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واکاوی قدرت اقتصادی در دوران قاجار از دیدگاه منابع قدرت اجتماعی
مایکل مان
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(دريافت 1400/03/23 :پذيرش)1400/06/14 :

چکیده
هدف پژوهش بررسي قدرت اقتصادی در دوران قاجار در چارچوب رويکرد قدرت اجتماعي
چهارگانۀ مايکل مان است .مايکل مان چهار منبع قدرت را از يکديگر متمايز ميکند :سیاسي،
ايدئولوژيک ،نظامي و اقتصادی .نوع پژوهش کیفي و روش آن کتابخانهای است .اين روش با
استفاده از شیوة تحلیلي مايکل مان و سنجش منابع قدرت اجتماعي با چهار شاخص قدرت
انجامگرفته است .فرض اصلي پژوهش اين است که منابع قدرت در عصر قاجار نیز چهارگانه
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 .1اين مقاله برگرفته از بخشي از رسالۀ دکتری نويسندة دوم مقاله با عنوان واکاوی منابع قدرت اجتماعي در
دوران قاجار براساس ديدگاه مايکل مان است که با راهنمايي نويسندة اول و مشاورة نويسندة سوم انجام
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قدرت و به تبع آن عاملیت اجتماعي اين منابع قدرت ،يعني دربار ،روحانیون ،رؤسای ايالت و
عشاير و تجار در ارتباط نزديک و مستمر با يکديگر قرار داشتند .يافتههای پژوهش نشان داد،
نمايندگان اجتماعي قدرت اقتصادی ،تجار ،تالش داشتند ،استقالل خود را در تعامل و تقابل با
نمايندگان ديگر منابع قدرت اجتماعي مانند دربار ،روحانیون و سران ايالت و عشاير حفظ
کنند .اينگونه درگیریها به همپوشاني عامالن اجتماعي دو منبع قدرت اقتصادی و
همپوشاني و به دنبال آن همکاری عاملیت اجتماعي اين دو منبع قدرت اقتصادی و ايدئولوژيک
در تقابل با قدرت سیاسي بود.
واژههای کلیدی :منابع قدرت اجتماعي ،مايکل مان ،قدرت اقتصادی ،دورة قاجار ،تجار.

مقدمه
قدرت اقتصادی اهمیت ويژهای دارد ،زيرا مربوط به نیاز به تولید برای تأمین معاش
است .شبکه های اقتصادی و طبقات اجتماعي محصول مستقیم و غیرمستقیم فعالیت
اقتصادی هستند .دولتها با نظارت بر اين شبکههای اقتصادی ،نه فقط منابع مالي
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ايدئولوژيک ،تجار و روحانیون ،منجر شد .انقالب مشروطه و جنبش تنباکو نتیجۀ نهايي

موردنیاز خود را تأمین ،بلکه از اين شبکهها برای دستیابي به اهداف اجتماعي و
آن به شناخت قدرت اقتصادی دولتها کمک مي کند .منابع درآمدی همچون مالیات و
عوارض گمرکي و غیره و زمینههای که ممکن است بر اجرای آن مؤثر باشد نشاندهندة
قدرت اقتصادی دولتها و شاخصهای جهت تحلیل قدرت اقتصادی و توانمندی آن
است .اين شناخت نشانه هايي از نوع و چگونگي (استبدادی يا زيرساختي) و دامنۀ
مکاني قدرت اقتصادی را نمايان ميسازد .کشور ايران و حکومتهای حاکم بر اين
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بهخصوص سیاسي بهرهگیری ميکنند .پرداختن به منابع درآمدی و ريشههای تاريخي
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سرزمین نیز از قاعده مستثني نیستند .در عصر قاجار و از قرن  13شمسي شبکههای
اقتصادی خاص اين دوران شکل گرفت که با يک ويژگي از دوران قبل متمايز ميشود
و آن آشنايي ايرانیان با زندگي مدني ،صنعت و فناوری غربي است .بنابراين ،شبکۀ
اقتصادی در عصر قاجار از ويژگي خاص خود برخوردار است .اين آشنايي ،شبکهها،
گروه ها و طبقات اجتماعي ازجمله دربار ،روحانیون ،تجار و ايالت را بهعنوان
قرار داد که تجار از میان اين طبقات بهدلیل ارتباط مستقیم با شبکۀ اقتصادی درگیر
تحولي بنیادی شد .تجار در اين دوران هم در راستای کسب استقالل نسبي و هم منافع
مشترک اقتصادی و سیاسي با ديگر منابع قدرت اجتماعي در تقابل و همپوشاني قرار
گرفتند که به واقعههايي همچون جنبش تنباکو و انقالب مشروطه منجر شد .آنچه مسلم
است تشخیص چگونگي قدرت اين گروهها و طبقات اجتماعي بهعنوان نمايندگان
منابع قدرت اجتماعي و دامنه و میزان گسترش و نیز تمرکز و پراکندگي قدرت آنها در
اين تقابل و همپوشاني دارای اهمیت است.
برخي محققان به ساختار مالي دستگاه اداری و بودجه ،ساختار و گسترش
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نمايندگان منابع قدرت اجتماعي (سیاسي ،ايدئولوژيک ،اقتصادی ،و نظامي) تحتتأثیر

درآمدهای مالیاتي ،تجارت خارجي ،کشاورزی ،صنعت و منابع درآمد حکومت قاجار
پرداختهاند (عیسوی1388 ،؛ فلور1395 ،؛ اکبری و وثوقي1396 ،؛ پهناديان)1396 ،
مديريت قبیلهای و پدرساالری توجه ديگر نويسندگان را جلب کرده است (ربانيزاده و
لطفي1394 ،؛ پهناديان )1396 ،قشربندی ،نقش نیروها ،نهادها و عاملیتهای متعدد
اجتماعي و روابط متقابل بین چهار نهاد اصلي يعني حکومت مرکزی ،روحانیت ،تجار
و ايالت و قبايل با رويکرد نهادگرايي تاريخي از ديگر مباحثي است که به آن توجه
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ساختار قدرت و سلسلهمراتب آن با ماهیت سلطه و اقتدار و فرهنگ عشیرهای و نظام
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شده است (ترابي فارساني1384 ،؛ آزاد ارمکي و جنادله1393 ،؛ فرهمندزاده1394 ،؛
پهناديان .)1396 ،نقش بارز تجار در ورود صنايع جديد به ايران ،استقالل نسبي ،ماهیت
و سیر حرکت طبقاتي و ريختشناسي طبقۀ تجار و نقش آنان در حوادث تاريخي از
ديگر مواردی است که در تحقیقات پیشین موردبررسي قرارگرفته است (ترابي فارساني،
1384؛ حاضری1385 ،؛ رهبری1387 ،؛ منصوربخت و حسیني.)1396 ،
مناسبات قدرت در عصر قاجار در چارچوب رويکرد نظری منابع قدرت اجتماعي
مايکل مان است .بنابراين اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين پرسشهاست .1 :محتوا و
مشخصات قدرت اقتصادی در دورة قاجار چگونه است؟ ،پیدايش طبقات و گروههای
اقتصادی در چه بستری شکل گرفته است؟ .2 ،نقش و جايگاه طبقۀ تجار چگونه
است؟ .3 ،قدرت اقتصادی حکومت قاجار و تجار از جنبۀ فشردگي و گستردگي،
کارآيي اجتماعي ،دامنۀ مکاني و توزيعي و جمعي بودن آن به چه صورت است؟.4 ،
روابط متقابل و همپوشاني قدرت اقتصادی حکومت قاجار و طبقۀ تجار بر يکديگر و
ديگر قدرتهای اجتماعي به چه نحو است؟
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هدف اين پژوهش بررسي قدرت اقتصادی و تأثیر شبکۀ اقتصادی و دگرگوني آن بر

نظریۀ منابع قدرت اجتماعی مایکل مان
ايران شناختهشده است .اين کار ازجمله محدود پژوهشهايي است که با استفاده از رويکرد
قدرت او در ايران انجام شده است .مان استاد برجستۀ تحقیقات جامعهشناسي  UCLAاست.
وی در سال  1942در منچستر انگلیس متولد شد .او در دانشگاههای آکسفورد ،کمبريج،
اسکس ،اقتصاد لندن ،کالیفرنیا در لسآنجلس تحصیل و کار کرده است .وی طي سالهای
 2003تا  2007استاد تحقیق در دانشگاه کوئینز ،بلفاست و در سال  2005تا  2004استاد
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مايکل مان 1از سرآمدان «جامعهشناسي جديد تاريخي» و نظريهپرداز قدرت است که کمتر در
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مهمان تاريخ در دانشگاه کمبريج بود .مان در سال  2008استاد افتخاری در کمبريج و در سال
 2015عضو آکادمي آمريکا و انگلیس شد.
پروژة اصلي او انتشار چهار جلد کتاب منابع قدرت اجتماعي 2است که همگي
توسط انتشارات دانشگاه کمبريج منتشر شده است .جلد اول «تاريخچۀ قدرت از آغاز
تا سال )1986( 3»1760؛ جلد دوم «ظهور طبقات و کشورها)1993( 4»1914- 1760 ،؛
«جهانيسازی )2013( 6»2012- 1945 ،است« .فاشیستها» ،)2004( 7مطالعهای دربارة
فاشیسم در شش کشور در دورة جنگ جهاني دوم و «سمت تاريک دموکراسي :توضیح
پاکسازی قومي» )2005( 8دو اثر ديگر او هستند که دانشگاه کمبريج آنها را چاپ
کرده است .هیچکدام از کتاب های مايکل مان تا زمان انجام اين پژوهش به فارسي
ترجمه نشده است .بنابراين ،منابع اين پژوهش عموماً به زبان غیرفارسي تحرير شده
است.
نظريۀ قدرت مايکل مان بر دو اصل موضوعي بنا شده است :يکم ،منابع قدرت
اجتماعي يگانه نیست ،بلکه چهارگانه است :اقتصادی ،ايدئولوژيک ،نظامي و سیاسي.
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جلد سوم «امپراتوریها و انقالب جهاني )2012( 5»1945-1890 ،و جلد چهارم

دوم ،جوامع را نميتوان با معیار يک منبع قدرت اجتماعي از يکديگر متمايز کرد ،بلکه
آنها تحت تأثیر «شبکههای قدرت چندگانه و همپوشان» قرار دارند ،شبکههايي که
گروههای اجتماعي حول شبکههای اجتماعي که از چهار منبع قدرت نشئت ميگیرند،
شکل ميگیرند .شبکههای اجتماعي بهندرت با يکديگر در هر دوره تاريخ همزمان
ميشوند .بنابراين جامعۀ انساني متشکل از شبکههای چندگانه ،همپوشان ،متقاطع و
تعاملي است .مان ديدگاه سیستمي ندارد ،لیکن اذعان ميکند که جوامع يکپارچه هستند.
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هرگز بهطور کامل منطبق با يکديگر نیستند ) .(Mann,1986, pp.2-3به زعم مان،
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انسجام نهادی جوامع در طول تاريخ در میان فرهنگهای گوناگون متفاوت است .شیوه
و اندازة ادغام اجتماعي به میزان تکرار شبکههای اجتماعي بستگي دارد ،شبکههايي که
در مناسبات قدرت اجتماعي با هم همپوشاني و تالقي دارند .مان بر اين نظر است که
هر کدام از چهار منبع قدرت نظارت خاص خود را اعمال ميکند ،و هر منبع قدرت،
منطق پايدار توسعه و سازمان خود را ايجاد و از آن پیروی ميکند ،فرايندی که گاهي به
طبق نظريۀ مايکل مان ،ساختارهای قدرت در تمدن غرب و احتماالً تمدنهای ديگر
با توجه به عامل درهمتنیدگي و اهمیت نسبي سازمانها در چهار شبکۀ قدرت اجتماعي
مشخص ميشود .اين چهار شبکه مفیدترين پايگاههای سازماني برای تولید قدرت
هستند .به قول مان «تقدم آنها از قدرت خواستههای بشر برای رضايت ايدئولوژيک،
اقتصادی ،نظامي يا سیاسي ناشي نميشود ،بلکه از ابزارهای سازماني خاصي است که
هر يک برای دستیابي به اهداف انساني ،هر نوع که باشد ،دارند» ).(Domhoff, 2005
مان در توضیح ظهور و توسعۀ جوامع و شکلگیری اجتماعي آنها نوع خاصي را بیان
ميکند .شکلگیری اجتماعي تحتتأثیر توسعه منطقي و تکاملي جوامع قرار دارد و نتیجۀ يک
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بازسازی کلي شبکههای ديگر منجر ميشود (.)Bryant, 2005, p.83

سری از وقايع خاص تاريخي است ( .)Mann,1986, p.531الگوی خاص ظهور و توسعۀ
پیشرفتهای اقتصادی است .از نظر مان ،الگوی توسعۀ اجتماعي در جوامع غربي زمینهساز
تاريخ مدرن در اين جوامع شد ،درواقع تاريخ طبقات و کشورها در اين پهنه از جهان.
بنابراين ،مان تحلیل کلي دربارة کل جهان ندارد ،چون تحول جوامع مختلف به الگوی خاص
آن جوامع بستگي دارد .از نظر او ،هر تالشي برای رسیدن به الگويي جامع برای تمام جوامع،
توهم يا خیال واهي است .او نشان ميدهد که چگونه روابط تاريخي ـ اجتماعي خاص از
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تعامل شبکههای مختلف قدرت پديدار ميشوند که در طول مسیر الگوهای مختلف سیاسي،
قلمروی ،ايدئولوژيک و نظامي ايجاد ميشوند ) .(Goldstone, 2005, p.266مان درصدد
رسیدن به طرحي کلي از نظام قدرت است تا در چارچوب آن بتوان الگوهای خاص مناسبات
قدرت اجتماعي را شناخت.

قدرت را ميتوان بهمنزلۀ يک وسیلۀ کلي برای دستیابي به اهداف تعريف کرد .قدرت
معموالً بهمنزلۀ ظرفیت «سازماندهي و کنترل مردم ،مواد و سرزمینها» تعريف ميشود
) .(Mann,1986, pp.2-3بهعبارتي ،اعمال قدرت بهکارگیری واسطههای مختلف ــ
منابع ،مهارتها ،قابلیتها ــ است که روابط و ابزارهای الزم را برای دستیابي به اهداف
انتخابشده فعال ميکند .اين تمرکز بر زيرساختهای قدرت ــ تدارکات ،ارتباطات،
سازمان ،ابزارها و فناوریها ــ مشخصۀ بارز رويکرد مان است (.)Bryant, 2005, p.74

مان چهار منبع قدرت اجتماعي اقتصادی ،ايدئولوژيک ،نظامي و سیاسي را
مفهومسازی ميکند و بر آن تمرکز دارد .تصور او از منابع قدرت ،روشي است که
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قدرت و انواع آن از دیدگاه مایکل مان

انسانها و کنشگران برای دستیابي به اهداف خود دنبال ميکنند ( Whitmeyer, 1997,

 .)p.212هر يک از اين چهار منبع قدرت تحتتأثیر چهار عامل اصلي قرار دارد:
 .)2005, p.102مسئلۀ مان اين است :چگونه شبکههای متشکل از مجموعهای از
بازيگران در جوامع گوناگون در خدمت دستیابي به اهداف فردی يا جمعي قرار
ميگیرند؟ ( .)Hawkins, 2014, p.300هدف مان از بررسي شبکههای چهارگانۀ قدرت
اجتماعي رسیدن به درکي مؤثر از تاريخ جهان است .همانطور که اشاره شد ،او اين
منابع قدرت را به صورت تحلیلي از يکديگر متمايز ميکند ،چهار منبع قدرتي که
185
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سیستمهای معنايي ،منابع مادی ،خشونت جسمي و زيرساختهای اداری ( Gorski,
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ممکن است همزمان ترکیب و اعمال شوند ( .)Whitmeyer,1997, p.212اين منابع
ممکن است ،حاصل عوامل علي گوناگون باشند و شبکههايي با اندازههای مختلف در
اختیار داشته باشند .لذا برای مان جهان چند علتي است ،اما پويايي آن را ميتوان در
چهار بعد بهدست آورد که هر کدام از آنها ميتوانند نوک اصلي تحوالت در دورههای
تاريخي خاص باشند (.)Collins, 2005, p.25

بررسي ميکند :او بین قدرت فشرده 9و گسترده

10

تفاوت قائل ميشود .منظور از

فشردگي قدرت ،تمرکز آن در زمان و مکان خاص است ،درحاليکه منظور از
گستردگي قدرت ،میزان گسترش آن در يک منطقه با فضايي بزرگتر است
) .(Goldstone, 2005, p.264شبکههای قدرت نهتنها از نظر منابع و ترکیب ،بلکه در
ابعاد ديگری مانند دامنه و کارايي نیز متفاوت هستند .دامنۀ قدرت گسترده زياد است،
لیکن کارايي (اجتماعي) آن کم ،درحاليکه قدرت فشرده از کارايي (اجتماعي) بسیار
بااليي برخوردار است ،ضمن آنکه غالباً دامنۀ آن محدود است ،به عبارت ديگر،
شبکههای قدرت گسترده از قدرت بسیج و نظارت کمتری در منطقهای وسیع
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مان عالوهبر بررسي شبکههای قدرت اجتماعي چهارگانه ،دو جنبۀ قدرت را نیز

برخوردارند ،درحاليکه شبکههای قدرت فشرده از میزان قدرت بسیج و نظارت
12

تمايز قائل است .قدرت مقتدرانه معمو ًال از طريق دستور صريح اعمال ميشود،
درحاليکه قدرت پراکنده به شباهتها در عادتها يا شیوهها توجه دارد .مان به مسئلۀ
قدرت توزيعي 13نیز توجه دارد که موضوع آن ،توزيع نابرابر سرمايههای مادی و معنوی
در زندگي ازقبیل افتخار ،ثروت ،سرزمین ،اقتدار است .موضوع ديگر کاوشهای مان،
قدرت جمعي 14است که منظور از آن ظرفیتهای سیستمي يا سازماني برای اعمال
186
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بیشتری در مناطق محدود بهرهمندند .او همچنین بین قدرت مقتدرانه 11و پراکنده
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نظارت بر محیط اجتماعي ـ مکاني است ( .)Gorski, 2005, pp.102-103مان بهعالوه،
به میزان قدرت صاحبان آن توجه دارد و آنها را با شاخص اعمال قدرت مستبدانه يا
قدرت زيرساختي طبقهبندی ميکند ) .(Mann,1986, p.8برای نمونه ،سالطین عثماني
قدرت استبدادی عظیمي داشتند ،درحاليکه قوانین و مقررات بر اعمال رؤسای جمهور
کشورهای پیشرفتۀ مدرن نظارت و قدرت آنها را محدود ميکنند ،لذا میزان قدرت
است .مان چارچوب و دستگاه نظری مناسبي را برای بررسي «قدرت» و چهار بعد
جداگانه «فشرده يا گسترده»« ،استبدادی يا زيرساختي»« ،مقتدرانه يا پراکنده»« ،توزيعي
يا جمعي» و اشکال چهارگانۀ قدرت «ايدئولوژيک»« ،اقتصادی»« ،نظامي» و «سیاسي»
پیش پای ما قرار ميدهد .با استفاده از اين چارچوب نظری و با توجه به نتايج حاصل
از «تقاطع و همپوشاني شبکههای قدرت» و «میزان شدت»« ،توسعهپذيری»« ،قدرت
استبدادی» و «قدرت زيرساختي» در طول زمان ميتوان تحوالت اجتماعي و سیاسي در
کشورهای مختلف را بررسي کرد ).(Goldstone, 2005, p.265
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زيرساختي که در ارتباط با منابع قدرت قرار دارد ،برای اينگونه رؤسای جمهور بیشتر

منابع قدرت اجتماعی چهارگانه(IEMP) 15
قدرت ایدئولوژیک
ايدئولوژيک ناشي از نیاز انسان برای يافتن معنای نهايي در زندگي ،به اشتراک گذاشتن
هنجارها و ارزشها و شرکت در اعمال زيباييشناسي و مذهبي است» (Mann,1986,

) .p.22قدرت ايدئولوژيک ممکن است ،به قدرت انحصاری فرد يا گروه خاصي منجر
شود ( .)Gorski, 2005, p.103مظهر معمول و مرسوم قدرت ايدئولوژيک دين
سازمانيافته و برجستهترين بازيگر قدرت تاريخي آن کلیسای کاتولیک است
187
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يکي از ارکان چهار شبکۀ قدرت از نگاه مايکل مان قدرت ايدئولوژيک است« :قدرت
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) .(Domhoff, 2005نظارت ايدئولوژيک با ترکیب معنای نهايي ،ارزشها ،هنجارها،
زيباييشناسي و آداب و رسوم (تشريفات مذهبي) ممکن و از اين طريق قدرت
اجتماعي عمومي تحکیم ميشود.
مان دو نوع قدرت ايدئولوژيک را از يکديگر متمايز ميکند :متعالي 16و ماندگار.

17

منظور مان از مقولۀ «متعالي» معنای «اجتماعي ـ مکاني» است ،نه معنای هستيشناختي
بینبرندة شبکههای قدرت است ،متعالي است .بنابراين ،اديان جهان متعالي بودند ،نه به
اين معنا که عالم را به حوزههای دنیوی و اخروی تقسیم ميکردند ،بلکه تا آنجا که
شبکههای قدرت آنها شامل شبکههای سیاسي و اقتصادی متقاطع ،مانند امپراتوریها يا
طبقات است .ماندگاری نیز به معنای کامالً جامعهشناختي استفاده ميشود .قدرت
ايدئولوژيک ماندگار به همبستگي يا روحیۀ يک گروه اجتماعي خاص اشاره دارد .برای
مثال ميتوان به احساس هويت و هدفي اشاره کرد که اعضای طبقۀ کارگر از ايدئولوژی
سوسیالیستي گرفتهاند .مان در اينجا از دو نمونۀ متمايز نام ميبرد :اديان و ايدئولوژیهای
سکوالر ازقبیل لیبرالیسم ،سوسیالیسم و ناسیونالیسم .اهمیت اين جنبشها تولید معنا در
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يا پديدارشناختي آن .برای او ،قدرت ايدئولوژيکي تا جايي که دربرگیرنده يا از

توانايي خود برای کنترل نیاز حیاتي انساني ،يعني يافتن معنا در زندگي ،از طريق مراسم

قدرت اقتصادی
قدرت اقتصادی از ارضای نیازهای معیشت از طريق سازمان اجتماعي استخراج ،انتقال،
توزيع و مصرف اشیای طبیعت سرچشمه ميگیرد .سازمان اقتصادی شامل مدار تولید،
توزيع ،مبادله و مصرف است ) .(DA SILVA, 2013, p.961سازمان اصلي قدرت
اقتصادی در دوران مدرن سرمايهداری صنعتي است .سرمايهداری دارای سه ويژگي
188
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مذهبي يا مناسک سیاسي است (.)Gorski, 2005, p.103
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اصلي است )1 :مالکیت خصوصي؛  )2آزادی نیروی کار و عرضۀ آن در بازار بهمثابۀ
کاال؛  )3فراهم شدن امکان مبادله و معاملۀ چهار عنصر اصلي نظام سرمايهداری ،يعني
سرمايه ،نیروی کار ،تولید و مصرف در بازار .شبکۀ اقتصادی باعث به وجود آمدن
طبقات ميشود که ميتوان آنها را بهمنزلۀ موقعیتهايي در يک ساختار اجتماعي
تعريف کرد که با قدرت آنها در بخشهای مختلف روند اقتصادی شکل ميگیرد.
قدرت را با موفقیت در انحصار خود درآورد تا بر يک جامعه دولتمحور بهطورکلي
تسلط يابد ) .(Mann,1986, pp.25-25اختالف طبقاتي ممکن است ،زمینهساز تنش
اجتماعي در جوامع سرمايهداری شود (Domhoff, 2005) .از ديدگاه مان ،قدرت
اقتصادی شامل طبقات اجتماعي و گروههای اجتماعي ميشود(DA SILVA, 2013, .

) p.961مناسبات اقتصادی بهدلیل نقش در ترکیب بسیج فشردة کار با مدارهای گستردة
سرمايه ،تجارت و زنجیرة تولید و پیدايش ترکیبي از قدرت فشرده ،گسترده ،معتبر و
پراکنده در عرصۀ اجتماعي بسیار نیرومند است ) .(Domhoff, 2005قدرت اقتصادی را
ميتوان همچنین بهمثابۀ شبکههايي از کارآفرينان ،بازرگانان ،مشتريان بررسي کرد
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قدرتمندترين طبقۀ اقتصادی در صورتي طبقۀ «حاکم» يا «مسلط» نامیده ميشود که ساير

( )Collins, 2005, p.23درآمد يکي از محورهای تحلیل اقتصادی مان است .مان شرح
مفصل و کاملي از انواع مجموعۀ درآمد دولتهای مختلف بیان ميکند .در تحلیل شبکۀ
زمینههايي که ممکن است بر اجرای آن تأثیر بگذارد ،وجود دارد که به افزايش قدرت
اقتصادی دولتها کمک ميکند ).(Mann,1993, p.89
قدرت نظامی

189
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اقتصادی مان ،پرداختن به ريشههای تاريخي مالیات ،عوارض گمرکي و درنظر گرفتن
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قدرت نظامي سازمان اجتماعي خشونت متمرکز و مرگبار است« .متمرکز» به معنای بسیج
کردن و تمرکز کردن و «مرگبار» به معنای کشنده و مهلک است .قدرت نظامي در جنگهای
بین دولتها توسط نیروهای مسلح دولتها بهکار گرفته ميشود ،در اينجا يک همپوشاني
آشکار با قدرت سیاسي وجود دارد ،اگرچه نظامیان همیشه بهطور جداگانه سازمانيافته و
اغلب بهمنزلۀ يک قشر مشخص در جامعه باقي ميمانند ) .(Mann,1986, p.26قدرت
نداشتند؛  )2ناتواني دولتهای تاريخي در حفظ نیروهای نظامي در مناطقي که ادعای
نظارت آن را داشتند؛  )3هجوم ارتشهای بیگانه و سلطه بر مناطقي با قدرت سیاسي
متفاوت؛  )4جدايي قدرت نظامي از ديگر مؤسسات دولتي و امکان سرنگوني نخبگان
سیاسي توسط نیروهای نظامي ( )Domhoff, 2005پديدة دولت ـ ملت جديد و انحصار قهر
در دست دولت مدرن به عصر نوين تعلق دارد .تا قرن نوزدهم ،ارتشها اغلب تحت کنترل
نجبا بودند يا استقالل قابلتوجهي از قدرت سیاسي داشتند .نیرویهای نظامي ،سازمان
اجتماعي نیروی فیزيکي است .قدرت نظامي از ضرورت دفاع فیزيکي سازمانيافته و فايده
آن برای تجاوز ناشي ميشود .طرح مان درمورد قدرت نظامي را ميتوان بهطور ضمني و
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نظامي به داليل زير از قدرت سیاسي متمايز است )1 :دولتهای آغازين قابلیت نظامي

بهطور ساده اينچنین بیان کرد که قدرت نظامي بر اين واقعیت استوار است که رفتار افراد
).SILVA, 2013, p.961

قدرت سیاسی
قدرت سیاسي تنظیم متمرکز زندگي اجتماعي است .دولتها قلمروی با قوانین معتبر
هستند که قدرت سیاسي در آنها اعمال ميشود ) (Mann,1986, p.26شکل دولت در
عصر جديد دولت ـ ملت با مقررات ،بوروکراسي و قدرت اجرايي و متمرکز است
190
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بشر تحتتأثیر مجازاتي ازقبیل مرگ ،زجر ،حبس و حذف آزادیها قرار ميگیرد (DA
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) .(DA SILVA, 2013, p.961از ديدگاه مان ،قدرت سیاسي و نمود آن دولت شبکۀ
سیاسي با عملکرد اصلي تنظیم قلمرو است .سودمندی دولت ـ ملت جديد ناشي از
حق انحصاری وضع قوانین و ادارة نظام قضائي است ( .)Mann,1986, pp.26-27اين
عملکرد منحصربهفرد مبنای خودمختاری بالقوة دولت است .اين دولت در جريان تعامل
با ساير کشورها يا درگیری با آن از استقالل برخوردار است .مردم بهطورکلي و شبکۀ
شبکههای ديگر مانند شبکۀ سیاسي قادر به تهیۀ مقررات و سیستم قضائي طوالني
نیستند ( .)Domhoff, 2005مان دو نوع جهتگیری قدرت سیاسي را از يکديگر متمايز
ميکند :قدرت با جهتگیری بیروني بهمنظور ادارة روابط با ديگر کشورها و قدرت
سیاسي با جهتگیری دروني .شبکۀ قدرت سیاسي با جهتگیری بیروني ،واحدی
متمرکز بر قلمروی خاص محسوب ميشود .دو نوع جهتگیری قدرت سیاسي از
قوانین خاص خود برخوردارند ،قوانیني که بین دولتها صرفنظر از قدرت نظامي
آن ها معتبر است و قوانیني که در قلمرو و ساکنان آن اعمال ميشود .تجزيه و تحلیل
ساختار قدرت در درون جامعه ازجمله شناختهشدهترين دستاورد علمي مان است .او
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اقتصادی بهخصوص به خدمات نظارتي و قضائي شبکۀ سیاسي احتیاج دارند.

در تحلیل خود بین قدرت سیاسي استبدادی و زيرساختي «فراتر از جامعه» و «در
خدمت جامعه» تمايز ميگذارد .دولتهای امپريالیستي و مطلقۀ اروپايي قبل از عصر
زيرساختي چنداني برای نفوذ به جامعۀ مدني و اعمال نظارت بر آن برخوردار نبود.
زيرساخت قدرت سیاسي در کشورهای فئودالي محکم نبود ،همان قدرتي که کشورهای
استبدادی  -آلمان نازی و شوروی -از آن برخوردار بودند ).(Schroeder, 2013, p.1
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مدرن در تقابل با جامعۀ مدني از قدرت زيادی برخوردار بودند ،لیکن دولت ،قدرت
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لذا با توجه به مواردی که در توضیح نظريۀ منابع قدرت اجتماعي مايکل مان مطرح
شد قدرت از ديدگاه او ابزاری در خدمت دستیابي به اهداف است .او برای اثبات اين
ادعا ،نظريهای از چهار سازمان يا منبع قدرت پیشنهاد ميکند:
-

قدرت ايدئولوژيک در خدمت تفسیر معنای زندگي قرار دارد و بر

فرايند ساختهشدن معنا و مفاهیم ،بر اعمال هنجارها و همچنین بر جنبههای
-

قدرت اقتصادی متشکل از سازمان اجتماعي تولید ،توزيع و مصرف

کاالها ،زمینهساز تشکیل سازمانها و شکلگیری طبقات اجتماعي در اطراف
اين وظايف است؛
-

قدرت نظامي در خدمت ستیز برای تأثیرگذاری بر زندگي اجتماعي

قرار دارد؛
-

قدرت سیاسي در خدمت اعمال مقررات متمرکز ،نهادينهشده در

قلمرو مربوط برای نظارت بر جنبههای مختلف زندگي اجتماعي است.
از نظر مان ،جوامع با ثبات از چهار منبع قدرت اجتماعي برخوردار هستند؛ تجربۀ
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مهم زيباشناختي جامعه نظارت ميکند؛

بشری نشان داده است که بین اين چهار منبع قدرت بايد تعادل برقرار باشد و هیچکدام
منبع فوق درگیر کشمکش ميشود .البته اين به آن معنا نیست که شبکهها از نظر اهمیت
برابر هستند ،در عمل همواره يک يا دو شبکه در جايگاه برتر در شبکههای اجتماعي
هستند .بهعالوه ،قدرت سازماني در يک شبکه ممکن است به قدرت در شبکۀ ديگر
تبديل شود ،بهطوری که قدرت اقتصادی را ميتوان به قدرت سیاسي و قدرت ديني را
به قدرت نظامي تبديل کرد (Domhoff, 2005).
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از منابع قدرت فوق نبايد سلطه داشته باشند ،چون جامعه در صورت سلطۀ يک يا دو
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شبکههای قدرت اجتماعي مايکل مان از ويژگيهای زير برخوردار هستند:
 )1آنها شبکههای روابط متقابل اجتماعي هستند ،نه ابعاد ،سطوح يا
عوامل يک کلیت اجتماعي واحد؛
 )2آنها سازمان و ابزارهای نهادی برای دستیابي به اهداف انساني
هستند )(Mann, 1986, p.2؛

موارد بسیار در طول تاريخ از دامنۀ قدرت سیاسي يا اقتصادی گستردهتر است،
درحاليکه شبکههای اقتصادی در چند قرن اخیر بهطور چشمگیری گسترش
يافته است؛
 )4شبکههای اجتماعي فضای مختلف فیزيکي در اختیار دارند
).(Domhoff, 2005
خالصه آنکه ،روش مايکل مان برای رديابي روند تاريخي تغییرات در الگوهای
استقرار قدرت در طول زمان ،بینشهای ارزندهای درمورد توسعۀ کشورها ،اقتصاد و
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 )3آنها از نظر اندازه تغییر ميکنند .برای مثال ،دامنۀ قدرت نظامي در

سیستمهای طبقهبندی فراهم آورده است ( .)Goldstone, 2005, p.265در سادهترين

سروکار دارد ،بايد پیامدهای وجود چهار منبع قدرت اجتماعي را درنظر بگیرد.
با توجه به تشريح آرا و نظريۀ منابع قدرت اجتماعي مايکل مان ،ميتوان در دورة
قاجار منابع قدرت اجتماعي و تقابل و همپوشاني آنها را با توجه به مدل نظری (شکل
 )1و به صورت زير دستهبندی کرد:
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سطح اين مدل نشان ميدهد که هرکسي که با مسائل کالن در علوم اجتماعي يا تاريخي
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قدرت سیاسی(دربار)
شالودة ترکیب قدرت سیاسي را شاه و عناصر اصلي يعني رؤسای ايل قاجار،
شاهزادگان ،عناصر باالی ديوانساالری ،حکام اياالت و واليات تشکیل ميدادند .شاه
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شکل :1مدل نظری منابع قدرت اجتماعی در دورۀ قاجار

بهمنزلۀ هستۀ مرکزی منظومۀ قدرت و يگانه مرجع صالحیتدار برای رسیدگي به تمام
مسائل و امور کشوری و لشکری و توزيعکنندة مراتب بعدی قدرت بود .پس از شخص
چگونگي اعمال قدرت و ادارة امور سیاسي و اقتصادی مملکت نقش مؤثری بازی
ميکردند .ديوانیان شامل صدراعظمها ،وزيران ،صاحبمنصبان محلي ،بخشي از
سازوکارهای تصمیمات و اقدامات سیاسي در ساختار قدرت سیاسي قاجار بودند .از
زاويۀ قدرت با جهتگیری دروني ،حکومت قاجار و شخص شاه بهمنزلۀ باالترين مقام
قانونگذاری و قضائي و قدرت اجرايي کشور با وضع قوانین و ايجاد يک شبکۀ سیاسي
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شاه ،ولیعهد و گروه انبوه شاهزادگان قرار داشتند .آنها در تعیین سنخ حکومت و
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و انتخاب از میان شاهزادگان بهمنزلۀ کساني که بهتر از هرکس قدرت حکومت مرکزی
و منافع پادشاه را حفظ ميکردند ،و نیز حضور ديوانساالران و با يک بوروکراسي
ضعیف به کنترل و تنظیم قلمرو اقدام ميکرد .در اين راستا و جهت حفظ ،کنترل و
تنظیم قدرت سیاسي ،حکومت قاجار مجبور به تقابل ،همپوشاني و تعامل با ديگر منايع
قدرت اجتماعي مانند روحانیت ،تجار و ايالت و عشاير بود .حکومت قاجار حمايت
در تعامل با ايالت و عشاير حمايت سیاسي از ساختار دروني و سلسهمراتب قدرت
ايالت و خودمختاری آنها را انجام ميداد و از استقالل نسبي تجار حمايت ميکرد .از
زاويۀ قدرت با جهتگیری بیروني ،بهمنظور ادارة روابط با ديگر کشورها ،ايران به حکم
ويژگيهای اقتصادی ـ سیاسي و جغرافیايياش در جرگۀ سرزمینهای بسیار بااهمیت
قرار ميگرفت و خواه ناخواه به پهنۀ بازیهای سیاست جهاني و عرصۀ بینالملي گام
گذاشت.
قدرت نظامی (ایالت و عشایر)

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

امنیتي ،مالي و سیاسي و به رسمیت شناختن حوزة فعالیت از روحانیون بهعمل ميآورد.

جامعۀ ايران در دوران قاجار جامعهای عشیرهای بود و عشاير ايران بخشي بزرگي از
جمعیت کل کشور را که در مرزها زندگي ميکردند تشکیل ميدادند .رئیس قبیله،
تقسیم ميشدند کـه تحت رياست نجبای منطقهای بودند .قدرت و اعتبار اجتماعي
رؤسای ايالت تنها در قیاس با شاهزادگان برجستۀ قاجاری در مرتبۀ دوم قرار مي
گرفت .آنها اشرافیت نظامي ايران را تشکیل ميدادند .حکومت قاجار پیش از انجام
اصالحات نظامي در بیشتر موارد از نیروی نظامي آموزشديده و منظم و نیز مشکالت
مالي در تنگنا قرار داشت ،لذا برای سرکوب شورشها در جامعه بدون اسـتفاده از
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رهبری قبیله را برعهده داشت و قبايل ،نیز ،به نوبۀ خود به واحدهای کوچکتری
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نیروی نظامي که نیازمند نظم و بودجه بود و جامعۀ قاجاريه توان پرداخت پولي برای
آن را نداشت ،متوسل به قدرت عشاير مي شد .به اين ترتیب و بدون دخالت حکومت،
هم شورش داخلي سرکوب ميشد و هم غیر مستقیم و بدون آنکه پولي خرج کرده
باشد ،امنیت را برقرار ميکرد .رؤسای ايالت و عشاير از بازيگران عمدة ساختار قدرت
قاجار بودند و رؤسای آنها از قدرت اجتماعي و سیاسي چشمگیر برخوردار بودند.
ايالت در برابر حکومت عبارت بود از تأمین نیروی نظامي و گردآوری مالیات .عشاير
با تأمین امنیت راهها نیز به مبادالت تجاری تجار کمک ميکردند.
قدرت ایدئولوژیک (روحانیت)
تثبیت نهاد روحانیت و قدرت گرفتن علما بهمنزلۀ نمايندگان دين در دورة قاجاريه با
غلبۀ مکتب اصولي بر مکتب اخباری (ترجیح نقل بر عقل و نفي اجتهاد ) شکل گرفت
که باعث قدرت انحصاری ،تمرکز اقتدار معنوی و نفوذ اجتماعي پراکندة علما در
معدود افرادی که به درجۀ اجتهاد رسیده بودند ،شد .همچنین گستردگي حوزة
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آنها بهطور جداگانه سازمانيافته و استقالل قابلتوجهي داشتند .وظايف عمدة رؤسای

فعالیتهايي همچون آموزش ،اوقاف ،جاری کردن صیغۀ ازدواج و طالق ،انجام مراسم
تدفین ،جمع آوری سهم امام و وجوه خیريه ،نظارت بر امور حقوق و ثبتي بازاريان و ...
قدرت مجتهدان بهوسیلۀ شبکه گستردهای از سطوح مختلف علما هم سبب پیوند به
پايینترين سطوح اجتماعي و هم کمک به افزايش قدرت و استقالل مالي با جمعآوری
وجوهات مذهبي شد و رابطۀ دوطرفه و سازمانيافتهای بین علما و گروههای اجتماعي
شکل گرفت .علما با پشتوانۀ همین رابطۀ دوطرفه و ارتباط با شبکۀ اقتصادی و سیاسي
ميتوانستند به اعمال قدرت در برابر حکومت بپردازند .روحانیت در مواردی همچون
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نهاد روحانیت را با زندگي اقشار و گروههای گوناگون اجتماعي پیوند ميزد .تمرکز
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مشروعیتبخشي به حکومت و اعالم جهاد در تعامل و همپوشاني با حکومت قاجار
قرار ميگرفت .روحانیت در برابر تعديات حکومت حامي تجار بود و همکاری سیاسي
و اجتماعي بین اين دو برقرار بود.
قدرت اقتصادی (تجار)
اجتماعي جامعۀ ايران بودند .رشد شتابان تجارت خارجي و برخورد فزايندة تجار
ايراني با غرب و سفرهای خارجي باعث شد که آنان زودتر از ديگر طبقات اجتماعي با
دستاوردهای تمدن غرب آشنا شوند .آشنايي آنان با منافع طبقاتي خود باعث افزايش
قدرت سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی و منزلت اجتماعي آنها در جامعۀ ايراني و منجر
به اين شد که تجار به جرياني مقابل حکومت قاجار تبديل شوند و نقشي مؤثر در
جنبشهای سیاسي و اقتصادی همچون نهضت تنباکو و نهضت مشروطه ايفا کنند .تجار
دورة قاجار را ميتوان تا قبل از عصر امتیازات ،يک طبقۀ اقتصادی ،از عصر امتیازات تا
انقالب مشروطۀ طبقۀ اجتماعي و از انقالب مشروطه تا پايان مجلس اول طبقۀ سیاسي
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در ساختار اقتصادی اين دوره ،تجار در شمار نیرومندترين و ثروتمندترين طبقات

عنوان کرد .تجار با استفاده از شبکۀ اقتصادی و موقعیت اجتماعي خود با روحانیت
مروادة سیاسي و اقتصادی دارند و از آنها حمايت مالي ميکنند .تجار بهدلیل داشتن
ميتوان به بخش ديگر قدرت اقتصادی يعني منابع درآمدی حکومت قاجار نیز اشاره
کرد؛ منابع درآمدی همچون مالیات ارضي ،فروش اياالت و واليات ،واگذاری امتیازها و
 ...که حکومت با آنها سعي در حفظ قدرت اقتصادی خود را دارد.
بنابراين ،با توجه به اهمیت موضوع در اين مقاله سعي بر اين است با توجه به نظريۀ
منابع قدرت اجتماعي مايکل مان و روش تحلیلي او ،به بررسي قدرت اقتصادی در
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نقدينگي باال در بحرانهای شديد مالي به کمک حکومت برميآمدند .در اين بین
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دوران قاجار پرداخته شود .در اين راستا منابع درآمد و قدرت اقتصادی قاجار ،پیدايش
طبقۀ جديد تجار بهمنزلۀ نمايندة قدرت اقتصادی و تعامل ،همپوشاني و حرکت متقاطع
اين طبقه با ديگر قدرتهای اجتماعي همچون دربار ،روحانیون و ايالت بهمنزلۀ
شبکههايي با روابط متقابل اجتماعي ،تبديل قدرتها به يکديگر و تغییر اندازة آنها و
چگونگي قدرت اقتصادی حکومت قاجار و تجار از زاويۀ دامنۀ مکاني و کارايي
زيرساختي بودن موردکنکاش قرار ميگیرد.
روششناسی
نوع پژوهش کیفي و روش آن کتابخانهای است .به اين ترتیب در ابتدا با توجه به اينکه
کتابهای مايکل مان تا زمان انجام پژوهش به فارسي ترجمه نشده بود ،کتب و مقاالت
مربوط به نظريۀ منابع قدرت اجتماعي مايکل مان بررسي و تا حد امکان به فارسي
ترجمه و در بخش نظريه بیان شد .سپس با شناسايي و مراجعه به اسناد (کتابها،
مقاالت )...و پژوهشها و متون علمي موجود (داخلي و خارجي) و بررسي منابع اولیه
و ثانويه و تفاسیر پژوهشگران ،در چارچوب نظريۀ مايکل مان اطالعات مربوط به منابع

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

اجتماعي ،گستردگي و فشردگي ،مقتدرانه و پراکندگي ،توزيعي و جمعي ،استبدادی و

قدرت اجتماعي و نمايندگان آنها و بهطور خاص منابع قدرت اقتصادی در دورة قاجار
بهمنزلۀ واحد تحلیل گردآوری و جهت پاسخگويي يه پرسشهای ارائهشده تجزيه و

تجزیه و تحلیل یافتهها
قدرت اقتصادی در دورۀ قاجار
حکومت قاجاريه از لحاظ اجتماعي با جامعهای روبهرو بود که در آن قدرت اجتماعي،
سیاسي و اقتصادی در بین نیروهای اجتماعي مختلفي پراکنده بود .شهرهای مختلف و
اقشار و نیروهای اجتماعي گوناگون همچون ايالت ،اصناف و جوامع روستايي از
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میزاني خودمختاری برخوردار بودند (آزاد ارمکي و جنادله ،1393 ،ص )46 .قاجارها
وارث مملکتي شدند که اقتصاد آن از ديرباز بر بنیان زمینداری و زراعت به شیوة
سنتي ،تولیدات صنايعدستي و قالي بافي ،بازرگاني و تجارت محدود خارجي و تولیدات
دامي بود (پهناديان ،1396 ،ص .)186.فعالیت اصلي اقتصادی مردم در اين دوره در
سرتاسر کشور که شامل هزار دهکدة دور و نزديک بود ،بهصورت زمینداری خصوصي
ايران ،شهرها و جمعیت شهرنشین شايد يکهفتم کل جمعیت ايران را شامل ميشد.
اين جمعیت ترکیبي از تجار ،کسبه ،روحانیون ،پیشهوران ،ديوانیان ،کارگران ،اقلیتهای
مذهبي ،توده های فقیر شهری و نظامیان بودند .شمار اندکي از مردم شهرها به تجارت
ميپرداختند (کرزن ،1367 ،ص.)582.
تولید در اين دوران در دو بخش کشاورزی که شامل تولید ابريشم ،ترياک ،برنج،
پنبه و شیالت دريای خزر ،و بخش صنعت است که شامل صنايع دستي ،استخراج
معادن و نفت ،منسوجات ،قاليبافي است .بخش توزيع و حملونقل شامل کشتيراني
در درياچۀ خزر و ارومیه ،رود کارون و خلیجفارس بود و در بخش تجارت خارجي،
ميتوان به تجارت با کشورهای ترکیه ،هند ،افغانستان ،عراق ،انگلستان ،فرانسه ،روسیه
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بود (عیوضي و قاسمي ،1394 ،ص .)69.از لحاظ اقتصادی و ترکیببندی اقتصادی

که شامل محصوالتي همچون پنبه ،برنج ،قالي و غیره ميشد ،اشاره کرد.

پرداختن به منابع درآمدی و ريشههای تاريخي آن به شناخت قدرت اقتصادی دولتها
کمک مي کند .منابع درآمدی همچون مالیات و عوارض گمرکي و غیره و زمینههايي که
ممکن است بر اجرای آن مؤثر باشد نشاندهندة قدرت اقتصادی دولتها و شاخصهای
جهت تحلیل قدرت اقتصادی و توانمندی آن است .اين شناخت نشانههايي از نوع و
چگونگي (استبدادی يا زيرساختي) و دامنۀ مکاني قدرت اقتصادی را نمايان ميسازد.
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درآمد حکومت قاجار در اين دوره مانند ديگر دورههای تاريخي به دو بخش منابع
درآمد شاه و منابع درآمد حکومت تقسیم ميشود .از اين میان ،درآمد امالک خالصه،
گمرکات مربوط به منابع درآمد شاه و مالیات اراضي ،عايدات امالک حکومتي ،مالیات
احشام ،مالیات کسبه در کنار عوايدی که از طريق عقد قراردادها حاصل ميشد ،جزء
درآمدهای حکومت محسوب ميشد (عیسوی ،1362 ،ص .)526.ميتوان درآمد
مالیات از گمرک .4 ،مصادرهها ،اجارهها ،مقاطعه و درآمدهای ناشي از امتیازات.5 ،
مالیات اراضي (کرزن ،1362 ،ص.)560.
مالیات زمین (ارضی)
همانطور که پیش از اين بیان شد مالیات از مهمترين منابع درآمدی دولتها محسوب
ميشود .که از جملۀ آن مالیات بر زمین يا مالیات اراضي است .مالیات ارضي همواره
در طول تاريخ ،منبع اصلي و عمدة درآمد حکومت در ايران و ازجمله منابع درآمد در
دوران قاجار است .شا هان قاجار از اين توزيع و واگذاری انواع اراضي و اخذ مالیات
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حکومت قاجار را در پنج بخش خالصه کرد .1 :مالیات احشام .2 ،مالیات بر کسبه.3 ،

بهمنزلۀ يک شبکۀ اقتصادی و درآمدی جهت افزايش قدرت اقتصادی و تأمین نیازهای
مادی استفاده کردند .در بخش مالکیت اراضي ،میل به تملک زمین اهمیت بسیار زيادی
عالقۀ بیشتر مالکیت زمین بهمنزلۀ منبع تولید شد و مالکیت امالک سلطنتي و موقوفه با
آهنگي فزاينده به بازرگانان ،روحانیون و مقامهای دولتي منتقل ميشد.
در دورة قاجار زمین بیش از هر زمان ديگر ،سرچشمۀ ارزشمند اعتبار و ثروت تلقي
ميشد و زمین بهمنزلۀ بهترين منبع تولیدکنندة محصوالت پولي برای صادرات بود .نظام
اقتصادی دورة قاجار براساس زمینداری بزرگ بنا شده بود .علّت اين امر را ميتوان
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آمیزهای از سیاست مالیاتي و ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ايران در بازارهای جهاني
دانست( .فوران ،1380 ،ص .)189.مالکیت ارضي در اين دوره ،شامل امالک شاهي
(خالصه) ،امالک دولتي ،امالک تیول ،امالک وقفي و امالک خصوصي يا اربابي ميشد
(پوالک ،1368 ،ص351.؛ کرزن ،1367 ،ص .)852.امالک خالصه بهمنزلۀ يکي از
مهمترين منابع درآمد شاه به شیوههای مختلفي بهمنزلۀ منبع عايدی قرار ميگرفت.
تیولدار موظف به پرداخت مالیات به حکومت بود (لمتبون ،1375 ،ص )3.اراضي
دولتي شامل زمینهايي ميشد که در اختیار دولت و تشکیالت حکومتي قرار داشت و
درآمد آن به مصرف ادارة امور لشکری و کشوری و مصارف مربوط به هزينههای دولت
ميرسید (اکبری و وثوقي ،1396 ،ص.)86.
در دورة قاجار ،موقوفههای فراواني ،خواه امالک يا اجارهبهای مناطقي نظیر
کاروانسراها ،دکان و بازار برای اهداف موردنظر وقف وجود داشت .اراضي وقفي به دو
صورت وقف عام (امور خیريه و غیرقابلانتقال) و وقف خاص (مصارف خاص) بود.
امالک خصوصي شامل امالک اربابي و امالک خصوصي خردهمالکي بود .امالک
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امالک خالصه به سه صورت اجاره ،مقاطعه يا در حکم تیول واگذار ميشد و مستأجر يا

اربابي امالک وسیعي بودند که به افرادی جز پادشاه تعلق داشته است و عموم ًا
ثروتمندان اين زمینها را خريداری ميکردند يا حکومت اين زمینها را به آنها
ارباب بود .امالک خصوصي خردهمالکي براساس سند به روستايیان تعلق داشت يا اينکه
ارباب روستا ،زمینهای زراعي را بین دهقانان تقسیم ميکرد و حتي به آنان اجازه
ميداد تا اين اراضي را بین خودشان خريد و فروش کنند .رعايا نیز در ازای
بهرهبرداری ،يکسوم محصول را به او ميدادند ،و صاحبان نیز ناگزير بودند مالیات
خود را به يک نسبت به دولت بپردازند (عیسوی ،1362 ،ص.)526 .
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فروش حکومت والیات و مقامات حکومتی
حکومت قاجار بهدلیل عدم توانايي ،جهت اعمال نفوذ و قدرت در مناطق دوردست
ايران از سويي و از سوی ديگر بهدلیل اينکه ميخواست با واگذاری حکومت اياالت به
وابستگان ايل قاجار ،امکان بينظمي و شورشها را در مناطق مختلف کاهش دهد و نیز
به اين وسیله ،منابع عايدی و درآمدی کسب کند به فروش حکومت اياالت و مقامات و
توان به فروش حکومت قزوين (ملکآرا ،1361 ،ص )166.و فارس (کرزن،1367 ،
ص )573.اشاره کرد .بهتدريج ،شاهزادگان و وزيران به ثروتهای فراوان و مالکیت
ارضي وسیع دست يافتند (اکبری و وثوقي ،1396 ،ص .)103.حکومت قاجار با استفاده
از اين منبع درآمدی هم به قدرت اقتصادی خود ميافزود و هم از آن بهمنزلۀ قدرت
سیاسي بهره ميبرد و يک قدرت سازماني را به نوع ديگر قدرت تبديل ميکرد.
حکومت قاجار با فروش اياالت به افراد خاص شبکههای قدرت گسترده را ترکیب،
دامنۀ قدرت مکاني خود را افزايش و با بسیج کم بر سرزمین وسیع ايران حکومت
ميکردند .اين داليل نشانههايي از قدرت گسترده ،مقتدرانه و استبدادی بهشکل توزيعي
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حراج آن به کساني ميپرداخت که بیشترين مبلغ را پیشنهاد ميدادند .برای مثال مي

و نه بهصورت زيرساختي قدرت اقتصادی حکومت قاجار است.

از ديگر منابع درآمد دولت قاجار ،واگذاری امتیاز به بیگانگان و افراد متنفذ و ثروتمند
بود .در طول دورة حکومت قاجار دو حکومت روس و انگلیس ،بیشترين امتیازها
ازجمله امتیازات سیاسي عهدنامههای ترکمنچای و گلستان را بهدست آوردند .نحوة
واگذاری به اين شکل بود که صاحب امتیاز موظف بود در قبال گرفتن امتیاز ،برای
مدت مشخص با شرايطي خاص ،مبلغي را طبق قرارداد به دولت ايران بپردازد
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(آبراهامیان ،1377 ،ص ) 99.حکومت قاجار با واگذاری امتیازها سعي در مقابله با تجار
را داشت .در دوران ناصرالدينشاه با فروش منابع داخلي ،منافع مادی قابلتوجهي
نصیب حکومت شد و به طبقۀ تجار وابستگي مالي نداشت ،بنابراين نهتنها ضرورتي در
جهت جلب رضايت تجار در جهت تأمین منافع اقتصادی نميديد ،بلکه با فروش منابع
مادی کشور به بیگانگان و استقالل مادی از طبقۀ تجار ،اقداماتي را به ضرر منافع تجار

منابع درآمدی دیگر
ساير درآمدهای دولت شامل مالیات احشام ،مالیات اصناف ،درآمد گمرکات و مالیات
راهها ،بندرها و عبور گاههای خاکي و آبي بود .مالیات احشام ،مالیاتي بود که بر ايالت و
مردم صحرانشین که کار عمدة آنان دامداری بود ،تعلق ميگرفت .مالیات اصناف که
مالیات کسبه بود .درآمد گمرکات که با وجود وزارت مالیه ،ضمیمۀ وزارت دربار اعظم
بود تا شاه بهراحتي بتواند از آن بهمنزلۀ يکي از مهمترين منابع درآمدی استفاده و در آن
دخل و تصرف کند .درآمد راهداری را در راههای داخل کشور و به بهانۀ تأمین امنیت
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انجام ميداد و به مقابله با قدرت اقتصادی تجار ميپرداخت.

راهها از کاروانها و افراد ميگرفتند (اکبری و وثوقي ،1396 ،صص89.ـ .)95

شاهان قاجار در تأمین منبع قدرت اقتصادی خود با گروههای ديگر درگیر بودند .يکي
از اين گروهها تجار بودند .اقتصاد ايران با ادغام در اقتصاد نوظهور جهاني در دهههای
نخستین قرن 14ق با تغییرات مهم در ساختار اجتماعي کشور مواجهه و بهتدريج و بر
اثر گسترش روابط تجاری و آشنايي با شیوههای نوين تولید و کشاورزی ،از شیوة
اقتصاد معیشتي به اقتصاد شبهبازار تبديل شد که در آن تجارت خارجي نیز انجام
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ميشد .تجاری شدن کشاورزی ،بهبود نسبي حملو نقل و ارتباطات و ايجاد صنايع
کوچک جديد باعث افزايش درآمد دولت و معیارهای زندگي شهری شد .اين تغییرات
اقتصادی به پیدايش طبقه جديد اجتماعي در کنار طبقات سنتي منجر شد که شامل
تجار ،روشنفکران ،علمای میانهحال و افراد ديگر بود که با گذر زمان ،درک از مفهوم و
جايگاه طبقۀ متوسط در میان اين طبقه عمیقتر شد .اين افزايش آگاهي با مهاجرت به
تجار و روشنفکران به فرنگ ،اعزام محصل و دانشجويان بهدست آمد .مجموعۀ اين
عوامل باعث تغییر در ساختار سنتي طبقات اجتماعي و موجب آشنايي بیشتر طبقۀ
متوسط با نقش و جايگاه خود در جامعه شد و خواستار توجه و برآورده کردن
نیازهايشان از جانب حکومت شدند .در اين طبقه تجار و روشنفکران نقش بارزتری از
ديگر اعضای طبقه دارند (قبادبخت و حسیني ،1396 ،ص )122.و در ساختار اقتصادی
اين دوره ،تجا ر در شمار نیرومندترين و ثروتمندترين طبقات اجتماعي جامعۀ ايران
بودند .رشد شتابان تجارت خارجي و برخورد فزايندة تجار ايراني با غرب و سفرهای
خارجي باعث شد که آنان زودتر از ديگر طبقات اجتماعي با دستاوردهای تمدن غرب
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کشورهای ديگر و آشنايي با طبقات و امتیازهای اجتماعي در اين جوامع ،رفتوآمد

آشنا شوند (اشرف ،1359 ،ص .)106.آشنايي آنان با روشنفکران ايراني موجب آگاهي
بردند (همان ،1359 ،ص .)131.اين آگاهي باعث افزايش قدرت سیاسي ،اجتماعي و
اقتصادی و منزلت اجتماعي آنها در جامعۀ ايراني شد و سرانجام بـهدلیل يکرشته
تحوالت سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی که حاصل واگذاری امتیازات به کشورهای
استعمارگر روس و انگلیس بود و تبعیضاتي که حکومت میان تجار ايران و تجار غربي
اعمال ميکرد و نیز آگاهي آنان از لیبرالیسم اقتصادی به معنای عدم دخالت دولت در
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آنها از جايگاه طبقاتيشان شد و به منافع طبقاتي خود در برابر حکومت قاجار پي

] [ DOI: .13.2.7

واکاوی قدرت اقتصادی در دوران قاجار از ديدگاه منابع ...ـــــــــــــــــ کرامتاله راسخ و همکاران

اقتصاد و آزادی مالکیت خصوصي ،منجر به اين شد که تجار به جرياني مقابل حکومت
قاجار تبديل شدند و نقشي مؤثر در جنبشهای سیاسي و اقتصادی همچون نهضت
تنباکو و نهضت مشروطه ايفا کردند (ربانيزاده و لطفي ،1394 ،ص .)67.در نیمۀ دوم
قرن نوزدهم حضور فعال تجار در وقايع سیاسي آنان را بهصورت يک «طبقه برای
خود» آشکار ساخت .درواقع عملکرد تجار در حوادث اواخر قرن نوزدهم ،اين گروه را
تجار دورة قاجار را ميتوان تا قبل از عصر امتیازات ،يک طبقۀ اقتصادی ،از عصر
امتیازات تا انقالب مشروطه طبقۀ اجتماعي و از انقالب مشروطه تا پايان مجلس اول
طبقۀ سیاسي عنوان کرد .اين فرايند در سه دورة زماني قابل تشخیص است:
تجار بهمنزلۀ طبقۀ اقتصادی در دوره تشکیل حکومت قاجاری تا آغاز عصر شکار
امتیازات و جنبش تنباکو (دورة اول) ،به داليلي همچون برخورداری از نقدينگي باال در
يک رابطۀ دوطرفه با حفظ استقالل طبقاتي نیازهای مادی حکومت را در ازای امنیت
جاني و مالي و نظم تأمین ميکنند .از عصر شکار امتیازات تـا انقالب مشروطه (دورة
دوم) کنش متقابل تجار و حکومت از صورت مسالمتآمیز به تخاصمآمیز تبديل
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بهمنزلۀ نمادی از يک طبقۀ کامل نمايان ميکرد (ترابي فارساني ،1384 ،ص.)65.

ميشود .عدم آگاهي نسبتبه منافع اقتصادی در مقابل حکومت با مسافرت تجار به
خارج کشور و مشاهدة اوضاع و احوال مردم و ارتباط آنها با روشنفکران جهان
طبقاتي تجار و رودررويي آنها با حکومت به حرکت آنها از يک طبقۀ اقتصادی به
اجتماعي و پیروزی اين طبقه در دو واقعه منجر شد .از پیروزی انقالب مشروطه تا
پايان مجلس اول (دورة سوم) کنش متقابل میان تجار و حکومت تغییر يافت و تجار با
بهدست آوردن اکثريت آرای کرسي مجلس قدرت سیاسي را در دست گرفتند و به
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سیاسي و اقتصادی مغربزمین و نیز جنبش تنباکو و انقالب مشروطه به خودآگاهي
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طبقهای سیاسي تبديل شدند (رهبری ،1387 ،صص102 -29 .؛ حاضری و رهبری،
 ،1385صص.)78-77 .
همپوشانی و تقابل قدرتها
روابط متقابل تجار با روحانیت و ایالت
داشتند .روحانیت و تجار از دورة صفويه روابط مستحکمي داشتند که مبتنيبر نیازهای
متقابل سیاسي و اقتصادی بود .روحانیت از حکومت مستقل شده و پیوندهای خود را
با ديگر نیروهای اجتماعي بهويژه تجار گسترش داده بودند .تجار مباني اقتصادی و مالي
روحانیت مستقل را فراهم ميساخت و از نظر سیاسي نیز مباني مردمي قدرت
روحانیت در برابر حکومت بود .در برابر اين خدمات روحانیت نیز در مواقع ضروری
حامي تجار در برابر تعديات حکومت بود (اشرف ،1359 ،ص .)111.روابط متقابل بین
روحانیت و تجار با شبکهای از وصلتهای متقابل خانوادگي و منافع مشترکي که از
رهگذر موقعیت مشترک اجتماعي و اقتصادی داشتند ،محکمتر ميشد (ترابي فارساني،
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تجار عالوهبر روابط با حکومت ،با روحانیت و ايالت نیز روابط متقابل و دوطرفهای

 ،1384ص47.؛ بلور ،1366 ،ص .)152.ايالت و قبايل نیز برخالف ديدگاه غالب،
بخشي بیگانه و منزوی از ساختار اجتماعي نبودند ،بلکه با ديگر اجزا و عناصر اين
ايالت روابط اقتصادی با شهر و روستا داشتند .همچنین امنیت برخي راهها بهويژه
مسیرهای تجاری توسط ايالت و عشاير تأمین ميشد (بلور ،1366 ،ص230.؛ ترابي
فارساني ،1384 ،ص )204.و از اين طريق ارتباط تنگاتنگي بین تجار و بازاريان و
ايالت و قبايل برقرار ميشد .عالوهبراين  ،برخي سران ايالت در قلمرو تحت حاکمیت
خود شرايط مناسبي را برای رونق فعالیت اقتصادی فراهم کرده بودند (آزاد ارمکي و
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ساختار روابط متقابلي داشتند .سران ايالت ازجمله اشراف جامعه بهشمار ميآمدند و
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جنادله ،1393 ،ص .)58.تجار و روحانیت بهمنزلۀ يک طبقه و گروه اجتماعي بهواسطۀ
منافع مشترک اقتصادی و سیاسي حول اين شبکۀ اقتصادی گرد ميآيند .همکاری
روحانیون و تجار جدا از استقالل و تمايز الگوی رفتاری هر کدام ،نشاندهندة وابستگي
و مشروط و مؤثر بودن بر قدرت يکديگر است که برای برقراری قدرت اجتماعي با هم
همپوشان شده و تالقي ميکنند.

کشاکش تجار در دورة قاجار در دو شکل همپوشاني و همکاری و تقابل با ساختار
قدرت قرار ميگرفت .تجار بهدلیل داشتن نقدينگي باال همواره نزد مقامات حکومتي
نفوذ قابلتوجهي داشتند و مورداحترام شاه و درباريان بودند و در بحرانهای شديد
مالي به کمک حکومت برميآمدند (ربانيزاده و لطفي ،1394 ،ص )70.شاهان،
شاهزادهها و حکام ايالتي نیازمند کمک مالي تجار بودند ،وگرنه دولت در برابر تعهدات
مالي خود ،کاری از دستش ساخته نبود .حکومت با توجه به مشکالت تأمین هزينه در
هنگام تشکیل ارتش منظم و دائمي و همچنین در بخش خدمات و رفاه عمومي و حکام
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روابط متقابل تجار و حکومت

محلي برای تأمین هزينۀ الزم برای خريد منصب حکومت ايالت و پرداخت مالیات به
حکومت مرکزی سخت به تجار نیازمند بودند (آزاد ارمکي و جنادله ،1393 ،ص53.؛
باوجود همکاری مالي و اقتصادی تجار با حکومت و مقامات دولتي ،در صورت
زيادهخواهي حکومت ،در برابر آن مقاومت ميکردند .تجار ،از دخالت حکومت در امور
خود جلوگیری ميکردند و آن را به زيان خود ميدانستند و اختالفات بهوجود آمده
میان خود را با تشکیل مجلسي مرکب از اعضای مهم جامعۀ تجار حلوفصل ميکردند
و روابط بین تجار و حکومت از طريق نمايندگي از طرف دو طرف صورت ميگرفت.
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اشرف ،1359 ،ص.)58.
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استقالل نسبيای که بازار از آن برخوردار بود و در دورة قاجار به آن افزوده شده بود،
ناشي از تمرکز قدرت مالي جامعه در آن بود .و حکومت بهدلیل نیازمندی و وابستگي
به اين قدرت مالي در تعامل با بازار محتاطانه عمل ميکرد (ترابي فارساني،1384 ،
صص .)53-48 .تجار با شیوههای نافرماني مدني همچون بستنشیني در مساجد يا
بستن بازار ،اعتراض خود را به دخالتهای دولت بیان ميکردند .لذا رابطهای دوسويه و
بازار ضمن دفاع از استقالل و خودمختاری نسبي خود ،از طريق وامها ،مالیاتها ،عوايد
گمرکي و عوارض راهداری ،نیاز مالي دولت را فراهم ميکرد و در مقابل نیز دولت
ضمن به رسمیت شناختن استقالل بازار ،تأمین امنیت آن را برعهده داشت و امتیازهايي
را برای جلب رضايت بازاريان همچون معافیتهای مالیاتي درنظر گرفته بود (آزاد
ارمکي و جنادله ،1393 ،ص )53.که اين رابطۀ دوسويه همکاری و همپوشاني دو
قدرت سیاسي و اقتصادی و نمايندگان آن (حکومت و تجار) را نشان ميدهد.
همانطور که پیش از اين درمورد حرکت طبقاتي تجار در سه دوره و سه مرحله و
رابطۀ تجار با حکومت قاجار بیان شد ميتوان فهمید حرکت اين طبقه از يک قدرت
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مبتنيبر منافع متقابل میان حکومت و تجار برقرار بود( .همان ،ص .)68.ازيکطرف،

اقتصادی بهسمت قدرت سیاسي و تبديل آن است .بهنظر ميرسد در اين دوران و با
سیاسي را تولید ميکند .طبقۀ تجار در ذيل شبکۀ اقتصادی و ساختار بهوجود آمده در
اين دوران ظهور و رشد کرده و قدرت آنها با روند اقتصادی در اين دوران حرکت
کرده است .در اين دوران با توجه موارد مطرحشده و نیز احترام باال و نفوذ قابلتوجهي
که تجار در بازار و در بین مردم برخوردار بودند و ارتباطات متقابلي که بهخصوص با
روحانیون داشتند دارای قدرت فشرده با کارايي اجتماعي باال ،بهشکل جمعي و
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توجه به حوادث تاريخي و نیز خودآگاهي اين طبقه ،قدرت اقتصادی طبقۀ تجار ،قدرت

] [ DOI: .13.2.7

واکاوی قدرت اقتصادی در دوران قاجار از ديدگاه منابع ...ـــــــــــــــــ کرامتاله راسخ و همکاران

زيرساختي و با دامنۀ مکاني کم هستند که البته در دوران حرکت از طبقۀ اقتصادی به
طبقۀ سیاسي و نقش پررنگ آنها در حوادث سیاسي و اجتماعي از فشردگي خارج و
گسترده ميشود.
نتیجه
آن ها روحانیت (قدرت ايدئولوژيک) ،دربار (قدرت سیاسي) ،ايالت و عشاير (قدرت
نظامي) و تجار و حکومت (قدرت اقتصادی) هستند که هرکدام از اين منابع قدرت
اجتماعي جهت رسیدن به منافع فردی و اجتماعي در اين دوران در تقابل و همپوشاني
قرار ميگیرند .قدرت اقتصادی ازجمله مهمترين منابع قدرت در دوران قاجار است.
حکومت قاجار با منابع درآمدی همچون مالیات (اراضي و کسبه) ،فروش حکومت
واليات و مقامات حکومتي و واگذاری امتیازها جهت افزايش قدرت اقتصادی و بهتبع
آن سیاسي استفاده ميکرد .نظام اقتصادی دورة قاجاريه براساس زمینداری بزرگ بنا
شده بود و در بخش مالیات ،مالیات ارضي ،منبع اصلي و عمدة درآمد حکومت بود و
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منابع قدرت اجتماعي در دوران قاجار چهارگانه بوده و نمايندگان و عامالن اجتماعي

به سبب اهمیت اراضي و پي بردن ديگر طبقات اجتماعي به اين موضوع و نیز کنترل اين
طبقات از طرف حکومت ،مالکیت امالک سلطنتي و موقوفه با آهنگي فزاينده به
اعمال نفوذ در مناطق دوردست و کاهش بينظمي در مناطق مختلف به فروش واليات
و ايالت حکومتي دست زد و با اين کار هم قدرت اقتصادی خود را افزايش داد و هم
از آن بهمنزلۀ قدرت سیاسي استفاده کرد و توانست قدرت اقتصادی خود را به قدرت
سیاسي تبديل کند .حکومت قاجار بهدنبال تضعیف قدرت اقتصادی تجار و قطع
وابستگي و تقابل با آنها از ديگر منبع درآمدی خود يعني واگذاری امتیازها استفاده
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بازرگانان ،روحانیان و مقامهای دولتي منتقل شد .حکومت قاجار بهدلیل ناتواني و
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کرد .شاهان قاجار با دخل و تصرف در منابع درآمدی و بهمنزلۀ تصمیمگیرندة نهايي،
قدرت خود را گسترش دادند .آنها با واگذاری امتیاز به اطرافیان خود و فروش اياالت
به افراد خاص شبکههای قدرت گسترده را ترکیب ،دامنۀ قدرت مکاني خود را افزايش
و با بسیج کم بر سرزمین وسیع ايران حکومت ميکردند .اين داليل نشانههايي از قدرت
گسترده ،مقتدرانه و استبدادی بهشکل توزيعي و نه بهصورت زيرساختي قدرت
سه نوع شبکۀ قدرت ديگر ارتباط برقرار و از آن بهمنزلۀ نفوذ و تبديل به قدرت سیاسي
استفاده کردند.
ايران در دوران قاجار و در قرن  13شمسي بهشکل نسبتاً وسیعي با جوامع اروپايي
ارتباط يافت و زمینۀ پیدايش طبقات و گروههای اجتماعي را فراهم آورد .تجار از جملۀ
اين طبقات بودند که در ساختار شبکۀ اقتصادی و ارتباط آن با جهان بیرون رشد پیدا
کردند .تجار در دوران حکومت قاجار بهسبب ارتباط با ديگر طبقات و گروههای
اجتماعي و خودآگاهي طبقاتي ،سیر حرکتي خود در طبقات مختلف را آغاز کردند.
آنها در حوادث تاريخي اين بازة زماني ،حرکت از يک طبقۀ اقتصادی به اجتماعي و
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اقتصادی حکومت قاجار است .آنها با استفاده از پويايي شبکههای قدرت اقتصادی با

سپس سیاسي و تبديل از يک قدرت اقتصادی به قدرت سیاسي را تجربه کردند .تجار
اجتماعي و از انقالب مشروطه تا پايان مجلس اول به يک طبقۀ سیاسي تبديل شدند.
قدرت حکومت و تجار بهمنزلۀ نمايندگان قدرت اقتصادی در اين دوران در تقابل و
همپوشاني هم قرار ميگیرند .همپوشاني از آنجا شکل ميگیرد که حکومت به منابع
درآمدی تجار نیازمند است و تجار هم برای حفظ استقالل و امنیت خود به حکومت.
تقابل قدرت تجار و حکومت در جنبش تنباکو و انقالب مشروطه و کسب آرای تجار
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تا قبل از عصر امتیازات ،طبقۀ اقتصادی ،از عصر امتیازات تا انقالب مشروطه به طبقۀ
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در کرسي مجلس شکل ميگیرد .در اين میان ميتوان به روابط همپوشاني تجار با ديگر
طبقات اجتماعي همچون روحانیون و ايالت اشاره کرد .تجار و روحانیون بهمنزلۀ يک
طبقه و گروه اجتماعي بهواسطۀ منافع مشترک اقتصادی و سیاسي حول اين شبکۀ
اقتصادی گرد ميآيند .همکاری روحانیون و تجار جدا از استقالل و تمايز الگوی
رفتاری هرکدام ،نشاندهندة وابستگي و مشروط و مؤثر بودن بر قدرت يکديگر است
اينکه از احترام باال و نفوذ قابلتوجهي در بازار و در بین مردم برخوردار بودند و
همچنین ارتباط متقابلي که بهخصوص با روحانیون داشتند دارای قدرت فشرده با
کارايي اجتماعي باال ،به شکل جمعي و با دامنۀ مکاني کم هستند که البته در دوران
حرکت از طبقۀ اقتصادی به طبقۀ سیاسي و نقش آنها در حوادث سیاسي و اجتماعي از
فشردگي خارج و گسترده ميشود.
اين توضیح روابط میان قدرتهای اقتصادی در دوران قاجار با ديگر قدرتهای
اجتماعي و تأثیرگذاری هر کدام بر يکديگر و نیز چگونگي قدرت آنها را روشن
ساخته است.

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

که برای برقراری قدرت اجتماعي همپوشان شده و تالقي ميکنند .تجار با توجه به
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1. Michael Mann
2. The Sources of Social Power
3. A History of Power from the Beginning to 1760
4. The Rise of Classes and Nation-States, 1760 -1914
5. Global Empires and Revolution, 1890-1945
6. Globalizations, 1945 -2012
7. Fascists
8. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing
9. intensive
10. extensive
11. authoritative
12. diffuse
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13. distributive
14. collective
15. I: Ideological, E: Economic, M: Military, P: Political
16. transcendent
17. immanent
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Abstarct
The aim of this study is to examine economic power in the Qajar era as part
of Michael Mann's quadruple social power approach. Michael Mann
distinguishes four sources of power: political, ideological, military and
economic. The art of the research is qualitative and its method are
Bibliography, Which is carried out with the analytical method of Michael
Mann. According to Mann, the four sources of social power are measured
using various indicators. The main assumption of the research is that there
are four sources of power in the Qajar era. Economic power is one of the
most important sources of power in the Qajar era. The four sources of power
and consequently the social impact of these sources of power, namely the
court, the clergy, the chiefs of the tribes and nomads and the merchants,
were in close and constant contact with one another. The results of the
research show that the social representatives of economic power, business
people, tried to maintain their independence in interaction and confrontation
with other representatives of social sources of power such as the court,
clerics and tribal and tribal leaders. Such conflicts led to an overlap of social
actors, the two sources of economic and ideological power, the merchants
and the clergy. The constitutional revolution and the tobacco movement
were the end result of an overlap, followed by the collaboration of social
agents from two sources of economic and ideological power as opposed to
political power.
Keyword :Sources of social power, Michael Mann, economic power,
Qajar period, merchants.
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