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:چكيده

آندركهامجامعهازتصويريارائهباايراني،جامعهتاريخيجامعهشناسيدرغالبنظريرويكرد•
هرگونهيكلبهطورياوطبقاتاصناف،انجمنها،رشدمانعحكومتاستبداديوخودكامهقدرت
كنشگرنوانعبه»دولت«ياحكومتبهدادناصالتنتيجهدرواستبودهاجتماعيمستقلنيروي

كهموثري»اجتماعينيروهاي«عنوانبه»جامعهغياب«بهناگزيرجامعهتحوالتاصليعاملو
براساسمقالهاين.استشدهمنجرداشتند،ايرانجامعهاجتماعيتحوالتدرعمدهاينقش

برآندرهكميكندارائهايرانپيشانوسازيجامعهازبديليروايت،تاريخينهادگراييرويكرد
.شودميتاكيداجتماعيمتعددعامليتهايونهادها،نيروهانقش

ازي جامعه پيشانوس
ایران



روابطازاييدهپيچنسبتاشبكهبرمبتنيقاجار،دوراننهاديپيكربنديبديل،روايتايندر•
حاصلكهودبقبايلوايالتوبازارروحانيت،مركزي،حكومتيعنياصلينهادچهاربينمتقابل

برنهادكيسلطهازناشينهنهاديتعادلاين.بودنهادهااينبينپايدارينسبتانهاديتعادلآن
وشرايطدرريشهنهادي،تعادلاين.بودنهادهااينبينقدرتموازنهمحصولبلكهديگرنهادهاي

قدرتوايلينيروهايازتركيبيبرمبتنيكهداشتصفويهحكومتگيريشكلنحوه
بودايدئولوژيك

اصلي یعني شبكه نسبتا پيچيده اي از روابط متقابل بين چهار نهاد
حكومت مركزي، روحانيت، بازار و ایالت و قبایل



جامعهاينازتصويريارائهبرمبتنيايراني،جامعهتاريخيشناسيجامعهدرغالبنظريرويكرد•
همهامسرانجوآغازوداشتهوجودخودكامهاستبداديحكومتيكهميشهآنراسدركهاست
گفتمان«كليعنوانتحتآنازمقالهايندركه-رويكرداينبراساس.ميشودختمآنبهامور

نيرويههيچگونوبودهحكومتآنازمطلققدرت-ايمبردهنام»خودكامگيواستبدادزدگي
راحكومتخواستوارادهمقابلدراندامعرضومقاومتتوانكهموثرياجتماعيوسياسي

انجمنها،رشدمانعحكومتاستبداديومطلقهقدرتكهايگونهبه.نداشتوجودباشدداشته
.بوداجتماعيمستقلنيرويهرگونهكليطوربهياوطبقاتاصناف،

قاتمانع رشد انجمنها، اصناف، طب



متحكويادولتاجتماعي،مستقلنيروهايوطبقاتوجودعدمدليلبهايجامعهچنيندر•
ذاتبهقائمكهبلنداشت،بيرونيمشروعيتبهنيازيونبودهاجتماعينيروهايازهيچيكنماينده

ديدگاه،نايبراساسترتيببدينبودآنقدرتواقعيتازناشياساسادولتمشروعيتوبوده
اجتماعيطبقاتنهاين«ايراني،جامعهدراست،كردهبيانصراحتبهكاتوزيانكهگونههمان
بهبودندرتبلندپايههرچهاجتماعيطبقاتوميشد،شناختهاصلوماهويكهبوددولتبلكه

(بودندتروابستهدولت

مشروعيت دولت



گيزداستبدادگفتمانبرمبتنيايراندرتاريخيشناسيجامعهتالشهايمعدودهرچند•
ايرانيجامعهردتقديرقابلشناختيجامعهتاريخيمطالعاتكهكرداذعانبايدوبودهخودكامگي

دانستناصلوماهويبهتوجهباگفتماناينغلبهگفتبايدامااستكردهرشدگفتمانايندر
دراعياجتمنيروهايهايپوياييبهتوجهيبينتيجهدرواجتماعينيروهايمقابلدردولت
روهاينيهايزنيچانهومقاومتهاتعامالت،وجامعهتحوالتفروكاستنبهمنجرها،-تبيين

حليلهايتدراستبداد-مرجوهرج-استبدادمستمرچرخهعموميالگويبهحكومتبااجتماعي
.استشدهديدگاهاينطرفدارانسويازشدهارائه

امگيگفتمان استبداد زدگي خودك



حاكمايرانعهجامتاريخيشناسيجامعهبرراايستاييوسكوننوعيخودنوبهبهنيزامراينكه•
عنوانبه»دولت«ياحكومتبهدادناصالتباخودكامگيواستبدادزدگيگفتمان.استكرده

اززيرناگاجتماعي،مستقلنيروهايوجودعدمبهباوروجامعهتحوالتاصليعاملوكنشگر
تحوالترداجتماعينيروهايعامليتونقشبويژهويكديگربرجامعهودولتمتقابلتاثير

شنقكهموثري»اجتماعينيروهاي«مجموعةعنوانبه»جامعهغياب«بهوكردهغفلتجامعه
ميشودمنجرداشتند،ايرانجامعهاجتماعيتحوالتدرعمدهاي

ایيسكون و ایست



وجودعدمهبباورودولتبهدادناصالتباخودكامگيواستبدادزدگيگفتمانترتيبدين•
هاييلتحلدر.ميشودنزديك«محوردولت«رويكردهايبهناگزيراجتماعي،مستقلنيروهاي

تقابلمتاثيروقدرتاينهايريشهازغفلتباعثدولتقدرتبرزيادتكيه،«محوردولت»
چندانياسيسكشمكشهايبهمربوطمسائلبهرويكرد،اين.شودمييكديگربرجامعهودولت

حتيوهپرداختدولتبامبارزهبهمردمكهگوناگونيشيوههايشناختازوكندنميتوجهي
.ميشودغافلميگيرند،راآنقدرتاعمالجلوي

،«دولت محور»تحليل هاي  كشمكش 
سياسي



برآمدنبيينتدر،»خودكامگيواستبدادزدگي«گفتمانتبيينهايوتحليلهادر،«جامعهغياب»•
البته-گفتمان،ينابهقائالناتفاق،بهقريباكثريت.استمشهودكامالنيزخودكامگيواستبداد

اقليميجبربرمبتنينهجبرگرايارويكرديخودكامگي،واستبدادبرآمدنتبيينبراي-تفاوتهاييبا
بههمگيدارند،ريكديگباكهتفاوتهاييعليرغمپردازان،نظريهاينكردهانداتخاذجغرافياييو

.اندرگرفتهتاثيانگلس،وماركس»شرقياستبداد«نظريهازمستقيمغيريامستقيمصورت

ي بر جبر رویكردي جبرگرایانه مبتن
اقليمي و جغرافيایي



.استشدهائهارشرقيجوامعدراستبداديحكومتهايبرآمدنبرايكليتبييندونظريه،ايندر•
برايحكومتتمركزموگستردهبوروكراسيبراست،بودهانگلستوجهموردبيشتركهاولتبيين
جامعهاوضاعباحداقلنظريه،اين.ميكندتاكيدگستردهوآبكمجوامعدرعمومياموراداره

نداردهمخوانيقاجاريهدورهدرويژهبهبعدبهصفويهازايراني

انگلس



همچونحليلگرانيتسويازقبيلهايفئوداليسمبهويژهوفئوداليسم،همچونتعابيريكاربردنبه•
ويژهبهايرانامعهجاجتماعيوسياسيساختارترسيمبراي...وبنانيبائوساني،مينورسكي،،كدي

.استايرانيجامعهدراداريوسياسينظامتمركزعدمنوعيبيانگربهبعد،صفويهدورهاز



اعظمبخشنظامايندر«:نويسدمي،»ايقبيلهفئوداليسم«اصطالحتوضيحدر(1369)كدي•
بعضيدرحتيوكشاورزيجوامعمسئولهمچنينآنها.بودقبايلرهبراندستدرنظاميقدرت

نخبگانمبودكدليلبهغالبامركزيحكومتميكندبياننيزفلور.بودندشهريجوامعمواقعاز
بهكهبودزيرناگكشور،مختلفنواحيبامناسبارتباطيراههاينبودومركزيقدرتدرسياسي

برايكهچرابپذيردرامحليقدرتهايگيريهايشكلوقدرتدرتمركزعدمايگستردهطرز
(بودمحليقدرتهاياينهمكارينيازمندمالياتگردآوريوعمومينظمحفظ

نيكي كدي

اسي كمبود نخبگان سي
در قدرت مركزي



يتامنونظمحفظماليات،آوريجمعبهمنحصرعمومامركزيحكومتوظايفبراين،عالوه•
ممحاكعمومي،بهداشتپرورش،وآموزشهمچونعموميخدماتواموربيشتروبودعمومي
واشتدقراراداريدستگاههايازخارج...وعموميرفاهاقتصادي،وتجاريفعاليتهايقضايي،

بودغيردولتياجتماعينهادهايفعاليتحوزهدر

وظایف حكومت مركزي



شرايطبانميتوانددولتي،متمركزوگستردهاداريدستگاهيكباحكومتيكوجودترتيببدين•
.باشدداشتههمخوانيسنتيايرانجامعهاجتماعيوسياسيساختار

بهاستبداديحكومتبرآمدنبربود،ماركستوجهموردبيشتركهشرقياستبدادتبييندومتبيين•
.كندميدتاكيمستقلاجتماعينيروهايوطبقاتگيريشكلعدموجامعهپراكندگيدليل

روهاي شكلگيري طبقات و ني
اجتماعي مستقل



جامعهضعفيلدلبهبلكهآنقدرتدليلبهنهجامعهبردولتاقتداروسلطهتبيين،اينبراساس•
گفتمانكهيروايتمقابلدرتبيين،اينكشيدنچالشبهضمنشودميتالشمقالهايندر.است

دركهردكارائهديگريبديلروايتميكند،ارائهايرانجامعهاز»خودكامگيوزدگياستبداد«
تاكيددمتعاجتماعيهايعامليتونهادهانيروها،شناساييمعنيبه»جامعهبهبازگشت«برآن

تحوالتدرارتاثيرگذاجتماعينيروهايوعواملازتكثرگرايانهروايتيمقاله،ايندرلذا.ميشود
شدخواهدارائهقاجاريهتاصفويهدوره

گياستبداد زدگي و خودكام



رويكرد نظري
تحليل در بستر زمينه، زمان، و قدرت: نهادگرايي تاريخي

بهاسخپدرغربي،غيرجوامعازديگربسياريوايراندرنوسازيگامهاينخستينكهآنجااز•
نسبيمزيت(2004)ميگدالبيانبهكهبودغربيمدرندولتهايظهورازناشيجهانينوينشرايط

يگردمتوجهراايجديتهديدهايديگر،اهدافوجنگبرايمنابعسازماندهيوبسيجدرآنها
غيروامعجتحوالتدرخصوصگرفتهصورتتامالتوبازانديشيهاميكرد،سياسيقدرتهاي

الاعمودهيجهتدردولتبالمنازعقدرتبهباورازمتاثرزياديبسياريبهميزان،غربي
.بودشدهتحليلهاايندر»محوردولت«رويكردغلبهبهمنجركهبودتغييرات

»ردولت محو«غلبه رویكرد  ميگدال



وهادگرگوني،»محوردولت«ديدگاههايدراست،كردهبيان(2004)ميگدالكههمانگونه•
وردمداردرااصليمركزيتدولتآنهادركهفرآيندهاييازبخشيعنوانبهجامعهتحوالت

نقش-نترلكهايابژه-شودمياعمالآنهابرسلطهكهكسانيمقابلدر.اندگرفتهقرارتحليل
بخشهايلاستقالومقاومتوساختاربهتوجهيبيودولتمركزيت.دارندهانظريهايندركمي

ازبسيارينهمچنيوتوسعهزمينهدراوليهعمدهكارهايازبسيارياصليويژگيجامعه،پيراموني
ارائهيينهايتبوتحليلهادر»خودكامگيواستبدادزدگي«گفتمانغلبهاست،معاصرمطالعات

ازتغفلودولتمركزيتهميننتيجهنوسازي،باروياروييدرايرانجامعهتحوالتازشده
.استاجتماعينيروهايونهادهاعامليت

مركزیت دولت 



بيان1»محدودحاكميت«مفهومارائهبا(1967)اندرسونكههمانگونهكهاستحاليدراين•
تاثيرنيزنهاآازخودنوبهبهدارد،تاثيراجتماعينهادهايديگربركههمانگونهدولتاست،كرده

كهديگرياجتماعنهادهايشماربيمياندرنهاديعنوانبهرادولتبايدترتيببدينوميپذيرد
،)يگدالمترمينولوژيبراساسترتيببدين.گرفتدرنظرميدهند،شكلرااجتماعيحيات
.است»اجتماعيسازمانهايازآميزهاي«جامعهازتربينانهواقعتصوير(2004

دولت را به عنوان نهادي در ميان
ربي شمار نهادهاي اجتماعي دیگ



پيدريدگرگونواقتدارمسالهحلبرايكهعاملي،تكمدلهرگونهبرخالفتصويرايندر•
-مسلطجتماعياطبقهياودولتمركز،مثالعنوانبه–اقتدارمنسجمنسبتاموقعيتيكيافتن

نيازمندگرگونيدوسلطهبهترفهمبرايميباشند،دگرگونيواقتداركنندهتعيينعاملبهمنزلة
هستيم»جامعهدرمقاومتوسلطهمتكثرهايعرصه«گرفتندرنظر

حل مساله اقتدار و 
دگرگوني



ايندررتقدتوزيعنحوهوجامعهنهاديپيكربنديبرتاكيدباتاريخينهادگراييرويكرد•
يكيتاريخيينهادگراي.ميكندفراهممنظوراينبرايرامناسبيروشيونظريزمينه،پيكربندي

هزمينكهنهاديجديدرويكرداينويژگيهايجملهاز.استجديدنهادگراييهايشاخهاز
ووالتتحبرروابطاينتاثيروجامعهمتكثرنهادهاهايبينروابطمطالعهبرايرامناسبي

»ارتباطيويژگي«عنوانتحت(1986)هالكهآنچهبهتاكيدميكند،فراهمسياسيدگرگونيهاي
نفسهيفكهآنچهاجتماعي،ودولتينهادهايرسميويژگيهايازمهمتر:ميباشد،خواندمينهادها

كنشهاي،مطالعهموردنهاديپيكربنديچگونهكهاستايناستبرخورداربيشترياهميتاز
دهدميشكلراسياسيمتقابل

یكي نهادگرایي تاریخي
ي از شاخه هاي نهادگرای

جدید است



و كاتلين 2008)،( استينمو 2002)،( با توجه به ويژگيهاي برشمرده شده توسط پيرسون و اسكاچپل •
دازان اين نظريهپرويژگيهاي ديگري كه بهصورت پراكنده در آثار ديگر و ( 2002)استينمو تلن و 

هاي خاص رخدادرويكرد وجود دارد، ميتوان گفت مهمترين ويژگيهاي اين رويكرد، پرداختن به 
نهادي، مورد ندي واقعي، جدي گرفتن تاريخ و رديابي فرآيندهاي تاريخي، توجه به زمينه و پيكرب

و پيوند ه توجه قرار دادن قدرت و تضاد منافع در تحوالت نهادي و محوريت تحليلهاي با برد ميان
ساختار است-رابطه عامليت

پرداختن به رخدادهاي خاص واقعي



تاريخيردرويكيكاتخاذبهراآنهاناگزيرواقعي،رخدادهايبهتاريخينهادگرايانويژهتوجه•
اينبهتنهانهادگرايانبرايتاريخاهميت،دهدميتوضيح(2008)استينموكههمانگونه.ميكشاند

چونتاسمهمتاريخبلكهدهد،افزايشراتحليلبرايآنهاشواهدوارجاعاتكهنيستدليل
رخدادهاوهاگيريتصميمبرمستقيميتأثيركهدهندميرختاريخيزمينهيكدرونرخدادها

بهماوجهتجلبتاريخي،فرآيندهايبرنهادگراييتمركزداليلازديگريكيهمچنيندارد
استآهستهامادامنهپهنمدتطوالنياجتماعيفرآيندهايو»مهمبزنگاههاي

پهن دامنه اما آهسته



منفرديسازمانيانهاديزمينهيكبرندرتبهخودتاريخيتحليلهايدرتاريخينهادگرايان•
بررسيبههكپرداختهايدامنهپهنيامتوسطبردباهايتحليلبهمقابلدروميكنندتمركز

وكنندميملعكرده،متقابلكنشيكديگرباترگستردهزمينهيكدركهمتكثرينهادهاي
بهتاريخيدگراياننهاديگر،عبارتبه.پردازندميميگيرند،قرارترگستردهزمينهآنتأثيرتحت

پردازندمينهاديپيكربنديكليتثباتيبيياثباتوتاثيراتخاستگاهها،بررسي

اتي تاثيرات و ثبات یا بي ثب
كليت پيكربندي نهادي



مبتني بر نها از منظر نهادگرايان تعامل و كنش متقابل بين نهادها در يك زمينه گسترده نهادي، ت•
نيز ثباتي هماهنگي و روابط كاركردي بين نهادها نميباشد، بلكه تضاد و عدم توازن قدرت و بي

يد منافعبرخالف ديدگاه غالب مبني بر شكلگيري و ظهور نهادها در جهت تول. استبرجسته 
، بيان كرده است،»نهادها و تضاد اجتماعي«كتاب در (1992)جمعي، همانگونه كه جك نايت 

.  غاير ميباشندنهادها بيشتر منعكس كننده تضاد اجتماعي ميان كنشگراني با اهداف متفاوت و م



شكنكردنمحدودبرايكنشگرانبرخيتالشمحصولاجتماعينهادهاي«نايتنگاهاز•
بريدتاكباتاريخينهادگرايياساس،اينبر»كنندميكنشآنهاباكهاستديگراني

قدرتثباتيبهايتوازنبررسيبهگسترده،نهاديزمينهايندرموجودتضادونهاديپيكربندي
يدانندمنابرابركنشگرانمنازعاتتحولحالدرمحصوالتهمچونرانهادهاوپرداختهمنافعو

تضاد موجود در 
این زمينه نهادي

گسترده



ونهادهاشكلگيريدركنشگرانمنافعومنازعاتدادنقرارتوجهموردباتاريخينهادگرايي•
ساختاروحزبي،سيستمهايهمچونميانهايسطحنهادهايبر«كهنهادازتعريفياتخاذهمچنين

تاريخكهيافرادمياننظريپيونديك،»داردتاكيدهااتحاديههمچوناقتصاديذينفعگروههاي
-ساختار-ليتعامپيوندديگرعبارتبهيا-ميكنندراكاراينآنتحتكهشرايطيوميسازندرا

ميسازدفراهم

اديساختار گروههاي ذینفع اقتص ساختار-پيوند عامليت



»گيچسبند«برنهادي،محيطوسوژهبينرابطهبهتوجهباهمزمانتاريخينهادگرايياما•
آرايشهايهكمعنيبدين.ميكندتاكيدنيزتاريخيصورتبهگرفتهشكلنهاديآرايشهاي1

هادين)هر«زيرا.شوندنميدگرگونسادگيبهوهستندتاريخيفرآيندهايمحصولنهادي
(نهاد)قواعدمجموعههردرتغييروداردقراربزرگتريننهاديمجموعهدر(رسميغيريارسمي
زمينهازكهانيكسكهاستمحتملبسيارلذا.باشدديگرايمجموعهدرتغييربرداللتميتواند
(كنندمقاومتتغييرمقابلدرميبرندنفعموجودنهادي

دهدگرگوني سا



وتحولبرمبنيغالبديدگاهبرخالفنهادي،چسبندگيبرتاكيدباتاريخينهادگراييرويكرد•
رانهاديولتحازخاصيمدلبود،داروينتكامليمكتبازمتاثركهنهادهاتدريجيدگرگوني

.شدمطرح1»منقطعتعادل«مدلعنوانتحت(1984)كراسنرتوسطكهميدهدقرارخواكارمبناي
ازدورههاييآنهاادامهدركهسريعنوآوريهايو»گشايش«ازهاييدورهبرمنقطعتعادلمدل

كندميتاكيدداردوجود»شدگيقفل«يانهاديايستايي

نهاديچسبندگيبرتاكيد



قرارسيسياكنشگرانرويپيشمختلفيگزينههايگشايش،دورههايدرمدل،اينبراساس•
يانتخابهاوكردخواهدهدايتخاصيجهتدرراتاريخيمسير،گزينههرانتخابامادارد،
اين.شدخواهدناممكنياودشوارمسيراينازبرگشتكهايگونهبهكندميمحدودرابعدي
.ميشودياد»مسيربهوابستگي«عنوانتحتآنازكهاستفرآينديهمان



وهابرهه(1970)روكانو(1967)روكانوليپستمارتينازپيرويبه(1991)كوليروكولير•
رايكندمظهورايستاييوتعادلطوالنيهايدورهآندرپيكهگشايشوانفتاحاوليهدورههاي

كردهاند،اشارهخودكاردر(1991)كوليروكوليركهگونههمان.نامندمي»مهمبزنگاههاي«
باعثبترتيبدينودهندميرخمختلفيهايشيوهبهمختلفكشورهايدر»مهمبزنگاههاي«

متمايزيوهجداگانميراثوشدهمختلفجوامعتحوالتسيردرمتفاوتيمسيرهايگيريشكل
.كنندميتوليدكشورهربررا

دوره هاي طوالني تعادل و
ایستایي بزنگاههاي مهم



اجبهخوداز»ميراثي«چهبزنگاههااينكهشوددادهنشانبايدمهمبزنگاههايتحليلدر•
مكانيسمهاي-الف:برشمردهاند»ميراث«برايرامولفهسه(1991)كوليروكولير.اندگذاشته

يسمهايمكان-ب.شدهاندميراثتوليدباعثمكانيسمهاييچهكهمعنيبدين:ميراثتوليد
همراهبهرامنافعيآمدن،بهوجودمحضبهنهادهاازمجموعهايكهمعنيبدين:ميراثبازتولي
ويژگيهاي-ج.كنندحفظراخودموقعيتتاميكنندتالشنهادهاايندرقدرتصاحبانميآورند

.هستند»ممهبزنگاه«نتيجهومحصولكهاستصفاتيويژگيها،اينازمنظوركه:ميراثعمده
منجردولت-حزب-اتحاديهروابطازجديديمنظومهبهاستممكنمهمبزنگاه،مثالبعنوان

باشدشده

بزنگاههاي مهم
-روابط اتحادیه

دولت-حزب



درتالشهاييبامسيربهوابستگيميكندبيان(2000)ماهونيكههمانگونهترتيببدين•
تبيينرايبراعليفرآيندهايازتعميميقابلمجموعهميكنندسعيكهتاريخيجامعهشناسي

نهادگراياناستتضاددركنندشناساييمختلفجوامعهايشباهتياتفاوتها
ياديزاهميتازخاصرخدادهاييافرايندهاتواليوزمانبنديكهكنندمياستداللتاريخي

اجتماعيوسياسيزندگيدردائماكهبعدي،كنندهتقويتخودفرآيندهايزيرااستبرخوردار
دهندميتغييرراخودازبعدتحوالتنتايجميكنند،ايفانقش

زمانبندي و توالي فرایندها یا رخدادهاي خاص يفرآیندهاي عل



ويالگدومسير،بهوابستگيمطالعاتچارچوبدر(2000)ماهوني،(2002).اسكاچپل،وپيرسون•
به(2000)اهونيمنظرازمسيربهوابستگيتحليلهاينوعيك.استكردهشناساييراتواليعمده

.ميپردازند«واكنشيتواليهاي»مطالعه

ه مسيرتحليلهاي وابستگي ب



پيشينادهايرخدبهواكنشيمرحله،يكدررخدادهركه،هستندواكنشيمعنيبدينتواليهااين•
كهاستيپيامديانتيجهنوعانهايي،رخدادواكنشي،تواليهايدر.استبعدمرحلهرخدادعلتو

پيامدياتيجهناينبهمنجركهمسيريبهعنوانميتوانرارخدادهازنجيرهوميگيردقرارمطالعهمورد
نهاييپيامدونتيجهتعييندرسزاييبهاهميتازتوالي،اوليهرخدادهاي.گرفتدرنظراستشده

ورتصبهزمانطولدراوليهرخدادهايايندركوچكيتغييرهرگونهزيراهستندبرخوردار
اشتدخواهدهمراهبهرامتفاوتينهايينتيجهكهشدهبزرگيتغييراتباعثانباشتي

زنجيره 
رخدادها



مي«كنندهقويتتخود»تواليهايتحليلبهمسيربهوابستگيپژوهشگرانازبرخيدوم،الگويدر•
خاصينهادالگوييكمدتطوالنيبازتوليدوگيريشكل،هاتوالياينويژگي.پردازند

بانهاديپيدايشوتكوينهايدورهكننده،تقويتخودتواليهايالگويبراساس.است
داردتصادفيخصلتيوداردارتباط»مهمبزنگاههاي«

.

ي بازتوليد طوالن
مدت ادفيخصلتي تص



نتايجيوقوع-رايانهجبرگيااحتمالي-تبيينياپيشبينيدرتئوريتواناييبهعدمبودنتصادفي•
كوليرآنچهمتضمنكهميافتدكاربه»فزآيندبازده«ديناميسمبعد،مراحلدرامادارداشارهخاص

يدايشپوتكويندورههايبرخالف.ميباشدينامند»بازتوليدمكانيسمهاي«(31:1991)كوليرو
اينحقيقت،رد.هستندتئوريهاازمستخرجمكانيسمهايباتبيينقابلنهاديبازتوليدنهادي،

قفلباعثهكباشندموثرايگونهبهعليصورتبهاستممكننهادي،بازتوليدمكانيسمهاي
سازنددشوارراآنبردنبينازوشوندموجودنهاديالگويشدن

يدمكانيسم هاي بازتول



براساس.يباشندممحورقدرتتبيينبرمبتنيهايمكانيسمنهادي،بازتوليدمكانيسمهايجملهاز•
وميكنندوزيعتنابرابريصورتبهراهزينهوسودنهادها،مسير،بهوابستگيمحورقدرتتحليل

منافعداراينهادييدبازتولمقابلدرنوعاهستند،برخوردارمنابعازمتفاوتيميزانبهكهكنشگراني
ياادافراغلبكهصورتيدرحتينهادهامحور،قدرترويكردبراساس.بودخواهندمتضادي
اينودوجازكهنخبگانيكهدليلاينبهميكنندمقاومتباشندآنهاتغييرخواهانگروهها

هستندآنهابازتوليدتقويتبرايكافيقدرتدارايهستندمنتفعنهادها

رویكرد قدرت 
محور



اريخيتنهادگراييرويكردموردنظرمنقطعتقاطعمدلمبنايبرشدخواهدتالشمقالهايندر•
برخالفمهم،يتاريخبزنگاهيكبهعنوانصفويهحكومتگيريشكلچگونهكهشوددادهنشان

منطساسبراكهشدموجبرارخدادهاييسلسله،»خودكامگيواستبدادزدگي«غالبگفتمان
مياندرقدرتوازنتبرمبتنيتعادلداراينهاديپيكربندييكشكلگيريبهواكنشيتواليهاي
شدمنجرقاجاريهدورهدرجامعهمختلفنهادهاي

سلسله رخدادهایي



روششناسي تحقيق

يدتاكباومنقطع،تقاطعمدلبراساسآندركهاست1»زمانيدر«تاريخينوعازروپيشمطالعه•
كنندهقويتتخودتواليهايوواكنشيتواليهايالگوييعنيمسيربهوابستگيالگويدوبر

اريهقاجحكومتدورانتاصفويهحكومتلگيريشكزمانازتاريخيرخدادهايوتحوالت
پيوند»تاريخيعليت«يعنيعليت،ازخاصيبرداشتبامنقطعتعادلمدل.شدخواهدبررسي

نسبتجهيتوقابلزمانيفاصلهدراستممكناوليهرخدادكاملنتيجهآن،براساسكهميخورد
مالحظهايبلقازمانبهكنندهخودتقويتفرآيندهايزيراكندبروزتاريخيعلتيابزنگاهبه

دارندنيازنقشايفايبراي



.باشدهمراه»ابيانتهعقبگردتله«عنوانتحتمهميمشكلبااستممكنعليت،ازبرداشتاين•
است،تواليمرخدادهايكنندهشروعكهبنيادينيعلتيافتنبرايپژوهشگرانكهمعنيبدين
گرفتاراستممكنزماندرمعنادارشروعنقطهيككردنمشخصبرايمعياريكداشتنبدون

كهكردهاندرائهاموضوعاينازاجتناببرايمختلفيپيشنهادهايشوندانتهابيتاريخيعقبگرد
سيرنآدركهدهيمميقرارخودكارمبنايرا»مهمبزنگاههاي«و»گسستنقاط«ميان،اينازما

.شودميدادهجهتجديديمسيردروشدهگسستهتاريخيتحوالت

ي انتهاعقبگرد تاریخي ب



ستفادها«تاريخيروايت«تكنيكازنيززمانيفرآيندهايدرعليروابطبيانبرايهمچنين•
خاصيعليسيرمازگاميبهگامتوصيفميتوانند،تحليلگرانروايي،استداللطريقاز.كردهايم

ميشودنهايينتايجبهمنجراوليهگسستنقطهآنطيكه

توصيف گام به گامي



(2005)لنتواستريكهمچوننهادگرايانيكهايمدادهقرارمبنارانهادازتعريفيمقالهايندرا•
عناصر»خالصهطوربهرانهادها(2005)تلنواستريك.اندكردهارائه(2002)استينموووتلن

.اندكردهتعريف«اجتماعينظمسازنده



ازخاصيگروههايرفتاربامرتبطتوقعاتوانتظاراتبيانگرنهادها،تعريف،اينبراساس•
جمعيورتصبهوشدهتاييداجتماعيلحاظازكههستندخاصيهايفعاليتانجامياكنشگران

اينبراساسكهميكننداشارهدواين(9:2005)تلن،واستريك.هستندشدهپذيرفته
رنظردنهادعنوانبه...وصنفيهاياتحاديهمانندخصوصيسازمانهايحتيودولتتعريف،

نهادعنوانبهتوانميميزانيبهراجمعيكنشگرانياسازمانهاكهشرطاينبه.شوندميگرفته
شدهناختهشرسميتبهعموميصورتبهخاصيشيوهبهآنهاعملكردووجودكهگرفتدرنظر

واجتماعيهنجارهايبوسيلهسازمانهااينپشتيبانيطريقازاينوباشندخاصيامتيازدارايو
گيردميصورتآنهابهمربوطاجراييقابليت

رسميت



دولتطريقازآنهافعاليتمجوزباشدداشتهامكانكهزمانيتاتجاريهاياتحاديهمثالعنوانبه•
ايندوجوكهجوامعيدراما.هستندسازمانصرفاشوند،اعالمغيرقانونيوممنوعياوشدهلغو

وشوند،ايتحمشدهپذيرفتهسياسيهنجارهايوجمعيارزشهايوسيلهبهآنهافعاليتوسازمانها
كنند،اعمالياقتصادكنشگرانبر،اندشدهتاييداجتماعيلحاظازكهرامحدوديتهاييبتوانند

(شوندميگرفتهدرنظرنهاد

ارزشهاي جمعي و هنجارهاي 
سياسي



نهادهايهموميرسنهادهايهمكهاندپذيرفتهرانهادازتعريفيتاريخينهادگرايانترتيببدين•
نهادهايابلمتقاثركنندهمنعكسافراد،واقعيرفتارآنهانظرازوگيردميبردررارسميغير

ازايگستردهومغشوشمجموعهبرايرسميغيرنهادهاياصطالح.استرسميغيرورسمي
بردهكارهبمدنيجامعهوطايفهقبيله،،خويشاونديگروههايفرديهايشبكههمچونهاپديده

.استشده

نهادهاي رسمي  نهادهاي غير 
رسمي



غيرنهادهايآن،براساسكهپذيرفتهايمرا(2004)لويتسكيوهلمكتعريفمقالهايندرما•
وبمصمجاريازخارجوبودهنانوشتهمعموالكهمشتركاجتماعيقواعدازعبارتندرسمي

موردتيسننهادهايتعريف،اينبراساسميشوندادارهوكردهبرقرارارتباطشدهايجادرسمي،
جاريمازخارجكهكردبنديطبقهرسميغيرنهادهايمجموعهزيرميتوانراتحقيقايننظر

كنندميفعاليتوگرفتهشكلحكومتينهادهاييادولت

ال قواعد اجتماعي مشترك كه معمو
نانوشته بوده



ندي نهادي سنتيپيكربشكل گيري زمينه هاي : صفویهواكنشيتواليهاي تحليل 

نقطعيكنوانعبهبايدآنازپيشتاريخيهايدورهبامقايسهدرراصفويهحكومتگيريشكل•
حكومتيگيرشكلنحوهكردتلقيجديدجامعهيكموجوديتبرايشروعينقطهوگسست
.داشتآنازپيشحكومتهايبااساسيتفاوتيآنبنيادهايوصفويه

شاه اسماعيل صفوي



و(اوليهاهانشبويژه)صفويشاهانرابطهوداشتهايليغيروشهريخاستگاهيصفويهحكومت•
وقبيلهاييوندهايپووابستگيبراساسنهصفويه،نظاميوايلينيروهايبهعنوانقزلباشنيروهاي
ديگرسوياز،فورانصوفي؛كاريزمايوعقيدتيمرامنوعيبرمبتنيسويكازبلكهطايفهاي

شاهانمجموعدر.بودعثمانيقدرتتمركزمقابلدرايستادگيجهتمشتركسياسيانگيزههاي
ارشديت،(ع)اظمكموسيامامبهخودانتساب:ميگرفتندبهرهمشروعيتاساسيمنبعسهازصفوي

يزگرددخترازدواجطريقازصفويپادشاهانبهخودانتسابوصفويصوفيهايمراتبسلسلهدر
(ع)حسينامامباسوم

كاریزماي صوفي



،سياسيويمذهبمتعددانگيزههايمبنايبرايليوشهرينيرويدوخوردنپيوندترتيببدين•
صفويهطرفداريليانيروهايكهبهويژه.شدقدرتمتكثرپايههايباحكومتيشكلگيريزمينهساز

جملهازلفمختعشايروايالتوقزلباشانجملهازمختلفقبايلوايالتازبودتركيبيخود
همانقدرتمتكثرهايپايهبرصفويهحكومتشكلگيري...ولرها،كردها،چغتايها،طالشها،
»اكنشيوتواليهاي«الگويمنطقبراساسچگونهدادخواهيمنشانادامهدركهاستاوليهايرخداد

ويژهاينهاديميراثشكلگيريبهمنجرواكنشيرخدادهاياززنجيرهايدرآوردنجنبشبهبا
داشتتداومقاجاريهحكومتتاكهشد

تواليهاي واكنشي«منطق الگوي
شاه عباس اول



خدماتلمقابدرآنهابهتيولواگذاريوقبايلوايالتنظامينيرويبهصفويشاهاناتكاي•
خودمختاريميزانيازقبايلوايالتبرخورداريتدريجبهوايالتيافتنقدرتزمينهساز،نظامي
شدنموروثيدشتقسيمقبايلوايالتروسايميانكشوركهبهگونهايشدخودتيولدرنسبي

اياالتكومتحتصديومربوطتيولدرخودبهوابستهايلبههمراهايالتروساياستقرارتيولها،
روقلمبهراكشورتدريجبهتيولدارانتوسطمجاورشهريوكشاورزيجوامعووالياتو

.كردتبديلخودمختارومستقلنسبتاايليحاكميتهاي

ودخودمختاري نسبي در تيول خ



مينورسكي(1369)كديهمچونكسانيسوياز»قبيلهايفئوداليسم«اصطالحبردنبكار•
راصفويهدورهسياسياجتماعينظامتوصيفبراي(1978)بنانيو(1971)بائوساني،(1368)

دانستواقعيتهميننشانگرميتوان

فویهتوصيف نظام اجتماعي سياسي دوره ص



درخصوصموجودرويكردبرخالفاستكردهبيان(1378)زادهرجبكههمانگونهواقعدر•
منشاآسيايي،دتوليشيوهويژهبهوايرانكشاورزيسازماننوعبراساستيولدارياستمرارتبيين
تداومتعلوداشتهقبايلوايالتومركزيحكومتميانقدرتتوازندرريشهتيولدارينظام
استبودهقدرتكاملقبضهدرگروهدواينازهريكتواناييعدمنيزآن

وه نوع سازمان كشاورزي ایران و به ویژه شي
توليد آسيایي



:داشتريكديگبهدواينمتقابلنيازدرريشهايالتسرانوصفويشاهانميانقدرتتعادل.•
فراگيركومتيحتشكيلبهقادركاريزماييويژگيباايدئولوژييكداشتنبدونايلينيروهاي

صفويشاهان.نندكفراهمراايدئولوژيكينيرويچنينتوانستندكهبودندصفوياناينونبودند
نيروييازمندننيزدشمنانبامقابلهوآنتداومبرايبلكهحكومت،تاسيسمرحلهدرتنهانهنيز

.بودندايالتنظامي

یك ایدئولوژي با ویژگي 
كاریزمایي



نتيجهدرقزلباشايالتسرانوصفويشاهانميانمعنويپيوندهايشدنسستتدريجبهاما•
موجوديوقزلباشهامعنويرهبربهعنوانويموقعيتكهچالدرانجنگدراسماعيلشاهشكست

شاهاندريجيتشدندنيويدليلبهفرآينداينتشديدوكردتضعيفراناپذيرشكستوالهي
ازتقاللاسجهتدرصفويشاهانتالشمقابلدروايالتسرانگرفتنقدرتبهمنجرصفوي

شدمركزيحكومتدستدرقدرتبيشترهرچهتمركزوخودآورندهبهوجودنيروهاي

ران سست شدن پيوندهاي معنوي ميان شاهان صفوي و س
ایالت قزلباش



:جهت بودسه تالش شاهان صفوي در. •
بهاقدامشهاقزلباازبينيازيوتضعيفبرايصفويشاهان:جديدايليهاياتحاديهتشكيل-1

ينا.كردندقشقاييايلياتحاديهوها«شاهسون»همچونجديديايليهاياتحاديهتشكيل
ميشد،كيلتشمركزيحكومتاهدافومنافعراستايدرابتدادرهرچندهااتحاديهوكنفدراسيونها

سياسياقداماتيهبرامركزيحكومتكهگونهايبهشدندميتبديلمستقليقدرتبهخودبتدريج
.انگيختبرميكنفدراسيونهااينقدرتكاهشوتضعيفبراينظاميو



وناييتواازقبايلوايالتتضعيفجهتدرحتيصفويشاهانكهميدهدنشاناقداماتاين•
اقداماتيناو.بودندديگرقبايلوايالتحمايتجلبنيازمندونبودهبرخورداركاملاستقالل

هاياتحاديهدنسربرآورباعثبلكهنشدمنجرايليهاياتحاديهتضعيفبهتنهانهنهايتدرآنها
شدنيزجديدقدرتمندايلي

یليتضعيف اتحادیه هاي ا



كاهش:غالمانازمتشكلدائمينظامينيرويتشكيلوحكومتيبوركراتيكبخشتقويت-2
بوركراتيكهاينيروبيشترهرچهگسترشطريقازايليخودمختارومستقلنسبتانيروهاينفوذ

براييصفوشاهانديگراقداماتجملهازدائمينظاميهنگهايتشكيلوحكومتبهوابسته
ادارينيروهايبهزنياوتيولداريشيوه.بودقدرتبيشترهرچهتمركزوايالتازبينيازيواستقالل

ازخارجكهانجاميدبوركراتيكينيروهايگسترشورشدبهخراجومالياتاموردرمتخصص
بودندسربرآوردهروستايي-شهريبخشهايدرونازغالباوايالت

ل و كاهش نفوذ نيروهاي نسبتا مستق
خودمختار ایلي



بايلقبهبيشترهرچهروند،ايندرصفويشاهانكندميبيان(32:1369)كديكهگونههمان•
خواندهطلبمرجوهرجاكنونمركزي،دولتكنترلبرابردرمقاومتدليلبهكهخودطرفدار

شاههمچنين.دپرداختن(تاجيك)پارسيقديمديوانساالرانحمايتجلببهونمودهپشتميشدند،
برعالوه)وميسنيرويبهمتوسلايالت،بهوفادارووابستهنظامينيرويازنيازيبيبرايعباس
دائميشيارتكهشدارمنيوگرجي،(قرقيزي)چركسيغالمانازمتشكل(ديوانساالرانوايالت

نداشتوفاداريشاهشخصجزهيچكسبهوبوددسترسدرهميشهكهآوردهوجودبه

ر به ایالتبي نيازي از نيروي نظامي وابسته و وفادا



ازدرازمدتدري،ايلغيرجديدنظامينيروهايبهكارگيريوحكومتيبروكراتيكبخشتقويت•
وهاينيرورود،سويكاز.انجاميدحكومتازقبايلوايالتاستقاللوتقويتبهجهتدو

درخودكهكردفراهمجديدياشرافيتگيريشكلبرايرازمينهجديد،نظاميوبوركراتيك
.شدتبديلحكومتازمستقلنيروييبهمدتدراز

تقویت و استقالل ایالت و قبایل



ومزدتپرداخبرايدومعباسشاهوصفيشاهعباس،شاهبهويژهصفويشاهان،ديگرسوياز•
ديدجشيوهمركزي،حكومتبهآنهادائميوابستگيجهتدرجديدنظامينيروهايمواجب

بهتوجهابكهگرفتندپيشدرراسلطنتيدرآمدهايازارتشمخارجومواجبمستقيمپرداخت
تحتيازمينه)ممالككاهشوحكومتيخاصهامالكگسترشنيازمندارتشسنگينمخارج

بودآنهابيشترهرچهتضعيفو(ايلياشرافاداره



هايجنبهشدنكمرنگبهدليلصفويشاهان:جديدبخشمشروعيتمنبعيكجستجوي
بهعنوانشيعيفقهبهقزلباش،ايالتباآنهامعنويپيوندشدنسستآنپيدروخودكاريزماتيك

ديگرعامل.دشدنمتوسلقزلباشهاصوفيانهطريقتازمستقلوجديدبخشمشروعيتمنبعيك
ثبيتتبرايصفويشاهان.بودحكومتيكاجراييضرورتهايازناشيفقها،گرفتنقدرت

يكزمينهسازتداابكهراايمانشوربرمبتنيصوفيانهايدئولوژيكهبودندآننيازمندخودحكومت
كنندجايگزينتثباباونهادمندحكومتيكبرايمناسبيايدئولوژيبابودپرشورپيروزيوقيام

منبع مشروعيت بخش



نيازمندياجرايامورديگروقضاوتكشاورزي،تجارت،قبيلازعمومياموربهرسيدگيهمچنين•
فقيهايعلمحضورلذا.ميكردفراهمراآنشريعتوفقهزمانآندركهبودحقوقيمبناييك

سلطنتدورانيعنيصفويه،دورهاواخردركردپيداضرورتصفويهحكومتيدستگاهدرمتشرع
شاهازراخوداللاستقكهيافت،افزايشميزانيبهفقهاقدرتحسين،سلطانشاهتادومعباسشاه

كهرسيدندجاييبهوشدنددوازدهمامامنيابتبرمبنيخودويژهحقمدعيوكردهتثبيتكامال
ميكردندكنترلراصفويشاهان

ينشاه سلطان حس



صوصدرخمهمينكتهبيانگرصفويه،دورهطيجديدمذهبيمناصبومقاماتپيدرپيآمدنپديد
مناصباينازيكهر.ميباشدعلماباپيونداستمراربرايصفويشاهانتالشوعلماافزونروزاستقالل
نمودنراهمفازكهميشدندتبديلتشريفاتيوموروثيديوانساالرانه،مقاماتيبهمدتيازپسمذهبي

اداريگاهدستازبيروناعلموبارزفقهايوعلماكهچرا.بودندناتوانصفويشاهانبرايالزممشروعيت
اينحمايتلبجطريقازمشروعيتكسببرايبناچارصفويشاهاندليلهمينبهو.ميآمدندپديدصفويه

كهبياورندپديدجديديمذهبيمناصببودندمجبوربوروكراتيك،محدوديتهايبرغلبهوفقهاوعلما
آمدنپديدبهيتوانمنمونهعنوانبهخصوصايندر.ميگرفتندقرارقبلازماندهبجاتشريفاتيمناصبمافوق

.فتميگرقراراالسالميشيخمنصبمافوقكهكرداشارهحسينسلطانشاهزماندرمالباشيمقام

ي براي استقالل روز افزون علما و تالش شاهان صفو
استمرار پيوند با علما



ومتيحكدستگاهدرعلماافزونروزيافتنقدرتكناردر•
ازينزمباعلماخوردنپيوندهمچونديگريعواملصفويه،

باپيوندوارتباطگسترشسيورغالهاووقفيزمينهايطريق
ومدنيوشرعيامورادارهطريقازاجتماعيمختلفاقشار

بامحكمپيوندهمچنينواختالفاتودعاويفصلوحل
عمنافصفوي،دربارازعلمامادياستقاللباعثاقشار

تجارهمچونبازارمختلفگروههايزميندارانبوبامشترك
رديدگعلمابيشترهرچهاجتماعينفوذواصنافاعضايو

علمانفوذ اجتماعي هرچه بيشتر



ورهاشهگسترشآنپيدروصفويهحكومتاستقرارفوق،تحوالتوجريانهاموازاتبه•
ديگرايكشورهباسياسيوتجاريروابطگسترشوارتباطي،راههايوكاروانسراهاهمچنين

گسترشفراهمبازاريانيعنيايرانجامعهنيرويسومينيافتنقدرتورشدبرايرامناسبيشرايط
داشتهمراهبهرااصنافتوسعهورشد،اقتصاديرونقوصنايع

بازاریان نيروي  



هرهاششديدكنترلچارچوبدروبودهشهرياقتصاديعمدهمحوراصنافاينكهبهگونهاي•
دخدايانكياسفيدانريشانتخاببودندبرخوردارخودسامانينوعيازمركزيحكومتتوسط

واصنافانسرميانتوافقومذاكرهبراساسمالياتتعييناصنافاعضايرايبراساسهرصنف
صنفيايهمحكمهبهارجاعباداخلياختالفاتفصلوحلدرنسبياستقاللودولتيمقامهاي
نسبيقاللاستوخودسامانيبرشاهديميتوانراصنفهرسفيدانريشونقيبازمركبرايگان
ديگرماعياجتنيروهايباراپيوندهاييتدريجبهاصناف.گرفتدرنظرصفويهدورهدراصناف
ازنافرمانيونارضايتيخطركهگونهايبهكردندبرقرارصوفيانهاخوتجمعيتهايوعلماهمچون

شديديلكنتركردميسعيصفويهحكومتدليلهمينبهوداشتوجودآنهاسويازحكومت
كنداعمالاصنافبررا

گانارجاع به محكمه هاي صنفي رای خودساماني



شروعقطهنوتاريخي»مهمبزنگاه«يكعنوانبهصفويهحكومتشكلگيريترتيببدين•
هرچهكهشداياقتصاديوسياسياجتماعي،نيروهايپيدايشبهمنجرواكنشيرخدادهايسلسله
.كشيدندميچالشبهراصفويهحكومتتمركزگرايانهتالشهايبيشتر

تالشهاي 
تمركزگرایانه



ديگروباسعشاهتمركزگرايانهتالشهايكهميدهندنشاننيزصفويهدورهتحوالتازالكهارت•
عفضباعثمدتدرازدرميرسيد،بهنظركارآمدومفيدمدتكوتاهدرهرچندصفويشاهان

.شدركزيمحكومتقدرتبرابردراجتماعينيروهاييافتنقدرتوحكومتنظاميواقتصادي
ومتحكسقوطوزوالعليرغمكهبودندبرخوردارحكومتازاستقالليچنانازنيروهااين

هاينيرواينبامركزيحكومتخاصروابطمعلولنيزخودزياديميزانبهكه-صفويه
دادندادامهخودحياتبههمچنانبوداجتماعي

در قدرت یافتن نيروهاي اجتماعي
برابر قدرت حكومت مركزي



استمرار ميراث نهادي صفويه: افشاريه و زنديه2

.كرددهمشاهزنديهوافشاريهحكومتدودرميتوانآشكارطوربهراصفويهنهاديميراثدوام•
اشرافيتمجددتالشبهعنوانبايدراافشاريهحكومتتشكيلوافغانهابامقابلهدرنادرشاهاقدام
غانهاافمقابلدرصفويهحكومتدوبارهاحيايهدفباوصفويهحكومتازماندهبهجاايلي

ازپسونشاندتختبرراصفويطهماسبشاهافغانها،برغلبهازپساوزيرا.گرفتدرنظر
ويينجانشراسومعباسشاهنامبهاوخردسالفرزندعثماني،تركانازطهماسبشاهشكست

حسينلطانسشاهبيوهمردم،حمايتجلبومشروعيتكسببراينيزويجانشينعادلشاهكرد
دادنادرشاهنوهشاهرخهمسريبهصفويهاستمرارواحيانشانهبهرا

هدوام ميراث نهادي صفوی



جهتردصفويهنهاديميراثازماندهبجااجتماعينيروهايتاثيرنادرشاهدورهدربراينعالوه•
نيروهايندهنمايبعنواننادرشاه.ميشودديدهوضوحبهنيروهااينمياننهاديتعادليكبهرسيدن

فويصقدرتمندوقويشاهيكگيريشكلازاماكرداحياراصفويهحكومتهرچندايلي،
زارااودوم،طهماسبشاهخودسرانهاقداماتمشاهدهمحضبهدليلهمينبه.كردجلوگيري

نشاندتختبرجايشبهرااوماههچندپسروكردخلعسلطنت

اه اقدامات خودسرانه ش
طهماسب دوم شاه طهماسب دوم



وزنگنهات،بيافشار،ايالتسران.باشيمميايلينيروهايمجددگرفتنقدرتشاهد،دورهايندر•
اقواممجموعهازنادرسپاهو(131:1378،فوران)رسيدندديوانساالريدرمهميمناصببهشاملو

ازكهميشديلتشكبختياريهاوكردهابلوچها،ازبكها،افغانها،تركمانان،همچونمختلفيايالتو
بودندبرخوردارمطلوبياقتصاديوسياسيموقعيت

قدرت گرفتن مجدد 
نيروهاي ایلي



اعياجتمعمدهنيرويدوواكنشبابرآمدقدرتانحصاردرصددنادرشاهكههنگاميهمچنين•
اهيپادشاعالمباصفويه،حكومتاستمرارجهتدرعلما.شدمواجهايالتسرانوعلمايعني

علماراقتداوفعاليتقلمروبرنادرشاهمحدوديتهاياعمالبرابردروكردهمخالفتنادرشاه
باهتفاهمنامامضايوعرفمحاكمبهقضايياموركردنمحدودوقفي،اموالتوقيفهمچون

اومتمقبهاسالميمذاهبپنجمشاخهعنوانبهتشيعمذهباعالمبرمبنيعثمانيحكومت
برخاستند

محدود كردن امور قضايي



شتهكبااماشدعلماموقعيتتضعيفباعثمدت،كوتاهدروظاهردرنادراقداماتاينهرچند•
دليلهبروحانيتبراينعالوهآوردند،رويشيعهآيينبهسرعتبهويجانشيناننادر،شدن

ايرانتدولكنترلدرديگركهشدسببامراينوكردهمهاجرتعراقبهنادرشاهسياستهاي
.كردندپيدادولتبهنسبتبيشترياستقاللبروزروزدليلهمينبهونباشند

تضعيف موقعيت علما



نايمقاومتبانيزقبايلوايالتسراننفوذوقدرتكردنمحدودجهتدرنادرشاهاقدامات•
درود،برآمآنهاسركوبدرصددابتداقبايل،وايالتبامواجههدرنادرشاه.شدبرورونيروها
جلبارآنهامشاركتوهمكاريايگونهبهنمود،تالشسرانجامامابودموفقنيزمواردبرخي

وخراسانردبختياريايالتاجباريسكونتبراينادرشاهاقدامبهميتواننمونهعنوانبه.كند
(كرداشارهاقداماينبرابردرمقاومتدليلبهآنهاهمكاريجلببراياوتالشسپس

الت سكونت اجباري ای
نبختياري در خراسا



پايانبهشاهنادرتمركزگرايانهگرايشهايباايالتتقابلاثردرنادرشاهسلطنتدورانسرانجام•
.كردصادرراايرانيسردارانتوقيففرمانخويشهوادارافغانسرانگردآوريبانادر.رسيد

رادرناوپرداختتوطئهبهديگرايعدهياريبهفرماناينازاطالعمحضبهقاجارمحمدخان
كشتند

گرايشهاي 
تمركزگرايانه نادرشاه



وحياتجديدتجهتدروصفويهدورهدرشكلگرفتهايلياشرافيتتالشبانيززنديهحكومت•
كرد،لقبايازاتحاديپشتوانهبهزندخانكريم.گرفتشكلصفويهحكومتاستمرار

شاهنوانبهعراسوماسماعيلشاهنامبهصفويخردسالشاهزادگانازيكي،زندو(بختياري)لر
قراراريبختيسرانازتندووزندخانكريمدستدرواقعيقدرتهرچندنشاندتختبرايران

داشت

كريم خان زند



راالرعايايلوكسپسوالدولهوكيللقبابتدابلكهنخواندشاهراخودوقتهيچزندكريمخان•
نداردشاهيهداعيويكهبودنكتهاينبيانگرضمنيبهطورموضوعاين.كردانتخابخودبراي
شيعهآيينرسميطوربههمچنينزندكريمخان.استصفويهحكومتاستمراراوحكومتبلكه

بهاجتماعيزندگيدرمحدوديوظايف(46:1356.،الگار؛163:1378فوران،)كرداحيارا
شدناحياشرعمحاكموشدمحولشيعهروحانيت



.شدفراهمبازارنيروهايمجددگرفتنقدرتبرايمساعديشرايطهمچنين،دورهايندر•
،هاادهجدرامنيتبرقراريباوكنداحياراكشاورزيوبازرگانيكردتالشزندكريمخان

همهازوزيربناييطرحهايوعموميبناهاياحداثايران،بهبازگشتبهبازرگانانازدعوت
وازرگانيب.كندفراهماقتصاديمجددرونقبرايرامساعديزمينهمالياتها،معقولميزانمهمتر،
پرداختخودتخصصيكاالهايتوليدبهمنطقهوشهرهرديگرباروشداحياصنعت

ایراندعوت از بازرگانان به بازگشت به





وازن تثبيت پيكربندي نهادي مبتني بر ت: دوره قاجاريه3
قدرت

منجرقاجاريه،حكومتشكلگيريتاريخيويژهشرايطباواكنشيرخدادهايزنجيرهزمانيتالقي•
حكومت،نهادرچهاميانقدرتتوازنبرمبتنيتعادلداراينهاديپيكربنديوميراثتثبيتبه

خوديهزندوافشاريهحكومتهايهمچونقاجاريهحكومت.شدعشايروايالتوبازار،روحانيت
سابانتطريقازمشروعيتكسبجهتمحمدخانآغا.دانستميصفويهحكومتميراثداررا

عهدوستبكمربرراصفوياسماعيلشاهشمشيرتاجگذاريهنگامبهصفوي،شاهانبهخود
.گيردكاربهتشيعازحمايتودفاعدرراشمشيرشوقدرتكهكرد

ستهنگام تاجگذاري شمشير شاه اسماعيل صفوي را بر كمر ب



لحاظزندبودبيرونيبخشمشروعيتمنبعيكنيازمندصفويشاهانبرخالفقاجارشاهاناما•
بينرداقتصاديوسياسياجتماعي،قدرتآندركهبودندروروبهايجامعهبانيزاجتماعي
حوالتتطيگرفتهشكلاجتماعينيروهايقدرت.بودپراكندهمختلفياجتماعينيروهاي
.ودندببرخوردارخودمختاريوخودسامانيميزانيازنيروهااينوشدهنهادينهاكنونگذشته،

بازاريژهبهواجتماعينيروهايديگرراخودپيوندهايوشدهمستقلحكومتازعلماوروحانيت
دندبوشدهتبديلنهاديكبه،اخباريهابراصوليانغلبهاثردروبودنددادهگسترش

يرونينيازمند يك منبع مشروعيت بخش ب خودساماني و خودمختاري



تاييروسجوامعواصنافايالت،همچونگوناگوناجتماعينيروهايواقشارومختلفشهرهاي•
دورهدرود،بگرفتهشكلصفويدورهدركهاشرافيتيبودندبرخوردارخودمختاريميزانياز

ايندبوآنهامنافعباتضاددرمركزيحكومتدستدرقدرتانحصارودادهحياتادامهقاجار
بودهخودكفابتانساندداشتهاستمرارسلطنتيسلسلهيكازبيشآنهاازبرخيكهمحليقدرتهاي

نبوداسميجزغالبانواحيازبرخيدرمركزيقدرتازو

خودمختاري 



وحليمقدرتهايچنينوجودبودناچار،خودحكومتاعمالبرايقاجارحكومتترتيب،بدين•
راآنهاهمكاريوياريوپذيرفتهراتمركزعدمهمچنينوخودمختارنسبتااجتماعينيروهاي

مركزي،حكومتبينكهبودخاصينهاديتعادلتثبيتساززمينهشرايطاين.كندطلب
رابطهونهاديتعادلايناجزايبررسيبهادامهدر.شدبرقرارقبايلوايالتوبازارروحانيت،

پرداختخواهيمحكومتويكديگرباآنها

پذيرش
عدم تمركز



روابط متقابل روحانيت و حكومت

ازمستقلعيمنافبانيروييعنوانبهعلماگرفتنقدرتوقاجاريهدورهدرروحانيتنهادتثبيت•
بهبسياريكهاستواقعيتيميكرد،محدودراحكومتقدرتمختلفيهايزمينهدركهحكومت

.اندكردهاشارهآن

محدود كردن درت 
حكومت توسط قاجاریه



زمانيتالقيداشت،روحانيتنهاديقدرتتثبيتدركنندهتعييننقشيكهمهميعواملجملهاز•
ترجيحبااخباريمكتب.استاخباريمكتببراصوليمكتبغلبهباقاجارحكومتشكلگيري

عمليلحاظازهموعقيدتيلحاظازهمعلمانقشمحدوديتبهمنجراجتهاد،نفيوعقلبرنقل
روايتهايوثاحاديتفسيربرايمجتهدافرادوجودضرورتبهمعتقداصوليمكتبمقابلدربود

.بودآنهاازمجتهدغيرافرادتقليدوائمهازماندهجابه

باريغلبه مكتب اصولي بر مكتب اخ



يرويپآنهاازبايدمردمعامهكهتقليديمرجعومجتهدمقامبرآمدنواصولگرايانپيروزي•
فوذنومعنوياقتدارآنكهاول.شدروحانيتنهادشكلگيريباعثجهتچندازميكردند،
انياث.شدمتمركزبودند،رسيدهاجتهاددرجهبهكهافراديمعدوددرعلماپراكندهاجتماعي
رامجتهديناينكهگرفتشكلروحانيتمياندرمراتبيسلسلهنظاميكقدرت،تمركزبراساس

پيونداجتماعيطوحسترينپايينوخردترينبهعلمامختلفسطوحازايگستردهشبكهوسيلهبه
وكردهجمعممردعامهازرامذهبيوجوهاتمراتبي،سلسلهوارتباطيوسيعشبكهاينثالثا.ميزد
ساختميمتمركزمجتهدچنددستدرراطريقاينازآمدهبهدستماليقدرتنهايتا



درستهبرجعلمايازبسياريكهبودبرخوردارامتيازاينازدورهايندرروحانيتنهادهمچنين•
ازدوريجهنتدر.داشتنداقامتبود،عثمانيامپراتوريازبخشيزمانآنكهعراقمذهبيشهرهاي

اوقاف،،آموزشهمچوفعاليتهاييحوزهگستردگياينكه،آخروبودنايرانحكومتكنترل
،خيريهوجوهوامامسهمآوريجمعتدفين،مراسمانجامطالق،وازدواجضيغهكردنجاري

ههايگروواقشارزندگيباراروحانيتنهادكه...وبازاريانثبتيوحقوقاموربرنظارت
زدميپيونداجتماعيگوناگون

يامپراطوري عثمان



.استتروحانينهادمالياستقاللنيست،فوقعواملبابيارتباطكهعلما،قدرتديگرعامل•
كههداياييواوقافمذهبي،وجوهاتدريافتطريقازحكومت،برابردرعلمامالياستقالل

همچونياموربهعلمااشتغالمذهبي،وجوهاتبرعالوهميشدتامينميكردند،اعطاعلمابهافراد
آنهانفوذنهمچني.ميكردفراهممستقلماليمنبعآنهامختلفسطوحبراينيزآموزشوقضاوت

مصونيتوتامنيومالياتيتخفيفهايبرخيازآنهابرخورداريباعثاجتماع،مختلفاليههايدر
شدميدارايي

قضاوت و آموزش



قاجار،انشاهكهاستاينشدمتذكربايدبارهايندركهمهمينكته•
عديتدستآنانبهاموالوشناختهرسميتبهراعلمامالياستقالل

بلمقادرمدعاستبراينشاهديتاريخينمونههاي.نميكردنددراز
ازعلماهرچنداست،كردهبيان(1389)مارتينونساكههمانگونه

روههايگبرابردرامابودندبرخوردارحكومتبرابردرمالياستقالل
رعكسببلكهنبودندبرخورداراستقالليچنينازديگراجتماعي
مجتهديانتخابدرمردم.بودگروههااينبهوابستهآنهامالياستقالل

موالمعوبودندمختارپرداختندمياوبهراخودمذهبيوجوهاتكه
بهراخودديگرانازبيشكهميپرداختندمذهبيوجوهمجتهديبه

نونسا مارتي.دهدنشانمتعهدمردممنافعوديدگاهها



منافع،كهبلبودندخودمنافعحافظونمايندهتنهانهمواردازبسياريدرعلماترتيب،بدين.•
گروههايوعلمابينرابطهديگر،عبارتبه.ميكردندنمايندگينيزراديگراجتماعيگروهها

.استبودهطرفدومنافعتامينبرمبتنيوطرفهدورابطهايبلكهنبوديكسويهايرابطهاجتماعي
.بپردازندحكومتربرابدرقدرتاعمالبهميتوانستندكهبودطرفهدورابطههمينپشتوانهباعلماو

يرابطه بين علما و گروههاي اجتماع



الل خود در بدين معني كه علما بدون پيوند با گروهها و نيروهاي مختلف اجتماعي، قدرت و استق•
رفه و مبتني رابطه بين نهاد روحانيت و حكومت نيز رابطهاي دوط. برابر حكومت را از دست ميدادند

انيت نياز محور زير به حمايت نهاد روحسهحكومت و شاهان قاجار حداقل در . بر منافع متقابل بود
داشتند



ازمندنيقاجارشاهانصفوي،شاهانبرخالفشد،گفتهپيشتركههمانگونه:مشروعيت1•
متحكودراصوليانيافتنقدرتوبودندعلماسويازخودحكومتشدنشناختهمشروع
اينوبودلگراعقنسبتامشربيكهاصوليمكتب.كردفهمودركاساسهمينبربايدراقاجاريه
مكتببايسهمقادربپردازد،آنهادراجتهادوتفسيربهاحاديثنصازفراتركهداشتراظرفيت

ريهقاجاحكومتمشروعيتجهتجديدنظريهايابداعبرايبيشتريتواناييازاخباري،
شدبازسازيديگريصورتبهحكومتمشروعيتنظريهقاجاردورهدر.بودبرخوردار

انقدرت یافتن اصولي عقلگرا بودمكتب اصولي كه مشربي نسبتا



نظريهدوصفويه،حكومتاستقرارازپسوقمريهجريدهمقرناواخرازمجموعدر•
ينظريه:گرفتشكلفقهاميانشيعه،سالطينحكومتوسياسييسلطهتوجيهدرخصوص

هردرفقهاعامهانتصابيواليتياالشرايطجامعفقيهازماذونسلطنتنظريةوشوكتذيمسلمان
ردعلمانقشوتاثيراول،نظريهدر.ميدهندتشخيصعلماراشاهانمشروعيتنظريه،دو

درولاوهلهدرشاهانكهمعنيبدين.داردثانويهحالتيشاهانحكومتبهبخشيمشروعيت
بيضهحفظ«جهتدرآنهاعملكردچنانچهاما.ندارندفقهاتأييدبهنيازيحكومتگرفتنبهدست

رفتخواهدسوالزيرعلماسويازآنهامشروعيتنبود،»اسالم

نظريه ي مسلمان ذي شوكت
ط يا نظرية سلطنت ماذون از فقيه جامع الشراي

واليت انتصابي عامه فقها



بهميدهندجازهاشاهانبهكههستندعلمااينزيرا.استپررنگتربسيارعلمانقشدوم،نظريهدراما•
حكومت،تصدياوليهمراحلهمانازديگرعبارتبه.بگيرنددستدرراحكومتآنهاازنيابت

بودهغالبشتربيدومنظريهقاجاريهدورهدرميرسدنظربه.هستندعلماتوسطتاييدنيازمندشاهان
گرفتندميدستدرراحكومتعلماازنيابتبهظاهر،بهچندهرشاهانواست

از همان مراحل اوليه تصدي حكومت، شاهان
.نيازمند تاييد توسط علما هستند



مسلمانفرديكعنوانبهبايدعاديمردمهمچوننيزشاهاصولي،مكتبسلطهبهتوجهباهمچنين•
علمانقششيعه،هفقدرسياسينظريهتحولباهمراهشرايطاين.كندتبعيتوتقليدمجتهديكاز
ترتيب،نبدي.ساختميتركنندهتعيينوپررنگترهرچهحكومتشدنشناختهمشروعدررا

شروعيتمكسببرايوبودندخودحكومتمشروعيتبرايروحانيتنهادنيازمندقاجار،شاهان
نبودشاهانهبمحدودتنهامشروعيتبهنيازبودندعلماحمايتوجلبرضايتبرايتالشدرهميشه

رايبافرادوخودمشروعيتبرايمحليحكامجانشيني،برايرقابتدرشاهزادگانحتيو
بودندعلماحمايتورضايتجلبنيازمند،مختلفمناصبومقاماتبهدستيابي

نبودنياز به مشروعيت تنها محدود به شاهان



لدليبهبلكهداشتندعلمابهنيازخودمشروعيتبرايتنهانهقاجارشاهان:جهاداعالن•
.ودندبعلماجهادفتواينيازمندنيزدفاعوجنگمواقعدردائمي،ومنظمارتشيكنداشتن

جهادحكمعلماازمرتباجنگ،درمردممشاركتوحمايتجلبجهتقاجار،فتحعليشاه
ووسردومواولجنگهمچونوقايعيكندوانمودكافرانباغزايوجهادراجنگتاميگرفت
برايمردمبسيجدرروحانيتنهادقدرتكههستندرخدادهاييجملهاز،گريبايدوفقتلماجراي

ميدهندنشانخوبيبهراجهاد

اجارفتحعلي شاه ق فگريبايدو



بهدممرشدنمكلفبرايمحمليتوانستنميحكومت،سويازجنگاعالنصرفزمانآندر•
شركتبهمكلفراخودوميكردندتلقيمشروعراجنگيمردم،بلكه.باشدجنگدرمشاركت

كهشود،ورتصنبايدالبتهباشدشدهصادرجهادحكمعلما،سويازآنبرايكهميدانستندآندر
جنگدرهبلك.داشتندآنبهنيازقاجاريشاهانكهميكردندصادرجهادحكمهنگاميتنهاعلما
صادر،قاجاردولتمردانوشاهميلعليرغمجهادحكمگريبايدوف،قتلماجرايوروسيهبادوم
شدديگرجنگيواردعلماازتبعيتبهكهبودقاجارحكومتاينوشد



بايدجهادومشروعيتبحثدركهمهميوجالبنكته:نارضايتيهابرابردرحكومتمصونسازي•
اهانشوحكومتقدرتبارها،جهادفتوايصدورباعلماهرچندكهاستاينكردتوجهآنبه

مداحمالالغطا،كاشفقمي،ميرزايهمچونعلماييهمزماناماميكشيدند،چالشبهراقاجار
بهراهدمجتاذنبهماذونسلطانازاطاعتوجوبمختلف،رواياتبهاستنادباكشفي،ونراقي

سلطانعليهامقيازرامردمودانستهپاسخگوومسئولخدابرابردرتنهاراسلطانشناخته،رسميت
وكاريظهمحافبهتعبيرديدگاههاايناستممكنهرچند.ميكردندمنعستمگرسلطانحتي

كهايينمونههوقاجاريهدورهطيعلماعملكردبهتوجهبااماشود،حكومتباعلماسازشكاري
درزيمركحكومتبرابردرمقاومتحتيياومحليحكامازبرخيعليهآنهاقيامدرخصوص

استشدهثبتتاريخ



فقهااذنبهمنوطراسلطانمشروعيتطرفيكازعلما.استديگريتبييننيازمندديدگاههااين•
دفعاتبهخوداام.ميكردندمنعستمگرسلطانحتيعليهقيامازرامردمديگرسويازوميدانستند

.ردهاندكجهاداعالنحكومت،ميلعليرغمياواندشوريدهمركزيحكومتياومحليحكامبر
اذنبهمنوطانشاهحكومتمشروعيتتنهانهعلمانظرازكهاستاينگرفتميتوانكهاينتيجه

بايكسوازدهرچنعلماپس.ميباشدعلماانحصاردرنيزشاهانوحكامعليهقيامحقبلكهآنهاست
بهيامقحقانحصاربااماميكردندمحدودراآنهاقدرتخود،اذنبهشاهانمشروعيتكردنمنوط
نيروهايرديگتوسطقيامهارهبريازوميكردندفراهممردممقابلدرشاهانبرايمصونيتيخود،

كردندميجلوگيرياجتماعي



شايد.ستندميدانخودبهمنحصرراتودههابسيجقدرتوجامعهسياسيرهبريديگربهعبارتيا•
.باشدنهميعلمااذنبهخودمشروعيتكردنمنوطبهشاهاندادنتنعللوداليلازديگريكي
اجتماعيلفمختنيروهاياعتراضاتونارضايتيهابرابردرامنيحريمخودبرايطريقايناززيرا،

علما،دستدرجامعهسياسيرهبريوتودهايبسيجقدرتتمركزطريقازوميكردندفراهم
.بردندميباالراجامعهباخودچانهزنيقدرت



وبودندرخورداربميانجيگريموقعيتيكاز«روحانيت،كهمارتينونساگفتهاينگفتميتوان•
همينبهاشارهبودجامعهوحكومتميانوساطتآنانيشدهشناختهرسميتبهومشخصنقش

يتعدوهاخواهيزيادهبرابردروميكردندمحدودراحكومتقدرتهرچندعلما.داردموضوع
كهواستندنميخوبرنخاستهمبارزهبهجامعهساختمانبا«اماميدادندنشانواكنشجامعهبهشاهان

دهندشكلتجديدوتغييررادولتهايشالودهوسياسيزندگانيمعيارهاي

موقعيت ميانجيگري



ابربردرچهآن،حفظبرايهموخودحكومتمشروعيتبرايهمقاجارشاهانترتيببدين•
مقابلدراما.بودندعلماحمايتنيازمندداخلي،هايقيامبرابردرچهوخارجيدشمنان

موظفاهانشاينكهجملهاز.داشتندروحانيتنهادقبالدرنيزوظايفيحمايت،اينازبرخورداري
برخورد..ويهبابشيخيه،اخباريها،صوفيان،جمله،ازروحانيتنهادمخالفانودشمنانباكهبودند
باتحعليشاهفبرخوردهمچوننمونههاييبهميتوانزمينهايندر.باشند«اسالمبيضه»حافظوكرده

اشاره...وبابيهحركتسركوباخباري،محمدميرزاوسيسيانفماجراياللهي،نعمتدراويش
.كرد

دشمنان و مخالفان نهاد روحانيت از
، بابيهجمله، صوفيان، اخباریها، شيخيه



ميرزاآمدنكاررويومحمدشاهصوفيانهگرايشهايبرابردرروحانيتمقاومتهايومخالفتها•
علمابربرادرخودتعهداتازحكومتكهصورتيدردادنشانميرزا،جهانگيرصوفي،آقاسي

ردارندبرخومردميبسيجقدرتچنانازعلماوشدخواهدروبروآنهامقاومتباكند،خاليشانه
بكشندآشوببهراكشورميتوانندكه

تعهدات خود در برابر علما



نهاداينيتفعالحوزههايميبايستروحانيت،نهادباخودمتقابلروابطدرحكومتاينبرعالوه•
اليتفعمهمهايحوزهازيكي.ميكرداجتنابآنهادرمداخلهازوميشناخترسميتبهنيزرا

هكداشتوجوددوگانهايقضائينظامقاجار،دورهدر.بودشرعمحاكموقضاوتحوزهعلما،
ازوشدميهادارعلماوسيلهبهكهشرعيمحاكميكسواز.بودصفويهدورهنهاديميراثاستمرار

شدندميادارهحكومتنظرزيركهعرفمحاكمديگر،سوي

حوزه قضاوت و محاكم شرع



عمل،دراماداشتوجودمحاكماينازهريكبهارجاعقابلامورميانتمايزيتئوريدرهرچند•
ردممبرايراامكاناينامر،همينونبودمجزاهمازكامالدادگاهدوايناختياراتوفعاليتحوزههاي

ازيكيخودمنافعبراساسوباشندبرخورداراختيارميزانيازخوددعاويارجاعدركهميساختفراهم
ضاييقرويهيكنبوددليلبهمردمكهميدهدنشانتاريخيشواهد.كنندانتخابرادادگاهدواين

محاكمردرشوهبرايمتعدديراههايوجودباهمراهانسانيغيروسنگينبسياراحكامصدورومشخص
ياوخصوصيمجالسدرراخودمرافعاتودعاويميكردندتالشوبودندگريزانآنهاازعموماعرف،

شريعتاصولوارزشهاباميبايستعرفمحاكماحكامبراين،عالوهنمايندفصلوحلشرعمحاكمدر
مييافتخاتمهشريعتنفعبهعمومادو،اينميانتعارضصورتدروباشدداشتهمطابقت

•

محاكم عرف و محاكم شرع



درتنبهاماميشدارجاعبهدولتميبايستاجرابرايشرعمحكمههاياحكامهرچندمقابل،در•
ودارهكمجتهدانيهمچنين.،فلورباشدكردهعملآنهاحكمبرخالفدولتكهاستشدهديده

ازبسياريدرميكردنداجرارااحكامخود،داشتنداختياردرراطالبيالوطيانازنيرومنددستهاي
كهدادندميترجيحاحتمالي،نارضايتيهايوپيامدهاازاجتناببرايحكاموحكومتنيزموارد

بامقايسهدرعمالگفت،ميتوانترتيببدينكنندحوالهشرعيمحاكمومجتهدينبهراموضوع
داشتندراباالدستكهبودندشرعدادگاههاياينعرف،دادگاههاي

مالياجتناب از پيامدها و نارضایتيهاي احت



حوزهاين،گفتميتوانبهجرأت.بودعموميتعليموآموزشروحانيت،نهادفعاليتديگرحوزه•
تعليمظامنانحصارنداشتآندرتصرفيودخلهيچگونهدولتوبودروحانيتاختياردركامال

ه،جامعارزشيوپذيريجامعهنظامكنترلبرعالوهروحانيت،نهادتوسطعموميآموزشو
همچونيمختلفكارهايبهمكاتبدرروحانيون.داشتروحانيتنهادبرايديگريكاركردهاي

كردندميرسيدگي...وحكميتاختالفات،فصلوحلقرارداد،عقد

كنترل نظام جامعه پذيري و 
ارزشي جامعه



ديگر،تبهعبار.ميكردندبرقرارارتباطاجتماعيمختلفگروههايواقشارباطريق،اينازو•
يكيدارسمبراين،عالوه.بودندمردمباروحانيتمردميارتباطمراكزوكاردفترنوعيمكاتب

صدقيدينمدارسخصوصدربويژهموضوعاين.بودندنيزعلماسياسيوماديقدرتمنابعاز
موالمعهمچنين.بودروحانيونقدرتنمايندهمدارس،محصالنياطالبقدرتوتعداد.ميكرد

شماربهمهميماديمنبعكهشدميگرفتهدرنظروقفيامالك،ايمدرسههرمخارجتامينبراي
وافاوقماديقدرتمتضمنهم.داشتمضاعفسودمدرسه،يكادارهترتيب،بدين«.ميرفت

بودطالبجسمانيقدرتهم



اوقافبود،سياسيواقتصاديكاركردهايباهمراهكهروحانيتفعاليتهايحوزهازديگريكي•
افراديبرخعامه،اوقافبرعالوه.رفتميشماربهروحانيتنهادماديمهممنابعجملهازكهبود

دندكرميخاصوقفراخودشخصيامالكحكومت،توسطشدنغصبازملكحفظبراي
حقيطريقاينازوشدميسپردهعلمابهآنهابرنظارتياوقفياموالتوليتمواردازبسياريدر
.كردندميدريافتموقوفهعوايدازرا

توليت اموال وقفي



تجاوزوعديتازكهميآمدبوجودروحانيتوامالكصاحبانبينمشتركيمنافعترتيببدين•
حكومت،كهاستنشدهگزارشنادرشاه،دورهجزبهزيرا.ميكردندجلوگيرياموالاينبهدولت
نهادبرايماديمنبعيبرعالوهاوقافترتيب،بدينباشدكردهضبطياغصبراوقفياموال

بودنيزحكومتودولتقدرتكردنمحدوددرآنسياسيقدرتنمادروحانيت،

نادرشاه



علمايانهخمذهبي،اماكنمساجد،.بودنشينيبستعلما،سياسياهرمهايونمادهاازديگريكي•
رسميتبهپشتوانه.نشستندميبستبهآنهادرافرادكهبودندمهمياماكنجملهاز...وبزرگ
حكومتهكموارديدر.بودعلماقدرتحكومت،توسطاماكنايندرنشينيبستشدنشناخته

شدميوروبرعلمامقاومتوواكنشباعمومابود،افرادنشستنبستگرفتنناديدهصدددر



روابط متقابل بازار و حكومت2-3

خودمختار.بوداربرخوردخودسامانيميزانيازصفويهاواخرازبازارشد،گفتهپيشتركههمانگونه•
ازاصناف.شدافزودهآنميزانبهحتيويافتادامهقاجاردورهدربازارنسبياستقاللو

خودداخلياموردرحكومتدخالتازبازاريان،وتجاروبودندبرخوردارخودمختاري
درمدهآوجودبهمشكالتودعاويودانستندميخودزيانبهراآنزيراكردندميجلوگيري

بينوابطر.ميكردندفصلوحلتجارجامعهمهماعضايازمركبمجلسيتشكيلباراخودميان
ميتنظيموبرقراربود،نمايندگيبرمبتنيكهمشخصيمجاريطريقازعموماحكومتوبازار
شدميجلوگيريبازاراموردرحكومتمستقيمدخالتازطريقاينازوشد

اهمظفرالدين ش



كهميكندانبيقاجار،دورهايراندرعمومينظاميكعنوانبهنمايندگيسيستمبهاشارهباملكم•
وروساابانتصتنهانهوبودجارينيزمختلفصنايعوحرفاربابوتجاردرخصوصرويهاين

.گرفتميصورتاصنافخودسويازنيزآنهاعزلبلكهاصنافنمايندگان



وشورابصنفيهردربلكه.نيستامروزيمفهومبهنمايندگينظاممنظور،كهاستبديهي•
فرديا،اعضاقتصاديواجتماعيسني،موقعيتوجايگاهوسوابقبهتوجهبا،اعضامشورت

.شودميمعرفيصنفنمايندهبعنوان



كاالهايومحصوالتقيمتبويژهقيمتهاتعيينوساالنهمالياتتعييندرخصوصتصميم•
اذاتخدولتيمامورانواصنافنمايندگانتوسطمشتركطوربهمردمروزانهمصرفمورد

بودورداربرخاستقاللوخودمختاريازخوددرونيسازماندرتنهانهبازارترتيببدينشد،مي
باميخواستندتيدولمقاماتكهموارديدرو.بودكنندهتعييننيز،مالياتوقيمتهاتعييندربلكه
شدندميروبروبازاريانمقاومتباكننددستكاريراقيمتهازور

خودمختاري و استقالل



كارگزارانحددررااصنافكه(1374)اشرفهمچونكسانيديدگاهبرخالفترتيببدين•
جمعايبرايوسيلهآغازدراصنافاگرحتيگفتتوانمي،انددادهتنزلحكومتمالياتي
حكومتهكآوردنددستبهقدرتيوعملاستقاللتدريجبهبودند،حكومتبرايمالياتآوري

تشكيلعلت(1378)روشنواركهگونهايبهكندرفتارآنهاباخودسرانهشيوهبهتوانستنمي
زارشگحكومتزورگوييورويزيادهبرابردريافتنسامانراناصريدورهصنفيانجمنهاي

بودكرده

انجمنهاي صنفي دوره 
ناصري



جامعهاليمقدرتتمركزازناشيبود،برخوردارآنازبازاركهاينسبيخودمختاريواستقالل•
حكومت،دليلبدينوميساختآنبهوابستهوآننيازمندرادولتبازار،ماليقدرت.بودآندر
تخمكهرامرغيحكومتيمقامات(1366)فلورتعبيربهوميكردعملمحتاطانهبازارباتعاملدر

برايتصادياقايفاجعهبهاصنافوتجارنارضايتيزيرا»بكشندتوانستندنميداشتطاليي
نيازمندتيايالحكاموهاشاهزادهتاگرفتهشاهانازمختلفسطوحدرحكومت.ميشدمنجردولت
مالياتتعهدبرابردردولتبازاريان،وتجاركمكبدونكهبگونهايبودبازارماليكمك
نبودساختهدستشازكاريوميآمدستوهبهخود،

عه اي نارضایتي تجار و اصناف به فاج
اقتصادي براي دولت منجر ميشد



هاهزينهتامينبرايكهمشكالتيبهتوجهبادائميومنظمارتشتشكيلهنگامدردولتهمچنين•
كردميأمينتبودگرفتهبازاريانازكالنبهرهباكهوامهاييوسيلهبهراالزمهايهزينهداشت،

ويالتاحكومتمنصبخريدبرايالزمهزينهتامينبرايهممحليحكام،نيزاياالتسطحدر
.بودندبازاريانماليقدرتنيازمندمركزيحكومتسويازشدهمطالبهمالياتتامينبرايهم

•

شدهتامين ماليات مطالبه



نيازمندزاربابهسختنيزالمنفعهعامتاسيساتوعموميخدماتبخشدرحكومتبراين،عالوه•
،مدارسا،عموم.كننداستفادهعموميرفاهجهتدرثروتشانازرفتميانتظاربازاريانازوبود

مياختهسبازاريانتوسطياهمكاريبا...ودارااليتامهاكاروانسراها،قناتها،پلها،حمامها،مساجد،
.شد

رفاه عمومي



ورتصدرداشتند،دولتيمقاماتوحكومتبابازاريانكهاقتصاديوماليهمكاريوجودبا•
درشستننبستوآنازبخشييابازاربستن.ميكردندمقاومتآنبرابردردولتخواهيزياده

هايخواهيزيادهوبازاردرحكومتدخالتهايبرابردراعتراضيشيوهيكعنوانبهمساجد
.شدميتكراربسيارقاجاريهدورهدركهبودالگويي،دولتيمقامات

زياده خواهي هاي مقامات دولتي



رادولتهايدخالتوخواهيهازيادهبهنسبتخوداعتراضمدني،نافرمانيشيوههاياينبابازاريان•
بخشييمدننافرمانيشيوههاياين.ميكردنددفاعبازارخودمختاريواستقاللازوكردهبيان

حكومتبين»موازنهحفظپيچيدهنظام«عنوانتحتآناز(1389)مارتينونساآنچهازاست
برابردرمقاومتبرايبازارياناتحاد.بردمينامبازارجملهازاجتماعيمختلفنهادهايوقاجار
پسازحاكميچنانچه.ميشددادهنشاننيزديگريشيوههايبهخودحقوقبهحكومتتعدي
ياوامدادنازتاجرآنتنهانه،كردميخودداريبودگرفتهتاجريكازكهقرضيياوامدادن

اكمحآندرخصوصرارويههميننيزديگرتجاربلكه،ميكردخودداريحاكمآنبهقرض
گرفتندميدرپيش



انحصاراتاغلبكردندميپرداختدولتبهكهوجوهيگرفتنپستضمينبرايتجارهمچنين•
بهدسترامشابهيهايداراييوكريمهاحجارياواياالتازبعضيدرآمدهايواگذارييا

ميآوردند



مقابلدرتحكومكهبدينگونهبودبرقراربازاروحكومتميانهايطرفدورابطهبراين،عالوه•
بهارآنهاخودمختاريواستقاللسويكازتجار،وبازاريانسويازماليكمكهايدريافت
ازاتامتيجملهازگرفتميبرعهدهراآنهاامنيتتأمينديگرسويازوشناختميرسميت
مالياتازنهاآمعافيتبود،گرفتهدرنظربازرگانانبرايقاجاردورهاوايلدرحكومتكهديگري

.بودگمركيعوارضجزبه

ه جز معافيت آنها از ماليات ب
عوارض گمركي



ميانقدرتموازنهولمتقابمنافعبرمبتنيودوسويهرابطهايبازارودولتبينروابطترتيببدين•
امها،وطريقازخود،نسبيخودمختاريواستقاللازدفاعضمنبازارطرف،يكاز.بوددوآن

زنيمقابلدروكردميفراهمرادولتمالينيازراهداري،عوارضوگمركيعوايد،مالياتها
رايازهاييامتوداشتبرعهدهراآنامنيتتامينبازار،استقاللشناختنرسميتبهضمندولت
.بودگرفتهدرنظرمالياتيمعافيتهايهمچونبازاريانرضايتجلببراي

نياز مالي دولت دولت بازار



روابط متقابل ايالت و حكومت3-

بيشتريخودمختاريوقدرتازگذشتهبهنسبتايالتكهكارآمدرويزمانيقاجاريهحكومت•
عمالاواستمراربرايهموتاسيسوزنديهبرغلبهدرهمقاجاريهحكومتوبودندبرخوردار

امكاناتنبودهمچنينومحليقدرتهايدرقدرتتكثر.بودايالتهمكارينيازمندخوداقتدار
بهرامركزتعدمومحليحكومتهايوجودكهميكردناگزيررامركزيحكومتمناسب،ارتباطي
.بشناسدرسميت



بودليمحنخبگانوايالتهمكارينيازمند،مالياتگردآوريونظمحفظبرايمركزيقدرت•
كندذارواگايالتروسايعهدهبهراعشايريامورادارهبودناگزيرمركزيحكومتاساسبراين

دمختاريخوقاجاريه،دورهدر،ترتيببدين.بپذيردراايالتخودمختاريوقدرتتوازننوعيو
نيزخوديلاقلمروومحدودهازقبايلسرانبرخياقتداروحكومتيافتاستمرارقبايلوايالت
نزديكبزرگشهرهايبيشترودهقانانبرواليات،حكومتگرفتنبرعهدهضمنوميرفتفراتر

باركزيمحكومتازمستقلومستقيماايالت،سرانبرخيحتيبودندمسلطنيزخودقلمرو
.شدندميمذاكرهواردخارجيقدرتهاي

اداره امور عشایري



ارقاجشاهسويازبيگهاايلوايلخانهاهمچون،عناوينيتحتايالت،بزرگخانهايهرچند•
روثيموحالتمقاماتاينزيرا،داشت،ظاهريجنبهصرفاهاانتصابايناما،شدندميمنصوب

خطدرريتغييميخواستحكومتچنانچهوبودخوانينخاندانبهمحدودآنهاانتصابوداشته
شدميروبهروقبايلوايالتسركشيونافرمانيبابدهد،وراثت



از ه مانع كريشه خودمختاري و استقالل ايالت و عشاير را بايد در ساختار دروني قدرت آنها دانست 
يا رئيس خان و هرچند، شيخ،. وابسته و سرسپرده شدن سران ايالت و قبايل به حكومت مركزي ميشد

قبيلهاي و ايلي وايل و قبيله در راس سلسله مراتب قدرت قرار داشت اما، دو عامل يعني منافع اتحاد 
.مي كردشورايي از ريش سفيدان، تصميمگيريهاي رئيس قبيله يا ايل را محدود 

وسفيدانشريازمتشكلشوراييطريقازقبيلهاي،-ايلياتحاديهرئيساجراييقدرتوعملكرد
تأييدهبمنوطوياقداماتمشروعيتوميشدمحدوداتحاديهكوچكترعشايروطوايفبزرگان

عضوطوايفافعمنميانپيچيدهايتعادلحفظباكهبودناگزيرويبوداتحاديهعضوسفيدانريش
كندجلبراسفيدانريشاعتماداتحاد،

شورايي متشكل از ريش سفيدان و
ديهبزرگان طوايف و عشاير كوچكتر اتحا



كهكندجادايتعادليحكومت،جملهازديگرانباتعاملدربودموظفاتحاد،رئيسبراين،عالوه•
وايفطسفيدانريشوبزرگانچنانچه.بماندمحفوظآن،اعضايطوايفواتحادمنافعآندر

منافعظحفدروشدهمركزيحكومتمطيعوتابعاتحاد،رئيسكهبردندميپياتحادعضو
داشتندميبرشورشبهسراوبرابردرياوكردندميخلعرااواستكردهتخلفاتحادمشترك

شودمراجعهنمونهبراي



تقاللاساززياديميزانبهنيزقضاييلحاظازسياسي،خودمختاريبرعالوهقبايل،وايالت•
بايلقوايالتداخلياموردرمركزيحكومتدخالتونفوذامكانامر،همينوبودندبرخوردار

رسيدگيردخودويژهعرفيقواعدوقوانينبراساسقبايلوايالت.ميكردمحدودبيشترهرچهر
سفيدانيشرازمجلسيتشكيلبرمبتنيكهبودندخودخاصرويهداراياختالفاتودعاويبه

يگرفتمصورتمشورتيوجمعيصورتبهعمومااختالفاتفصلوحلديگرعبارتبه(بود

قواعد عرفي ويژه 



بهراهاآنقبايل،وايالتدرونيقضاييهايرويهوقواعدهموقدرتساختارهمترتيب،بدين•
اند،شدهمتشكلقبيلهاي-ايليهاياتحاديهقالبدركهسياسيايخودمختارواحدهايصورت
شواردراقبايلوايالتدرمركزيحكومتنفوذودسترسيوسلطهامرهمينوميدادسازمان
همكاريدنيازمنقبيلهاي،-ايلياجتماعاتدرخوداقتداراعمالبرايرامركزيحكومتوميكرد
خشيدبميايالتسرانبهايويژهسياسيقدرتوضعيت،اين.كردميقبايلوايالتسران

كرد،لوچ،ببختياري،عرب،افشار،-عمدهايالتروساياجتماعياعتباروقدرت«كهبهگونهاي
ميقراردومبهمرتدرقاجاريبرجستهشاهزادگانباقياسدرتنها-تركمنوقشقاييقراگوزلو،لر،

»گرفت

ي قدرت سياسي ویژه ا
به سران ایالت



آنبخشكيدركهميشدتبديلدوبخشيساختاريبهقاجاريه،سياسيساختاراساس،براين•
حاكمهاتهيدهندهتشكيلبعنوانرسميمقاماتديگرودرباريانشاهزادگان،قاجار،ايلروساي

ايالتانسروخوانينبويژهمحلياعيانومقاماتديگربخشدروداشتندقرارمركزيقدرتو
متقابلروابطبرمبتنيدوبخشي،سياسيساختاراينداشتندقرارمحليقدرتهايبهعنوانقبايلو

استقالل،مركزيحكومت،سويكاز.استمحليسياسيقدرتهايومركزيسياسيقدرتميان
نظامي،روينيتاميندرقبايلوايالت،ديگرسويازوپذيرفتهراقبايلوايالتخودمختاريو

ميكردندهمكاريمركزيدولتبامالياتجمعآوريوعموميامنيتحفظ



كوچكشارتياسلطنتيگاردازتركيبيخود،ازقبلحكومتهايهمچونقاجارنظامينيروي•
نامنظمظامنپيادهواياالتنامنظمنظامسوارهايلي،نيروهايبرمبتنينامنظمنظامسواره،دائمي
همچنانرفت،گصورتمنظمودائميارتشتشكيلبرايكهتالشهاييوجودباحتيبودمحلي
فراهمورتضرهنگامبهايالتوقبايلكهبودايبنيچهسربازانازمركبايراننظامينيروي

باقييرعشاوايالتانحصاردرعمدتانظامينيروهايقاجار،دورهدرترتيب،بدينو.ميكردند
.ماندند



ازانسربمواجبوحقوقوهاهزينهتاميندائمي،ومنظمارتشتشكيلمهممعضالتجملهاز•
وايالترانسبرعهدهنظامينيرويتامينهزينهكهميدادندترجيحقاجارشاهاندليلهمينبه.بود

دائمي،ونظممارتشيكتشكيلدرناتوانيدليلبهقاجارشاهانلذا.باشدمحليقدرتهايديگر
فظحبهناگزيرداخليشورشهايحتيوخارجيهجوممقابلدرخودتختوتاجحفظبراي

.بودندايلينظامينيروي
•

نظم و معضالت مهم تشكيل ارتش م
دائمي



آوريجمع،ايقبيله-ايليقلمروهايدرمركزيحكومتقدرتاعمالمحدوديتهايبهتوجهبا•
ايالترانسوروساهمكاريباتنهامركزيحكومت.بودقبايلوايالتسرانبرعهدهنيزماليات

،دولترسميمامورانمستقيمدخالتوكندآوريجمعنواحياينازرامالياتميتوانست
برايهمزايدبرندهباالترينبهرااياالتمالياتمركزي،حكومتقاجار،دورهدربودخطرساز

.كردميواگذار»اجاره«صورتبهايالتحكمرانيتصدي

باالترین برنده
مزایده



اجارهدارانهبراخودحاكميتتحتايالتمختلفبخشهايمالياتخود،نوبهبهنيزاياالتحكام
كهسيهركبهرامالياتآوريجمعميتوانستنداياالت،حكامنظري،لحاظازميسپردندديگري

ارهداراناجزيرا،.بودمحدودآنهاانتخابهايگزينهعمل،دراماكنندواگذاربدهد،بيشترياجاره
سلطهعينوازخودمنطقهدربايستميكنند،آوريجمعرامالياتهابتواننداينكهبرايماليات
عنوانبههطايفهررئيسمعموالقبيلهاي،-ايليمناطقدردليلهمينبه.باشندبرخودارسياسي
شدميانتخابمالياتداراجاره

اجاره دار ماليات



برايطرفدوتالشهايباهمراههميشهقبايل،وايالتومركزيحكومتمياندوطرفهرابطه•
قدرتبهكهنيازيعليرغمقاجارشاهان.بودآمدهبوجودنهاديتعادلوقدرتموازنهحفظ

.كنندتضعيفايوكنترلرانهاداينقدرتميكردند،سعيداشتند،قبيلهاي-ايلينهادظرفيتهاي

محمد شاه قاجار



تداراقوخودمختاريهمچنانآنهاايالت،تضعيفبرايمركزيحكومتتالشهايعليرغماما•
استمنافعيهمچنينوايالتدرونيساختارزمينهايندرعواملمهمترين.كردندحفظراخود

حكومتوآنهاميانآمدهبوجودنهاديتعادلعواملاينداشتند،مركزيحكومتبرايكه
قطريازهمومركزيحكومتبهخدماتارائهطريقازهمآنها.ميبخشيداستمراررامركزي

دربار،هبايليعواملنفوذقبيلهاي،-ايليهاياتحاديهوائتالفهاخدمات،اينارائهازخودداري
باايالترانسميانخانوادگيپيوندهايوازدواجهاازپيچيدهايشبكهبرمبتنيمشتركمنافع

عيتموقوقدرت،...وسلطنتيخانوادهاعضايعمده،زميندارانديگر،قبايلوعشايررهبران
ميكردندحفظراخودنهادي

يلهايقب-ائتالفها و اتحاديه هاي ايلي



ديگرنهادودباروابطشهمچونطايفهاي-ايلينهادومركزيحكومتبينرابطهترتيببدين•
ازناشيتقدرموازنهاين.بودقدرتموازنهبرمبتنيوطرفهدورابطهايبازار،وروحانيتيعني

بسياربلمتقاروابطاينواقع،درالبته.بودنهادهااينومركزيحكومتبينمتقابلنيازهاي
متقابل،فوذنهمكاري،ومقاومتسياسي،ومصلحتيوصلتهايازايشبكهباوبودپيچيدهتر
ميشدتحكيم...وانعطافپذيرائتالفهاي

ياسيشبكه اي از وصلتهاي مصلحتي و س



ايالت-بازار-روابط متقابل روحانيت3

منحصرتنهاوطرفهدروابطاينعملدردريابيمكهميشودترپيچيدهوقتيمتقابلروابطاينشبكه•
يكديگربايزنايالتوبازارروحانيت،نهادسهبلكه.نبودنهادهااينازهريكباحكومترابطهبه

.داشتندهايدوطرفومتقابلروابط



وسياسيقابلمتنيازهايبرمبتنيكهداشتندمستحكميروابطصفويهدورهازبازاروروحانيت•
سياسيظرنازوساختميفراهمرامستقلروحانيتماليواقتصاديمبانيبازار«.بوداقتصادي

ودماتخاينبرابردر.بودديوانيعمالوحكومتبرابردرروحانيتقدرتمردميمبانينيز
روابطودبديوانيعمالتعدياتبرابردربازاريانحاميضروريمواقعدرنيزروحانيتهافايده

ازكهمشتركيمنافعوخانوادگي،متقابلهايوصلتازايشبكهبابازار،وروحانيتبينمتقابل
شدميمحكمتربيشترهرچهداشتند،اقتصاديواجتماعيمشتركموقعيترهگذر



جامعههادينپيكربنديازمنزويوبيگانهبخشيغالب،ديدگاهبرخالفنيزقبايلوايالت•
جملهازايالتسران.دداشتنمتقابليروابطنهاديپيكربندياينعناصرواجزاديگربابلكهنبودند

داشتندروستاهاوشهرهابااقتصاديروابطايالتوميآمدندبهشمارجامعهاشراف
شدميتامينعشايروايالتتوسطتجاريمسيرهايبويژهراههابرخيامنيت
قبايلوايالتوبازاريانوتجاربينتنگاتنگيارتباططريقاينازوفارساني،ترابي
قبايلسرانازثامرشيخوسلمانشيخهمچون-ايالتسرانبرخيبراين،عالوه.ميشدبرقرار
شرايطدخوحاكميتتحتقلمرودر-بختياري،سرانازخانحسينقليومحمدتقيخانوعرب

بودندكردهفراهماقتصاديفعاليترونقبرايرامناسبي

ژه امنيت برخي راهها بوی
مسيرهاي تجاري



والتايبينروابطداشتندروحانيتباپيوندهاييصفويه،زمانازهمچنينعشايروايالت•
بادهاييپيونماليلحاظازعلما.شدمستحكمترحتيويافتادامهنيزقاجاردورهدرروحانيت

رابربدرايالتسراناعتراضاتبرخيازعلمامقابل،در.كردندبرقرارقبايلوايالتسران
ازارآنها،ايالتسرانازشفاعتباديگرمواقعدروكردهحمايتمركزيحكومتتعديات
الياتمميزانباالبودنبهمعترضخوانينازمشهدعلمايحمايت.ميرهاندندقاجارشاهانمجازات

درنجفيمحمدتقيشيخبهبختياريايالتسرانخانوادهشدنپناهنده1829/1244،سالدر
ايماجردرثامرشيخازساداتوعلماشفاعتوحمايتخوزستان،واليتعدياتبهواكنش

استجملهاينازبختياريخانمحمدتقيازحمايتش



نتيجه گيري

قدرتربآندركهايرانتاريخيشناسيجامعهدرغالبروايتبرابردرشدتالشمقالهايندر•
باديليبروايتميكند،تاكيدآنازمستقلاجتماعينيروهايظهورعدمودولتحصروحدبي

شناسايي.شودهارائدولتازمستقلنسبتااجتماعينيروهايوجودوقدرتمراكزتكثربرتاكيد
نسبتاقعيتموهرگونهيامركزنيرو،يكبرتاكيدازاوالكهاسترويكردينيازمندنيروهااين

ازپرهيزباياثانكرده،پرهيزبينجامدعامليتكمدليكبهكهاقتداركنندهتعيينومنسجم
جوامع،مههتحوالتتبيينبرايعليفرايندهايازتعميميقابلمجموعهوخطيتكرويكرد

بانهمزماثالثاوكردهفراهمخاصجوامعدرتحوالتمختلفمسيرهايمطالعهبرايرازمينه
دهدقرارتوجهموردنيزرااجتماعينيروهايعامليتكالن،نهاديهايزمينهبرتاكيد



با پرهيز از تمركز بر يك زمينه نهادي يا سازماني منفرد و مورد توجه قرار1-: نهادگرايي تاريخي•

هادي،دادن كليت پيكربندي نهادي و مطالعه تعامل و كنش متقابل بين نهادها در يك زمينه گسترده ن•

با تاكيد بر2-از اتخاذ هرگونه مدل تك عاملي بري تبيين تحوالت تاريخي اجتناب ميكند؛  •

كتاريخي، زمانبندي و توالي سلسله رخدادهاي ناشي از اين بزنگاهها از مدلهاي ت» بزنگاههاي مهم«•

يرخطي فاصله گرفته و شكلگيري مسيرهاي متفاوت و ميراثهاي تاريخي جداگانه و متمايز در س•

با درنظر گرفتن نهادها به مثابه محصوالت 3-تحوالت جوامع مختلف را مورد توجه قرار ميدهد؛ و •
در

حال تحول منازعات نيروهاي اجتماعي و مورد توجه قرار دادن منافع كنشگران و روابط قدرت در•

شكلگيري نهادها، به عامليت نيروهاي اجتماعي در بررسيها و مطالعات توجه ميكند•



يكعنوانبهصفويهحكومتگيريشكلتاريخي،نهادگراييرويكردبراساسمقاله،ايندرلذا•
بهبا»نشيواكتواليهاي«الگويبراساسكهشدگرفتهدرنظر»مهمبزنگاه«و»گسستنقطه«

ومتحكازفراتركهشدخاصينهاديميراثساززمينهرخدادها،ازسلسلهايدرآوردنجنبش
.شدتثبيتقاجاريهدورهدروداشتهتداومصفويه

ميراث نهادي



سلسلهسپسونظامي،وسياسيايدئولوژيك،متكثرپايههايبرصفويهحكومتشكلگيري•
درواشقزلبنيروهايوصفويشاهانميانمعنويپيوندهايشدنسستبهمنجركهرخدادهايي

وصفويشاهانميانقدرتقبضهبرايتنازعاتبروزبهحكومتتدريجيشدندنيوينتيجه
نيروهايزااستقاللوقزلباشهاقدرتتضعيفجهتدرصفويشاهان.انجاميدقزلباشنيروهاي

يعنيجهتسهدررامختلفياقداماتخود،آورندهبوجود
؛ايلي جديدتشكيل اتحاديههاي -الف•
غالمان؛ و از متشكلتقويت بخش بروكراتيك حكومتي و تشكيل نيروي نظامي دائمي -ب•
ديك منبع مشروعيت بخش جديد و مستقل از طريقت صوفيه انجام دادنجستجوي -ج•



زگرايانهتمركهايانگيزهبرخالفاقتصادي،رونقشرايطآنهاموازاتبهواقداماتايننتيجه•
الشهايتبيشترهرچهكهبوداقتصاديوسياسياجتماعي،نيروهايبرآمدن،صفويشاهان

داشتندمراراستصفويهحكومتازفراتروكشيدهچالشبهراصفويهحكومتتمركزگرايانه

یانه برخالف انگيزه هاي تمركزگرا
شاهان صفوي



ورداريبرخعدمهمچونديگريتاريخيشرايطباواكنشيرخدادهايسلسلهاينزمانيتالقي•
غلبهباقاجاريهحكومتتاسيسهمزمانيودرونيبخشمشروعيتمنبعيكازقاجارشاهان

ازماندهجاهبخودمختارنسبتامحليقدرتهايواجتماعينيروهايوجودواخباريون،براصوليون
.شدصفويهحكومتازماندهجابهنهاديميراثتثبيتبهمنجرپيشين،تحوالت

غلبه
اصوليون بر اخباریون



نهادچهاربينمتقابلروابطازپيچيدهاينسبتاشبكهبرمبتنينهاديپيكربندي،ميراثاينعمدهويژگي•
يعنياصلي

مركزي،حكومت•
روحانيت،•
بازار•
ناشينهنهاديدلتعااين.بودنهادهااينبينپايدارينسبتانهاديتعادلآنحاصلكهبودقبايلوايالتو•

بهنهادهانايمتقابلنيازهايبرمبتنيقدرتموازنهمحصولبلكهديگرنهادهايبرنهاديكسلطهاز
باداشتنديكديگربهكهمتقابلينيازهايبراساسنهاديپيكرهيكاجزايآندركهتعادلي.بوديكديگر

كليزدنبهمزاداشتند،ديگراجزابهكهوابستگيايدليلبهعناصرازهريكوبردهسربهتوازندرهم
بودندناتواننهادي،پيكرهكلبرخوديكسويهقدرتاعمالوتوازناين

توازن



درغالباهديدگكهرا»خودكامگيواستبدادزدگيگفتمان«ايران،جامعهتحوالتازروايتاين•
زدگياستبدادانگفتم«براساسزيرا.كشدميچالشبهاستايرانجامعهتحوالتتحليلوتبيين

ستقلماجتماعينيروهايظهوروگيريشكلاجازهدولت،حصروبيحدقدرت،»خودكامگيو
بههيتوجبيمعنيبه»جامعهغياب«باتحليلها،ايندردليلهمينبهواستندادهرادولتاز

.هستيممواجهجامعهتحوالتدراجتماعينيروهايآفرينينقشوعامليت

قدرت بيحد و حصر دولت



بهشدنقائلدليلبه،»خودكامگيواستبدادزدگيگفتمان«برمبتنيتحليلهايكهحاليدر•
بهرايايرانجامعهتحوالتاجتماعي،نيروهايبهنقشبيتوجهيوحكومتانحصاريعامليت
جامعهازمقالهايندركهروايتيميدهند،تقليل»استبداد-مرجوهرج-استبداد«مستمرچرخه
ارائهايرانازيپيشانوسجامعهتحوالتتبيينوتحليلبرايرامناسبيچارچوبشد،ارائهايراني
تاريخيدورهآندرگرفتهصورتمقاومتهايوروابط،تعامالتازبسياريآن،براساسكهميكند

وموجودينهادتعادلبازتوليدوحفظبراياجتماعيمختلفنيروهايتالشبراساسميتوانرا
ياراتاختوفعاليتهاحوزهبهديگرنيروهايازيكهرياحكومتاندازيدستازجلوگيري

.كردتبيينوفهمديگرنيروهاينهادي

شانوسازي تحليل و تبيين تحوالت جامعه پي
ایران






















