایند ایجاد مرکزیت در سدۀ هفدهم        
که توسط رؤسای قزلباش اداره می شد و آنها مالیات ایالت را جمع آوری می کردند و در ازای آن در هنگام      ( کشور  

به خاصـه یعنـی ایالتهـای سـلطنتی تبـدیل شـدند کـه مـستقیماً                 ) جنگ سربازانی به کمک دولت مرکزی می فرستادند       
  .ماموری از طرف دولت مرکزی برای ادارۀ آنها گسیل می شد

از قابلیتهای شخصی شـاهان صـفوی کاسـته شـد و            . کشمکش های نخبگان با یکدیگر موجب فلج شدن دربار گردید         
علت نیز آن بود که شاه عباس فرزندان خود را به ایالتهـا اعـزام نکـرد تـا بـا کـشور داری                 . نفوذ حرمسرا افزایش یافت     

ب چنـدانی در مـورد دولتمـداری و علـوم نظـامی فـرا               سرا نگاه داشت و آنجا نیـز مطلـ         آشنا شوند بلکه آنهارا در حرم     
  . نگرفتند

مبارزه سردمداران نظام با یکدیگر ، در بلندمدت بیش از جنبشهای اجتماعی داخلی برای دولت صفوی فاجعـه بـه بـار                      
روی داد بـه رغـم تعـداد       )  ش   979 تـا    879( جنبشهای مردمی که در ایـران عـصر صـفوی خاصـه سـدۀ شـانزدهم                 . آورد
در عـوض در زمـان شـاه عبـاس یـک      . شان ، هیچ کدام نتوانستند ، وضعیت اساسی قدرت را در ایران تغییر دهنـد            زیاد

که به شاهی فعال ، مستقل و قوی نیاز داشت شاهی که دیوان سـاالری را  ) ش1009/  م   1630( دولت مطلقه شکل گرفت     
   . و مبانی تجارت را تقویت نمایدفرماندهی ارتش را برعهده گیرد، عدالت را اجرا کند. راهبر باشد
   ش 1101 - 1009/  م 1722 - 1630روابط خارجی ایران ،   - بند دوم

یکی دیگر از تحوالت و دگرگونیهای عصر صفویه روابط خارجی ایران با اروپا خاصه هلند و انگلستان و همـسایگان                    
مپانی هند شرقی عمده ترین طرف تجاری ایـران در  ک. بود) هند ( بزرگ یعنی امپراتوریهای عثمانی ، روسیه و مغولی      

  .بود) ش 1079 تا 979( طول سدۀ هفدهم 
این کمپانی کوشید انحصار صدور ابریشم ایـران را بـه چنـگ آورد یعنـی دسـت انگلیـسی هـا و فرانـسویها را از ایـن                             

نیز پیدا شـد و قیمـت ابریـشم         تجارت قطع کند، اما طرح کمپانی هلندی به شکست انجامید زیرا راهها و منابع دیگری                
کمپانی هند شرقی انگلیس بعد از گذشت شـاه عبـاس ،            .  درصد تجاوز نکرد   25در اروپا پایین آمد و سود ناخالص از         

  . کوشید تجارت ابریشم در ایران را با یک شروع امیدبخش راه اندازی کند ش 1008/  م 1629در سال 
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رقابـت هلنـدیها و بازرگانـان       . دشـرقی در انگلـستان و آسـیا شـد         یک رشته مشکالت جدی موجب دردسر کمپانی هن       
های  بریتانیایی جدای از کمپانی ، کنترل مداوم بازرگانان ارمنی بر راه خشکی صدور ابریشم و کیفیت نامرغوب پارچه      

 1079 (شاید بهترین جمع بندی آن باشد که بگوییم در ربع نخست سدۀ هجدهم              . انگلیسی از جمله این مشکالت بودند     
کمپانی هند شرقی انگلیس ، هلندیها را به هماوردجویی تجاری فرا می خواند اما کمپانی مزبـور در ایـران   )  ش  1179تـا   

موفقیت چندان چشمگیری نداشت تا هنگامی که در کـل نظـام تجـارت جهـانی و خاصـه بـا چـین و هندوسـتان مقـام           
شرقی هلند از نظـر تجـارت خـارجی بـا ایـران مقـام اول را        هرچند در این هنگام هنوز کمپانی هند      . بزرگی کسب کرد  

سـرکرده  ش  1060/ م  1680  تـا دهـه   ش  1029/ م1650داشت اما در مقایسه با رقیبان اروپایی عمده اش دیگر مثـل سـالهای               
در دورۀ مورد بحث ما، هیچ کدام از شرکای تجاری اروپایی ایران از نظر حجـم داد و سـتد و میـزان حـضور در                . نبود

دسـته ای از کـشورهای      ) ش  1079 تـا    979( و سرانجام در سدۀ هفـدهم       . ین کشور به پای انگلستان و هلند نمی رسیدند        ا
پراهمیت با ایران تماسهایی برقرار کردند که اینان همان همسایگان متصل به ایران یعنی امپراتوریهای جهانی مثل خود                  

پایی ایران حساب آورده شود در این چارچوب بهتر می گنجد زیرا        روسیه بیشتر از آنکه جزو شرکای ارو      . ایران بودند 
تا زمان مورد گفتگوی ما، روسیه با اروپا تماس چندانی نداشت و دیگر اینکه نزدیک شدن آن کشور بـه ایـران عـصر                        

ود کـه   نیز برخوردار بـ   » امنیتی  « تماس دو کشور را آسانتر ساخت تماس از یک بعد           ش  979/ م1600صفویه بعد از سال     
بعـد از پایـان یـافتن       . به تهاجم روسیه به خاک ایران و اشغال بخشهایی از آن انجامید             ش  1100/ م  1720سرانجام در دهۀ    
ش 1020/  م 1640که روسـیه در انـزوا بـه سـربرد، اقتـصاد کـشور در دهـۀ        )  ش992 ـ  982/  م 1613ـ 1603( دورۀ دشواریها 
  . شکوفا گردید

سفیر روسـیه بـر سـفیران انگلـیس و فرانـسه مقـدم داشـته مـی شـده و ایرانیهـا                        ش   1052/ م  1673نوشتۀ شاردن ، در سال      
تجارت ما با آنها بی وقفه ادامه یافته و از دیرباز . دوستان و همسایگان ما هستند« استدالل می کرده اند که مسکویی ها    

   . »وجود داشته است
به پایان رسید و یک دورۀ صلح پایـدار بـه وجـود    ش 1018/ م1639 خصومت ایران با عثمانی ، همسایۀ قدرتمندغربی در      

در این دوره تجارت ایران با اروپا و بنادر مدیترانه از طریق راههای خـشکی    . ادامه یافت ش  1100/ م1720آمد که تا دهۀ     
ه دریا و از طریـق  از را) ش1079 تا 979( عثمانی رونق دوباره یافت و هرچند راههای تجارت ادویۀ آسیا در سدۀ هفدهم     

تراز بازرگانی مزبور عمیقـاً     . دور زدن آفریقا به اروپا می رسید اما تجارت ابریشم ایران از مسیر خشکی ادامه پیدا کرد                
به سود ایران بود و موجب شد گردش پول در ایران افزایش یابد اما در عـین حـال ، تـورم عثمـانی را بـه داخـل ایـران             

  . تسری داد
صـرفنظر از اخـتالف بـر سـر شـهر           )  ش   1079 تـا    979( ک و بازرگانی ایران با هندوستان در سدۀ هفدهم          روابط دیپلماتی 

تجارت ایران با هندوستان در خلیج فارس هنگامی تقویت شد کـه پرتغـالی هـا را از خلـیج                    . قندهار اساساً دوستانه بود   
  .فارس بیرون انداختند

. ورت امپراتـوری جهـانی در عرصـۀ خـارجی اقتـصاد جهـانی بـاقی مانـد                 به ص )  ش   1079 تا   979( ایران در سدۀ هفدهم     
بـا  ) ولـو فزاینـده ای      ( اقتصاد داخلی و ساختار اجتمـاعی از پـویش قدرتمنـد خـود برخـوردار بـود و روابـط محـدود                       

ش و کشورهای محوری درحـال پیـدای      ) روسیه ، عثمانی ، امپراتوری مغولی هندوستان        ( امپراتوریهای جهانی همجوار    
) ش1079 تـا    979( قدر مسلم آن است که ایـران در سـدۀ هفـدهم             . اروپایی برقرار کرد که دچار گسستگی چندانی نشد       
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اما دورۀ طوالنی حضور ایران در عرصۀ خـارجی اقتـصاد جهـانی ، سـرآغاز یـک                  . هیچ نوع وابستگی به غرب نداشت     
دولتهـای خاورمیانـه ای صـفوی و    ) ش 1079 تـا    979( در سدۀ هفـدهم   . انحطاط تدریجی و نسبی ایران در برابر اروپا شد        

. عثمانی قویتر از آن بودند که در حاشیه های جدید در آسیا ، آسیای جنوب خاوری و افریقا به رقابت با اروپا برخیزند
بـدین ترتیـب    . رقابت در حوره امریکای التین هم که جای خـود دارد و در دسـترس ایـن دو امپراتـوری شـرقی نبـود                       

مشخص کرده اند و دیگر نتوانست نقشی به عنـوان  » انحطاط « یانه به مرحله ای گام نهاد که غربی ها با برچسب  خاورم
  . محور یا حاشیۀ اقتصاد جهانی درحال پیدایش ایفا کند

   سقوط درازمدت دولت صفویه  - بندسوم 
وسط ارتش کوچک و مهاجم قبایـل       سقوط دولت صفویه یک رویداد مجزا و تنها نبود، زیرا پیش از سقوط اصفهان ت              

نظـرات  . ایران به مدت نیم قرن یـا بیـشتر بـا یـک فراینـد انحطـاط و بحـران روبـرو بـود                       ش  1101/ م1722افغانی در سال    
دالیل مزبور تا این زمان از      . آوریم  انحطاط را در اینجا می    » عوامل هویدای   « کالسیک والدیمیر مینورسکی در مورد      

  :او یادآور می شود . مزبور را مطالعه کرده اند تایید گردیدهسوی مورخانی که دورۀ
  . ناپدید شدن هستۀ اساسی دینی که بنای دولت شاه اسماعیل بر آن استوار شد بدون آنکه ایدئولوژی پویای دیگر جای آن را بگیرد 
  . تضاد شدید عناصر قدیم وجدید طبقۀ نظامی ایران 
ترش امالک سـلطنتی بـه بهـای از دسـت رفـتن درآمـد طبقـاتی کـه در ازای ایـن درآمـد           برهم خوردن موازنۀ ممالک و خاصه و گس     

  . خدماتی به دولت ارائه می کردند و پشتیبان دولت بودند
  .سرا ، ملکۀ مادر و خواجه سرایان یعنی حرم» دولت سایه « خصلت غیرمسئوالنه  
  . ض آنان ازجهان خارج از حرمانحطاط دودمان وپرورش فرزندان شاهان در جو حرمسرا و بی خبری مح 

. الرنس لکهارت نیز بر تبدیل کشور به ملوک الطوایفی وکمبودهای شخـصیتی دو پادشـاه آخـر صـفوی تاکیـد دارد                     
هلفگـات  . هاجسون به تمرکز ثروت در دربار و در دسـت سـرمایه داران و کـدی بـه انحطـاط اقتـصادی اشـاره دارنـد                       

یکی از عوامل زوال دولت صفویه بوده چون بـه تـورم ، از دسـت رفـتن قـدرت                    احتماالً  » انقالب تجاری   « : گوید   می
  . اقتصادی وافزایش فشار مالیاتی منجر شده است

در یک برداشت یکپارچه ومنسجم برمبنای گفته هـای مینورسـکی واشـارات پژوهـشگران متـاخر معلـوم خواهـد شـد           
بط اقتـصادی سیاسـی ، نظـامی و ایـدئولوژیکی بـوده             سقوط دودمان صفویه ناشی از بحران های همزمان و به هـم مـرت             

اینها خود، با بحرانی پیوند داشته اند که تاکنون کمتر مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و آن بحـران اقتـصادی ـ        . است
   .بحرانی که دارای اثرات نظامی ، سیاسی و ایدئولوژیکی بوده است. مالی است 

قـدرت گـرفتن گروهـای جدیـد و دسیـسه گـر             . نقراض صـفویه ایفـا کـرد      وخامت اوضاع سیاسی نیز نقش مهمی در ا       
درباری ـ خواجـه سـراها ، حرمـسرای شـاه ، روحانیـت ـ انجـام سیاسـتگزاری یکپارچـه و منـسجم دولـت مرکـزی را              

تربیت شاهزادگان در جو مصنوعی حرمسرا به دور از جامعه ، نیز مشکلی بر مشکالت یاد شـده                  . غیرممکن می ساخت  
در میان عواقب شوم کارشکنی های مشاوران و ندیمان دستخوش تفرقه و دسیسه بازی ، باید عدم آمـادگی                   . دمی افزو 

در قلمرو ایدئولوژیکی ، افزایش نفوذ روحانیان برشاه سـلطان حـسین ، عواقـب نـاگواری                 . ارتش را نیز یادآوری کرد    
در ضـمن مـی تـوان یـک رشـته           .  ن وارد سـاخت   تعقیب و آزار بازرگانان ارمنی و هندو به اقتصاد کـشور زیـا            . داشت

مهمتـر از همـه ناکـامی گرجیـان در کمـک       . ذکر کرد ش  1101/ م1722علتهای تصادفی را برای پیروزی افغانها در سال         
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رساندن به پایتخت ، شکست قطعی در نبرد گلناباد در خارج شهر اصفهان و تصمیم های نادرسـت و متعـدد درباریـان                       
ش 1101ــ   1077/م1722ـ1698این علل ضمن بررسی رویدادها در فاصله سالهای         . تخت قابل ذکرند  در جریان محاصرۀ پای   

یک رشته ناآرامی در ایالتها روی داد که زنـگ خطـر را بـه صـدا                 ش  1077/ م1698در آغاز در سال     . مشخص می شوند  
  . درآورد و از فروپاشی قریب الوقوع خبر داد

خط محاصره افغانها و دامنۀ محدود نبردها موجـب شـد جمعیـت اصـفهان بـه                 قحطی بیماری ، تالش عبث در عبور از         
هنگامی که تقریباً یک قـرن بعـد جیمـز          . محاصره اصفهان را کامالً از پای درآورد      . اندازۀ یکصد هزار نفر کاهش یابد     

مـن  . ره متـروک انـد  خانه ها ، بازارها ، مساجد ، قصرها و تمـامی خیابانهـا، یکـس   « موریه از اصفهان دیدار کرد نوشت    
 شـاه    )1101 آبـان    1( 1722 اکتبـر    23سـرانجام در    » .فرسنگها در میان خرابه ها پیش راندم و یک موجود زنـده را ندیـدم              

  .سلطان حسین از شهر خارج شد و به اردوی محمود افغان رفت تاج خود را بر سر وی نهاد
سنی مذهبان افغان ، صدها روحانی . سیب قرار گرفتروحانیت نیز گروه خاصی بودکه به طرز بی تناسبی در معرض آ           

را همراه خانواده هاشان به شهرهای مذهبی نجف و کربال در عراق عثمانی تبعیـد نمودنـد، امـالک وقفـی را مـصادره                        
حاصل این همه ، آغاز فروپاشی جامعه ای بود که در    . کردند، طلبه ها را کشتند و حوزه های درسی را تخریب کردند           

یست سال تحول و توسعه ، چنان بحرانی در آن سابقه نداشت؛ تنها مـی تـوان آنـرا بـا هجـوم مغولهـا در سـدۀ                         طول دو 
مقایسه کرد، هجومی که براقتصاد سیاسی ایران اثراب بس مخرب تری برجـای نهـاده   )  ش679 تا 579( سیزدهم میالدی   

  .بود
*** 

  1 ش 1309/  م 1630  صورت بندی اجتماعی ایران در حوالی سال -گفتار ششم 
حکومت سلسلۀ صفویه در مقایسه با سلسله هایی که تا قبل از آن بر ایران حکومت کرده بودند عمری طوالنی داشـت                 
و این نکته را تاریخ نگاران یادآور شده اند ، اما عالوه بر این مشخصه ، به قـدرت رسـیدن دودمـان صـفوی نیـز یـک                             

د دو دلیـل مهـم مـی تـوان اقامـه            برای این مـور   . ین ایران محسوب می شود      رویداد آغازگر و نقطۀ عطف در تاریخ نو       
  :کرد

را تـسخیر کردنـد ایـن سـرزمین یـا           » ایـران   «  و از آغاز سدۀ هفتم میالدی که عرب هـا             ش 880/  م   1501پیش از سال     .1
  .بخشی از یک امپراتوری پهناورتر بوده و یا بین دودمانهای ملوک الطوایفی تقسیم شده بود 

  امپراتوری های عثمانی ، مغول و ازبک در ترکیه و     -اعالم شیعه به عنوان مذهب را از همسایگان سنی مذهب خود             .2
  . کرد    کامالً جدا می-جهان عرب ، هندوستان و آسیای میانه 

    ماهیت دولت-بند اول 
ی مرکـزی ، حکومـت ایالـت هـا و           ندسـتگاه دیـوا   : دولت صفوی را می توان با توجه به سه نهاد کلیدی تحلیـل کـرد                

بلندمرتبه ترین مقام های دربـار را وزیـر         . شاه و دربار محور دستگاه دیوانی بودند که مرکز آن در اصفهان بود              . ارتش
در . ، سرداران سپاه ، خزانه دار دولت ، صدر یا بلندپایه ترین پیشوای مذهبی تشکیل می دادنـد              ) وزیر اصلی   ( اعظم ،   

م های واقع در باالی هـرم قـدرت ، مناصـب و مقـام هـای متعـددی بودکـه پزشـکان دربـاری ، منجمـان ،                             زیر این مقا  

                                                           
  جان فوران ، ترجمه احمد تدین ، مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمی . 1
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در تـشکیالت دولتـی ،   . خواجگان درباری ، مالزمان ، غالم بچگان ، هنرمندان و پیشه وران مـاهر از آن جملـه بودنـد         
 ، کارگاههـا ، واحـد جمـع آوری مالیـات و             منشیان ، محاسبان مالی وابسته به هر یک از شعب و دوایر دولتـی ، دربـار                

  . واحدهای نظامی بودند 
 مـالزم و  50 تـا  5 مقام دربـاری ، هـر یـک دارای    1500، حدود  ش 955/  م   1576گوید در سال    اسکندر بیک منشی می   

 از  جزیـی .  هـزار نفـر مـی رسـید          20کردند ؛ جمع این افراد بدون اعـضای خـانواده شـان بـه               تابع در دربار خدمت می    
الزحمه کارکنان دستگاه دیوان مرکزی به صورت نقدی یا جنسی اما قسمت عمدۀ آن به صورت حواله از بخـشی                     حق

  .از مالیات ارضی متعلق به دهقانان پرداخت می شد 
خانواده های قدیمی و سرشناس : کرد که از سه گروه قومی بزرگ تشکیل می شد شاه عباس بر کشوری حکومت می

ب دولتی و دیوانی را در اختیار داشتند ؛ قبایل ترکمان که پایگاه اصلی صفویه بودند و فرماندهی سـپاه                فارس که مناص  
گـروه اخیـر   . گرفتند و نخبگان جدیدی از گرجیهای مسیحی ، ارامنه و چرکـسها  و فرمانداری ایالت ها را بر عهده می  

اسالم در دربـار ارتقـاء یافتنـد و در اوایـل سـدۀ هفـدهم            اینها با گرویدن به     . در جنگهای قفقاز به اسارت گرفته شدند        
با مقایسه فهرست امرای عالی رتبـۀ ارتـش در   .  پست های مهم لشکری و کشوری را بر عهده گرفتند        ) ش   1079 تا   979 (

م ها   همه این مقا    ش 955/  م   1576در سال   .  متوجه تغییر چشمگیری می شویم        ش 1008/ م   1629 ش و    955/  م   1576سالهای  
 درصـد را  40   درصد این مقامها را قزلباش ها ،40 حدود   ش 1008/  م   1629اما در سال    . در اختیار ترکمانان قزلباش بود      

نمونـه هـای   .  درصد را غالمـان قفقـازی تبـار تـشکیل مـی دادنـد           20و  ) مثل لرها و کردها     ( رؤسای قبایل غیرقزلباش    
انـد و بـرعکس ،      از طبقۀ پایین و گمنام به مقام های پرنفوذ دست یافته          زیادی در دست است که نشان می دهد افرادی          

شـاید ایـن پدیـده عمـده تـرین          . چهره های پرنفوذی که مورد خشم شاه واقع شده بودند ، به یکباره سقوط کرده انـد                  
شـاه در   شاردن جهانگرد فرانسوی در سیاحت نامه اش می نویسد          . شکل تحرک اجتماعی در دورۀ صفویه بوده است         

انتصاب های خود مراعات منشأ خانوادگی را نمی کند و خود این امر نشان می دهد که در ایران هیچ گونـه اشـرافیت                        
  .موروثی وجود ندارد و ادعا می کند تنها در مالحظات مربوط به مقام ، شایستگی و ثروت مطرح بوده است 

به نوشتۀ شاردن ، حکـام دسـتیارانی        . خبگان تقسیم می شد     الظاهر میان عناصر گوناگونی از ن     والیات نیز علی  حکومت  
والی مورد حمایت و در عین      . داشتند که وابسته به شاه بودند و اعمال آنها را زیر نظر گرفته به شاه گزارش می کردند                   

  . د حال زیرنظر مأمورانی بود که وضعیت او را به شاه گزارش می دادند و خود آنها از وابستگان پادشاه بودن
 ملغمه ای از نخبگان قـدیمی عـشایر و   ) ش 1079 تـا  979(   در سدۀ هفدهم  - ارتش   –سومین نهاد بزرگ دولت صفوی      

ارتـشِ قبیلـه ای   . ایالت ایالتها و نیروی تازه تأسیسی بود که شاه عباس ایجاد کرد و تحت کنترل مرکز اداره مـی شـد                   
 و شکست در     ش 893/م1514ودیت خود را در جنگ چالدران در        که دولت صفوی را به قدرت رسانید نارسایی و محد         

 903/   م 1533 – 1524همچنین از دیدگاه سلطنت معایب آن در دوران جنگهای داخلی سـالهای             . برابر عثمانی نشان داد     
   آمـوزش نظـامی دهقانـان و عـشایر ایرانـی و نیـز               -اصـالحات کلیـدی     .  معلوم شـد      ش 976 – 955/  م   1588 ش و    912 –

 977/ م  1600 – 1598  عمدتاً در سـالهای  -سربازان تازه اسالم آورده و مجهز کردن آنها به سالح گرم در مقیاس وسیع   
این نیرو یکی از ارکان سیاست موفق شاه عباس در ایجاد مرکزیت و مهـارکردن قـدرت قبایـل و                    .  روی داد     ش 979 –

  . عشایر بود 
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   ش 1000/  م 1620ۀ  ساختار اقتصادی ایران ده–بند دوم 
 میلیـون  10 تا 6 و 5برآوردها کل جمعیت را بین .  دشوار است ) ش  1079 تا   979( برآورد جمعیت ایران درسدۀ هفدهم      

 میلیـون آدم در سـه بخـش بـه هـم            10 تـا    6ایـن   .  دانسته اند     ش 1279/  م   1900نفر ، یعنی معادل جمیعت کشور در سال         
بـرآورد جمعیـت هـر    . کاره ، دهقانان و روستاییان و پیشه وران شهری قرار می گرفتنـد  مرتبطِ اقتصادی یعنی قبال شبان   

بخش نیز دقیق نیست برای مثال ، جمعیت ایالتی کشور را بین یک چهارم تا نیمی از کل جمعیـت بـرآورد کـرده انـد                
با در نظر گـرفتن میـانگین       ) . کاره  توجه داشته باشیم که بعضی قبیله ها مثل کردها دهقانان یکجانشین بوده اند نه شبان               (

یعنـی در  .  میلیون ایرانی را قبایل تشکیل مـی داده انـد   8 درصد از  40 تا   33کل جمعیت و این بخشها ، می توان گفت          
در سـایر برآوردهـا ایـن       (  میلیون ایرانی به صورت قبیله ای زندگی مـی کـرده اسـت               3 ) ش   1079 تا   797( سدۀ هفدهم   
ما ابتدا نقش همین بخـش وسـیع جمعیـت را در            ) .  میلیون نفر ذکر شده است       5لیون نفر و حداکثر      می 5/1جمعیت بین   

  .اقتصاد صفویان مورد تحلیل تجربی قرار می دهیم 
    بخش شبانکاره و بیابانگرد-الف

 صورت بندی اجتماعی ایـران شـاهد همزیـستی و کـشمکش متنـاوب دوگونـه                ) ش   379(  میالدی   1000از حدود سال    
یکی اقتصاد روستاییان و شهرنـشینان یکجانـشین و دیگـری اقتـصاد شـبانکارگان بیابـانگرد                 : اقتصاد سیاسی بوده است     

قبایـل ترکمـانی کـه صـفویه را بـه قـدرت رسـاندند از قـدیم بـه                    . ترک و مهاجرت مداومشان از آسیای میانه به ایران          
بعدها واژۀ قزلباش بـه  .  تکلّو ، روملو ، ذوالقدر ، افشار و قاجار استاجلو ، شاملو ،: های هفت گانه مشهور بوده اند      قبیله

اما قبایل شبانکارۀ ایـران     . حامیان غیرترکمان صفویه و ازجمله ترکان آسیای میانه ، ایرانیان و کردها نیز اطالق گردید                
ت واحد قبیله ای مجزا از هـم در  بیش از دویس«  بیشتر از اینها بود و به گفتۀ هلفگات  ) ش   1079 تا   979( در سدۀ هفدهم    

  .» ) ترکمان ، ایرانی ، کرد ، عرب و بلوچ ( پنج گروه قومی عمومی شکل می گرفتند 
واحدهای بزرگ قبیله ای از گروههای کوچک و بزرگی تشکیل می شد که در آنها هرچند خانواده یـک کـالن                     این  

متـشکل  ) کنفدراسـیون   ( و گاه در رأس همه اینها یک ایل         و هرچند طایفه یک قبیله را به وجود می آوردند           ) طایفه    (
در دورۀ صفویه به این بزرگترین واحد اویماق مـی گفتنـد کـه گـروه سـیّالی از حامیـان                . از چند قبیله قرار می گرفت       

  .نظامی قبیله ای بود که هر یک در چارچوب دولت صفوی ، شأن و منزلت و نفوذ در خور خویش را داشت 
بـه تـدریج کـه قبایـل بیابـانگرد دشـتهای            . مبنای اقتصادی زندگی قبیله ای چادرنشینی را تشکیل مـی داد            شبانکارگی  

کشوری که کوههـا    ( آسیای میانه و سپس آسیای صغیر و قفقاز به ایران کوچ کردند و جذب محیط این کشور شدند                   
میـان منـاطق کوهـستانی در تابـستان و     نـوعی یـیالق و قـشالق را    ) و جلگه هایش شباهت چندانی با استپ ها نداشـت        

مناطق جلگه ای در زمـستان آغـاز کردنـد و بـه جـای جنـگ و غـارت ، بـا مـردم یکجانـشین شـهر و روسـتای ایـران                                  
مهمترین هدف فعالیتهای اقتصادی شبانکارگی ، مثـل همـۀ اقتـصادهای            . درآمیختند و مراودۀ سالم تری برقرار کردند        

 از طریق چراندن رمـه ، اشـتغال بـه صـنایع دسـتی و در مـواردی محـدود ، پـرداختن بـه          طبیعی ، تأمین نیازهای اساسی    
به طور کلی ، ابزارهای اساسی تولید جماعت چادرنشین را انـواع و اقـسام دام و مراتعـی تـشکیل مـی                       . کشاورزی بود   

گوشـت ، پنیـر ،   (   غـذا  - نیـاز  دام نیز برای جامعه ، مهمترین اقالم مـورد        . دهد که دام ها روی آن به چرا می پردازند           
،   اسب ، شتر ، گاو نر       ( ، وسایل حمل و نقل      ) تاپاله  ( ، سوخت   ) پشم ، پوست    ( ، پوشاک   ) شیر  ( ، نوشیدنی   ) ماست  

  .   را فراهم می آورد -) االغ 
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یـا  ( سای قزلبـاش    رؤ. قبایل در رابطه با قشربندی داخلی و تخصیص مازاد ، به یک ساختار سلسله مراتبی متکی بودند                  
بودنـد و بخـش عمـدۀ       ) محتـشمان   ( در رأس نظام قبیله ای با تعداد بسیار اندکشان جزور بزرگترین حشم داران              ) امرا  

اینان به عنوان شبان یا دهقـان انـواع فـرآورده هـای غـذایی ،                . کردند  کارگران وابسته در قاعدۀ هرم جامعه را اجیر می        
در باالترین سطوح جامعه مشتی افراد بـانفوذ بودنـد کـه بـه              . کردند  رباب فراهم می  پوشاکی و محل سکونت را برای ا      

بـسیاری  . خاطر در اختیار داشتن مقام های باالی نظامی و والی گری ، به نظام اقتصادی غیرشـبانکارگی تعلـق داشـتند                      
ن رؤسای سـطوح پـایین یـا ریـش          ای. محتشمان مستقل نیز بودند که هستۀ مرکزی اقتصاد قبیله ای را تشکیل می دادند               

سفیدها ، که بین باالترین سطوح هرم جامعه و رده های پایینی قرار می گرفتند ، مسئولیت امور مثل تخصیص مراتع به                      
ردۀ پایین تر از این ریش سفیدان ، افراد قبیله بودند که یا کم              . هر تیره در طول مسیر ییالق و قشالق را برعهده داشتند            

ی حشم داشتند و زندگی شان از آن طریق اداره می شـد و یـا فاقـد مـال و حـشم بودنـد و بـا نگاهـداری                       و بیش تعداد  
به گفتۀ نیکی کدی ، نقشهای اقتصادی کلیدی بر عهدۀ زنـان            . احشام دیگران به صورت قراردادی زندگی می کردند         

ان بـه کارهـای مختلفـی نظیـر پـشم ریـسی ،              زنان قبیله نیز مثل زنان دهقانان روستا بدون حجابنـد و بـیش از مـرد               . بود  
  .بافندگی ، تهیۀ غذا ، کشاورزی و دامداری اشتغال دارند 

 ایران ، در واقع صـحنۀ تـضاد و نـتش برابـری خـواهی سـنتی بـا        ) ش 1079 تـا   979( اقتصاد سیاسی قبیله ای سدۀ هفدهم       
له با یکدیگر و با رؤسای بالفصل خویش بـه          در زیربنای اقتصادی ، اعضای قبی     . قشربندی نوین در سطوح مختلف بود       

احتمـاالً جمـع آوری مالیاتهـا هـم بـه           . مقتضای خودبسندگی و دموکراسی خام زندگی شبانکارگی مربوط می شدند           
زنان قبیله که در زندگی اقتصادی مشارکت کامل داشتند ، با مـردان تقریبـاً برابـر بودنـد ؛ در                     . صرف زور نبوده است     

بـی شـک ایـن ویژگیهـای جمـاعتی و بـدوی ، بـر        . ابری زن و مرد در سایر نقاط ایران وجود نداشـت  حالی که این بر 
شکاف پهناوری که میان رؤسای درجه اول قبیله با انبوه اعضای عادی وجود داشت سـرپوش مـی نهـاد ، شـکافی کـه                         

 آن مشتی از نخبگـان ، والـی و   تقریباًً در سراسر طیف گستردۀ ساختار اجتماعی ، مشهود بود ، طیفی که در یک سوی              
حاکم ایاالت بودند و در سوی دیگر انبوهی از افراد قبیله که تولیدکنندگان اصلی به شمار می رفتند و زندگی بخور و 

  . نمیری داشتند 
   بخش دهقانی -ب

 لمبتون و خانم. واحد اساسی کشاورزی ، دهکده بود و در سرتاسر کشور هزاران دهکده دور و نزدیک وجود داشت                
بوده است ، اما طـولی نکـشیده     ) جماعتی  ( گویند در آغاز ، دهکده های ایران به صورت کمون           سایر پژوهشگران می  

گویـد در ایـران عـصر صـفویه     مینورسکی هم به پیروی از شاردن مـی . که بر اهالی هر روستا اربابی تحمیل شده است      
  . شاه ، زمینهای دولتی ، زمینهای موقوفه و زمینهای متعلق به افراد  زمین های متعلق به :چهار نوع زمین وجود داشت 

 بـا داده هـای پراکنـده و غیرجـامعی           ) ش   1079 تا   979( در زمینۀ ارزیابی کلی از وضعیت دهقانان ایران در سدۀ هفدهم            
  :ی نویسد شاردن که بهترین ارزیابی زمان مزبور را از وضعیت دهقانان به عمل آورده م. روبه رو هستیم 

گویم دهقانان ایرانی وضـعیتی بـه مراتـب بهتـر از وضـعیت دهقانـان در منـاطق                   کنند و با اطمینان می    خوب زندگی می  
زنان دهقان ایرانی را فراوان دیده ام که گردنبند نقره ، ایّاره های نقره به دسـت و خلخـال نقـره    . حاصلخیز اروپا دارند    

خوب . زن و مرد خوش لباسند . انی را دیده ام که گردنبند و طلسم با خود داشته اند کودکان فراو. یا طال به پا داشتند      
امـا همـین افـراد در       . کنند ، اثاثیۀ خانه شان و ظروف آشپزخانه همه خوب اسـت             می پوشند ، کفشهای خوب به پا می       
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ا به موقـع نپردازنـد ، امـا البتـه            این هنگامی است که وجه تقاضا شده ر         معرض دشنام و کتک مأموران شاه و وزیرانند ،        
دشنام و کتک نیز در مورد مردها اجرا می شود ، زنان در سراسر شرق مورد احترامند و کسی حق دست زدن بـه آنهـا                          

  .را ندارد 
زنان کشاورز نیز مانند زنان ایل بـه طـور گـسترده ای در    : نیکی کِدی در تصویر چهرۀ کامل زنان این دوره می نویسد  

  .رزی مشارکت می کنند ، غالباً بی حجابند و در قالی بافی و پارچه بافی خانگی نقش مهمی دارند کار کشاو
    بخش شهری-ج

پیـشه وران شـهری بـه       .  ایـران ، اصـناف بـوده انـد           ) ش   1079 تـا    979( محور اولیه و عمدۀ اقتصاد شهری سـدۀ هفـدهم           
یـز کارهـایی نظیـر خانـه سـازی ، نـانوایی ، حمـل و نقـل و                  فلزکاری ، بافندگی ، ساختن ظروف فلزی و مانند اینها و ن           

از نظر تعداد ، منزلت اجتماعی و ثروت ، تفاوتهـای زیـادی میـان هـر صـنف                   . سرگرمی های گوناگون اشتغال داشتند      
از نوعی خودسامانی برخوردار ] اصناف [ وجود داشت اما در چارچوب کنترل شدید حکومت شهرها توسط صفویه ، 

وضوع پراهمیت ارزیابی مالیاتی است که میان سران اصناف و مقام های دولتی مـورد مـذاکره و توافـق قـرار                      م. بودند  
سپس رئیس هر صنف سهم تعیین شدۀ مالیات را با توجـه بـه میـزان کـسب وکـار یکایـک اعـضاء ، میـان               . گرفت   می
اما تصویر کلی حـاکی از      . ام می دادند    بعضی از اصناف برای دربار خدمات رایگان انج       . وران سرشکن می نمود      پیشه

دولـت مرکـزی از     . تنش و تضاد میان دولـت مرکـزی بـسیار قدرتمنـد از یـک سـو و اصـناف از سـوی دیگـر اسـت                            
هایی نظیر کنترل قیمت و کیفیت ، قدرت مالیات بندی و تعیین میـزان خـدمات کـاری مـورد تقاضـا اسـتفاده                          مکانیسم

  . کرد  می
معموالً هر صناعتی به    . و استاد   ) وردست  ( ، خلیفه   ) پادو  ( شاگرد  : رجۀ کاری وجود داشت     در درون هر صنف سه د     

کردند و بعد خود استاد می شدند ؛ هرچند صورت حرفۀ خانوادگی باقی می ماند یعنی پسران در نزد پدر شاگردی می
یر برمی گزید و بـرعکس پـسران اسـتاد نـزد     در موارد زیادی ، استاد به جای پسران خود ، شاگرد و خلیفه را از افراد غ            

به رغم شواهد پراکنده شاید بتوان گفت در عصر صفویه نوعی سلسله مراتـب کـارگران          . کردند  دیگران شاگردی می  
وتولیدکنندگان جزء وجود داشته است که در رأس این سلسله مراتب ، سران صنف بودند کـه در کارگاههـای خـود                      

) خلیفه هـا  ( کردند ، بعد وردستها اران ماهری بودند که برای حامیان ثروتمند خود کار می        قرار داشتند ، سپس استادک    
کردند بودند که مهارت کاری داشتند اما از وسایل کار و مغازه محروم بودند و بنابراین در میدان شاه دکانی اجاره می                    

در پـایین هـرم   . فروختنـد   سبۀ صـاحب مغـازه مـی   کردند و یا تولیدات خود را به پیـشه وران و کـ  یا برای استاد کار می   
هـای فقیرتـر شـهری و        گرفتنـد کـه بـه طبقـه       و دوره گردها قرار مـی     ) پادوها  ( سلسله مراتب ، کارگران ماهر و ناماهر        

،  امید روزی بودند که مانند استاد      به] به نوبۀ خود    [ روستاهای همجوار شهرها خدمات می دادند ، شاگردهای اینان نیز           
  .ارتی کسب کنند و سرمایه داری از آن خود داشته باشند مه

پارچه های این عصر از انواع و اقـسام مـواد اولیـۀ        . مهمترین کاالیی که در ایران عصر صفویه تولید می شد پارچه بود             
   .گوناگون و با شیوه های متنوع تهیه می شد 

 30از مهمتـرین اینهـا بـیش از         . هـای سـلطنتی بـود       دومین بخش عمدۀ اقتصاد شـهری ، فعالیتهـای تولیـدی در کارگاه            
  از خـدمات  - کـارگر در طیـف گـسترده ای از امـور      5000کارگاه بزرگ سلطنتی را می توان نام برد کـه افـزون بـر               

  .   فعالیت داشتند -کاخی و آشپزخانۀ سلطنتی گرفته تا کارهای پیشه وری و صناعتی 
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اقتصاد تقریباً غیرپولی ، نقش بزرگ      .  در ایران عصر صفویه نسبتاً کم بوده است          ای از منابع ، حجم داد وستد      بنابر پاره 
بخش کشاورزی ، مشکالت حمل و نقل ، سیاست اقتصادی شاهانه و عوامل دیگر از علـل محـدود بـودن تجـارت بـه                

از سازمانهای دائمی شـبیه     بازرگانان  . اما با همۀ اینها ، بازرگانان نقش مهمی در اقتصاد کشور داشتند             . آیند  حساب می 
تشکیالت اصناف برخوردار نبودند ، بلکه در گروههای کوچکتر و بر اساس منشأ شهری ، ملیتی ، مذهبی ، یـا سـلک                       

آنـان بـر خـالف     . کاسـت   کردند و ایـن تـا حـدی از نفوذشـان مـی            بازرگانی در نوعی گروه بندی سست ، فعالیت می        
پرداختند اما بر کاالهـایی کـه وارد مـی کردنـد مالیـاتی بـه صـورت عـوارض                    اصناف ، مالیات و کارگاه و مغازه نمی         

تاجران ایرانی کالً بر بازار داخلی سیطره داشـتند امـا در تجـارت خـارجی از نفـوذ چنـدانی                     . گرفت  گمرکی تعلق می  
رمنـی بودنـد    حلقه های واسطه و کلیدی تجارت داخلی و خارجی ایران عصر صفویه ، بازرگانـان ا               . برخوردار نبودند   

 و طی نبردهای قفقاز آنان را به زور به داخل ایران کوچانـد و در اصـفهان مقـیم     ش983/  م   1604که شاه عباس در سال      
  . ساخت 

از دیگر گروههای عمدۀ شهری ایران عصر صفویه می توان روحانیان ، طبقه های شهری پایین ، زنان و اقلیتهای دینـی              
 کدی ، علما واژه ای است که به نادرست در مورد روحانیون به کار گرفته مـی شـده اسـت                      به اعتقاد نیکی  . را نام برد    

چون نقش روحانیت ، واسطه شدن میان مردم و خدا نیست بلکه اجرای قوانین شرع ، تعلیم ، سرپرستی امـور خیریـه و                        
بـرای تـشریح   . یحی برعهده دارند بدین ترتیب ، اینها نقشی به مراتب گسترده تر از نقش روحانیت مس        . مانند اینهاست   

یکـی از معیارهـا ،      . و توضیح تفاوتها و تفکیک های درونی روحانیت عصر صفویه به چند طریق می توان عمل کـرد                   
معیار سیاسی یعنی فرق گذاری میان روحانیانی است که منصوب دولتند و روحانیانی که از سوی مردم به عنوان فقیه و     

 اما اخیراً سعید امیر ارجمند این تمایز را به شیوۀ تازه ای بیان داشته است و می نویسد در یک       .عالم برگزیده می شوند     
 اقتـصادی ، طبقـه ای از روحانیـان سرشـناس ایرانـی قـرار داشـته انـد کـه عمـدتاً از             –طرف از بعد فرهنگی و سیاسـی        

ینهـا بـر نهـاد روحانیـت اعمـال کنتـرل            های مالک بوده و در زمـان صـفویه بـه مـذهب شـیعه گرویـده انـد ؛ ا                      خانواده
اند ؛ و در سوی دیگر گروهی جدید از روحانیان شیعی مذهب از سرزمینهای عربی بوده اند که بعضی به مقام       کرده می

الگـوی کـامالً پیچیـده همکـاری و     . های باال نیز منصوب شده و برخی حالت طلبگی مستقل خود را حفظ کـرده انـد       
  . ا پیدایش مجتهدان یعنی روحانیت متخصص به پایان رسید رقابت این دو گروه ، ب

گرفتنـد ، نیـز در      به حضور محرومان و بینوایان شهری که در الیه های زیـرین پیـشه وران تهیدسـت شـهری قـرار مـی                      
به نوشته اولئـاریوس الیـه هـای تحتـانی جامعـۀ شـهری اصـفهان را وازده هـای شـهری                      . ای منابع اشاره شده است       پاره
کیل می دادند که در میکده ها پرسه می زدند ، در حالی که طبقه های باالی شهری در قهوه خانه ها و چایخانه ها ،      تش

  . یعنی پاتوق شاعران و مورخان رفت و آمد داشتند 
 در  در مورد زنان شهری همۀ قشرها و طبقات ، منابع تقریباً چیز زیادی نگفته اند اما قدر مسلم آن است که اغلب زنـان                       

البته زنـان طبقـات     .   شرکت داشته اند      - آشپزی ، نظافت ، بچه داری و بافتن و دوختن لباس             –فعالیتهای مولد خانگی    
  .باال اغلب کار نمی کرده اند ، زنان شهری نیز حجاب داشته اند و از کل جامعه جدا بوده اند 

در بـاال بـه     . دد ، اقلیتهای مذهبی ایران است       آخرین گروه شهری مورد بحث ، که آن هم خطوط طبقاتی را درمی نور             
فعالیتهای تجاری بازرگانان ارمنی اشاره شد ؛ در اینجا اضافه می کنیم که پیشه وران و صنعتگران ماهر و هنرمنـدی در                      

 هـزار یهـودی و از جملـه زنـان ایـن      35 تا 30کیوانی فهرست کاملی از فعالیتهای . میان این جامعۀ اقلیت وجود داشت   
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بخش های بزرگی از اینان جزو بافندگان ، رنگرزان ، زرگـران ، جواهرسـازان ، داورسـازها ،                   : قلیت تهیه کرده است     ا
ــا ،     ــداران کاالهــای دســت دوم ، مطــرب ه ــدگان شــراب و فروشــندگان آن ، دالالن ، فروشــندگان و خری تولیدکنن

  .رقصندگان ، خوانندگان و دستفروشان دوره گرد بودند 
. مدتاً کارگران کشاورزی و بافندگی بودند و صـنعتگر و بازرگـان بـه نـدرت در میانـشان یافـت مـی شـد                          زرتشتیان ع 

  .معدودی از آنها به خواندن و نوشتن می پرداختند و اغلبشان تهیدست بودند 
  1 ش 1010/ م 1630  بازرگانی خارجی در مناسبات با غرب در سالهای دهۀ -بند سوم 

صادی ، سیاسی ، فرهنگی ، نظامی و دیپلماتیک با غرب دارای تاریخی طوالنی است کـه سـابقۀ                 ایران از نظر روابط اقت    
و ] اروپـا   [ آن به جنگهای پادشاهان هخامنشی با یونانیان در سدۀ پنجم پیش از میالد می رسد ، امـا در قـرون تاریـک                        

 شدند ، رابطه و تماس ایران با غـرب قطـع   اوایل قرن وسطی ، که ابتدا اسالم و سپس امپراتوری عثمانی در منطقه ظاهر   
  .روابط عمدۀ ایران در آن زمان با همسایگان نزدیک خویش ، عثمانی در غرب و هندوستان در شرق بود . شد 

 در ایران ، معادلۀ موجود را شدیداً برهم زد ، زیرا شکل گیری               ش 880/ م   1501تشکیل دولت شیعی مذهب صفویه در       
اوج . رشته مخاصمه های طوالنی یا جنگهای خونین میان دولتهای صـفوی و عثمـانی شـد       دولت صفوی سرآغاز یک     

بــا ایــن .  بــود  ش955/ م 1616 تــا ســال  ش960/  م 1580 ش و دهــۀ 934 – 891/ م1555 – 512ایــن درگیــری هــا در ســالهای 
وچـک در وسـعتی     اگرچـه تجـارت انـدک بازرگانـان ک        . درگیری ها الگوهای تجارتی گذشـته شـدیداً آسـیب دیـد             

 ادامه یافت امـا جنگهـا و تعرفـه هـای بـاالی گمرکـی زمـان صـلح         ) ش 979 تا 879( گسترده ، در سراسر سدۀ شانزدهم   
 979( در حکومت شاه عباس و آغاز سدۀ هفـدهم          . موجب قطع خط بازرگانی ابریشم شد و بورسا از اعتبار سابق افتاد             

عالئق بازرگانی و نظامی تصمیم گرفتند قدرت مداخله گر عثمانی را محاصـره و   ، ایران و اروپا با توجه به ) ش 1079تا  
کلید سیاست شاه عباس در حوزه های اقتصادی و سیاسی ، ایجاد انحصار صفوی بر صادرات پرارزش                 . تضعیف کنند   

رای جـایگزین   و تالش در پیداکردن راه جدید آبی از طریق روسـیه یـا خلـیج فـارس بـ      ش988/ م 1619ابریشم خام در    
سـهم  شاه عباس درآمد یک سوم ابریشم خام تولید شده در ایران را بـه عنـوان                 . کردن راه خشکی قدیمی عثمانی بود       

هرکس جز دولت می خواست بـه       . شاهانه برمی داشت و بقیۀ آن را به قیمت ثابت میان تولیدکنندگان تقسیم می کرد                
  . عوارض گمرکی زیادی به دولت بدهد صدور ابریشم از ایران مبادرت ورزد می بایست 

از دیدگاه ایران ، ابریشم خام کاالی کلیدی صادراتی بود و بعد از آن با فاصلۀ زیادی به ترتیـب پارچـه هـای حریـر ،                           
اما از دید جهـانی ، ابریـشم تنهـا کـاالیی     . قالی ، پشم ، سنگهای قیمتی مثل فیروزه ، خشکبار و تنباکو قرار می گرفت                

ا الگوی تجارت بین المللی همخوانی داشت ، تجارتی که تازه در حال پیدایش بود و دو عنصر اساسی دیگـر                     بود که ب  
این جریانها تا حدی در ایران به هـم         . تجارت جهانی را ادویه خاور دور و طالی شمش قارۀ آمریکا تشکیل می دادند               

 اروپا وجـود نـدارد کـه بازرگانـانش را بـه اصـفهان       هیچ کشوری در آسیا یا حتی در: می رسیدند و به نوشتۀ اولئارس    
  . گسیل ندارد ، جایی که بعضی به عمده فروشی و بعضی نیز به خرده فروشی اشتغال دارند 

هـا   پرتغـالی .  به اوج خود رسید و بعد به دلیل بحران و رقابت ، سیر نزولی پیمـود                   ش 979/ م   1600تجارت ایتالیا در سال     
 شکـست خوردنـد ،       ش 1001/ م   1622ظامی بر آسیا برقرار سازند بر اثر قدرت نظامی صفویه در            که می خواستند سلطۀ ن    

                                                           
   تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمی جان فوران ، ترجمه احمد تدین ، مقاومت شکننده تاریخ. 1
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ایران در آن سال به یاری نیروی دریایی انگلستان توانست پرتغالی ها را از جزیره هـای قـشم و هرمـز بیـرون انـدازد و                           
  .منتقل نماید مرکز تجارت را به بندر گمبرون با نام جدید بندرعباس به خاک اصلی ایران 

 ، ابتدا نه به عنوان دشمن و با نیروی نظامی ) ش 1079 تـا  979( انگلیسی ها ، هلندی ها و بعد فرانسویان ، در سدۀ هفدهم         
 بـه مـدار اقتـصادی ایـران          ش 944/م  1615کمپانی هند شرقی انگلیس بعد از سـال         . بلکه به عنوان تاجر وارد ایران شدند        

خرید ابریشم به طور مستقیم از ایـران کـه تولیدکننـده اصـلی بـود و                 : و دلیل صورت گرفت     این کار به د   . کشیده شد   
  . صدوربسیاری از کاالهای اروپایی و آسیایی به ایران به جای پرداخت پول نقد ابریشم 

 بـا    در هر دو مورد محدود بود ، هرچند موفقیتهای آن در باب گشودن تجارت               ش 1009/م1630موفقیت کمپانی تا سال     
نقرۀ اسـپانیا از قـارۀ آمریکـا        . هرچه باشد کمپانی از طلیعۀ نظام جهانی بازار خبر می داد            . ایران نباید دست کم گرفت      

وارد اروپا می شد ؛ انگلیسی ها نقره را می خریدند و اینها را بـه فرانـسه ، هلنـد و اسـپانیا بـازمی گرداندنـد تـا بـه ازای              
 –کمپانی هند شرقی در چند حلقه از این زنجیرۀ دادوستد           . گرفته بودند پرداخت کنند     ای که در آغاز دور مبادله        نقره

با همۀ اینها ، نظام جدید در حال پیدایش ، هم آسیب پذیر بود و هم در سال                  .  سود می برد     –ایران ، اروپا ، هندوستان      
ت کمپانی هنـد شـرقی در ایـران موقعیـت     موقعی.  یعنی سال درگذشت شاه عباس ، نیمه تمام مانده بود   ش 1008/ م 1629

پول نقد نداشت ، پارچه هایش نامرغوب بود ، راههای تجاریش با ایـران نیـز ، هـم طـوالنی و هـم نـاامن                          . مسلط نبود   
 ش یعنی بعـد از پیـروزی        999/  م   1620بودند و سرانجام هنگامی که علی الظاهر ستارۀ بخت انگلیسی ها در نیمۀ دوم               

  .ریعاً رو به درخشیدن می رفت رقیبی که به شیوۀ خوبی هم سازماندهی شده بود وارد صحنه شد ایران در هرمز س
کمپانی هند شرقی هلنـد بـه بـه کـارگیری آمیـزه ای از الگـوی نظـامی پرتغـال و الگـوی بازرگـانی انگلـستان ، مـدل                               

  .قدرتمندی به وجود آورد 
 کمپانی هند شرقی هلند در امر تجـارت نـوین            ش 1008/م1629ل  در سا . این طرح تا حد زیادی به همین منوال اجرا شد           

به اعتقاد بـرادل ، موفقیـت هلنـدی هـا در ایـن پیـشی                . از کمپانی هند شرقی انگلستان در خلیج فارس پیشی گرفته بود            
به این  . ورد  این نقره ها موتور تجارت آسیایی هلند را به حرکت درآ          . گرفتن ، مرهون دستیابی به نقره های اسپانیا بود          

دستیابی هلندی ها به حجم عظیمی از ادویه و سلطه بر بازار جهانی آن که راه را                 : عامل باید عامل دیگری را نیز افزود        
  .برای دسترسی کمپانی هند شرقی هلند به ابریشم خام ایران هموار نمود 

لندی ها اذعان داشتند که تجـارت بـا         تجارت هلندی ها با صفویه کم و بیش تجارت دو شریک برابر بود چون خود ه               
و تایوان ، بر اساس تسخیر سرزمین صورت نگرفته بود و بر خالف مـورد               ] اندونزی  [ ایران برخالف مورد جزایر باندا      

قرارداد انحصاری هم در کار نبوده بلکه پادشاه ایران همتراز با چند پادشاه دیگر شـرقی بـود     ] اندونزی  [ جزایر ملوک   
اساس قراردادهای رسمی یا اجازۀ آزادانه به عنوان بازرگانانی برابر با سایر کـشورهای جهـان کـه در خـاک                     و آنها بر    

  . کردند ایران اجازۀ داد و ستد داشتند ، با رضایت پادشاه تجارت می
 بـا  گذشـته از ایـن پیونـدهای نـو    .  تجارت برای هلندی ها هم سودآور بود و هم اهمیت داشت          ش 1000/م1620در دهۀ   

  -  هندوستان ، عثمانی ، روسیه و خانات ازبک در آسیای میانـه  -اروپا ، ایران عصر صفویه با قدرتهای بزرگ همسایه         
  . نیز روابطی داشت 

روابط ایران با هندوسـتان در ایـن دوره از نظـر تجـاری و     . دوستانه تر از همه روابط با امپراتوری مغولی هندوستان بود   
  .ه بود سیاسی بسیار گسترد
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 یک لحظۀ کلیدی و یک نقطۀ عطـف          ش 994/م1615در ارزیابی الگوی کلی مناسبات ایران با اقتصاد بین المللی ، سال             
در نظـام اقتـصاد جهـانی    . آید ؛ در این سال تماس هـای تجـاری بـا اروپـا برقـرار گردیـد و ادامـه یافـت             به حساب می  

. گـردد   به عنوان امپراتوری جهانی در عرصۀ خارجی طبقه بنـدی مـی           )ش  1079 تا   979( والرشتاینی ، ایران سدۀ هفدهم      
و نظـام   ) یعنی یک تقسیم کار واحد بـا نظـام هـای متکثـر فرهنگـی                ( امپراتوری های جهانی ، نظام های جهانی بودند         

ی تردید  ب. امپراتوری های جهانی در اساس در شکل اقتصادی شان حالت بازتوزیعی داشتند             : سیاسی مشترکی داشتند    
و قبـل از همـه      ( ای از بازرگانان در این نظام ها رشد می کردند و سپس وارد مبادله های اقتصادی می شـدند                    مجموعه

، اما این مجموعه ها هرچند هم که پرشماره بودند امّا جزء کوچکی از کـل اقتـصاد                  ) در دادو ستد با مناطق دوردست       
  .قش تعیین کننده ای نداشتند به حساب می آمدند و اساساً در سرنوشت آن ن

والرشتاین در مـورد رابطـۀ      . مسلم آن است که الگوی تجارت و بازرگانی عصر صفویه با این ویژگیها همخوانی دارد                
هنگـامی کـه   :  مـی نویـسد    ) ش   979 تـا    879( در حال پیدایش اروپاییان با نظام های جهانی غیراروپـایی سـدۀ شـانزدهم               

 ایـن رؤیـا بـرای همیـشه         ش 936/  م   1557  در    -ر ایجاد امپراتوری جهـانی در هـم ریخـت           رؤیای دودمان هاپسبورگ د   
بود کـه بـرهم زدن موازنـه اش تقریبـاً نـاممکن              نظام اقتصاد جهانی سرمایه داری ، یک نظام استقراریافته           –ریخت   فرو
نی و روسیه و اقتـصاد جنینـی جهـانی          این نظام در رابطه با سایر نظام های جهانی امپراتوری های جهانی عثما            . نمود   می

یعنی ( ایران به جای اینکه بخشی از اقتصاد جنینی جهانی اقیانوس هند            . اقیانوس هند سریعاً به نقطۀ تعادلی دست یافت         
هرچند والرشتاین در هیچ کجـا تالشـی در زمینـۀ           . باشد ، در حاشیه آن قرار می گرفت         ) جاوه ، سیالن و شرق آفریقا       

آشکار این نظریه به عمل نمی آورد ، اما به وضوح صورت بندی اجتماعی ایران عصر صـفویه نیـز هماننـد                      طبقه بندی   
  .عثمانی و روسیه یک امپراتوری جهانی است 

 ایران در برابر اقتصاد جهانی سرمایه داریِ اروپایی در واقـع بخـشی از عرصـۀ خـارجی محـسوب          ش 1019/ م   1640سال  
 )ش   979 تـا    879( ن ، امپراتوری عثمانی در غرب ایران و آسیا در شرق آن ، در سدۀ شانزدهم                 از نظر والرشتای  . شود   می

 هـر دوی اینهـا بـه حاشـیۀ نظـام جهـانیِ اقتـصاد           ) ش   1079 تا   979( اما درسدۀ هفدهم    . به عرصۀ خارجی تعلق داشته اند       
نظامی و خاور دور برپایۀ مستعمره هـای اولیـه ای            –اند ، امپراتوری عثمانی بر مبنای برابری سیاسی         اروپایی رانده شده  

 )ش 979 تا   879( البته هیچ یک از این دو قلمرو همانند آمریکای التین سده های شانزدهم              . که مدام رو به افزایش بودند       
و بقیۀ آسیا   ایران صفوی حتی در مقایسه با عثمانی        .  واقعاً به موقعیت حاشیه ای وارد نشدند         ) ش   1079 تا   979( و هفدهم   

در آن هنگـام نفـوذ سیاسـی و    .  دوام آورد  ش 1009/  م   1630هم از این موقعیت حاشیه ای دورتر و این وضعیت تا سال             
اروپاییان ناچار بودند با پول نقد بـه ایـران برونـد تـا           . بسی دشوار بود    ] برای اروپاییان   [ اقتصادی و کنترل از این طریق       

ریداری کننـد و بـر خـالف سـایر نقـاط آسـیا کـه شـرایط خریـدار را بـه فروشـنده تحمیـل                           بتوانند ابریشم ایرانی را خ    
  ش 1009/ م   1630نتیجـه تحلیـل فـوق آن اسـت کـه در حـوالی سـال                 . ، در ایران موفق به چنان کاری نـشدند          کردند  می

 داری در حـال   صورت بندی اجتماعی ایران به عنوان یک امپراتوری جهـانی در عرصـۀ جهـانیِ نظـام جهـانی سـرمایه                    
  .پیدایش ، مطرح بوده است 

    ساختار اجتماعی ایران ماقبل سرمایه داری -بندچهارم 
مینورسکی نظام اولیۀ صفویه را فئودالیسم قبیله ای می نامد و پادشاهی شـاه عبـاس را یـک اسـتبداد پدرمĤبانـه و یـک                          

ایـن قبیـل واژه هـا و        . بنانی نیز قـرار مـی گیـرد         این دیدگاه مورد قبول کدی ، بائوسانی و         . تحول عظیم تلقی می کند      
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اصطالحات از آن رو مفیدند که به زیربناهای اقتصادی مختلط صورت بندی اجتماعی ایران اشاره دارند ، نگرشی کـه   
اغلب تاریخ نگاران مارکسیست به سادگی ایران ماقبل       . در بررسی های مارکسیستی در مورد ایران به چشم نمی خورد          

 شـبانی   –اری را فئودالیسم و گاه فئودالیسم خـاص ایـران و فئودالیـسم آسـیایی ، یـا صـورت بنـدی فئـودالی                         سرمایه د 
این دیدگاه با درنظرگرفتن اهمیت بخش قبیله ای و تولید صنایع دستی شهری تقویت مـی شـده اسـت ، در                      . اند   نامیده

ی فئودالی را یافت ، یعنی اشرافیت موروثی        حالی که حتی در بخش کشاورزی اقتصاد ، به ندرت می توان مشخصه ها             
 رعیتـی هـم خبـری    –و سرف به شیوۀ حقوقی و قانونی وجود نداشته و بیگاری درحد بسیار کم بوده و از نظام اربـاب                   

  . نیست 
در واکنش به این اشکاالت ، چندین محقق مارکسیست ، نظام تولید آسیایی را به عنـوان یـک شـکل گزینـه پیـشنهاد                         

عناصر کلیدی این مفهوم ، نبود مالکیت خصوصی بر زمین و وجود دولت مقتدری اسـت کـه خـود را تنهـا                        . اندکرده
تولیـد آسـیایی در     . مالک و تنها گردآورندۀ مالیات یا خراج ، از روستاهای خودبسندۀ کوچک و بی شمار مـی دانـد                    

اما مـی بینـیم کـه بخـش وسـیعی از            . می داشت   صورتی بهتر از فئودالیسم بود که در ایران تنها یک شیوۀ تولید وجود              
جامعه را شبانکارگان چادرنشین تشکیل می دادند و بخش شهری خارج از کنترل دولت نیز کامالً بیرون از ایـن الگـو                      

گرفت در حالی که در اقتصاد زراعی هم مالکیت های خصوصی فردی ، امالک وقفی و کـشاورزان در کنـار     قرار می 
بنا به این   . در دیدگاه شیوه های تولید ، نگرش بهتری به موضوع وجود دارد              . حضور داشته اند     امالک خاصۀ سلطنتی  

بندی اجتماعی ، از سه شیوۀ تولید متمایز و در عین حـال دارای کـنش متقابـل                   دیدگاه ، کل نظام به منزلۀ یک صورت       
. جربی شناسایی شده اند مطبق مـی گردنـد   تشکیل می شود ، که اینها بر سه بخش اقتصادی عمده که در پرتو تحلیل ت     

شیوۀ تولید شبانکارگی چادرنشینی در بخش قبیله ای روستا ، شیوۀ تولید سهم بـری دهقـانی در                : اینها عبارت بودند از     
  .اقتصاد زراعی شیوه تولید خرده کاالیی در مناطق شهری 

یی در آثار مـارکس و طرفـداران او وجـود داشـته             هم شیوۀ تولید شبانکارگی چادرنشینی و هم شیوه تولید خرده کاال          
مفهومی تازه ست که به عنوان گزینۀ فئودالیسم در بخش زراعی اقتصاد بـه              » دهقانی سهم بری    « است ، اما شیوۀ تولید      

به طوری که از تحلیل تجربی پیداست ، مازاد بخش زراعی بـه شـکل سـهمی از محـصول تولیـد        . کار گرفته می شود     
در عوض این تضمین برای دهقانان وجـود داسـت کـه زمـین در     . تخصیص می یافت ] به مالک [ قانان شده توسط ده 

این مطلب در مورد مالکیت خصوصی افراد بر امالک خویش ، شاه بر امالک سلطنتی ،                . دست آنها باقی خواهد ماند      
همچنین بایـد از گـروه کـم        . یز صادق است    تیولداران بر امالک دولتی ، که منصوبان شاه یا متولیان موقوفه ها بودند ن             

شمارتر دهقانان کم زمین و خرده پا و در پاره ای روستاها قشر نسبتاً مرفه تـر مغـازه داران ، آسـیابان و ماننـد اینهـا یـاد              
همتراز با دهقانان ، بعضی پیشه وران روستایی مثل آهنگر ، سفیدگر و قالی بـاف بودنـد و در زیرتـرین الیـه هـا                          . کرد  

گرفتنـد کـه خـدماتی نظیـر گرمابـه داری ، سـلمانی و دشـتبانی را بـرای                    قـرار مـی   ] خوش نشین   [ دهقانان بدون زمین    
از آنجا که دهقانان ، فرآیند کار خویش را کنترل می کردند و در عـین حـال مـازاد را بـه                       . روستاییان انجام می دادند     
  .جا از اصطالح وجه تولید سهم بری دهقانی استفاده شده است می دادند ، در این] به مالک [ عنوان سهمی از محصول 

طبقۀ . دیدگاه شیوه تولید ، به وضوح علل سلطۀ همه جانبۀ دولت صفوی در دورۀ شاه عباس بر ایران را نشان می دهد                       
 ، زمینـداران    حاکم ایران به سه شیوۀ متفاوت تولید تقسیم می شد و از طیف غیریکپارچۀ خانهای قبیله ، والیان و حکام                   

  .و تیولداران ، روحانیت رسمی و شاید بخشی از بازرگانان بزرگ به اضافۀ شاه و خاندان سلطنتی تشکیل می گردید 
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سـرمایه داری را بایـد در رابطـه بـا تقـسیمات      کدی ، بنانی ، راید و عده ای از صاحب نظران بر آنند کـه ایـران ماقبـل                 
البته رگه ای از حقیقت در این ادعـا وجـود دارد            . ی تحلیل کرد و توضیح داد       ای عمودی و تقسیمات طبقاتی افق      مرتبه

چون معاصران و خاصه نخبگان ، دنیای آن روز را صحنۀ رقابتهای گروهی می دیدند و ضمن کار در همین چارچوب     
شـبانکارگان  بـرای نمونـه ، در جهـانی کـه         . کوشیدند حمایت زیردستان را به سیاستهای خـود جلـب کننـد             رقابتی می 

ای به جای تماس با پیشه وران شهری یا حتی روستانشینان ، در تماس مداوم با رؤسای قبیله شـان بودنـد ، تعجبـی                          قبیله
ندارد که با پیوندهای گوناگون ، به فرادستانی که آنها را زیر سلطه گرفته بودند گره بخورنـد و در بـسیاری از جهـات           

اینکه در میان طبقات زیر سلطه هیچ نوع انـسجام طبقـاتی یـا    . سلطۀ ایران نداشته باشند نیز رابطه ای با سایر طبقات زیر   
درسـت همـان گونـه    ( آگاهی طبقاتی وجود نداشته و یا در سرتاسر شیوه های تولید ، کنش طبقاتی مشاهده نمی شود    

. یوۀ تولید نادیـده بگیـریم       نباید موجب شود وجود طبقات را در درون هر ش         ) که طبقۀ حاکم نیز یکدست نبوده است        
در واقـع ، دشـواری هـای اتحـاد     . در واقع ، دشواری های اتحاد میان طبقات را در درون هر شیوۀ تولید نادیده بگیریم    

به زبان لوکاچ باید . میان طبقات زیر سلطه در جای جای شیوه های تولید در پرتو تحلیل جاری بهتر درک خواهد شد 
در ایـران سـدۀ هفـدهم    )  جایگاههای عینی مشخص در یک نظام با مناسبات نابرابر اجتماعی     با( گفت طبقات درخود    

آنچه راید و دیگران در رابطه با گروه بنـدیهای عمـودی مـی گوینـد ، دشـواری                   .  وجود داشته است     ) ش   1079 تا   979 (
 عملی است که بر ایـن مبنـی          یعنی آگاهی از وضعیت عینی طبقات و سازمان جمعی و           گیری طبقات برای خود ،    شکل

  . گیرد صورت می
  1  مفهوم های ایدئولوژیکی و سیاسی در ایران عصر صفویه -بند پنجم 

اندیشه های کلیـدی    . منابع مشروعیت ، بخشی از بررسی های ساختار اجتماعی و قدرت اجتماعی را تشکیل می دهند                 
سـت کـه شـاه را عامـل نظـم ، مجـری عـدالت ، فرمانـدۀ         پیرامون وظایف و تکالیف شاه در مجموع ، شامل مفاهیمی ا          

اولیـۀ پـدرمĤبی شـاهانه بـر        ) و اقتـصاد سیاسـی      ( اسالم و خلقیات    . کند  کنندۀ رفاه هرچه بیشتر تلقی می     دجنگ و ایجا  
   کـه دسـتورالعمل رهبـران جهـان         -» آیینـۀ شـاهان       «اندیشه های مربوط به عدالت تأثیر نهاد و در نوشته هایی با عنوان              

  .  بازتاب یافت -اسالم در قرون وسطی بود 
می داند استفاده کردنـد امـا       ] با فره ایزدی    [ صفویه نیز طبعاً از سنت دیرینه ای که شاه را پدر مردم و موجودی مقدس                

اقتدار ، خاصه در زمـان حکومـت شـاه          ) و مقدم بر همه ، دینی       ( خود نیز تلقی جدید و پیچیده ای از مبانی دگرگونی           
شاه اسماعیل در اشعاری که می سـرود خـود را علـی ، مهـدی ،                 . ماعیل ، بنیانگذار سلسلۀ صفوی به وجود آوردند         اس

امام غایب یا گاه حتی خدا یا وابسته به اینها می دانست و بدین وسیله در میان پیروان خـویش از قبـایلی کـه وی را بـه                             
زمان سلطنت شاه تهماسب بـه بعـد ، ادعـای افراطـی مهـدویت        اما از   . قدرت رسانیدند فره و جاذبۀ زیادی کسب کرد         

مهـدی امـام    بـه عنـوان نماینـدگان       : گرفت  منتهی صفویه باز هم از سه منبع اساسی مشروعیت بهره می          . کنار نهاده شد    
غایب ، خود را از اعقاب امام موسی کاظم امام هفتم شیعیان مـی دانـستند و بنـابراین مـدعی بودنـد از نـوعی عـصمت                     

کردنـد و بـدین وسـیله اطاعـت مطلـق           برخوردارند ؛ در ردۀ صوفیهای صفوی ، خود را مرشد و راهبر معنوی تلقی می              
، خـود را از دودمـان       ) این اطاعت به خصوص از پیروان صفویه در میان قبایل خواسته می شد              ( خواستند  پیروان را می  

                                                           
  جان فوران ، ترجمه احمد تدین ، مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمی . 1
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و می گفتند دختر یزدگـرد سـوم بـه همـسری امـام              ( انستند  می د ) قبل از اسالم    ( یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی      
در زمان شاه عباس حکومت از مبنای دینی ، به سـمت حکومـت مطلقـۀ ایـن                  ) . حسین امام سوم شیعیان درآمده است       

به طور مسلم هـیچ کـس در هـیچ          : می نویسد    ش   1050/  م   1670شاردن در مورد دهۀ     . جهانی و غیردینی گرایش یافت      
 1720طنین گفتۀ او در سالهای دهـۀ        .  جهان به اندازۀ پادشاه ایران از قدرت مطلقۀ استبدادی برخوردار نیست             دولتی در 

  : گوید می رسد که می توسط په ره کروسینسکی به گوش  ش1100/م 
تبـاع خـود    شاید در هیچ نقطۀ جهان نتوان پادشاهی مثل شاه عباس و جانشینان یافت که تا بدین پایه بـر جـان و مـال ا                        « 

  .» تسلط داشته باشند 
هرچند شاه عباس در مورد اقتدار سلطنتی خویش ادعای دینی داشت و این امر بی شک بر دهقانان ، قبایـل و بـسیاری                        

 بـه همـاوردجویی بـا قـدرت الهـی      ) ش 1079 تا 979( گذاشت ، اما روحانیت از سدۀ هفدهم        از مردم شهرنشین تأثیر می    
 رهگذر به روشن کردن ابهام ریشه ای اسالم شیعی در برخورد با مسایل محوریِ مشروعیت سلطنت برخاست و در این

مذهبی در قبال اقتـدار غیردینـی شناسـایی         ارجمند سه گرایش ممکن را در همۀ نظام های اعتقادات           . و اقتدارپرداخت   
 از ایـن گرایـشها طیـف متنـوعی از           .کنارآمدن با اقتدار ، مخالفت با آن و بی تفاوت ماندن نسبت بـه آن                : کرده است   

  :آید وجوه دینی به وجود می
غیردینی و استقالل دین از سیاست یا       گرایشهای نفی دنیا در دین ، غالباً راه را برای بی تفاوت شدن به کنش اجتماعی                 

  . جدایی شان از یکدیگر هموار می سازد ، در حالی که گرایشهای حبّ دنیا بسی ابهام آمیزند 
 روحانیت کالً می توانـست بعـضی از عناصـر سیاسـت مـذهبی صـفویه را                  ) ش   979 تا   879( ان یافتن سدۀ شانزدهم     با پای 

ساختار اساسی آیـین شـیعه بـه عنـوان مـذهب رسـمی ایـران و اقـدام شـاه تهماسـب درنفـی                         . مورد پشتیبانی قرار دهد     
حقـوق  . های مورد حمایت علمای صفویه بـود        اعتقادات افراطی پیروان قزلباش خود در مورد شاه اسماعیل ، موضوع            

الهی پادشاهان به عنوان سایۀ خدا در این دوره در آثار ایدئولوژیکی مظرح شد و حق اطاعت از شـاه نیـز مـورد تأییـد                          
ارجمنـد مـی گویـد ایـن فرآینـد مـشروعیت یـافتن        ( البته اطاعت در قبال تعهد وی به اینکه عـادل باشـد             . قرار گرفت   

بـدین ترتیـب تعـدادی از       ) . ی به عنوان حکومتی سیاسـی و دنیـوی بـود نـه فرآینـد تقـدیس پادشـاه                    حکومت پادشاه 
با دربار و نخبگان    روحانیان ، که می توان آنها را روحانیت رسمی نام نهاد ، از طریق مقام ، معافیت مالیاتی و زناشویی                     

  . مهم مشروعیت ، حل ناشده باقی می ماند یعنی مسأله اما اینکه چه کسی نمایندۀ ائمه است ، . ایران در ارتباط بودند 
از این گرایشها دیدگاههایی تحول یافتند که به موجب آنها اقـدام شـاه در مـصادرۀ امـوال مـردم ، غیرقـانونی قلمـداد                          

ظلم بنا شده اند ، بـی میلـی بعـضی از            گردید و گفته شد دادگاههای مدنی و حکومت شهری ستمکاره اند و بر اساس               
وحانیان در قبول پستهای دولتی و ترجیح آنها به اینکه جزو شهروندان مالیات دهنده باشند خـود بازتـاب دیگـر ایـن                       ر

  .چالش و کشمکش روحانیت با دولت است 
پرتوان تـرین  . تردیدی نیست که صفویه می خواسته اند تفوق و سرکردگی خود را بر تمامی جامعۀ ایران تسرّی دهند          

شـاه عبـاس بـه      . خش را شاهان متقی و قوی نظیر شاه تهماسب و شاید شاه عبـاس ایجـاد کـرده انـد                     تلفیق مشروعیت ب  
حاصل چنان تلفیقی بـه گفتـۀ ارجمنـد ،          . خاطر کنترل شدیدی که بر دستگاه روحانیت اعمال می کرد شهرت داشت             

 یکـی دینـی و دیگـری        –ر  همزیستی نه چندان آسان و پرفراز و نشیب دو مجموعه اصول مـشروعیت دهنـده بـه اقتـدا                  
شاید بتوان علیه بحث ارجمند دلیلی اقامه کرد و گفت دین در مجموع ، عامـل  .   بود -پدرمĤبانه ، پادشاهی و قبیله ای  
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شکی نیست که دیـن دارای اهمیـت زیـادی بـوده ، امـا علـل                 . تعیین کننده در سیاست دوران صفویه نبوده است         قاطع  
ه قدرت رسیدن صفویه ، استفادۀ دولت و روحانیت از آن در راه مشروعیت بخشیدن                تاریخی نقش آن در ب     –تصادفی  

پادشاهی صفوی همـه و  به خویش ، شکاف میان روحانیان سرشناس و صاحبان مشاغل دینی و اعتبار و حیثیت دودمان    
فت روحانیـت ایـن     نمی توان گ  . همه مؤید آنند که دین نمی توانسته است صرفاً در یک راستای خاص اثرگذار باشد                

روحانیت در مبارزه با سلطنت به موفقیتهایی نیز دسـت یافتـه و زمینـه را    . دوره از قدرت و اعتبار برخوردار نبوده است    
  .برای چالشهای موفقیت آمیز با دودمانهای سلطنتی کم اقتدارتر بعدی فراهم کرده است 

ایمـان ،   . ش هـا و اخالقیـات دینـداران کمـک کـرد             مذهب شیعه در ضمن به پیدایش و تحول طیفی از ارزشـها ، کـن              
پا به پـای گـسترش   . محبت و عشق برادرانه و یاری دادن به همکیشان ، جزو فضیلتهای مهم نجات بخش قلمداد شدند   

و شیوع مذهب شیعه در میان توده های مردم ، حول محور شهادت امام حسین در کربال ، عزاداری دینـی و اعتقـاد بـه                          
به گفتۀ ارجمند از جمله اصول اخالقی اسالم که جنبۀ سیاسی دارند مـی تـوان از                 . روی نیز شکل گرفت     رستگاری اخ 

، امـر بـه معـروف و نهـی از       ) هم به معنای جهاد با نفس و هم به معنای جهاد با دشمنان اسالم و جنگ مقـدس                   ( جهاد  
بنابراین ، مفهوم های عدالت و مبـارزه بـا          . نام برد   »  منکم   اًطیعوااهللا و اَطیعوالرّسول و اولوالمرِ    « : منکر و این آیه قرآن      

ظلم و ستم ، جزو ارزشهای مهم اعتقادی شیعیان بود و فرمانروا می بایست عادل باشد وگرنه در پیشگاه خدا و در نـزد                        
شـیعه در میـان   همۀ این گرایشها ، اعتقادات و اعمال با تـأثیر روزافـزون اسـالم    . مردم مشروعیتش را از دست می دهد     

  .و سده های بعدی ارتباط داشته اند )  ش 1079تا  تا 979( ایرانیان سدۀ هفدهم 
عالوه بر عامل مذهب که مورد بحث ما قرار گرفت ، ازمیـان منـابع موجـود مـی تـوان جنبـه هـای معـدود دیگـری از                              

 های عصبیت به معنـای هـواداری و     برای مثال ، در بخش قبایل ، پدیده       . فرهنگ و گرایشهای مردمی را شناسایی کرد        
به تعریـف رایـد ، عـصبیّت یعنـی          . تعصب آمیز ، روح طرفداری و حزبی ، همبستگی قبیله ای و پایبندی به قبیله است                 

به حمایت از سایر اعضای اویماق با درنظر گـرفتن اولویتهـای            ] قبیله  [ تعهدات فرد یا گروههای خانوادگی هر اویماق        
 اویماقیت یعنی وفاداری قبیله ای یا پیوندهای قبیله ای ، این مفهوم در باالبردن روحیـۀ رزمنـدگی                   .همبستگی اویماقی   

راید می گوید در ساختار اقتدار قبایل ترک ، روابط خویشاوندی بـه انـدازۀ روابـط                 . قزلباش سهم بزرگی داشته است      
 با یکدیگر نداشـتند ، دور یـک رهبـر بـا             قدرت اهمیت نداشته است و خانواده های گوناگونی که نسبت خویشاوندی          

از این گردهمایی یک رشته مناسبات به نام انتساب پدیـد مـی   . گرد می آمدند  ) نظامی یا نوع دیگر     ( استعداد یا موفق    
عضو ضعیف تر تالش می کرد : انتساب به معنی عضویت و همبستگی در گروههای سیاسی ، دینی یا تباری بود           . آمد  

 ارباب خود بیفزاید و ارباب به نوبۀ خود ، اعضای ضعیف تر را دست نشاندگان و تحت الحمایه هـای                     بر شأن و ثروت   
   . 1خود تلقی می نمود

  
*** 
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  فصل سوم 

  1 ایران از افشاریه تا قاجاریه تحوالت
  

تـران،   م در دشت مغان با شرکت عده زیادی از بزرگان، اعیـان، حکـام، سـرداران کالن                 1736 در سال    نسساؤمجلس م 
مستوفیان، خوانین ، کدخدایان وظیفه های مسیحی ایران و ممالک تابعه با حضور کالوشکین سفیر روسـیه و گنجعلـی                    

نادر این مجلس اعالم کرد حال که ایران به یاری ایران از وجود             . پاشا سفیر عثمانی و خویشاوندان نادر تشکیل گردید       
خواهد بـا مـشورت یکـدیگر شخـصی        استراحت است از آنان می    دشمن پاک شده است چون به علت پیری محتاج به           

نـادر ابتـدا سـلطنت را       .شناسند    جمیعاً اعالم کردند کسی شایسته تراز وی را نمی        . شایسته را برای سلطنت انتخاب کنند     
  . کرد ولی عاقبت سلطنت را به سه شرط قبول کرد قبول نمی
   . هیچکس از شاه تهماسب مخلوع حمایت نکند 
  .ب و لعن خلفای سه گانه و عایشه خودداری شود  از سع 
  .  همگی سوگند بخورند نسبت به اوالد وی و خاندان افشار مطیع و وفادار باشند و از هرگونه طغیانی خودداری کنند  

پس از قبول شرایط و امضاء وثیقه نامه از سوی سـران قـوم، نـادر قلـی بیـگ بـه نـام نـادر شـاه افـشار در دشـت مغـان                                   
کرد عثمانیها با وی کنار خواهند آمد از اینرو عبدالباقی   نادرشاه چون خود سنی مذهب بود تصور می       . ری کرد تاجگذا

خان زنگنه را با هدایای فراوان به دربار سلطان محمود فرستاد نادر بـاره آشـتی بـین دو مـذهب شـیعه و سـنی و انعقـاد                          
ایـن پیـشنهادات عبـارت    . در را به دربار سـلطان عثمـانی بـرد   گانه نا5سفیر ایران پیشنهادات . معاهده صلح گفتگو کنند  

  : بودند از
 اهالی ایران از سب و لعن سنی مذهبان دست برداشته و دولت عثمانی نیز مذهب شیعه جعفری را بـه عنـوان رکـن پـنجم                     ♣

  . مذاهب اسالمی به رسمیت بشناسد
  . ن خود نماز گزارندریک بوده و به آییش در کعبه، پیروان مذهب جعفری و رکن شافعی  ♣
  .  هر ساله از طرف  ایران امر الحجاج تعیین شود و دولت عثمانی وی را مانند امیرالحجاج مصر و شام به رسمیت بشناسد ♣
    . عهدنامه صلح بین دو کشور منعقد و اسرای طرفین آزاد شوند ♣
  .  دو دولت در پایتخت یکدیگر سفیر مقیم داشته باشند ♣

سـرانجام  . ی پیشنهادات صلح را پذیرفتند ولی قسمتی که جنبـه مـذهبی داشـت را قبـول نکردنـد                  عثمانیها قسمت سیاس  
  . عهدنامه صلح بین دو کشور به امضاء رسید

 م بین مصطفی پاشا صدراعظم عثمانی و عبدالباقی خان زنگنه سفیر ایران به امضاء رسید و به    1736در سال    عهدنامه صلح ،  
 خود نسبت به آذربایجان، گرجستان و همـدان دسـت برداشـتند امـا ایـروان و شـیروان و                     موجب آن عثمانیها از ادعای    

در . اسرای جنگی طـرفین مبادلـه گـردد       . ضمناً با زوار ایرانی باید خوشرفتاری گردد      . النهرین در دستشان باقی ماند     بین
   .امر تجارت دو کشور تسهیالتی به وجود بیاید و حقوق گمرکی دو کشور تقلیل یابد

*** 
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  1  ایران در زمان افغان ها -گفتار اول 
و سپس به رهبری پسرعموی محمود به نام اشرف تـا سـال              ش   1104/ م  1725فاتحان افغان ابتدا به رهبری محمود تا سال         

این حکومت کوتاه هفت ساله از نظر سیاسـی ، اقتـصادی و اجتمـاعی و نیـز                  . بر ایران حکومت کردند      ش   1108/م1729
ارجی ایران اثرات بسیار مخربی داشت چون هشتاد سال نابـسامانی داخلـی بـه دنبـال آورد تـا اینکـه سـرانجام         روابط خ 

با روی کارآمدن دودمان قاجار ، اوضـاع داخلـی ایـران از ثبـات برخـوردار                 )  ش   1279 تا   1179( درآستانۀ سدۀ نوزدهم    
سرتاسرامپراتوری در « : می نویسد  ش 1100/ م 1720هۀ شیخ محمدعلی حزین وقایع نگار آن زمان با اشاره به د . گردید  

حال نابودی است ، نظامات و قوانین سلطنتی در خالل این چند سالۀ فترت بر اثر چهار توفان درهم شکسته و پراکنـده                       
 به نوشتۀ لکهارت اوضاع مردم ایران در زمان حکومت افشاریه به خاطر جنگها ، شورشـها ، قحطـی ، طـاعون و                      . » شد  

  .انهدام خانه ها و معیشت ، وحشتناک بوده است 
آن روابط گستردۀ سیاسی و تجاری که ایران عصر صفویه با همسایگان و قدرتهای اروپایی برقـرار کـرده بـود از هـم                        
پاشیده شد، همان گونه که اقتصاد داخلی ایران براثر هجوم و حکومـت افغانهـا بطـور قـاطع دچـار از هـم گـسیختگی                          

ن که میان اشرف افغان و تهماسب میرزای صفوی مدعی تاج و تخت تقـسیم شـده بـود، مـورد تهـاجم دو                        ایرا. گردید
این کشمکش چهارسویه تاحد زیادی . همسایۀ قدرتمند یعنی روسیه و عثمانی قرار گرفت، وضعیت بغرنجی پیش آمد          

 خود از میزان تمـاس تجـاری ایـران بـا     این امر به نوبۀ   . اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی این دوره را وخیم تر ساخت          
  . غرب خاصه هلند و انگلستان ، درحد چشمگیری کاست و حرکت نزولی و انحطاطی را شتاب بیشتری بخشید

به دلیل تهاجم افغانها به ایران و اشغال کشور و نابسامانیها و جنگهای داخلی و خارجی متعاقب آن ، تجـارت ایـران بـا                         
  . کاهش بسیار نمایانی پیدا کردش 1100/ م1720اروپا در دهه 

 –فـروردین  (  1725در آوریـل  . عمده ترین نیرویی که بـه اشـغال ایـران توسـط افغانـان پایـان داد نیرویـی داخلـی بـود                 
. محمـود افغـان بیمـار شـد و بیمـاریش شـدت یافـت و تعـادل ذهنـی و فکـری خـود را از دسـت داد                ) 1104اردیبهشت  

سران افغان از زندان محمود آزاد شده بود دستور قتل محمود را صادر کرد و خـود را                  پسرعمویش اشرف ، که توسط      
او حتی پشتیبانی مـردم     . حکومت اشرف عمالً به شهرهای مرکزی ایران مثل اصفهان و شیراز محدود بود              . شاه خواند   

/  م   1726در سـال    .  ای نداشـت     قندهار را با خود نداشت زیرا برادر ارشد محمود در آنجا حکمران بـود و بـا وی میانـه                   
تهماسب مدعی تاج و تخت سلطنت صفویه ، به نیروهای یک ماجراجوی نظـامی بـه نـام نـادر از قبیلـۀ افـشار                          ش   1105

به صورت رهبر نظامی و سیاسی جنبش ضدافغان بر صحنۀ ] نادر [ طی دو سال بعد ، این تازه وارد        . خراسان ملحق شد    
تهماسب نیز به عنوان یک مظهر و نماد ضروری و سودمندکه مـردم  ایـران را زیـر پـرچم او                      او از   . ایران ظاهر گردید    

 دی –آذر (  1729در دسامبر ] زرقان  [قوای اشرف افغان در آخرین نبرد در نزدیکی شیراز . گرد می آورد استفاده کرد 
افغـان بـدین    فتنـۀ   .  بعد بـه قتـل رسـید         توسط نیروهای نادر تارومار شد و اشرف که در حین فرار بود یک هفته              ) 1108

   .2تهماسب فرمانروای اسمی ایران شد و نادر سپهساالر او حکمران عملی کشور گردید. ترتیب پایان یافت 
. دورۀ اشغال ایران به دست افغانها را می توان دورۀ وقفۀ تقریباً کامـل فعالیتهـای بازرگـانی خـارجی بـه حـساب آورد                        

  . ه اشغال ایران توسط افغانان پایان داد نیروی داخلی بودعمده ترین نیرویی که ب
                                                           

  جان فوران ، ترجمه احمد تدین ، مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمی . 1
 جان فوران ، ترجمه احمد تدین ، منبع پیشین. 1
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   جنگ کرنال و تسخیر شمال افغانستان و خانات ترکستان – بند اول 
نادر پس از سرکوبی یاغیان عازم تصرف افغانستان شد یکی از برداران میرمحمود فاتح اصفهان بـه نـام میرحـسین کـه                       

به علت استحکام با روی و نداشتن توپخانه سـنگین          . فت و به دفاع پرداخت    حاکم قندهار بود در قلعه قندهار سنگر گر       
ای از سـرداران افغـانی بـه          عـده .  قلعـه قنـدهار تـصرف شـد        1737محاصره قندهار یکسال طول کشید و سپس در سال          

املو، قـوللر  نادر سه مرتبه سفیران خـود را بـه ترتیـب شـ     . هندوستان گریختند و طی سال، چند بار به ایران حمله کردند          
آقاسی و ترکمان را به دربار دهلی فرستاد ولی از سوی هند اعتنایی به درخواست نادر که مبتنی بود بر اینکـه فواریـان                        
افغانی خاک هند را پایگاه حمالت خود به متصرفات ایران قرار ندهند، نشد و افغانها از این مسیر بـه شـهرهای مـرزی                        

 را همراه با یک نامه اعتراض آمیز نزد محمـد شـاه فرسـتاد لـیکن قاصـد مزبـور بـه                  نادر قاصدی . کردند  ایران حمله می  
  . نار پس از این واقعه با ارتش صدهزار نفری خود عازم هندوستان شد. دست حاکم جالل آباد به قتل رسید

داد عـواملی  بین محمد شاه گورکانی و نادرشاه افـشار در دشـت کرنـال رخ    » ق.هــ 1151« م 1739 درسال  –جنگ کرنال   
چون حمله غافلگیرانه، ترسیدن فیلهای جنگی از گلوله توپخانه ایرانیان، بی نظمی در اردوی سپاه هند و رقم بـاال اسـرا       

  . و کشته شدگان موجب پیروزی نادر و تسلیم محمد شاه گردید
 مصادف با عید    1739 مارس   21در  . نادر با پادشاه هند به صورت جوانمردانه رفتار کرد و هر دو شاه عازم دهلی شدند               

نوروز دو خوردی بین سربازان ایرانی و اهالی دهلی رخ داد که نهایتاً منجـر بـه کـشته شـدن اهـالی دهلـی و ویرانـی و                
نادر شاه پس از این واقعه      . ها شد این خونریزی پس از سه روز با میانجیگری محمد شاه خاتمه یافت               آتش سوزی خانه  

  . ه عظیم هند کاری بس مشکل است لذا قرارداد صلحی با محمد شاه به امضاء رسانیدمتوجه شد نگهداری شبه قار
بین ایران و هند منعقد گردید به موجب آن ایاالت کابل و غزنین و هزاره و » ق. هـ 1151« م   1739 در سال    -عهدنامه صلح 

هند مبلغ هشتاد و هفت میلیـون لیـره         دولت  . بلوچستان و کلیه سرزمینهای واقع در مغرب رود سند به ایران تعلق گرفت            
انگلیسی به صورت پول نقد و جواهرات گوناگون به عنوان غرامت جنگی به نادر پرداخت در مقابل نادر شاه، محمـد                     
شاه را کماکان امپراتور هند شناخت و پس از سه ماه اقامت در آن کشور به افغانستان برگشت در ایـن هنگـام بـه نـادر          

انـد عـاجز مانـده         که به خراسان حمله نموده     نیوحی میرزا ولیعهدش  در سرکوب ازبکان بخارا و          خبر رسید که رضاقل   
در غیاب نـادر کـه سـه        . بخارا و خیوه را تصرف نمود     . نادر به همین علت خودش به ترکستان لشکرکشی نموده        . است

ا مردم به هواخواهی شاه تهماسب قیـام        رضا قلی میرزا از ترس آنکه مباد      . سال طول کشید شایعه قتل او در ایران پیچید        
. کنند دستور داد شاه تهماسب دوم و فرزند خردسالش عباس میرزا را به قتل برسانند و اینکار به شـهرت وی لطمـه زد                       

نادر آخرین جهانگشای . نادر وارد پایتخت خود مشهد شد و به شکرانه پیروزیهایش به مدت سه سال مالیاتها را بخشید         
 و در عرض دهسال توانست دشمنان داخلی را سرکوب، افغانها را اخراج، ترکها را مغلوب و روسها را شرق نام گرفت

بدون جنگ از ایران بیـرون کنـد و افغانـستان، ترکـستان و هندوسـتان را متـصرف شـود و سـرحدات ایـران را از رود                             
اما نتوانـست قلمـرو   . ه نیرومندتر گرداندجیحون در شمال به رود سند در مشرق برساند و دولت ایران را از دوره صفوی          

پهناور خود را اداره کند برای همین در گوشه و کنار کـشور طغیـان مـشاهده شـد و وی ناچـار شـد سیاسـت خـشن و                    
  . استبدادی اتخاذ نماید

ی با توسـل بـه   دربار روسیه با احترام سفیر ایران را پذیرا شد ولی باب عال       . نادرشاه سفیرانی نزد روسیه و عثمانی فرستاد      
معاذیر مختلف از پذیرفتن مذهب جعفری و واگذاری یک رکن در خانه کعبه بـه شـیعیان خـودداری کـرد و بـه نـادر            
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م از نماینده شرکت هند شرقی انگلیس در خلیج فـارس خواسـت کـه سـفیری بـه                1742نادر در سال    . جواب منفی داد  
 دو کشور متفقاً علیه عثمانیها وارد جنـگ شـوند ولـی انگلـیس       انگلستان بفرستد و به پادشاه آن کشور پیشنهاد کند که         

  . برد تقاضای نادر شاه را قبول نکرد چون با دولت عثمانی در حال صلح به سر می
دانست به علت نداشتن نیروی دریایی هرگز نخواهد توانست بر خلیج فارس سیادت داشـته باشـد از اینـرو                      نادر شاه می  

 شرکت هند شرقی انگلیس تقاضا کرد چند فروند کشتی و پنجهزار سرباز پیاده نظام و هزار                  م از نماینده   1735در سال   
و پانصد سوار نظام در اختیار وی بگذارند اما انگلیس که همواره مخالف قدرت یافتن ایران در خلیج فـارس بـود ایـن            

ال بعد نادر با خریـد چنـد کـشتی کوچـک و     دو س. تقاضا را برآورده ننمود از اینرو نادر تا آخر عمر به آنان بدبین بود    
ای مالح عرب و هندی و واگذار آن به یکی از سرداران خود به نام لطیف خان موفق شد مجمع الجزایر بحرین را                   عده

م 1742نادر در سال . البته ناوگان مزبور موفق به گشودن قلعه مسقط نگردید. از وجود اعراب مسقط و عمان پاک کند
لیسی را که مقیم روسیه بود برای ریاست کـل کـشتی سـازی ایـران منـصوب و بـه جمـال بیـگ ملقـب                           جان التون انگ  

  . گردید
 تأسیس نیروی دریایی کوچک بر بحر خزر برای جلوگیری از تجاوزات دزدان              نیروی دریایی،  اهداف نادر از تأسیس   

 ایجاد نیروی دریای مهمتری ،اه بحر خزر  رساندن خوار و بار به ارتش خود برای جنگ با ازبکها از ر     ،دریایی ترکمن   
  .در خلیج فارس 

  .روسها از همان ابتدا شروع به کارشکنی کردند . جان التون مرکز کار خود را در لنگرود قرارداد
او از ـ پیشنهاد پول به التون و رفـتن  .    بستن راه ترانزیتی روسیه برای عبور کاالهای ایرانی     اقدامات کارشکنانه         

 که به موجب آن تجارت با انگلستان از راه دریای خزر ممنوع شناخته شده بـود  1746ای در سال    انتشار اعالمیه   ، ایران
  . و اخراج تجار انگلیسی از کشورش به بهانه اقدامات التون علیه منافع روسیه

قتل نابهنگام نادر جلوی . وب هم بپردازد نادر بدون توجه به اقدامات فوق دستور داد التون به تأسیس نیروی دریایی جن             
  . طرحهای بزرگ وی را گرفت

   ایران در دوران  حکومت نادرشاه–بند دوم 
 بـر   ش1126/ م1747خود را شاه خواند و تا زمان کشته شـدن یعنـی سـال               ش  1115/م1736نادر ، سردار نظامی که در سال        

  .یران بازگردانیدایران فرمانروایی کرد، کسی بود که حاکمیت ملی را به ا
نادر درصدد برآمد اقتدار خویش را بر ایالتها مستحکم سازد، به همین منظور بستگان و سرداران الیق خود را به عنوان                     

نادر برای اینکه امپراتـوری خـود را از امپراتـوری صـفویه             . حکام ایالتها برگزید و مدام نظرات خود را عوض می کرد          
داری از نوع تیمورلنگ می دانست و برای نفوذ بـه خـارج از مرزهـای ایـران در آسـیای                     متمایز سازد بیشتر خود را سر     

از نظر سیاسی چنین مشی توسـعه طلبانـه ای ، دیـوان سـاالری را                . میانه، افغانستان و هندوستان به جنگ متوسل می شد        
سیاسـت تجاوزگرانـۀ نظـامی    ایـن  . نهاد محور حکومت نمی داند بلکه ارتش را شالودۀ قدرت امپراتوری قرار می دهد     

  . برای کشور بهای سنگینی داشت و تهیدست تر کردن هرچه بیشتر مردم ایران نقش مهمی ایفا کرد
عسرت فراگیر ، فشار بیش از حد مالیاتها بر طبقه بازرگانـان ، بـه تخریـب تجـارت منطقـه ای و محلـی اقتـصاد داخـل                            

دهقانـان زیـر بـار سـتم مـضاعف بودنـد، هـم        .تی نیز بسیار جدی بودانجامید و اثرات آن برداد و ستد صادراتی ـ واردا 
نادر ابتـدا در    . سیاستهای نادر موافق طبع روحانیت نبود     . محصوالتشان را می بردند و هم مورد بیگاری قرار می گرفتند          
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ام جعفـر صـادق   براساس آموزه های ام» تلفیقی«یا اسالم » ناقص « مسیر دست یابی به تاج سلطنتی کوشید نوعی شیعۀ           
او پیشنهاد می کرد مذهب جعفری به عنوان شاخۀ پنجم مـذهب اسـالمی در ایـران وعثمـانی شـناخته                     . ایجاد کند   ) ع (

  . شود
» روابـط خـارجی   «  باید گفت بخش عمدۀ ، ش1126 ـ  1108/  م 1747 ـ  1729درزمینه سیاست خارجی در فاصله سالهای 
از جملـه ایـن سیاسـتها       . ی شد، همسایگانی که امپراتوریهای جهـانی بودنـد        اساساً در کشمکش با همسایگان خالصه م      

بازپس گرفتن سرزمینهای ایران از عثمانی ، بازپس گرفتن سرزمینهای ایران از روسـیه از   : موارد زیر را می توان نام برد      
بینـیم کـه نـادر از مطالبـات     مـی  . طریق دیپلماتیک ؛ و جنگ تجاوزکارانه نادر با ازبکها و امپراتوری مغولی هندوستان    

ملی برای آزادکردن قلمروهای جداشده پا فراتر می نهد و به سیاست توسعه طلبی نظـامی روی مـی آورد ، کـه بـرای                         
  . سوزی داشت ایران پیامدهای خانمان

ری که  اما علت دیگ  . معمار توسعه طلبی روسیه در ایران را ، از صحنه خارج ساخت           ش ،   1104/ م1725مرگ پترکبیر در    
 هزار سرباز روسی درگیالن و مناطق همجوار ، عمـدتاً       130روسها را به عقب نشینی از ایران وادار کرد، مرگ بیش از             

  . براثر بیماری بود
 ـ  1729لکهارت مـی نویـسد دورۀ مـابین    . در مورد روابط نادرشاه با قدرتهای اروپایی عقاید گوناگونی ابراز شده است

ایـن نظـر مـورد تاییـد تـامس دوریـل نماینـدۀ        » .بدترین زمان برای تجارت در ایران بوده اسـت « ش 1125 ـ  1108/م1746
نادرشـاه در آخـرین سـالهای سـلطنت خـویش بـه طـرز فزاینـده ای                  . کمپانی هندشرقی انگلـیس در بـصره نیـز هـست          

نادر با  ) 1126 خرداد   29 (1747 ژوئن   19سرانجام ، در    . دستخوش آشفتگی دماغی شد و تعادل فکری خود را از دست داد           
محمدخان قاجار به محض اطالع از      . گردآوری سران افغان هوادار خویش فرمان توقیف سرداران ایرانی را صادر کرد           

این فرمان به یاری عده ای دیگر به توطئه پرداخت و نادر راکشتند ، بـا ایـن قتـل ، دوره ای از خـونریزی و جنـگ در                              
صله دوره ای دیگر از جنگهای طایفه ای به منظـور کنتـرل قـدرت دولتـی در ایـران از سـر        ایران به پایان رسید اما بالفا     

کریمخان زند در شیراز بـه قـدرت رسـید و ایالـت خراسـان را بـرای نـوادۀ               ش  1140/م1760گفته شد تا اینکه از در دهه        
  .نادرشاه به نام شاهرخ باقی گذاشت و متعرض حکومت او نشد

    سقوط افشاریه -  سومبند
ای تسلیم سلطان محمود تسلیم نـادر شـاه     سفیری از دربار عثمانی در داغستان به حضور نادر رسید و نامه1743در سال  

نـادر بـه طـرف بـین     . سلطان عثمانی در این نامه یادآور شده بود که آشتی بین مذاهب سنی و شیعه محـال اسـت      . نمود
ا محاصره نمود بعد شخصاً به عتبات رفت و از علمای شیعه و   النهرین حمله کرد اربل و کرکوک را گرفت و موصل ر          

سنی سندی گرفت مبنی بر اینکه روش شاه اسماعیل صفوی و اخالف او مورد پسند خدا و رسول نبـوده و سـه خلیفـه                         
یقـه  توانند پیرو طر    از اوالد پیغمبر بوده است مردم ایران می       ) ع(اول بر حق بودند ولی در ضمن چون امام جعفر صادق            

ای با فرمانده قشون عثمانی در عراق امـضاء کـرد و میـرزا مهـدی خـان اسـترآبادی مولـف                       نادر پیمان متارکه  . او باشند 
علمـای  . تاریخ جهانگشای نادری را به اتفاق مصطفی خان بیگدلی همراه با هدایای فراوان نزد سلطان محمـود فرسـتاد                  

 سفیری هم از طرف محمد گورکانی به اسـتانبول آمـد و از دولـت                سنی در مقابل پیشنهاد نادر ایستادگی کردند ضمناً       
  . عثمانی خواست علیه دولت ایران با هم متحد شوند



 
   
   

  

92

 
  ]  تا آغاز قاجاریهتاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از صفویه[     تحوالت سیاسی

www.departeman.com          66912180   ـ 09123787199         .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

.  بین عثمانی به فرماندهی محمد پاشا و ایـران بـه فرمانـدهی نادرشـاه رخ داد          1745 در سال    – )آرپاچای(آخرین جنگ نادر شاه     
النهرین حمله کـرد و کوفـه      نادر به قلب بین   . ران و فرار سپاه عثمانی انجامید     چهار روز طول کشید و نهایتاً به پیروزی ای        

وزیر احمد پاشا فرمانده پادگان بغداد به شدت از شهر دفاع کرد لذا نادر        . و بصره را فتح کرد و بغداد را محاصره نمود         
عاقبـت چـون    . صرف کـرد  دست از محاصره کشید و به سوی کرکوک رفت بعد به ارزروم حمله برد و آن شهر را تـ                   

نادر مطمئن بود که دولت عثمانی حاضر به قبول مذهب شیعه به عنوان یکی از ارکان اسالمی نـسبت حاضـر بـه صـلح                         
  . گردید

در استانبول از طرف مـصطفی خـان بیگـدلی شـاملو و صـدر اعظـم                 » ق. هـ 159« م   1746 در سال    -معاهدات صلح ایران و عثمانی    
اد آن عبارت است از، خوشرفتاری با زوار و حجاج ایرانی، تعیین سفیر به مدت سه سـال در                   مف. عثمانی به امضاء رسید   

دربارهای دو کشور، آزاد کردن اسرای جنگی، احتراز از عملیاتی که منافی دوستی است از قبیل سـب و لعـن خلفـای        
بیت سرحدات دو کشور به همـان  تث. راشدین در ایران و گرفتن باج و مالیات اضافی از حجاج ایرانی در خاک عثمانی    

  . صورتی که در زمان سلطان مراد چهارم بود
نادر شاه به علت بیرحمی فراوان، طرفداری از سنی مذهبان و تردید نسبت به سران سپاه خود توسط سرداران و امـرای                      

ران آغاز شد و به مدت ده با مرگ نادر هرج و مرج در ای. به طرز فجیعی به قتل رسید» ق. هـ1160«م 1747ایرانی در سال 
احمد خـان ابـدالی تـصمیم گرفـت انتقـام شـاه مقتـول را بگیـرد امـا                    . سال ایران از آسایش و وحدت ملی محروم بود          

ایـن  . شکست خورد وی با جواهرات نادر به قندهار فرار کرد و در آنجا به نام احمد شـاه درانـی تـشکیل سـلطنت داد                        
  . افغانستان و جدایی آن از ایران را بنا گذاشتسردار افغانی نخستین سنگ استقالل 

 م تاجگذاری کـرد و بـه عنـوان اولـین اقـدام             1747علیقلی خان برادرزاده نادرشاه به نام سلطان علی عادل شاه در سال             
ای منتشر ساخت که طی آن شخصاً مسئولیت قتل نـادر را کـه مـذهب شـیعه را واگذاشـته و پیـروانش را ذلیـل                      اعالمیه
وی کلیه خاندان افشار به جز شاهرخ فرزند رضا قلی میرزا ولیعهد سابق را قتل عام کرد و                  .  به عهده گرفت   …و  نموده  

عادل شاه فقط یکسال سلطنت کرد سپس بدسـت بـرادرش ابـراهیم    . خزائن نادر را میان سران سپاه و اعیان تقسیم نمود 
 مـاه   6اما پـس از     . نام ابراهیم شاه در مشهد تاجگذاری کرد      ابراهیم خان به    . خان اسیر گشت و از هر دو چشم نابینا شد         

بـر  » ق. هــ  1161«م  1748سران سپاه شـاهرخ نـواده نـادر را در سـال             . توسط سرداران ایرانی همراه با برادرش به قتل رسید        
م 1749در سـال    . تخت سلطنت نشاندند شاهرخ برای تحکیم موقعیت خود سفیرانی به دربار عثمانی برای یاری فرستاد              

مردم مشهد شورش کرد و به بهانه اینکه شاهرخ سنی مـذهب اسـت و قـصد دارد ماننـد پـدربزرگش مـذهب شـیعه را                          
براندازد دو چشم نابینا کردند و میرسید محمد متولی آستان قدس رضوی را که شوهر خواهر شاه سـلطان حـسین و از                       

مان دوم بر تخت سلطنت سلطنت نشست و فقط چهـل           علمای معروف شیعه بود به سلطنت گماردند وی به نام شاه سلی           
روز سلطنت کرد سپس به دست یوسف علی خان جالیر فرمانده سپاه شاهرخ که برای مقابله بـا احمـد شـاه درانـی بـه            

احمد شاه درانی پس از تصرف هـرات بـه   . هرات رفته بود اعدام گردید و مجدداً شاهرخ به پادشاهی منصوب گردید             
بدون زد و خورد مشهد را نیز تصرف کرد ولی به احترام نادرشاه خراسـان را بـرای شـاهرخ بـاقی                      سوی مشهد رفت و     

شـاهرخ بـه صـورت تحـت الحمایـه و      . پس از مرگ احمد شـاه درانـی پـسرش تیمـور شـاه جانـشین او شـد                  . گذاشت
  . خراجگذار افغانها درآمده بود و مدت نیم قرن بر خراسان سلطنت کرد
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چهـار نفـر    . کرد و احمدشاه درانـی کـه افغانـستان را در دسـت داشـت                ه در خراسان سلطنت می    به جز شاهرخ افشار ک    
دیگر به نامهای آزادخان افغان داماد اشرف و یکی از سرداران نادر با آراکلی دوم والی گرجستان قراردادی بسته بـود                     

اجـار در اسـترآباد و مازنـدران،        که طی آن رود ارس را سر حد قلمرو خود قرارداد، محمد حسن خان و ریـیس ایـل ق                   
علی مردان خان رییس ایل بختیاری در اصفهان و خوزسـتان و بالخـره کـریم خـان زنـد یکـی از خـوانین لـر مـدعیان            

  . سلطنت بودند
 م علیمردان خان بختیاری و کریم خان زند طی قراردادی بدین مضمون کـه چـون مـردم شـیعه مـذهب                       1751در سال   

وی کسی را قبول ندارند لذا یکی از شاهزادگان صفوی به نام ابـوتراب میـرزا را کـه طفلـی نـه      ایران به جز خاندان صف    
  . ساله بود به نام شاه اسماعیل سوم در اصفهان بر تخت سلطنت نشاندند

*** 

   دوران حکومت زندیه  - گفتار دوم
سـوم بـه آبـاده نمـود و علیمـردان           کریم خان زند پس از سرکوبی محمد حسن خان قاجار اقدام به تبعید شاه اسماعیل                

خان بختیاری را به قتل رسانید البته به علت احترامی که برای نادرشاه قائل بود خراسان را برای شاهرخ بـاقی گذاشـت                       
کـریم خـان   . البته در این دوره ده ساله پر آشوب دول همسایه به علت گرفتاریهای خود دخالتی در امور ایران نداشتند          

. مردم از یک دوره آرامش برخوردار بودند      ) 1757 -1779(در دوران حکومت وی     . سال حکومت کرد  زند بیست و دو     
همه امور در دسـت وی بـود و شـاه اسـماعیل فقـط نقـش یـک                   . کریم خان خود را وکیل الدوله و وکیل الرعایا نامید         

 کریمخان به زمامداری رسید دوبـاره  اما پس از آنکه. بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران کاسته شد    . بازیچه را داشت  
  . پای اروپاییان به ایران باز شد

  :روابط بین ایران و کشورهای اروپایی در دوران کریم خان زند 
 تجارتخانـه هلنـدی در ایـن شـهر          1752در زمان نادرشاه هلندیها در بوشهر و بصره نمایندگی تجارتی داشتند ولی در سال                -هلند

از اینرو بارون به خارک حمله کرد و آنجا را به . ن ارتباط نامشروع بارون هاوزن با یک زن مسلمان بود  بسته شد و علت بسته شد     
میرمهنای بندر ریکی راهزن معروف خلیج به تحریک انگلیسها به قلعه هلندیها حمله     . پایگاه محاصره اقتصادی بصره تبدیل نمود     

   .نان در خلیج فارس پس از یک قرن و نیم خاتمه یافتبدین ترتیب دوران نفوذ آ. کرد و آنجا را متصرف شد
 م فرانسه مایل بود برای مقابله با روسیه بین ایران و عثمـانی اتحـاد برقـرار کنـد بـه همـین منظـور                        1751 در سال    -فرانسه

فرانـسه و    جنگهای هفت ساله بین      1756در سال   . هیأتی را به ریاست کشیشی به نام پرسیمون به عثمانی و ایران فرستاد            
انگلستان رخ داد که بدنبال آن یک دسته از ناوگان جنگی فرانسه به بندر عباس حمله کرده اما این جنگ بـه شکـست     

  . فرانسه و انعقاد پیمان پاریس منجر شد
ر  بین فرانسه و انگلیس منعقد گردید به موجب این قرارداد کانادا و کلیه متصرفات خود را د       1763 در سال    -پیمان پاریس 

  . هندوستان به استثنای پنج بندر را از دست دادند و اختیار آنها را به شرکت هند شرقی انگلیس واگذار نمودند
ای به شیراز فرستاد و به کریم خان پیـشنهاد کـرد              پیرو کنسول فرانسه در بصره برای افتتاح باب تجارت با ایران نماینده           

کریم خان شرط امضای قرارداد را سرکوبِ میرمهنـا  . رمان مبادله کند  منسوجات فرانسوی را به ابریشم گیالن و پشم ک        
بین ورسو و ابـوالفتح خـان جانـشین کـریم خـان             . قرار داد اما فرانسویها قبول نکردند لذا امضای قرارداد به تعویق افتاد           

ره واگـذاری جزیـره   قراردادی مبتنی بر آزادی تجارت و استفاده از حق برون مرزی بـه اتبـاع فرانـسه و همچنـین دربـا          
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فوت علیمردان خان در سالهای آخر زمامـداری خانـدان زنـد و وقـوع انقـالب کبیـر فرانـسه        . خارک به فرانسویان بود   
  . المللی خارج شدند باعث شد فرانسویان تا مدتی از صحنه سیاست بین

م کریمخان  1763در سال   . یران شدند  در اوایل زمامداری کریمخان زند انگلیسیها پیشقدم روابط بازرگانی با ا           -انگلستان
ن فرمانی به امضاء رسانید که طی آن حق آزادی تجارت به اتبـاع انگلـیس اعطـا شـده و اجـازه یابنـد در بوشـهر                       دبا دا 

نمایندگی تجارتی دایر و در بنادر خلیج فارس به تجـارت بپردازنـد و کاالهـای آنـان از پرداخـت حقـوق گمرکـی و                          
آورنـد از     انگلیسیها مجاز نبودند پولی را که از فروش کاالهـای خـود در ایـران بـه دسـت مـی                    اما  . مالیات معاف باشد    

توان گفت کریم خان زند در عین بی سوادی به            می. کشور خارج کنند بلکه مکلف هستند اجناس ایرانی صادر نمایند         
به واسطه اهمیتی که انگلیسیها     به طور کلی    . اصل مهم اقتصادی که باید از خروج ارز جلوگیری شود واقف بوده است            

  . به برقراری نفوذ و سیادت خود در خلیج فارس قائل بودند به کار خود ادامه دادند
. کم کم کریم خان به مقاصد سیاسی و استعماری انگلیسها مظنون شد و از پذیرفتن هیـأت انگلیـسی خـودداری نمـود                      

وط بـر خـروج میرمهنـا از جزیـره خـارک توسـط انگلـیس                کریم خان قبول انعقاد قرارداد با شرکت هند شـرقی را منـ            
اما چون انگلیس موفق نشد کریم خان بر سر خشم آمده و دستور اخراج آنها را صادر کرد البته انگلـیس هـم                       . دانست

  . مجدداً بصره را مرکز تجارت و تحریکات خود علیه ایران قرار داد
ثمانی بر سر مـسئله بـصره بـه هـم خـورد روسـها سـفیری بـه شـیراز           در رابطه با روسها وقتی میانه کریم خان با دولت ع          

کریمخان از این پیشنهاد استقبال نمود ولـی اجـل          . فرستادند و از کریمخان خواستند که با آنها علیه عثمانی متحد شود           
  . مهلتش را نداد که آنرا عملی سازد

ئـرین ایرانـی مـی گرفـت بهانـه کـرد و بـصره را بـه                   مالیاتی را که عمر پاشا والی بغـداد از زا          1775کریم خان در سال     
دولت عثمانی مقارن محاصره بصره از روسیه نیز شکست خـورد و چـون              . فرماندهی برادش صادق خان محاصره نمود     

صـادق خـان بعـد از       . سیادت خود بر دریای سیاه را از دست داده بود نتوانست در مقابل سپاه ایرانیـان ایـستادگی کنـد                   
یم گرفت بغداد را هم تسخیر کند البته چون در همین میان کریم خان فوت نمود، صادق خان بصره     تصرف بصره تصم  

  . را تخلیه و به ایران بازگشت
در جریان جنگ بصره کشتیهای متعلق به شرکت هند شرقی انگلیس بـا عثمانیهـا و اعـراب همراهـی نمـود و راه شـط                          

پـس از کـریم خـان       .  اسلحه و مهمات و آذوقه بود را قطـع نمودنـد           العرب را که گذرگاه نیروهای ایرانی و راه وصول        
در زمـان علیمـراد خـان بزرگتـرین دشـمن           . جانشینان وی به ترتیب علیمراد خان، جعفر خان و لطفعلی خان زند بودند            

زندیه آقا محمدخان قاجار نتوانست کاری از پیش ببرد و زمانی که شاه زند در مورچـه خـورت اصـفهان در گذشـت                        
های شیراز را به  ی دوبار حمالت تعرضی به جعفر خان نمود پس از قتل جعفر خان کالنتر که دستور داده بود دروازه       و

روی وی ببندند ناچار با تمام رشادتی که از خود نشان داد ناچار شد به طرف طـبس عقـب نـشینی نمایـد وی تـصمیم                           
بنابراین رو به سوی دربار سلطان عثمانی سـلیم         . وفق نشد گرفت از تیمورشاه افغان یاری بطلبد ولی به علت فوت وی م           

لطفعلی خان به کرمان پناه بـرد، قاجارهـا پـس از تـصرف کرمـان وی را در بـم                     . سوم کرد که از وی هم جوابی نشنید       
   .دستگیر کرده و به طرز فجیعی به قتل رساندند

*** 
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   روابط خارجی ایران در پایان قرن هجدهم  - گفتار سوم 
 جعفر خان زند فرمانی صادر کرد که طی آن مقرر گردید بـا اتبـاع انگلـیس در امـور بازرگـانی             1788 در سال    -یسانگل

نهایت مساعدت شود و از کلیه عوارض و مالیاتها معاف گردند و رفت و آمد آنان در سراسر ایـران آزاد باشـد جعفـر                         
امـا انگلیـسها در ایـن مـدت حـق انحـصاری           . ا رونق دهد  خان از انعقاد این قرارداد تصمیم داشت بازار تجارت ایران ر          

تجارت در خلیج فارس را متعلق به خود دانسته و شروع به توسعه نفوذ در خلیج  نموده و همچنین سرزمینهای وسـیعی                       
بطور کلی از اواخـر قـرن هجـدهم و          . را در هند متصرف شده و مستعمرات خود را تا سرحدات افغانستان توسعه دهند             

قرن نوزدهم ایران و خلیج فارس از نظر انگلیسیها به صورت حصار  و حفاظ سـرحدات هنـد درآمـد و سیاسـت                        اوایل  
خود را بر حفظ استقالل  و تأمین وحـدت ایـران زیـر نفـوذ و نظـارت خودشـان قـرار دادنـد تـا سـدی در برابـر سـایر                             

  . کشورهای اروپایی مانند فرانسه و روسیه باشد
 قدرت یافتن سلطنت کاترین دوم تصمیم گرفت بنا به وصیتنامه پتر کبیـر از اوضـاع آشـفته              این کشور به محض    -روسیه

البته آقـا محمـدخان     . های نظامی در سرحدات شمال ایران نمود         شروع به ساخت قلعه    1776ایران استفاده کند در سال      
. سها را از این سرزمین بیرون کنـد       قاجار پی به مقاصد اصلی روسها برده بود برای همین به حاکم اشرف دستور داد رو               

ای سری  موسوم به گیورگیفسک منعقد نمودند که طی آن گرجستان متعلق  روسها با آراکلی حاکم گرجستان معاهده
گشت علی مردان خان زند که از رقیب خود آقا محمد خـان قاجـار بـیم داشـت تـصمیم گرفـت ایـاالت                           به روسیه می  

کند و در عوض روسها از وی حمایت کنند که البته در همـین بـین وی درگذشـت و         ماوراء ارس را به روسها واگذار       
  . مذاکرات ناتمام ماند

 تقـسیم ایـران،     1774 دولت مزبور با عهدنامـه گیورگیفـسک مخـالف بـود و اعـالم کـرد بـه موجـب قـرارداد                        -عثمانی
. نهایـت بـین دو کـشور جنـگ آغـاز شـد       روسها این مسئله را قبـول نکردنـد و در           . داند  گرجستان را متعلق به خود می     

طبـق معاهـده یاسـی      .  پذیرفتند 1792عثمانیها به علت ضعف نظامی شکست خوردند و ناچار معاهده یا سی را در سال                
شبه جزیره کریمه الحمایه عثمانی بود به روسیه منظم شد و عثمانیها از هرگونـه ادعـایی نـسبت بـه گرجـستان و قفقـاز                        

  . نظر کردند صرف
*** 

  1 اهمیت دوره صفوی و سده هجدهم - گفتار چهارم
این . به اوج رونق اقتصادی رسید      )  ش   1079 تا   979( ایران در زمان شاه عباس و جانشینان بالفصل او در سدۀ هفدهم             

صورت بندی اجتماعی کلی ایران با توجه به اصـطالحات مارکـسی فئـودالی یـا وجـه                  . آنند  قولی است که جملگی بر    
 شبانکارگی چادرنشینی بخش قبیلـه ای ؛  –یایی نبوده ، بلکه آمیزۀ سه رگه ای از سه شیوۀ به هم مرتبط تولید     تولید آس 

در ) دولـت ، تیولـداران ، متولیـان موقوفـه هـا و بخـش خـصوصی                  ( نظام سـهم بـری دهقـانی شـامل مالکـان بـزرگ              
پیچیـدگی ایـن سـازمان      .   بـود     -شـهری   کشاورزی ؛ و شیوۀ تولید خرده کاالیی دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد              

 رؤسـای قبیلـه هـا ،    – دارای چندین طبقه حـاکم  ) ش 1079 تا 979( اجتماعی بدان معنا نیز بود که ایران در سدۀ هفدهم  
  بود که خاندان صفوی بر همۀ اینها تفوق داشت چون شاه -کنندگان درآمدهای ارضی ، بازرگانان و روحانیان      کنترل

                                                           
 ماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمی جان فوران ، ترجمه احمد تدین ، مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجت. 1
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سـلطۀ دولـت صـفوی از    . گرفت و مازاد همۀ آنهـا را بـه خـود اختـصاص مـی داد       شیوۀ تولید قرار می   در رأس هر سه   
  از جمله حقوق الهـی       -موفقیت حکومت مطلقه اش بر چند مشروعیت        . کنندۀ دیگری نیز برخوردار بود      عوامل تعیین 

ه عنوان مرشدان صـوفیه ؛ ادعـای صـفویه بـه          پادشاهان ایران قبل از اسالم ؛ اعتبار نخستین بنیانگذاران دودمان صفوی ب           
اینکه از تبار امامان شیعه اند ؛ اعتبارشان به عنوان نخستین پایه گذاران اولین دولت شیعی و قـراردادن شـیعه بـه عنـوان                         

این عوامل همگی برای دودمان حاکم در میـان قبیلـه هـا ، دهقانـان و شهرنـشینان ،                    .   استوار بود     -دین رسمی ایرانیان    
بعد از گذشت هزار سال ، طوالنی ترین سلسلۀ      سال حکومت    222سلسله صفوی با    . گردید  موجب احترام و اقتدار می    

دهـد کـه    این خود نشان می. حکومتی ایران بود و از آن زمان تاکنون نیز هیچ سلسله ای به آن اندازه عمر نکرده است               
  .وده است سلسلۀ صفویه از چه ثبات سیاسی گسترده ای برخوردار ب

 باید گفت این روابط قبل از هر چیز از نظر کیفی بر              ) ش   1079 تا   979( در ارزیابی روابط خارجی ایران در سدۀ هفدهم         
و امپراتوری های همسایگان قدرتمند     ) هلند ، انگلستان و فرانسه      ( مبنای برابری با قدرتهای بازرگانی در حال پیدایش         

در زمینۀ آمیزۀ تراز بازرگانی مواد خام و ساخته شـده  . استوار شده بود ) انی و ازبک ها هندوستان مغولی ، عثم( ایران  
و تخصیص سودها نیز هیچ گونه نشانی از وابستگی ایران به اروپا در نخـستین مرحلـه هـای برقـراری روابـط بـه چـشم                      

بود و یا بهتر است بگوییم      ) یرونی  ب( امپراتوری جهانی در عرصۀ خارجی      ایران از لحاظ نظام جهانی ، یک        . خورد نمی
هر دو طرف به خوبی خودکفا بودنـد ، از نظـر            . از دید ایرانیان ، اروپا بخشی از عرصۀ خارجی ایران محسوب می شد              

. ساختاری مستقل از یکدیگر بودند و بنابراین در معامالت و داد و ستدها به عنوان قدرتهای برابر با هم روبه رو شدند                        
نیز عاملی دیگر در ثبات اقتصادی ایران و موقعیت واالی شاه بود ، شاهی کـه از تجـارت جهـانی در داخـل                        این رابطه   

  . کشور بیش از سایرین سود می برد 
 به ورطۀ بحران توأمـان اقتـصادی ، سیاسـی و ایـدئولوژیکی     ) ش 1179 تـا  1709( دودمان صفوی در اوایل سدۀ هجدهم     

. اع طبقۀ حاکم و صلح طوالنی با عثمانی همگی از قابلیتهای نظـامی ایـران کاسـتند                  مشکالت بودجه ، نز   . کشانده شد   
پیگرد اقلیتهای مـذهبی غیرشـیعه ، بافـت اجتمـاعی را سـست کـرد ، فرمانـدهان و صـاحب منـصبان نظـامی گرجـی ،                             

شیه های امپراتوری   بازرگانان ارمنی ، جامعه های هندو و زرتشتی و از همه مهمتر ، گروههای قبیله ای سنی مذهب حا                  
ارتـش کـوچکی از قبایـل افغـانی در          . احساس بیگـانگی کردنـد      در ایالتهای قفقاز ، بلوچستان ، خوزستان و افغانستان          

 آسانی تمامی بنای دولت صفوی را در هم ریخت ، هـیچ ارتـش ایـالتی بـه یـاری شـاه محاصـره شـدۀ            به ش   1101/م  1722
ه مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود بر اثر خیانتهـا و نارضـایتی هـای عمیـق ،              صفوی نشتافت ، ارتشی که در طی چند ده        

با سقوط دولت صفوی ، امپراتوری سریعاً از هم پاشیده شـد            . اقدام به هر نوع عملیاتی را از پیش بیهوده تلقی می کرد             
ل ایـران رخنـه کردنـد بـه         به صـفحات غـرب و شـما       و همسایگان قدرتمندتر و متجاوز ایران ، یعنی عثمانی و روسیه ،             

 افغانها ، روسیه ، عثمـانی و تهماسـب میـرزا و        – کشور دست کم بین چهار مدعی         ش 1103/  م   1724طوری که در سال     
   . تقسیم شده بود –نیروهای بازماندۀ صفوی و به زودی نادر 

تاریـک تـرین دورۀ تمـامی تـاریخ      را فاجعه بار و تا این زمـان  ) ش 179 تا 1709( ژان اوبن مورخ معاصر ، سدۀ هجدهم   
وارونـه  .  بسیار عمیق بـود       پیامد این تجربه با توجه به دستاوردهای دورۀ صفویه ،         . ایران بعد از اسالم توصیف می کند        

جهـانگیر صـالح و الـسّاندرو بائوسـانی بـر ایـن             . شدن پویش داخلی تحول اقتصادی ایـران بـسیار تکـان دهنـده اسـت                
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 دولت صفویه یک فرصت تاریخی از دست ایران رفت چون ایـران مـی توانـست سـرمایه داریِ                    اند که با سقوط    عقیده
  . بومی و اصیل خود را خواه با هدایت دولت از باال و خواه با سرمایۀ بازرگانان بخش خصوصی ایجاد نماید 

 ، همـه    ) ش   1179 تـا    1709(   تا سدۀ هجدهم   ) ش   979 تا   879( در خاتمه باید گفت هرچند از نظر داخلی از سدۀ شانزدهم            
بـه نحـو آشـکاری      شیوه های تولید دست نخورده باقی ماند اما همگی همانند دولت بـه عنـوان یـک واحـد اقتـصادی                      

 به مراتب    ش 1179/  م   1800تضعیف شدند و مجموع سهم هر یک از آنها به عنوان یک صورت بندی اجتماعی درسال                 
 سـدۀ  )ش  1179 تـا  1079( سـدۀ هجـدهم   .  یعنی زمان شـاه عبـاس شـده بـود      ش1000/  م 1620کمتر از این سهم در دهۀ  

اثرات منفی خـود را  تحول وارونه در مقیاس های عظیم بود و پیامدهای آن در رابطه با فرصتهای عظیم از دست رفته ،       
  . برجای نهاد ) ش 1379 تا 1279(  و بیستم ) ش 1279 تا 1179( بر ایران سده های نوزدهم 

سدۀ کاهش روزافزون تماسهای درحال گسترش ایران زمان شـاه          )  ش   1179 تا   1079( نظر خارجی ، سدۀ هجدهم      از  
این کاهش جنبۀ صرفاً کیفی یعنی گرایش به نوعی وابستگی در حال شکل گیری نداشـت ، بلکـه                . عباس با غرب بود     

.  هر نوع تمـاس ایـران بـا غـرب قطـع شـد        ش1170/  م 1790 و  ش1160/ م 1780به این معنی که در دهه های . مطلق بود  
 ایران نبودند اما به گونه ای عنصر از         ) ش   1179 تا   1079( اروپاییان بازیگران عمدۀ صحنۀ سیاسی پرآشوب سدۀ هجدهم         

خود این موضوع نـشانه کـاهش       . دست رفتۀ اقتصاد سیاسی ایران در زمان افغانها ، افشاریه و زندیه محسوب می شدند                
به تدریج که نظام جهانی سـرمایه داری اروپـا محـور ، در مـسیر خطـوط                  . دولت در اواخر دوران صفویه است       قدرت  

گرفت ، مرکزیت خاورمیانـه بـه عنـوان حلقـۀ           کشتیرانی به سوی هند ، آسیای جنوب خاوری و قارۀ آمریکا شکل می            
ار نظـامی را کـه بـر عثمـانی وارد مـی شـد             البته ایران نه آن تورم شـدید و فـش         . واسط روز به روز محسوس تر می شد         

توقـف درازمـدت   . احساس کرد و نه مانند امپراتوری مغولی هندوستان در معـرض رخنـۀ اسـتعمارگران قـرار گرفـت         
، در عرصۀ خارجی نظام جهانی بدان معنا بود که ایران قطعاً نخواهد توانست به صورت هستۀ قدرتمند یـا حاشـیۀ                      ایران

بدین ترتیب قطع تماس ایران با غرب در انحطاط تدریجی و نسبی نظامی ، بازرگانی و سیاسی                 . زیرسلطه تبدیل گردد    
با این ترتیـب بـه دلیـل        .  بر جای گذاشت     ) ش   1279 تا   1179( تأثیر نهاد و میراث سنگینی برای قاجاریه در سدۀ نوزدهم           

ی از انحطاط یک امپراتوری در نظام جهـانی  دورماندن ایران از فرصت ها و انگیزه های محرک سرمایه داری با موارد  
ایـن مـسیری متمـایز در دیـدگاه         . روبه رو هستیم بی آنکه این کشور حالت وابستگی یـا حاشـیه ای پیـدا کـرده باشـد                     

  . المللی تطبیقی بود که در مورد چین و ژاپن هم صدق می کند  بین
 به گونه های مختلـف حکـم یـک مـرز و یـک               ) ش   1179 تا   1079(  سدۀ هجدهم     و سرانجام در زمینۀ فرهنگ سیاسی ،      

حکومت مطلقۀ صفوی به یکباره محو نشد بلکه بیرحمی و قساوت اشغال افغانها ، دین التقـاطی و      . نقطه عطف را دارد     
توسعه طلبی نظامی نادرشاه و سرآغاز نادرست کار او و فقدان یک جانشین کارآمد برای کریم خان زند با وجـود آن                 

دگرانه و معتدلی که در شیراز ایجاد کرده بود ، یکی پس دیگری پدیـد آمدنـد و سـرانجام یـک دودمـان                      حکومت دا 
  . نسبتاً ماندگار جانشین اعقاب شاه عباس کبیر شد 

تحول موازی دیگری که به همین اندازه اهمیت داشت گسسته شدن پیوند روحانیـت بـا دولـت بـود ، پیونـدی کـه در                   
افغانهای سنی مذهب و نادرشاه کوشیدند آیین شـیعه را از قلمـرو دولـت دور نگـه                .  یافته بود    ایزمان صفویه اوج تازه   

در همـان حـال کـه    . کریم خان به طور رسمی آیین شیعه را احیا نمود   . دارند و آن را از حالت دین ملی خارج سازند           
 اقتصادی را کـه بـه صـورت تولیـت     ایران عمدتاً بخشی از فرهنگ مذهبی شیعه را جذب کرد ، روحانیت شیعه قدرت        
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 پیونـدهای اقتـصادی ،      ) ش   1179 تـا    1079( موقوفه های عظیم در اختیار داشت از دسـت داد و در طـول سـدۀ هجـدهم                   
: همان طور کـه حامـد الگـار مـی نویـسد             . خویشاوندی و ایدئولوژیکی خود را با طبقه های شهری بازار تقویت کرد             

وفاداری به تاج و تخت نبود و آیین شیعه به عنوان یـک نیـروی خودسـامان ، اسـتقرار             وفاداری مذهبی دیگر مترادف      «
پیدایش روحانیان برجسته به عنوان قطب های مرجعیت فرهنگی و سیاسـی بـه ایـن فرآینـد کمـک کـرد ،         . » یافته بود   

   . 1خاصه آنکه اصول گرایان بر لزوم وجود مجتهد برای تفسیر دین پافشاری داشتند
N نده محترم ضمن پوزش ، جزوات شما باید دارای مشخصات ذیل باشد خوان:  

  :در بریدگی قسمت پایین کادر جزوه شما باید جمله ذیل نوشته شده باشد  . 1
   » 66912180 - 09123787199.  جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از «  
کنیـد ممکـن اسـت ناشـی از           با توجه به صفحه بندی دقیقی که روی جزوات انجام شده ، بنابراین اگـر فـضاهای خـالی نامناسـبی را مـشاهده مـی                          . 2

  .گرفتگی چیزی در آن موضع باشد  الک
  . شود  ای باشدکه در اکثر صفحات ، به خصوص صفحات فرد مشاهده می ینهگراند یا زم جزوات شما باید دارای یک بک . 3
  .جزوات شما با کیفیت پرینت کامپیوتری و نیز با طلق و فنر زرد ، موزون و مناسب صحافی و ارائه شده است  . 4

 بدین معنـی اسـت        زمینه جزوات آمده است  ،      رو دارید  چنین مشخصاتی را ندارد و فاقد مهر سبزی است که مشابه آن در                 ای که در پیش      اگر جزوه 
  . که  جزوه شما از این مرکز تهیه نشده ، در نتیجه محتمل منطبق بر اساس آخرین تغییرات نبوده ، و به روز نیست 
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  چهارمفصل 

  پرسشنامه
  
  
  سراسری ارشد  . 75                                                 تاثیر استعمار بر ایجاد عقب ماندگی در ایران چگونه بود؟-1

  . مستقیم بود–الف 
  . غیرمستقیم بود–ب 
   تاثیری نداشت–ج 
  .  قبل از ورود استعمار ایران عقب افتاده بود–د 
  
      ظام جهانی داشت؟از نظام جهانی، ایران در اوایل عصر صفوی چه جایگاهی در ساختار قدرت ن» والرشتین«ـ با توجه به تقسیم بندی 2

   سراسریارشد  . 78                                            ای الف ـ فرا منطقه
  ب ـ محوری
        ج ـ پیرامونی

  د ـ شبه پیرامونی
  
  سراسریارشد  . 78                                                                 شد؟ ـ در آغاز حکومت صفوی در ایران، کدام کشور قدرت برتر خلیج فارس محسوب می3

        الف ـ هلند
  ب ـ اسپانیا

        ج ـ پرتغال 
  د ـ انگلستان

  
  سراسریارشد  . 78                                                               منجر شد؟» جنگ چالدران«ـ تیرگی روابط ایران و عثمانی در زمان کدام یک از سالطین عثمانی به 4
                ف ـ سلطان محمد پنجمال

  ب ـ سلطان بایزید
  ج ـ سلطان سلیم

  د ـ سلطان عبدالمجید
  
  سراسریارشد  . 79                                            ـ در آغاز حکومت صفوی در ایران کدام کشور در خلیج فارس قدرت برتر بود؟ 5

   هلند -الف
           اسپانیا -ب
   پرتغال -ج
  ن  انگلستا-د
  
  سراسریارشد   . 79                                                   . بود. …ـ جنگ چالدران در زمان 6

          سلطان محمد شاه -الف
   سلطان بایزید -ب
           سلطان سلیم -ج
   سلطان عبدالمجید -د
  
  

   ج– 6                                                        ج      - 5  ج                                                                   – 4  ج                                                            – 3 ج                                                                    – 2                                   د                       –  1
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  سراسری ارشد   .79                                               .  بود…………ـ معاهده صلح قصر شیرین بین ایران و 7
   عثمانی -الف
       بغداد -ب
   افغانستان -ج
   هند -د
  
  سراسری ارشد   .80                                                                 ـ نیروهای پتر کبیر در زمان کدام پادشاه به سرزمینهای ایران در قفقاز هجوم بردند؟ 8

          ار نادرشاه افش-الف
   شاه سلطان حسین -ب
         فتحعلی شاه قاجار-ج
   شاه تهماسب اول - د
  
       از نظام جهانی ، ایران در اوایل عصر صفوی چه جایگاهی در ساختار قدرت نظامی جهان داشت؟ » والرشتین «  با توجه به تقسیم بندی -9

  سراسریارشد  .  80                                                                              فرامنطقه ای –الف 
   محوری –ب 
   پیرامونی –ج 
   شبه پیرامونی–د 
  

     وظیفه اصلی هیأتی که دولت آلمان در بحبوبه جنگ جهانی اول به فرماندهی اسکارفن نیدرمایر به ایران فرستاد چه بود؟-10
  سراسری ارشد       .80                                          اغتشاش در مرزهای افغانستان و هندوستان  راضی کردن سیاستمداران افغانی به جنگ با انگلستان و–الف 

   ایجاد اغتشاش در داخل ایران در جنگ با ترکها –ب 
   کمک نظامی به دولت ایران در جنگ با ترکها –ج 
   کمک به دولت ایران در جنگ با روسها –د 
  

  سراسری ارشد  .  80                                                               ایران ، کدام کشور قدرت برتر خلیج فارس محسوب می شد؟  در آغاز حکومت صفوی در -11
   هلند –الف 

   اسپانیا –ب 
   پرتغال –ج 
   انگلستان –د 
  

  منجر شد؟»  چالدران جنگ«  تیرگی روابط ایران و عثمانی در زمان کدام یک از سالطین عثمانی به -12
  سراسریارشد  .  80                            سلطان محمد پنجم –الف 

   سلطان بایزید –ب 
   سلطان سلیم –ج 
   سلطان عبدالحمید  –د 
  

  سراسریارشد   . 80                                                                     ای برای ایران داشت؟  ـ صلح نامه آماسیه بین چه کشورهایی بود و چه نتیجه13
      .  ایران حاکمیت ملی خود را از دست داد– ایران و هندوستان -الف
   تمام مناطق شرقی عثمانی به ایران – ایران و عثمانی -ب
  . النهرین و بخشی از کردستان به عثمانی واگذار گردید  آذربایجان غربی، بین- ایران و عثمانی-ج
  .  افغانستان به ایران مسترد شد –دوستان  ایران و هن-د
  

   ج – 13  ج                                              –12  ج                                                   - 11        الف                                         –10  ج                                                     – 9  ب                                                       – 8  الف                                     – 7       
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  سراسری ارشد   . 80                                              ـ جنگ چالدران در زمان کدام پادشاه و بین کدام کشورها بود؟14
           شاه عباس - ایران و روسیه-الف
   شاه اسماعیل - ایران و عثمانی-ب
        اعیل  شاه اسم– ایران و هندوستان -ج
   شاه عباس– ایران و افغانستان -د
   

  سراسریارشد   . 80                                                                   ـ نادرشاه با کمک کدام کشورها نیروی دریایی خود را تقویت کرد؟ 15
             آلمانیها و اتریشیها -الف
   روسها و فرانسویها -ب
            لیسیها  هلندیها و انگ-ج
   آلمانیها و روسیها -د

    
  سراسری ارشد   .80                                              ـ آمدن برادران شرلی به ایران در زمان کدام پادشاه ایرانی بود؟ 16
        شاه سلطان حسین -الف
   شاه عباس کبیر-ب
           شاه عباس دوم -ج
   شاه سلیمان -د
  

  سراسریارشد   . 80                                              زمان کدامیک از پادشاهان ایرانی صورت گرفت؟ ـ جنگ کرنال در 17
   فتحعلی شاه قاجار -الف
         آقا محمدخان قاجار -ب
   کریم خان زند-ج
   نادرشاه افشار -د
  

  . گسترش داد. . .  بط خود با دولتـ پس از شکست ایرانیان از عثمانیها در جنگ چالدران شاه اسماعیل صفوی روا18
   سراسریارشد      .  80                                                                                                                                                                                   آلمان-الف
                               روسیه       -ب
           اسپانیا -ج
   پرتغال -د
  

  سراسری ارشد   .82                                                                                      ـ پس از شکست در نبرد کرکوک دوم عثمانی زیر بار کدامیک از قراردادهای زیر رفت ؟19
         استانبول-الف
            اب  زه-ب
           بغداد-ج
   آماسیه -د
  

      ـ با توجه به نظریه سیستم جهانی سرمایه داری ایران در دوران شاهان اولیه صفویه چه موقعیتی در نظام جهانی داشت؟20
  سراسریارشد   . 82                                                                                                                                               حدوداً شبه پیرامون بود -الف
   قطعاً وضعیت محوری داشت -ب
     حدوداً وضعیت محوری داشت -ج
   قطعاً وضعیت پیرامونی داشت-د
  

   ب– 20  ج                                               –19  د                                                 – 18                 د                                –17  الف                                               – 16  ج                                                 – 15  ب                                             –14       
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  سراسری ارشد   .82                                                                                     چه بود ؟ ) نادرشاه بعدی ( ـ علت برکناری شاه طهماسب دوم از سوی نادر قلی افشار 21
       توافق طهماسب با عثمانی و واگذاری بخشهای غربی ایران به عثمانی ها -الف
   طهماسب با روسیه و واگذاری مناطق شمال ایران اه توافق ش-ب
   بی لیاقتی شاه طهماسب در اداره امور -ج
  . توطئه شاه طهماسب علیه جان نادر-د
  

      ـ براساس مفاد کدام یک از عهدنامه های زیر که در زمان قاجاریه میان ایران و عثمانی منعقد شد ایران حق کشتیرانی در اروند رود را به دست آورد ؟  22
  سراسری ارشد   .82                                                                         عهدنامه ارزنه الروم  دوم -الف
   عهدنامه ارزنه الروم اول -ب
       عهدنامه صلح آماسیه -ج
   پروتکل قسطنطنیه -ج
  

              سراسریارشد   . 82                                                     صلحی که بدون عهدنامه رسمی و فقط با تبادل مکاتبات میان ایران و عثمانی در دوره صفویه برقرار شد؟-23
                             صلح آماسیه –الف 
              صلح قصر شیرین-ب
       صلح دوم استانبول -ج
   صلح اول استانبول -د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 83                                                                        افکار و اندیشه های جدید در چه زمانی و چگونه ظاهر شد؟                                              - 24
   در زمان مظفر الدین شاه، از طریق روشنفکران درباری و استبداد مظفرالدین شاه-الف
   در زمان ناصرالدین شاه، از طریق رجال سیاسی آزادیخواه و تشدید استبداد ناصرالدین شاه-ب
  حعلی شاه، از طریق انتشار اخبار انقالبات اروپا از یک طرف و استبداد فتحعلی شاه از طرف دیگر در زمان فت-ج
   در زمان ناصرالدین شاه، از طریق انتشار اخبار انقالبات اروپا از یک طرف و استبداد بیشتر ناصرالدین شاه از طرف دیگر-د
  

به ترتیب در   » دولت رانتیر   « و  » استبداد شرقی   « ،  » سلطانیسم  « ،  » پاتریمونیالیسم  « ایران ، مفاهیم     در بررسی و مفهوم بندی ماهیت دولت در تاریخ معاصر            -25
  بهمن . ارشد سراسری . 87                                                                                                                                       دیدگاههای کدام پژوهشگران جایگاه برجسته ای دارد ؟

   فوران – کاتوزیان – عیسوی – اسکاچپول -الف
   اسکاچپول– آبراهامیان – کاتوزیان – ارجمند -ب
   مهدوی– کسروی – آبراهامیان – کاتوزیان -ج
   آدمیت– کدی – ارجمند – عیسوی -د
  

  بهمن .ارشد سراسری . 89                                                                           ایران معاصر را بیشتر توضیح می دهد ؟نظریه ی دولت رانتیر ، کدام ویژگی دولت در   -26
   وابستگی دولت به نیروهای نظامی  -الف
   استقالل دولت از گروه های اجتماعی  -ب
   وابستگی دولت به گروه های اجتماعی  -ج
   ل دولت از منابع اقتصادی داخلیاستقال  -د
  

در کدام نظریه به عنوان عامل اصلی شکل گیری دولت های استبدادی در قـرون گذشـته ،                  ) کوچکی و پراکندگی این جماعات      ( ویژگی جماعات روستای      -27
  بهمن . ارشد سراسری . 89                                                                                                                                                                                                         قلمداد شده است ؟

  )همایون کاتوزیان ( نظریه استبداد ایرانی   -الف
   )ماکس وبر ( نظریه سلطانیسم   -ب
  )ان فوران ج( نظریه مقاومت شکننده  -ج
  )کارل مارکس ( نظریه شیوه تولید آسیایی   -د

            الف-27                                            ب- 26                                              ب    – 25                                    د            –24                               لف                     ا– 23                                    الف            – 22                                            الف    – 21       
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   وابستگی-الف
   دولت رانتیه-ب
   شخصیت اقتدارگرا-ج
  )انتظارات فزاینده ( نی جی  منح-د
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        157            107            57          ♣  7  
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        162            112            62      ♣     12  
        163            113            63      ♣     13  
        164            114            64        ♣   14  
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