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تحلیل ساخت سیاسی دولت در ایران؛ مقایسۀ دورههای صفویه ،قاجار
جلیل دارا* 1،هادی

طلوعی2

چکیده
دولتهای صفويه و قاجار از لحاظ نوع ساخت سیاسي ،نهاد حاکمیت و پايگاه اجتماعي دارای
ويژگيهای منحصربهفردی هستند .از دوران صفويه ،ويژگيهای دولت ايراني مبین نهادها و
سنتهای سیاسي سنتي بود .اين رويه تا دورة جديد و حکومت قاجار ادامه داشت .اما با ورود
ايران در اواخر قاجار به عرصه های جهاني ،دولت نیز متأثر از اين ارتباط شد و با روی کار
آمدن خاندان پهلوی ،حکومت مطلقه شکل گرفت .در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال
هستیم که دولتهای صفويه و قاجار بهلحاظ ساخت سیاسي و پايگاه اجتماعي چه تفاوتها و
شباهتهايي دارند؟ يافتههای پژوهش نشان ميدهد که بهلحاظ ساخت سیاسي ،دولت در
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دوران صفويه از نوع پاتريمونیالیسم ،اما در عصر قاجار از نوع پاتريمونیالیستي در حال گذار
است .لذا هرچند هر دو دارای نهادهای حاکمیت مشابه بودند ،اما تحول دولت در اين دو دوره
نوعي حکومت بوروکراتیک هدايت ميکند.
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که ناشي از تغییرات بافت اجتماعي و طبقاتي در ايران است ساخت قبیلهای حکومت را به
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مقدمه

برخي معتقدند نخستین دولت ملي در ايران پس از اسالم ،از زمان صفويه شکل
گرفت؛ دولتي که بعد از چندين قرن آشفتگي سیاسي و حکومت ملوکالطوايفي
در ايران بهوجود آمد .تا پیش از سقوط خالفت عباسي در سال  656ق دولت
ايراني در قالب اجتماعي بزرگتر به نام خالفت و امت اسالمي معنا مييافت
شکل گیری دولت ملي در دورران صفويه بیشتر از جانب نظريهپردازان غربي مطرح شد
و با شواهد تاريخي تطبیق نميکند (ساالری )1393 ،باوجوداين مي توان گفت تا قبل
از صفويه ،خلیفه ،رهبر کل امپراتوری اسالمي بود و بر سرزمینهای فتحشده براساس
نظام والي ،حکومت ميکرد .فرمانداران محلي ،نمايندگان خلیفه و مستقیماً تابع وی
بودند .ازطرفي چون خلفا از سرزمینهای فتحشده بسیار دور بودند و عموم فرمانداران
نیز در منطقۀ خود بیش از خلیفه ،قدرت داشتند ،اين واقعیت به زمامداران محلي
ازجمله در ايران فرصت مي داد که بر زندگي اجتماعي سرزمینشان تسلط يابند (کمالي،
 ،1381ص.)44 .
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(طباطبايي ،1380 ،ص)105 .؛ هرچند برخي ديگر از محققان معتقدند طرح نظريۀ

درواقع سلسله های طاهريان ،صفاريان ،سامانیان ،خوارزمشاهیان و غزنويان همگي
دوران آل بويه و سلجوقیان به استقالل قابل توجهي از دستگاه خالفت رسیدند (موثقي،
 ،1385ص .)42 .اين وضعیت ساخت عشايری و قبايلي دولت پس از حاکمیت مغوالن
نیز با وجود فترتي که در حیات اجتماعي ايران پديد آمد استمرار يافت .بهعلت غلبۀ
ساخت قبیله ای ،عشاير ،قدرتي بالقوه در برابر يکديگر داشتند؛ بهگونهای که شاه هنگام
توسعهطلبي يا هجوم خارجي ،از نیروی نظامي آنها برای دفاع از حکومت استفاده
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تحت سلطۀ سیاسي و فکری خلیفه ،در ايران به قدرت رسیدند و البته در مقاطعي مانند
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ميکرد .ازهمینرو قدرت گرفتن هر قبیله از نظر نظامي و اتحاد با قبايل ديگر
ميتوانست ساخت سیاسي در کشور را متحول کند و موجب تحول سلسله پادشاهي
شود (افضلي ،1386 ،صص119 .ـ .)120
در آن زمان ،وضعیت جغرافیايي ،کمآبي و پراکندگي واحدهای جمعیتي در مناطق
جدا از هم ،نوع خاصي از شکلبندی اقتصادی ـ اجتماعي و ساخت قدرت در ايران را
دولت و جامعه در ايران قبل از دوران صفويه را که بستر اجتماعي تشکیل هر دولتي
بهشمار ميرفتند ،چنین برشمرد .1 :تشکیل دولتهای محلي و ملوکالطوايفي تحت
سیطرة خلیفۀ اسالمي؛  .2ساخت عشايری قدرت؛  .3آشفتگي اجتماعي و تحرک باالی
طبقاتي؛  .4نبود حقوق و تعهدات پايدار قانوني .در سطح جامعه نیز قشربندی طبقاتي
براساس تمايزاتي شکل ميگرفت که عبارتاند از .1 :تفاوت بین لشکر و رعايا؛ .2
تمايز بین ترکان و تاجیکها و بعدها تمايز بین مغوالن و بقیۀ مردم؛  .3فرق بین مردم
يکجانشین و نیمهاسکانيافته و صحرانشین؛  .4تمايز بین خاصه و عامه .خاصه از
خاندان حاکمه ،امرای بزرگ و فرماندهان لشکر و مأموران عاليرتبۀ ديوانساالری،
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پديد ميآورد (کاتوزيان ،1384 ،ص .)349 .در يک جمعبندی ميتوان ويژگيهای

علمای مذهبي و خويشاندان طبقۀ حاکم و افرادی که از طريق مقام و مناصب به آنها
وابسته بودند ،تشکیل ميشد .همچنین مالکان ،مقاطعهکاران مالیاتي ،افسران نظامي و
پايینرتبه ،تجار خردهپا ،کارگران و دهقانان متعلق به طبقۀ عامه بودند .بین طبقات
خاصه و عامه سیالیت مداومي وجود داشت و بعضي از افراد از طبقۀ عامه برکشیده و
در رديف خاصه قرار مي گرفتند و بالعکس اين جريان نیز مشاهده ميشد (لمبتون،
 ،1372ص.)244 .
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بعضي از تجار در اين طبقه جای ميگرفتند .از طرفي مأموران ديوانساالری ،علمای
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پیشینۀ تحقیق
درمورد وضعیت سیاسي و اجتماعي دورههای موردبحث ،مطالب متنوعي در قالب
کتب ،مقاالت و پايان نامهها نگاشته شده است .همچنین درمورد ويژگيهای دولت در

هر دوره نیز ميتوان به برخي از پژوهشها اشاره کرد .کتب دولت و جامعه در ايران؛
انقراض قاجار و استقرار پهلوی (کاتوزيان ،)1392،دولت مدرن در ايران (افضلي،
مقاالتي نیز بهصورت جداگانه ساخت سیاسي دولت را در دو دورة صفويه و قاجار
موردتحلیل قرار دادهاند .مقاالتي چون «تبیین و تحلیل نقش طبقات اجتماعي در فرايند
تمدني دولت صفوی» (کشاورز و همکاران« ،)1396 ،منابع قدرت اجتمالعي ،ساختار
دولت و روابط خارجي قاجار» (حاجي يوسفي و محمديان« ،)1397 ،مراحل تحول سه
گانآة دولت در ايران دوران ناصرالدين شاه قاجار» (احمدزاده )1396 ،در زمینۀ ساخت
سیاسي دولتهای صفويه و قاجار مطالبي را مطرح کردهاند که هیچ کدام جنبۀ مقايسه
ندارد .در يک مطالعۀ مقايسهای «بررسي تطبیقي روششناسي فقها در مواجهه با مسئلۀ
گسست دولت و ملت در ايران ،در دورههای صفويه  ،قاجار و معاصر» (آزادی و
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 )1386و دين ،جامعه و دولت در ايران (موثقي )1385 ،ازجمله اين پژوهشها هستند.

ابراهیميپور )1398 ،نیز به ويژگيهای ساخت سیاسي اين دو دولت پرداخته نشده است.
اما در اين پژوهش بهطور خاص ساخت سیاسي اين دو دوره مورد مقايسه قرار ميگیرد.

دولت
دولت 1از نظر لغوی بهمعنای ثروت يا سلطنت است .از نظر مفهومي ،ساخت قدرتي
است که در سرزمین معین (کشور) بر مردمان خاصي (ملت) تسلط پايدار دارد .از نظر
داخلي حافظ نظم بهشمار مي آيد و از نظر خارجي پاسدار تمامیت سرزمیني و منافع
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ملت است .اين ساخت قدرت بهصورت نهادها و سازمانهای اداری ،سیاسي ،قضائي
و نظامي فعلیت مييابد (آشوری ،1366 ،صص .)163 -162 .البته بايد توجه کرد که
معنای واژة «حکومت» 2متفاوت با «دولت» است .تشکیالت دولت معموالً از سه بخش
مجريه ،مقننه و قضائیه تشکیل ميشود .اما حکومت کنترل و مديريت امور عمومي
واحدهای سیاسي را بر عهده دارد و برخالف دولت دائم ًا در حال تغییر است .بهطور
کلي دولت شامل ساختار سیاسي و مفهومي کل کشور است؛ درحالي که حکومت
اين تحقیق مفهوم دولت بهمعنای نظام سیاسي بهکار ميرود و حکومت بخشي از
ساختار نهادی آن محسوب ميشود.
ساخت سیاسی
ساخت عبارت است از مناسباتي که دائمي و ثابت بوده و وضع کلي آنها يک مجموعه
را نمايان ميکند .ساخت سیاسي 3مناسبات میان عوامل متشکلۀ يک سازمان سیاسي را
به نمايش ميگذارد (جاسمي ،1358 ،صص182 .ـ  .)183بر اين اساس مجموعه نهادها
و مراکزی که قدرت سیاسي را در دست دارند و يک کلیت واحد را بهوجود مي آورند،
ساختار سیاسي نامیده ميشوند .اين کلیت متاثر از تمامي ويژگيهايي است که به جامعه

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-09

ساختار سیاسي فیزيکي کشور است (آقابخشي و افشاری راد ،1383 ،ص .)275 .در

هويت ميبخشند .قدرت سیاسي و شیوة استقرار آن ،نهادها و سازمانهای موجود در
جامعه و زيرمجموعههای نظام سیاسي ،عناصری هستند که ميتوانند نوع ساختار

مالحظات نظری پژوهش
نظریۀ پاتریمونیال
نظامهای پاتريمونیال 4نه براساس قانون اداره ميشوند و نه بر پايۀ ايدئولوژی .از وجوه
مشخصۀ اين نظامه ا امکانات نامحدود حاکم در اعمال قدرت است؛ بدون آنکه به
85
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سیاسي را مشخص کنند (نقیبزاده ،1387 ،ص.)169 .
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مجموعهای از ارزشها يا ايدئولوژی خاص و البته قانون پایبند باشد (شهابي و لینز،
 ،1380ص .)8 .نظام سلطاني در گونهشناسي سیاسي وبری يکي از انواع نظامهای
پاتريمونیال است .به بیان وبر ،پاتريمونیالیسم معموالً زماني پديد ميآيد که حاکم
سنتي ،دستگاهي اداری و نیرويي نظامي ايجاد ميکند که صرفاً ابزار شخصي اوست .در
کشوری که سلطه ،برمبنای آموزههای سنتي است و از طريق ارادة شخصي فرمانروا
ارادة شخصي جريان مييابد ،سلطاني نامیده ميشود .درحاليکه در اقتدار عقالني ،سلطه
به يک مرجع خاص اعطا نميشود ،بلکه مجموعهای يکنواخت از اصول در قالب نظام
بوروکراتیک سامان مييابد که ويژگي دولتهای مدرن است .در نظامهای سلطاني،
قدرت و حق حاکمیت عمدتاً از طريق وراثت خانوادگي انتقال مييابد .اين نوع اقتدار
توسط سنتها تقدس مي شود و ايجاد قوانین جديد مخالف با هنجارهای سنتي را
غیرممکن مي سازد .در اين ساختار سیاسي مأموران دولتي کامالً به ارادة حاکم وابسته
هستند و گويا خدمتگزاران شخصي او بهحساب ميآيند (.)Weber, 1958, pp. 3- 4

در نظام سلطاني انگیزة وفاداری به فرمانروا را آمیزهای از ترس و پاداشهايي که به
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اعمال شود ،آن را اقتدار پاتريمونیالي مينامیم .از طرفي اگر اساساً سلطه برپايۀ اقتدار و

همدستانش ميبخشد تشکیل ميدهد .هنجارهای الزامآور دائماً با تصمیمات شخصي و
خودسرانۀ حاکم که مجبور به توجیه ايدئولوژيک آنهاست ،تضعیف ميشوند .کارکنان
است .در میان آن ها اغلب ،اعضای خانواده حاکم ،دوستان ،همدستان يا افرادی که
مستقیماً در استفاده از خشونت برای حفظ نظام دخالت دارند ،حضور دارند .بهطور
کلي ويژگيهای نظام سلطاني عبارتاند از .1 :تیره شدن مرز میان نظام و دولت:
فرمانروا و همدستانش مستقیماً در ساختارهای حکومت دخالت ميکنند و به هنجارهای
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دروني ،استانداردهای حرفهای و رسوم اجتماعي ـ سیاسي بياعتنا هستند؛ .2
شخصگرايي :رهبران اين نظامها آرزومند فرهمندی هستند و خود را با آرايههای
رهبری کاريزماتیک احاطه ميکنند؛  .3رياکاری قانوني :فرمانروايان پاتريمونیال که
مدعي اقتدار سنتي هستند ،بر نظام سیاسي مبتنيبر قواعدی که بهلحاظ تاريخي
بهصورت قانون درآمدهاند بهويژه قوانین عرفي تکیه ميکنند و عموم ًا قوانین مدون را
حمايت گروههای کامالً مشخص به قدرت ميرسند؛  .5سرمايهداری تحريفشده :در
بلندمدت شخصگرايي و فساد نظام سیاسي ،در توسعۀ اقتصادی تأثیر منفي ميگذارد
(شهابي و لینتز ،1380 ،ص.)53 ،21.
نظریۀ دولت مطلقه
دولت مطلقه ، 5هم در نظر و هم در عمل در اروپا و بهويژه در فرانسه تا پیش از پايان
قرن  16میالدی توسعه يافت .اين مدل از دولت ،مفاهیم موردنیازش را از تئوری
حاکمیت و بحث ژان بدن 6دربارة قدرت مطلقه گرفت .درواقع اين دولت پس از افول
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ناديده ميگیرند؛  .4پايگاه اجتماعي محدود :غالباً حاکمان نظام سلطاني نخستینبار با

فئودالیسم در اروپ ا پیدا شد .در دولت مطلقه پادشاهان خود را حافظ نظم و قانون و
عدالت ميدانستند و قدرت سیاسي را متمرکز ساختند .در نظريۀ دولت مطلقه همچنان
بهشمار ميرفتند که همچون پدر بر خانواده حکومت ميکردند .پادشاه اين دولت در
سیاست گذاری ،نیازمند رضايت و موافقت اتباعش نبود .اقتدار شهريار در دولت مطلقه،
نامحدود و مطلق بوده و آزاد از نظارت هر مقام باالتر يا نمايندگان مردم است .عواملي
که فرايند تمرکز قدرت در طي اين قرن را پرشتاب کردند ،عبارتاند از .1 :جنگ و
بينظمي :جنگ های داخلي موجب گسترش عالقه به حکومت مرکزی نیرومند و
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که خداوند يگانه بر جهان حاکم بود ،دولتهای اين جهاني نیز ملک حکام واحدی
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تضعیف قدرتهای محلي شد؛  .2اما جنگ احتیاج به هزينه داشت و تأمین اين هزينه
نیازمند مالیات بندی و گردآوری منظم درآمدها بود .اين روند که نیازمند برقراری نظم و
قانون بود به ايجاد لشکريان منضبط منجر شد .جنگ با ايجاد اين پیامدهای متعارض
موجب پیدايش ارتشهای دائمي شد که برخالف دورة فئودالي ،ديگر مبتنيبر قدرت
اربابان نبودند ،بلکه به شاهان اتکا داشتند .با افزايش قدرت حکومت مرکزی در اخذ
دولت مطلقه استدالل مي کردند که نه پارلمان و نه هیچ مرجع ديگری حق تصويب
قانون يا نظارت بر شاهان را ندارند (بشیريه ،1394 ،صص77.ـ .)83
روش تحقیق
در اين پژوهش از روش تحقیق تحلیل تاريخي تطبیقي استفاده شده است .در اين
روش ،جامعهشناس با بررسي تاريخ وقايع و پديدهها از تحلیل کیفي استفاده ميکند که
موضوع آن ،وقايع خاص تاريخي است .اين قايع بهصورت کیفي سنجشپذيرند
(ساعي ،1395 ،ص .)204 .در اين پژوهش با مطالعۀ تاريخي دو دورة صفويه و قاجار
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مالیاتها ،بهنحوی خودسرانه نقش مجالس محلي و مرکزی نقصان مييافت .هواداران

و با استفاده از نظريات به مقايسه اين دو دوره ميپردازيم.
صفویان؛ رسمیت تشیع و ایجاد دولت ـ ملت یکپارچه
کرد .وی سلسلهمراتب حاکم را مبتنيبر يک ديوانساالری تکامليافته استوار ساخت که
توسط وزير بهعنوان يکي از مهمترين مقامات عالي دولت اداره ميشد .شاه صفوی که
از حمايت علمای شیعي برخوردار شده و درنتیجه ،مشروعیت الهي قابلمالحظهای
کسب کرده بود ،بر اين سلسله مراتب حاکم ،قدرت مطلق داشت .دولت مستقل و
88
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قدرتمند شیعي نخستین شرط الزم برای ايجاد جامعۀ ايراني نیرومند در مجاورت
امپراتوری توسعهطلب عثماني بود .در گذشته يکي از مهمترين بحرانهايي که هويت
ايراني را تهديد ميکرد فقدان يک دولت مستقل و قدرتمند مرکزی بود .پیش از
صفويان ،ايران توسط سلسلههای نیرومندی مثل بويیان اداره شده بود .اما آنان
نميتوانستند صاحب مشروعیت ديني و سیاسي شوند ،چراکه مذهبي جدا از مذهب
البته احمد کسروی و میشل مزاوی ادعای سیاست و شیعيگری صفويان را اعايي
برساخته و تنها يک راهبرد سیاسي برای فراهم شدن زمینه های حاکمیت خود تلقي
کردهاند (متولي حقیقي ،1387 ،ص.)174 .
در هر صورت صفويان با اعالم مذهب شیعه در قالب دين دولتي توانستند باور
شیعي را به چارچوبي ايدئولوژيک برای طرح سیاسي هويت ايراني تبديل کنند.
همچنین نخستین شاه صفوی ،اسماعیل اول ،طرح ايجاد هويت ايراني را آغاز کرد.
شیعي کردن جامعه و دولت توسط صفويان با اعالم شاهان صفوی بهعنوان نايبان امام و
شراکت قدرت سیاسي با علمای شیعي صورت گرفت .تحت حکومت صفوی ،نفوذ
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ساير کشورهای سني که در پیرامون ايران بود ،نداشتند (کمالي ،1381 ،صص49.ـ .)50

شیعیان و قدرت اجتماعي علمای شیعه در جامعه به حد بسیاری افزايش يافت و آنان
به تدريج به قدرتي حاکم در جامعه تبديل شدند .لذا اگرچه تأسیس نهاد «صدر» تالشي
ايجاد مؤسساتي کمک کرد که سلطه علما را بر جامعه تحکیم کند .حتي قدرتمندترين
حاکمان مجبور بودند با علما با احترام برخورد کنند و نميتوانستند به عقايد آنان
بياعتنا باشند .چنانکه شیخاالسالم حسین بن عبدالعلي کرکي نفوذ بسیاری بر شاه
طهماسب داشت و شاه سلطان حسین آخرين شاه صفوی تحت سلطه عالمه محمدباقر
89
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مجلسي بود (کمالي ،1381 ،ص .)51 .با اين حال سازگاری نهاد مذهب بهويژه با نهاد
حکومت و سلطنت صفوی همواره بر مسیر ثابتي نبود ،بلکه اين سازگاری با
مخالفتهای آشکار و نهاني در جامعۀ ديني بهويژه از جانب برخي علمای طراز اول
شیعه و گاه با بدبیني دستگاه حکومت همراه بود (گودرزی ،1387 ،ص.)60 .
اما در زمان شاه عباس حکومت از مبنای ديني بهسمت سلطنت اين جهاني و
امر بر دهقانان ،قبايل و بسیاری از مردم شهرنشین تأثیر ميگذاشت (فوران ،1377 ،ص.
 )79جدايي هر چه بیشتر از شکل دينساالرانۀ حکومت در زمان عباس اول ،در تنزل
اهمیت مقام صدر انعکاس يافت .نفوذ صدر که يک مقام سیاسي بود در سراسر
امپراتوری صفويه تنزل يافت .اما از طرفي قدرت مجتهدان رو به افزايش نهاد .با تبديل شدن
مجتهدان به قدرتمندترين اعضای طبقات روحاني ،مقام شخصي شاه بهخطر ميافتاد ،زيرا
شاهان صفوی با ادعای نیابت امامان شیعه حق واقعي مجتهدان را غصب ميکردند .لذا تنها
در زمان فرمانروای قدرتمندی چون شاه عباس ،مجتهدين حد خود را ميشناختند ،چراکه
وی مقام صدارت را به دو شاخۀ خاصه و ممالک تقسیم کرد .تقسیم مقام به معنای اشتراک
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غیرديني گرايش يافت؛ هرچند وی در اقتدار سلطنتي خويش ادعای ديني داشت و اين

و تضعیف قدرت بود و نقش سیاسي صدر بر عهدة شیخ االسالم نهاده شد .البته در دورة
شاهان بعد از وی طبقات روحاني بهطور روزافزوني خود را از کنترل سیاسي که بر آنان
شاه را کنترل ميکردند .دين در ابتدای حکومت صفويه در خدمت قدرت بود و البته عاملي
تعیینکننده بهشمار ميرفت (فوران ،1377 ،ص.)83 .
چنانکه از محتوای رسالههای آن زمان برميآيد ،علما اصل دفاع از صفويان و
کوشش برای الزام به اطاعت از آنان را بهعنوان امرای شیعه ترويج ميکردند .لذا با اينکه
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توجیه سلطنت با اصول شیعي امامت سازگار نبود ،اين علما با استناد به احاديث و منابع
ديني در اين مسیر گام برميداشتند (ناجي ،1387 ،صص17.ـ  .)18بهطور کلي علمای
شیعه درمور ارتباط با دولت صفوی به دو گروه تقسیم ميشدند :علمايي چون مقدس
اردبیلي و شهید ثاني با غاصب دانستن حاکمان غیرمعصوم در عصر غیبت و حرام بودن
پرداخت .خراج به حکومت غاصب و نپذيرفتن وجوب نماز جمعه ،نسبت به دولت،
از عراق به ايران مهاجرت و با شاه اسماعیل ديدار کرد .بدين ترتیب برخي از علمای
شیعي نفوذ و دانش فقهي خويش را در اختیار دعاوی سیاسي و مذهبي حکومت
صفوی قرار دادند .محقق کرکي معتقد بود که در عصر غیبت فقیه جامعالشرايط ،نايب
امام زمان در برخي از امور بوده و انقیاد از حکمش واجب است .او شاه طهماسب را
بهعنوان نمايندة خويش در اين امور معرفي ميکرد (نوروزی و رمضاني ،1394 ،صص.
125ـ .)127
ساختار سیاسی و قشربندی اجتماعی
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موضع مخالف داشتند .درمقابل ،محقق کرکي بهعنوان مجتهد حامي همکاری با دولت،

دولت صفوی از سه نهاد کلیدی تشکیل ميشد .1 :دستگاه ديواني مرکزی؛  .2حکومت
ايالتها و  .3ارتش .شاه ،وزير اعظم ،سرداران سپاه ،خزانهدار دولت و صدر در باالترين
منشیان و محاسبان درباری قرار داشتد .سه گروه مختلف قومي نیز تشکیالت دولتي را
سازمان ميدادند .1 :فارسها که صاحب مناصب دولتي و ديواني بودند؛  .2قبايل
ترکمان که فرماندهي سپاه و فرمانداری ايالتها را بر عهدة آنها بود؛ و  .3نخبگان
گرجي ،ارامنه و چرکس ها .حکام واليات ،پول و تولیدات محلي برای شاه ارسال
ميکرد ند و در مواقع جنگ ،نیروی مشخصي را برای پیوستن به ارتش اعزام ميکردند.
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نهاد ارتش نیز از نخبگان قديمي عشاير و ايالت واليات بههمراه نیروهای جديد شاه
عباس تشکیل ميشد .از سال 977ق اصالحاتي مانند آموزش نظاميدهقانان ،عشاير
ايراني و سربازان و مجهز کردن آنان به سالح گرم بهعمل آمد.
در بخش ايلیاتي که تأثیر سیاسي و اجتماعي مهمي بر کشور داشت ،سران قبايل،
مقامات ارشد نظامي و والیگری را تصاحب ميکردند و اندکي پايینتر ،افراد مسلح قرار
دولتي به خزانه مي رفت .موقوفات نیز سهم مزدبگیران ،حاکمان شرع ،روحانیون طراز
اول و سادات بود .تمامي اين زمینها به دهقانان اجاره داده ميشد و بخش اعظم درآمد
آن متعلق به شاه يا مالک زمین بود .لذا درآمدهای دولت عمدت ًا از راه مالیات تأمین
ميشد .دهقانان منبع عمدة درآمد دولت و پشتوانۀ مالي ارتش ،بخشي از روحانیون و
زمینداران خصوصي بهحساب ميآمدند .شهرنشینان عمدتاً در بخش اصناف فعالیت
ميکردند و تا حدودی استقالل داشتند .مهمترين کاالی تولیدی آنها پارچه بود و
بافندگي محور صنايع ايران آن دوران بود.
طي قرون نهم و دهم هجری رهبران نظامي ايالت دو بار بهمنظور کسب موقعیت
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ميگرفتند .درمورد قشر دهقاني ـ روستايي ،درآمد زمینهای متعلق به سلطنتي و امالک

برتر در جامعه با يکديگر جنگیدند .اما بعد از سال 998ق شاه عباس ضمن توزيع
دوبارة قدرت و موازنۀ اين گروهها کوشید با انتصاب اسیران جنگي گرجي و قفقازی به
دائمي تحت نظر و فرماندهي خويش ،قدرت شديدی بر حکام اياالت اعمال کرد و
وضعیتي را بهوجود آورد تا هیچ والي از حکومت مرکزی نافرماني نکند (فوران،1377 ،
صص46.ـ  .) 63در دوران شاه عباس اقدامات چشمگیری برای تشويق تجار خارجي
بهمنظور قطع وابستگيشان از بازار و بهرهگیری از خدمات تجار ارمني در جستوجوی
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بازارهای جديد و توسعۀ راهها بهوجود آمد .دستاورهای اقتصادی شاه عباس موجب
پايايي صفويان در ادامۀ حکومتشان مي شد .او تجارت را با اتکا به شخص خود به
انحصار دولت درآورد .اين انحصار در زمان شاه صفي تا اندازة زيادی سست شد و در
زمان جانشینان او عمالً ازدست رفت (آژند ،1380 ،ص.)230 .
بعد از شاه عباس جريان تبديل زمینهای اياالت به امالک خاصه بهطور گسترده
جنگ که حکام نظامي ويژهای در نواحي مهم مرزی و استراتژيک منصوب ميشدند،
بقیۀ حاکمان از مرکز تعیین ميشد .اين سیاست بهمعنای تضعیف و چهبسا نابودی همان
قبايل قزلباشي بود که در اوايل دورة صفويه خوش درخشیده بودند .ازطرفي در زمان
شاه سلیمان مقام سلطنت بهعنوان رئیس کل ساختار اداری کشور و فرمانروای مطلق
امور ديني و دنیوی تضعیف شد .درمقابل ،علمای دربار روز به روز قدرت بیشتری پیدا
ميکردند و اقدام به تضعیف بدعتگزاران مذهبي همچون صوفیان کردند؛ درحاليکه
در روزهای قبل از تأسیس دولت صفوی ،تشکیالت منسجم صوفیان دعوی صفويه را
انتشار داده و برای پیشبرد انقالب سیاسي ـ مذهبي آن کوشیده بودند .بهطور کلي در
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اجرا شد و تقريباً تماميکشور تحت ادارة مستقیم مقام سلطنت درآمد .جز در مواقع

دوران صفويه صوفي گری معنای جديد و مهم وفاداری به شاه را يافت .نیروی سیاسي
ديگری که در اين برهه از صاحبان قدرت محسوب ميشد ،حرمسرايان و شخص وزير
به حرم داده بود .بهنوعي که وزيران با ناديده گرفتن حرمسرا ،خود را در معرض خطر
قرار ميدادند .لذا شگفتآور نبود که شاهزادگان در چنین نظام پرورشي افرادی
ضعیفاالراده بار بیايند که بهآساني تحت نفوذ حرم و وزرا قرار گیرند (سیوری،1393 ،
صص229.ـ .)240
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بود .محدود کردن شاهزادگان خاندان سلطنتي در حرمسرا ،قدرت سیاسي فوقالعادهای
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عصر قاجار؛ گذار از دولت سنتی به دولت مدرن
دولتهای خاندان افشاريه و زنديه نتوانستند در سازمانهای کشوری و حکومتي به
ترتیبات نويني نائل آيند .امور ديواني تقريباً همانهايي بود که از روزگار صفويان قوام
يافت .ويژگيهای امور اداری اين دوران بهطور خالصه عبارتاند از .1 :اقتدار عظیم
فرمانروايان مرکزی و تمرکز امور حکومتي در دربار؛  .2مطلقگرايي حکام مرکزی؛ .3
غیرمذهبي بودن نسبي سازمان حکومتي بر خالف دورة صفويه؛  .5اتکا به عناصر نظامي
و سپردن نقشي مهم در ادارة کشور به ارتش؛  .6قبیلهگرايي و قدرتيابي سرداران و
برجستگان نظام ايلیاتي (شعباني ،1387 ،صص233 .ـ .)234
اما با استقرار سلسلۀ قاجار ،قدرت حکومت مرکزی نسبتبه دورههای قبل گسترش
يافت و در پرتو ثبات سیاسي و حمايت دول خارجي از اين خاندان ،رونق اقتصادی نیز
تاحدی حاصل شد .از طرفي از زمان فروپاشي دولت صفوی تا عصر قاجار ساختار
ايلیاتي در جامعه همچنان مسلط بود و شیوة تولید عشايری در مقیاس گسترده ،نوع
تولید و الگوهای تجارت را تحتتأثیر قرار مي داد .با اين حال اصالحات حکومت
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وجود قدرتهای محلي (امرا و خانها و بیگها) پس از نادرشاه تا پايان دورة زنديه؛ .4

مرکزی در زمینۀ ايجاد بوروکراسي ،تأسیس امکانات مخابراتي بینشهری و رشد
سرمايهگذاری خارجي و شهرنشیني بهويژه در تهران زمینههای الزم را برای تغییر دولت
نداشت ،نسبت به دوران قبل متفاوتتر بود .نفوذ اقتصادی غرب باعث رونق کشت
محصوالت تجاری شد .در اواخر دورة ناصرالدين شاه ،گسترش بازارهای فروش مواد
خام مانند ترياک ،پنبه و ابريشم باعث تشويق تجار بزرگ ايراني به صدور اين گونه
محصوالت شد .از طرف ديگر ،واردات مصنوعات خارجي بهويژه منسوجات بريتانیا و
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و تحول در ساخت اجتماعي فراهم ميساخت .اين تحوالت عليرغم آنکه عمق
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گسسترش بازار های مصرفي اروپا در ايران ،تجار را به صدور مواد خام و صرف درآمد
آن برای واردات اين گونه کاالها تشويق کرد .افزايش اين مبادالت بيترديد بر رشد
طبقاتي در ايران تأثیر چشمگیری ميگذاشت (افضلي ،1386 ،صص135 .ـ .)139
حیات اقتصادی
در فاصلۀ سالهای  1215تا 1315ق حجم تجارت خارجي ايران تا حد دوازده برابر
نداشت اين رشد با توسعهای که در کشورهای صنعتي آن زمان رخ داد همساني
نداشت .افزايش باالی کاالهای مستعمراتي همچون چای و شکر ،از تغییرات ديگر اين
دوره بود .صادرات چشمگیری در صدور محصوالت نقدی مانند ترياک ،پنبه ،برنج و
قالي به دلیل تقاضای جهاني صورت گرفت .اما ابريشم که سابقاً کاالی اصلي صادراتي
بهشمار ميرفت ،در دهۀ 1260ق موقعیت خود را ازدست داد .تحول اصلي بازرگاني
ايران در نیمۀ دوم قرن دوازدهم ،افزايش گسترة تجارت با انگلیس از طريق ترکیه و
خلیج فارس و نیز هند بود .درواقع در دهۀ 1260ق بريتانیا نیمي از تجارت ايران را
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افزايش يافت .بهدلیل اينکه صنايع دستي محلي توان رقابت با تولیدات ماشیني اروپايي

تصاحب کرد .پس از سال 1298ق سهم روسیه نیز در اين مورد افزايش يافت .بهواسطۀ
عهدنامۀ گلستان در 1228ق و سپس ترکمانچای در 1318ق يک غرامت بیست میلیون
کشورهايي مانند انگلیس ،فرانسه ،آمريکا و هلند درصدد بهدست آوردن امتیازات
مشابهي شدند .در دهۀ 1310ق با تغییر قوانین گمرکي ،تجارت روسیه با ايران بهسرعت
گسترش يافت .جواز صادرات ،بهبود حملونقل در دريای خزر ،ماوراء قفقاز و
استان های قفقازی ،خدمات مالي بانک استقراضي و افزايش اتباع روسیه که در ايران به
تجارت و ساير فعالیتها مشغول بودند ،باعث رشد شتابآلود صنايع روسیه شد.
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توماني و امتیازات فوقالعاده منطقهای نصیب اتباع روسیه در تجارت خارجي ايران شد.
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پس از استقرار نیروی دريايي انگلیس در خلیج فارس تجارت از طريق بوشهر هم
گسترش يافت .در شمال نیز کشتیراني بین بنادر ايران و روسیه جريان داشت .عالوهبر
راه تجاری کرمانشاه ،تجارت راه خشکي روسیه با آذربايجان فزوني گرفت .تا زمان
جنگ جهاني اول در پرتو توسعۀ تولیدات نفتي ،بهبود بنادر خلیج و ايجاد راهها و
خطوط راه آهن قسمت اعظم تجارت ايران به خلیج فارس منتقل شد (عیسوی،1388 ،
اين واقعیت های اقتصادی و رشد تجارت خارجي همراه با کاهش صادرات سنتي
موجب افول قدرت اقتصادی ايران و افزايش نفوذ و دخالت بیگانگان در امور داخلي
شد .دو کشور انگلستان و روسیه که از قرن هجدهم میالدی به بعد بازار ايران را
به دست گرفتند پس از مدتي به سیطره بر دربار پادشاهي ايران و نفوذ در ارکان مملکتي
میل کردند .تأثیر حضور اقتصادی و نفوذ سیاسي اين قدرتها ،وابستگي بيسابقه به
قدرت های استعماری اروپايي را به همراه داشت .ضعف سیاسي و نظامي ايران در برابر
اين کشورها و ازدست رفتن بخشهايي از خاک کشورمان نتیجه وضعیت جديد بود.
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صص107.ـ .)113

طبقات اجتماعی در حال دگرگونی
اقشار مسلط در دورة قاجار شامل شاهزادگان ،رؤسای ايالت ،حکام اياالت و
منافع مشترک ،شراکت در کار و ازدواج با هم پیوند داشتند و هیچ مالیاتي نميپرداختند
و اغلب ،تیول ،مواجب ،مقرری و کمکهای مالي از دولت دريافت ميکردند .تا اواخر
قرن سیزدهم هجری چنین مبالغي بخش اعظم مخارج دولت را تشکیل ميداد.
شاهزادگان ،اخالف هفتصد ت ن از فرزندان و نوادگان فتحعلي شاه بودند .موقعیت اين
شاهزادگان به ماهیت روابط آنان با شاه وابسته بود و پس از شاه در مرتبۀ دوم قدرت
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فرماندهان نظامي ،ردههای باالی ديوانساالری و علما بودند .اين گروهها اغلب از طريق
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قرار مي گرفتند .قدرت و اعتبار اجتماعي رؤسای ايالت عمده در قیاس با شاهزادگان
کمتر بود .آنها اشرافیت نظامي سنتي ايران را تشکیل ميدادند .پس از دورة صفويه
ايالت مستقر در نواحي مرزی که وظايف دفاعي را برعهده داشتند ،مقر قدرت سنتي
خويش را گسترش بخشیدند و بهتدريج خودمختاری آنها افزايش يافت .شاهان قاجار
ميکوشیدند تا رؤسای ايالت را مطیع حاکمان منصوب خويش کنند .اما در اغلب موارد
رهبران ايلي ايجاد خصومت و تعارض میان آنان و درون هر يکي از عشیرهها بود.
تحريک خانهای عشايری ضد يکديگر و رويارويي جماعتهای عشاير بدين سبب
دنبال مي شد تا در میان آنان هیچ نیروی قدرتمندی پا نگیرد .اين رفتار حکومتي
به نحوی آشکار بود که حتي جهانگردان و رهگذران بیگانه هم آن را گزارش ميکردند.
حکاميک ه از تهران مأمور واليات بودند ،رسمشان چنین بود که در میان قبايل و طوايف
تفرقه بیندازند و از اين سیاست دو هدف را دنبال ميکردند .1 :به دولت مرکزی چنین
وانمود ميکردند که طايفۀ شورشي را تابع خويش سازند و بنابراين هزينههای هنگفتي
طلب ميکردند؛  .2با قبیلهای که بر قبايل ديگر پیروز ميشد ،همراه و شريک ميشدند
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اطاعت اينان از حاکمان اياالت ،ظاهری بود .يکي از راهبردهای قاجار برای مهار

(وهوسه ،1394 ،ص.)99 .
نیروهای نظامي قاجار ترکیبي از دستههای بزرگ سوارهنظام غیرمنظم به رهبری
کمک افسران اروپايي تشکیل شد .تشکیل بريگاد قزاق به فرماندهي افسران روسي در
1296ق برای اولین بار نیروی نظامي دائمي و جديد را در کشور بهوجود آورد.
ديوانساالری دولتي از مستوفیان و منشیان که تعلیمات سنتي داشتند تشکیل ميشد.
ديوانساالری قاجار تحت رياست صدراعظم بهتدريج در اواخر قرن  13هجری
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سران ايالت ،پیاده نظام و يک ارتش دائمي کوچک بود که به دست عباس میرزا و با
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گسترش يافت .در اوايل سدة  14هجری مقامات مهم ديوانساالری شامل رياست وزرا،
چهار وزير عمدة مالیه ،داخله ،خارجه و جنگ ،ديگر وزرای کماهمیت تر دولت ،حکام
و وزرای اياالت ،رؤسای دفاتر دربار و وزارتخانهها ميشدند .قدرت سیاسي و منزلت
اجتماعي برای افراد اين طبقات ابزار الزم را برای مالکیت و ادارة زمینهای بزرگ
فراهم ميکرد .همچنین فروش زمینهای دولتي (خالصجات) و امالک اشراف
به اين طبقات افزود .هر چه امالک زمیندار وسیعتر بود ،قدرت او نیز بیشتر ميشد.
روحانیون در اين عصر ،واسطۀ بین اقشار مسلط و تودههای مردم بودند و در حفظ
نظم اجتماعي نیروی مهمي محسوب ميشدند .در رأس سلسلهمراتب مذهبي ،مجتهدان
قرار داشتند که دانشمندترين آنها مجتهد اعلم بود؛ علمايي همچون مال قربانعلي
زنجاني و سید عبدالحسین الری که ارتباط بسیار محدودی با دربار داشته و بالعکس
شیخ فضلاهلل نوری و سید عبداهلل بهبهاني که با حکام وقت رابطهای نزديک داشتند ،در
اين گروه جای ميگیرند (ابوالحسني ،1374 ،صص262 .ـ  .)263در مرتبۀ بعد،
روحانیوني که شاه به مناصبي همچون امامت جمعه در مساجد جامع ميگماشت ،از
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حکومتگر به تجار بزرگ در نیمۀ دوم قرن 13ق ،گروه جديدی از تاجر ـ زمینداران را

همان منزلت مجتهدان برخوردار بودند ،ولي از استقالل سیاسي و اقبال عمومي آنها
محروم ميشدند .برخي از علمای برجسته ،به دربار سلطنتي وابسته بودند .گروهي با
ديگر به طبقۀ متوسط شهری برای گذران زندگي متکي بودند .طبقۀ متوسط شامل تجار،
زمینداران کوچک ،اعیان محلي و در يک سطح پايینتر از آن ،صنعتگران و پیشهوران
ميشد .در رأس سلسلهمراتب اجتماعي بازار ،تجار عمدهفروش بودند که به همراه
اصناف و علما ،ارزشها و شیوة زندگي سنتي شهری را حفظ ميکردند .بازاريون
98

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.1.2

زمین داران اياالت همکاری نزديک داشتند يا اينکه خود صاحب زمین بودند و بعضي
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بههمراه علما نقش بزرگي در شورشهای شهری اين قرن بهويژه انقالب مشروطه ايفا
کردند.
طبقۀ ديگر ،روشنفکران نوپا بودند .اين گروه غالباً از ديوانساالران بودند و عالوهبر
آن شامل نويسندگان ،مورخان ،جغرافیدانان ،نسبشناسان ،منجمان ،اطبا و شعرا
ميشدند که گذران زندگيشان به حفظ ارتباط نزديک آنها با صاحبمنصبان دولتي
دانشجويان به اروپا ،ايجاد مدارس جديد ،مسافرت به خارج و حضور اروپايیان در
شهرهای بزرگ ،اين طبقه شروع به بالیدن کرد .فارغالتحصیالن مدارس خارجي و
دارالفنون و مدرسۀ علوم سیاسي مجموعاً هستۀ طبقۀ مدرني از بوروکراتها و افراد
متخصص را در ايران شکل داد که نقش مهمي در بهروز کردن نظام اداری دولتي و
نیروهای ارتش ايفا کرد و نظريهپرداز انقالب مشروطه شد (اشرف و بنوعزيزی،1393 ،
صص43.ـ  .)64ساير طبقات مانند زمینداران خرد ،رعايا ،دهقانان ،مردمان ايالت و
کارگران تهیدست و طبقۀ کارگر صنعتي ،نفوذ و نقش چنداني در سیاست نداشتند و
بیشتر ،مورداستثمار و بهرهکشي طبقات ديگر قرار ميگرفتند.
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بستگي داشت .با ورود عقايد و ارزشهای فرهنگي غربي در اواخر قرن 19م ،اعزام

تضاد در عرصۀ سیاسی
سال بر مملکت ايران حکومت کرد استبداد مطلقي را بر جامعه تحمیل کرد؛ هر چند،
اقتدارش در اواخر سلطنتش خدشهدار شد .از ويژگيهای حکومت در اين دوره که
تاحدی میراث استبداد سنتي ايراني بود ميتوان به اين موارد اشاره کرد .1 :رواج
پیشکشي در پیشبرد امور مملکتي و تصاحب مقامات؛  .2ناامني اقتصادی ناشي از
مصادرة اموال تجار يا درباريون؛  .3سنت فروش حکومت اياالت؛  .4فروش القاب و
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مناصب؛  .5رقابت و کشمکشهای شاهزادگان برای کسب مقام و قدرت بیشتر؛ .6
رواج چاپلوسي شاعران و نويسندگان در خدمت دربار؛  .7برگزاری جشنهای پرهزينۀ
درباری؛  .8ستمگری والیان در شهرهای مختلف؛  .9سفرهای شاهان قاجار به اروپا با
استقراض از بیگانگان؛  .10نفوذ زنان حرم در امورات مملکتي (حکیمي ،1388 ،صص.
195ـ  .)234البته اين خصلتهای استبداد ناصری معرف سنتهای سیاسي چند
دولت همواره استبدادی بوده که در آن ،نظام مبتنيبر انحصار دولتي حق مالکیت ،اقتدار
ديواني و نظامي شديد پديد ميآمد (کاتوزيان ،1392 ،ص .)6 .همچنین دولت ،مستقل
از طبقات اجتماعي بود .اين استقالل سبب ميشد که قدرت دولت ،به چارچوب قانوني
مستقلي منوط و مشروط نباشد .اين دو واقعیت ،يعني استقالل دولت از طبقات
اجتماعي و مشروط نبودن قدرت دولت به يک چارچوب قانوني مستقل ،زمینه و روند
تضاد دولت و ملت را پديد ميآورد.
افزايش استبداد داخلي ،فساد و ناکارآمدی حکومت و دربار قاجار و ضعف ساختار
و نهادهای سنتي به همراه افزايش رقابت استعماری و نفوذ کشورهای امپريالیستي غرب
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هزارساله در ايران بود که نوع خاصي از سلطانیسم را پديد ميآورد .در اين جامعه،

در ايران و واگذاری امتیازات فراوان به اين قدرتها نارضايتي عمومي مردم را تشديد
کرد .شکلگیری انجمنهای مخفي ،تأسیس و گسترش مدارس جديد و چاپ
در جهت توجه به لزوم اصالحات بودند (آجوداني ،1385 ،ص .)31 .در سالهای
پاياني سلطنت ناصرالدينشاه قیام های مردم ايران در سراسر کشور موج قدرتمندی
گرفت و مبین فصل جديدی از تضاد دولت و ملت در ايران گرديد(حکیمي،1388 ،
ص .)359 .نخستین اعتراض بازاريان ضد دولت در نیمۀ دهۀ 1290ق رخ داد .شورش
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تنباکو جنبش اعتراضي موفقیتآمیزی بود که با اتحاد بازار ـ علما شکل گرفت .پس از
مدتي انقالب مشروطیت به دست ائتالفي مرکب از علمای کمتر محافظهکار ،بازاريان و
روشنفکران نوظهور غربگرا به راه افتاد (اشرف و بنوعزيزی ،1393 ،صص127 .ـ
 .)130بهطور کلي انقالب مشروطه دو هدف عمده داشت .1 :برچیدن بساط حکومت
استبدادی و جانشین کردن حکومت مشروطه براساس حاکمیت قانون؛  .2نوسازی
آموزشوپرورش جديد و ايجاد تسهیالت نوين حملونقل (کاتوزيان ،1392 ،ص.)92 .
از ديگر نتايج سرنوشتساز اين دوره نضج و رشد طبقۀ متوسط و کارگر صنعتي
بود که اولي در انقالب مشروطه نقش بسزايي ايفا کرد .طبقات سنتي مانند بازار و
علمای ديني نیز به زورآزمايي با قدرت مطلقۀ حکومت پرداختند و ميتوان گفت که
دوران قاجار اولین عرصۀ رويارويي طبقات تحت سلطه با حاکمان و قدرتمندان است.
یافتههای پژوهش؛ تحلیل ساخت سیاسی دولتهای صفویه ،قاجار
نظام سیاسي پاتريمونیالیسم قابلیت انطباق با دورههای فرمانروايي سلسلههای صفويه و
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دستگاه اداری به ويژه در امور مالي و مسائل مربوط به نظم ،قانون و عدالت ،بهکارگیری

پس از آن افشاريان و بهخصوص قاجار را دارد .نظريهپردازاني مانند هوشنگ شهابي،
خوان لینز و آيزنشتات الگوی ماکس وبر را بدين منظور بهکار برده و آن را درمورد
قديميدولت ايراني يا پادشاهي را بهکار گرفتند و خود را شاه نامیدند .در دولت صفويه،
امپراتور توانست به تمرکز اداری و اقتدار عالیه فراتر از فرمانروايان محلي دست يابد و
حتي دستگاه نظامي را بهصورت ارتش يکپارچه درآورد (افضلي ،1386 ،ص.)113 .
درواقع الگوی حکومتي صفويان با نظريۀ نظام سیاسي سلطاني همخواني دارد .نظام
سلطاني در گونهشناسي سیاسي وبری يکي از انواع نظامهای پاتريمونیال است( .شهابي
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و لینز ،1380 ،ص .)8 .سلسلۀ قاجار نیز اين الگوی متمرکز دولت را با دشواری
استمرار بخشید .در دورة قاجار بر اثر شکستهای نظامي ،دوراني از سلطۀ سیاسي و
اقتصادی انگلستان و روسیه در ايران آغاز شد که مشخصۀ بارز حکومت در آن دوران
بود .موقعیت ناصرالدين شاه و تالشهای ناامیدانه وی برای واگذاری امتیازات متعدد
بازرگاني و ايجاد موازنه در برابر اين دو قدرت خارجي نمودی از جايگاه رو به افول
بيسابقه ای يافتند .موقعیت تجار متوسط و نیروهای مذهبي تضعیف شد و تجار و
سرمايهداران بزرگ ارتقا يافتند .اما با فرا رسیدن عصر استعمار و نفوذ نظام سرمايهداری،
برخي از ويژگي دولتهای غربي در نظام سیاسي ايران رسوخ کرد .تحت تأثیر تمدن
غرب نیروهای جديدی مانند روشنفکران و تحصیلکردگان وارد جامعه شدند که در
دوران پهلوی نقشهای مهم اداری و نوسازی کشور را برعهده گرفتند .لذا با پیروزی
انقالب مشروطه و پذيرش ارزشها و نهادهای سیاسي غرب و روی کار آمدن رضاخان
اين روند تکمیل شد و نوعي از دولت مطلقۀ ايراني با ظاهری بوروکراتیک بهوجود آمد.
نکتۀ مهم در جدول  1که به مقايسۀ اين دو سلسله پرداخته اين است که برخي از
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ايران در برابر استعمارگران بود .از طرفي نیروهای اجتماعي در اين دوران تحول

مؤلفههای تشکیلدهندة دولتها عليرغم تغییر سلسلهها ثابت بوده است ،مانند پايگاه
قبايلي دولت در صفويه و قاجار .برخي ديگر از مؤلفهها نیز با مدرنیسم و تحوالت
همچنین برخي از شاخصها در دورههای مختلف شباهت نسبي با يکديگر دارند ،مانند
نقش علمای ديني در طبقات حاکمۀ صفوی و قاجاری.
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صفویه

پاتريمونیالیسم

مرکزی و ايالتي

منابع

دولت در ايران از زمان صفويان تا قاجار تحت سیطرة مناسبات ايلي و قدرت خانهای
قبیلهای قرار داشت .البته اقتدار شاه عباس يا نادرشاه بهطور موقت ثأثیر سیاستهای
مالحظات قبايلي را درنظر مي گرفتند .مذهب شیعه از زمان شاه اسماعیل اول مهمترين
مؤلفۀ فرهنگي موجد قدرت بود و طبقات مذهبي مانند علمای طراز اول و روحانیون
همواره جزئي از طبقات حاکمه يا زمیندار بهشمار ميرفتند .حتي علمای مذهبي و
طبقات بازاری نقش مهمي در انقالب مشروطه دوران قاجار ايفا کردند؛ اگرچه مداخلۀ
مذهب در سیاست با ظهور رضاشاه به محاق رفت.
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مطابق جهتگیری تحقیق ،مباحث نظری ما برگرفته از نظريۀ پاتريمونیالیسم وبر
بود .يافتههای پژوهش نشان ميدهد دولت صفويه مصداق کاملي از دولت سلطاني
(نوعي از پاتريمونیالیسم) در ايران بود که سلطۀ سنتي را با اقتداری تام بر جامعه اعمال
ميکرد .سلسلۀ قاجار اين الگوی سلطاني را با دشواری استمرار بخشید ،اما با فرارسیدن
عصر استعمار و نفوذ نظام سرمايهداری ،برخي از ويژگي دولتهای غربي در نظام
سیاسي ايران رسوخ کرد .بهعبارت ديگر ساخت سیاسي دولت قاجار پاتريمونیالیسم در
از طرفي در اواخر قاجار از طريق ارتباط ايران با غرب و با پیروزی انقالب مشروطه
و پذيرش ارزشها و نهادهای سیاسي غرب و سرانجام روی کار آمدن رضاخان اين
روند تکمیل شد و نوعي از دولت مطلقۀ ايراني با ظاهری بوروکراتیک بهوجود آمد.
درواقع در دوران قاجار شاهد چرخش از ساخت قبیلهای قدرت بهسمت ورود به يک
تحول بوروکراتیک در ساخت سیاسي قدرت هستیم و اين ناشي از تحولي بود که در
پايگاه اجتماعي قدرت در دورة قاجاريه ايجاد شده بود.
پینوشتها
1. state
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حال گذار بود.

2.government
3. political structure
4. patrimonial
6. Jean Bodin
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Abstract
The Safavid state created a kind of government in Iran with elements
such as a separate territory and a Shi'ite religion originated from the
Sufi way and persisted over the centuries. From the Safavid period to
Qajar, the Iranian state had atributies that were Expresses traditional
political institutions and traditions. This procedure continued until the
new era and the end of Qajar rule. The research hypothesis is that the
Safavid government conformed to the model of the Soltani order. The
Qajar dynasty also possessed the traditional and authoritarian
character of the Safavid dynasty. Because it coincided with the era of
Western military and economic domination of the world, the
construction of a state in Iran was also influenced by its civilization,
and political institutions evolved. In this regard, the present research
deals with the characteristics of the political construction of the state
in the triennial period. Also, the social and class characteristics that
led to the formation of specific models of government in Iran are
reviewed.
Keywords: state; patrimonialism; absolute government; Safavid; Qajar.

1
.

Assistant professor of Polotic Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

)Corresponding author) Email: j.dara@modares.ac.ir

https://orcid.org/0000-0003-3751-9212
2. Ph. D student in Political Science, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
https://orcid.org/0000-0003-0311-8365

108

جامعهشناسي تاريخي
دورة  ،13شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1400
مقاله علمي پژوهشي
http://dor.net/dor/20.1001.1.23221941.1400.13.2.1.2

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-09
] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.1.2

81

] [ DOI: .13.2.4

جامعهشناسي تاريخي
1400  پايیز و زمستان،2  شمـارة،13 دورة
مقاله علمي پژوهشي

[ DOI: .13.2.4 ]

[ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.1.2 ]

[ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-09 ]

http://dor.net/dor/20.1001.1.23221941.1400.13.2.1.2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

82

