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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران

 

 

 : بافت قدرت در ايران

 ؛ نوشته محمد علی ھمایون کاتوزیان»دولت و جامعه در ایران«با تاکید و نقل قول از کتاب 

  سحر رضازاده

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  خالصه و نقد کتاب : موضوع

  محمدرضا جوادي يگانهزير نظر دكتر 

  ١٣٨٥تیر 

 

  

ايران به لحاظ موقعیت جغرافیايي سرزمیني است خشك و بیاباني ھمین وضعیت دو مشخصه و ويژگي به چھره 

داد و  اي تركیب اجتماعي آن را تشكیل مي از يك سو اقوام و قبايل كوچنده. تاريخي و اجتماعي آن بخشیده است

ز يك سوي سرزمین به آن سوي ديگر بودند دھد كه در پي جستجو آب و مناطق سبز و خرم مجبور به حركت دائم ا مي

داد كه در روستاھاي پراكنده زندگي ساكن و راكد روستايي  و از طرف ديگر تركیب ديگر جمعیت را مردمي تشكیل مي

شد كه بیشتر  داد با اقتصاد معیشتي بسیار نازل و ناچیز گاه در پیرامون برخي از روستاھا شھرھاي بنا مي تشكیل مي

تخاصم دائم بین دو قوم كوچنده و ساكن . ستا داشت تا يك زندگي شھرنشیني با تعريف امروزهرو- چھره شھر

اي و  دھد گاه تھاجم اقوام كوچنده كه عادت به زندگي قبیله مشخصه اصلي ماھیت تاريخي ايران را تشكیل مي

رفت كه خرابیھا و  آنجا پیش ميتا . اي داشتند و عدم پايبندي به اصول و اخالق مدون از ديگر مشخصه آن بود عشیره

گذاشت كه منجر به نابودي شھرھا و خرابي سیستمھاي آبیاري و زندگي كشاورزي  ناپذير بر جاي مي ويرانیھاي جبران 

رسیدند براي به اطاعت وا داشتن اقوام و قبايل ديگر به  شد و اگر به قدرت مي و خالي شدن روستاھا از سكنه مي

شدند كه ايجاد رعب و وحشت در ابتداي به قدرت رسیدن  استبداد بسیاري خشن متوسل ميمشتھاي آھنین و زور و 

ھاي آن به طرز بسیار مھیب چون كه منار ساختن در مدخل شھرھا و روستاھا، مغلول و مقید كردن،  و تحكیم پايه

اده خود حكومتھا اين خصیصه گاه به درون خانو. شد چشم درآوردن توسل به ديگر حركات پست و خشن تماس مي

قانونی به معنی ضوابطی که حد و مرزی برای اعمال قدرت دولتی تعیین کند و آن را قابل پیش بینی ." شد كشانده مي

به عبارت دیگر جایی که تفاوتی بین قانون و اراده . جایی که حقی نباشد از قانون ھم خبری نیست . سازد در کار نبود 

داشته باشد، مفھوم قانون زائد می شود ولو مجموعه ای از قواعد و مقررات عمومی ی دلبخواھی قانون گذار وجود ن

اصال معنای استبداد یا حکومت . ای وجود داشته باشد که ھر ساعت بدون حساب و کتاب معینی قابل تغییر باشد 

تل عام خانوادگي چنانكه پدركشي و پسركشي و ق)   ١٣٧٩دولت و جامعه در ایران،."( دلبخواھی اساسا ھمین است

ناامني و امنیت دو پديده بارزي بودند كه دائم سیر حركت تاريخي اين سرزمین را . به صورت چشمگیري رواج داشت

حتی عجیب نبود که پسر کشی و پدر کشی یا برادر کشی و خواھر کشی در دربارھای ایران امری ." داد تشكیل مي

) حرم یا اندرون ( و یا زندانی کردن ھمیشگی شاھزادگان در اقامتگاه زنان گذشته از قتل مفاجا ، کور کردن . عادی بود 

 ) ١٣٧٩دولت و جامعه در ایران،". ( یکی از شیوه ھای مورد عالقه صفویان بوده است 
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توانست به توسعه و گسترش جامعه  ثبات بودن وضع موجود ھیچگاه نمي بنابراين احساس نگراني دائم از بي   

دولت خالف تعريف معمول آن كه عبارت باشد از نماينده . تبع آن به پیشرفت كار و تولید مساعدت كندشھرنشین و به 

ھر حکومتی ، حتی حکومت یک ."طبقه مسلط اقتصادي در جامعه ايران اين تعريف ھیچ جايگاھي نداشته و ندارد

توانایی نسبی او در حفظ صلح  حاکم مستبد به" مشروعیت . " رییس قبیله ، از نوعی مشروعیت برخوردار است 

ولی به دالیلی که گفته شد ، ریشه در . ،جلوگیری از بلوا و اجرای وظایف اجتماعی و اقتصادی دیگرش بستگی داشت

." ( و آزمون نھایی مشروعیت توانایی کسب قدرت و حفظ آن بود.قانون و سنت و حقوق اجتماعی و سیاسی نداشت

 ) ١٣٧٩دولت و جامعه در ایران،

اي در ذات آن از يك سو، نبود روستاھاي يكپارچه و عدم وجود  اي، عشیره پراكندگي اقوام و قبايل ماھیت زندگي قبیله 

توانست به تشكیل طبقه به شكل و سیاق اروپايي بیانجامد از ديگر سو به دولت اين فرصت را  مناسبات ارضي كه مي

عدم حضور طبقات مستقل كه در صورت وجود . ت نمايدبخشید كه خود به عنوان مالك بزرگ اعمال حاكمی مي

. گذاشت توانست به نوعي قانونمندي بیانجامد دست دولت را در عدم پايبندي به اصول و مقررات اجتماعي باز مي مي

ھاي سنگین و گزاف نظامي بدوش روستايیان، ضبط امالك و اموال مالكان به قھر و  ستاندن باج و خراج و تحمیل ھزينه

جبر و زور به عدم حضور قانوني مدون و مشخص در جامعه ايراني بر خالف جامعه اروپايي ويژگي خاص خود  به

يافت خود به تشديد  پديده قانون گريزي حكومتھا و دولتھا كه در وجود شخصي شاه، امیر تجلي مي. بخشید مي

جان و مال در . مطلق داشته باشدتوانست احساس استقالل  ھیچكس در ھیچ جايگاھي نمي. رساند ناامني ؟ مي

توانست بگیرد ، ببندد، مصادره و ضبط كند و اين پديده در جاي جاي تاريخ ايران به چشم  مي. گروه تصمیم حكومت بود

وزراء و درباريان بسیار بر اثر وجود اين پديده زير شكنجه . خورد و حتي درون خود سیستم حكومتي رواج داشت مي

تصمیم پادشاه . گردد ادن جان خود اموال و امالك بسیاري از آنان دستخوش ضبط و مصادره ميرفته، ضمن از دست د

  .   كوچكترين تخطي از فرمان او مرگ و شكنجه و ضبط اموال را به دنبال داشت. عین قانون بود

یت جاري گرفت ھمچنانكه خودستايي از وضع اين سیستم حكومتي كه از ساختار اجتماعي جامعه ايران نشات مي

نقش مستقل و فراطبقاتي دولت و عدم تشكیل طبقات . توانست به ادامه حیات اين شرايط مساعدت رساند بود، مي

دھد و اين امر خالف  مستقل در ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران دو پديده مشخصه تاريخ اين سرزمین را تشكیل مي

تراکم ."ايد استبداد آسیايي نشات گرفته از ھمین جايگاه باشدداد و ش آن جرياني بود كه در تاريخي اروپا روي مي

قدرت استبدادی لزوما موجب دستگاه اداری دولت نمی شود ھماچنانکه ایران عھد قاحار شبکه اداری گسترده 

 متمرکزی نداشت، تصور ھمراه بودن ترکم قدرت با تمرکز اداری تا اندازه ای ناشی از حکومت ھای مطلقه یا پادشا ھی

کوتاه سخن ، . ھای جدید است که جانشین دو لت ھای فئودالی اروپا شدند و نسبت به آنھا اغلب متمرکز تر بودند

نکته مھم این است که ایران چه دستگاه اداری آن متمرکز ، چه نا متمرکز بوده باشد ھمیشه دولت و جامعه ای 

  ) ١٣٧٩دولت و جامعه در ایران،." ( استبدادی داشته است

كنار روستاھاي يكپارچه و منظم شھرھايي حضور داشتند كه روابط و مبادالت بازرگاني بین شھر و روستا را شكل در 

وران در شھرھا  حضور مالكین در روستا طبق حاكمیت اصول و مقررات موضوعه و حضور تجار و بازرگان و پیشه. داد مي

  .ختسا تابع قانوني بود كه اين روابط را مستحكم و منسجم مي

. زندگي بر پايه نظمي منسجم، انسجام يافته بود. توانست از چارچوب قراردادھاي حاضر فراتر رود وجود پادشاه نمي 

نمود،  اي ديگر خالف جامعه ايران كه شرايط زندگي فرد را به مشیت و قضا و قدر منتسب مي گذر از يك طبقه به طبقه

حال آنكه قانون گريزي و عدم پايبندي به ھیچ اصول مشخصه جامعه ايران  بي قانوني در عین قانون بود. امكان پذير بود
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االجرا و عدول از آن  بنابراين تصمیم او عین قانون و الزم. نمود شاه قدرت خود را به مشیت الھي و نه از جامعه تعبیر مي

دي و اجتماعي ايران نشات پديده قانون گرزيزي كه از ساختار اقتصا. شد به منزله عدول از مشیت الھي تعبیر مي

ھاي  المثل ھرگاه پايه في. شد میگرفت مايه كندي روند حركت اجتماعي به سمت تكامل و پیشرفت طبیعي خود مي

آوردند و آنا در روند جابجايي قدرت براي تحكیم   شد قدرتھاي ديگري سربر مي قدرت مركزي بنا به داليلي سست مي

زدند و گاه شھرھايي را كه براي ايجاد ارعاب با جمعیت  اني و قتل عام ميھاي خود دست به سركوب و وير پايه

ھاي قتل عام شھرھاي چون كرمان، نیشابور، اصفھان و تبريز و شھرھاي  میلیوني ؟ و تحط و غالمي كشاندند از نمونه

ون گريزي و ھمان ساختار طبیعتًا سرشت تاريخي اين قضیه را ھمان قان. بزرگ ديگر در ؟ تاريخي ايران كه سراغ نداريم

اي و ھمان پراكندگي سیستمھاي تولید تشكیل میدھد گاه ويراني و قتل عام شھرھا آنچنان  اي قبیله زندگي عشیره

دھشتناك بود كه تا مدتھا نمي توانست روي آبادي را بخود ببیند چنانكه در كرمان پر از قتل عام آنھا محمدخان گرگ در 

دھد كه جامعه اروپايي در ھمین دوران در پي تدوين قانون  زايد و اين در شرايطي روي مي ييكي از میادين شھر بچه م

منسجم و منظم ديگري است كه پاسخگوي روند تحوالت اجتماعي و اقتصادي نوين واگذار به زندگي بورژوازي و دوران 

شود اين  ه ھمین جا محدود نمياي از مصائب جامعه ايران را كه به اختصار برشمرديم ب گوشه. صنعتي شدن باشد

نوعي كرختي و ركود و تسلیم و رضا به . توانست در فرھنگ و اخالق و ادبیات جامعه مدخلیت داشته باشد پديده مي

توانست به قدرت خويش در ايجاد تحول اعتقاد داشته  داده را در جامعه حاكم نمايد كه اين چنین كرد جامعه ايران نمي

گرفت و بر او تحمیل  ت بیرون از اختیار او و خارج از دايره تصمیم گیري و اراده او شكل ميچون ھمیشه قدر. باشد

بنابراين گريز از اراده و اختیار خود نیز عین گريز از قانون و ؟ به جبر و استبداد بوده است كه اين ؟ ايزدي و . گشت مي

ر اتفاق افتاده است بر اثر حاكمیت اين باور در اذھان بسیا. آورد اقبال گاه روي ؟ قدرت و گاه به قدرتي ديگر روي مي

رفتند كه ؟ با او  اش رھا كرده و در پي امیر قدرتمند ديگري مي عمومي پادشاھي را بر اثر ايجاد تزلزل در اركان حكومتي

ن روند تكامل نمودند كه ھمی رساندند و قانون گريزي را حفظ و اشاعه مي بود و خود به تداوم حاكمیت استبداد مدد مي

داد بنابراين سیكل ھرج و  داشت و آنرا دائم در شرايط نوسان نزولي قرار مي اجتماعي و اقتصادي را از حركت باز مي

گفتم ھرگاه پايه اجتماعي و سیاسي حكومت متزلزل . مرج و قدرت و ھرج و مرج از مشخصه بارز تاريخ ايران است

ريختگي گشته، قتل و غارت و تاراج شھرھا و روستاھاي ايران را در بر  شد جامعه ايران دچار ھرج و مرج و بھم مي

كرد براي قلدران و اقوام خونخوار ديگري كه سر بر آورند و حساب خود را با  گرفت و اين شرايط فرصتي فراھم مي مي

ديگر به نوعي ثبات خونین با  ايزدي بر جامعه تحمیل نمايند و بار جامعه تصفیه كنند و يا خود را عین قدرت و قانون با فره

ثبات و بي ثباتي، امنیت و ناامني دائمًا دو پديده در حال كشمكش و در حال . مشتھاي آھنین را بر جامعه اعمال نمايند

گرفت و نشان داديم كه عوارض  تعارض در جامعه ايرانند و گفتم كه از ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران نشات مي

امدھاي ماھوي آن كندي حركت اقتصادي و  توانست باشد كه از پي  آن چه مي  و اقتصاديفرھنگي و اجتماعي 

يابد تا عصر ديگري در پھنه جھان و در زندگي  اين مسیر ادامه مي. اجتماعي و بازماندن آن از روند تكامل طبیعي بود

خان در عصري كه جامعه اروپايي گذار اي تعمدي داشتیم به قتل عام خونین آغا محمد اشاره. گردد انباي بشر آغاز مي

در شرايطي كه آنان . كرد از فرماسیون فئودالیسم را پشت سر گذارده و عصر صنعتي شدن و زندگي نوين را تجربه مي

بعد از مدتھا مبارزه و كشمكش طبقه نوپاي بورژوازي تجاري و صنعتي سیستم و قانونمنديھاي فئودالیسم را بھم 

جامعه ايراني ھمچنان گرفتار . ريزند تناسب با ساختار اقتصادي و اجتماعي و طبقاتي خود پي ميريزند و قوانین م مي

گرد كه منجر به  در چنبره سیر خود بود تا آنجا كه اعمال قدرت قھري و خشن آنھا محمدخان دوران ثبات آغاز مي

ھاي اقتصادي و  ست كه در عرصهحیات اين سلسله مرادف به تحوالت عظیمي ا. شود استقرار سلسله قاجاريه مي
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بورژوازي پس از سیصد سال مبارزه موجوديت خود را در عرصه اجتماعي، سیاسي و . اجتماعي روي داده است

سازد كه در عرصه منازعات  اي خودپو مي انباشت و تراكم سرمايه اولیه از او طبقه. اقتصادي مستقر ساخته است

سرانجام با تصرف قدرت سیاسي و استقرار دولت حافظ منافع خود حیات خود  طبقاتي با فئودالیسم و اشراف زمیندار

چون حیات . نمايد سازد و رقابت با طبقه ھمذات خود را به صورت امري پذيرفتني و مقبول مطرح مي را قانونمند مي

د و تبديل آن به ؟ تولید نظام نوپاي سرمايه داري تكیه بر عرصه تولید و توزيع و بازار است و تداوم تولید جھت كسب سو

داري را به پويش جھت تصرف بازارھاي  اين اصل مسلم سرمايه. شد منجر به تراكم كاال و محدوديت تقاضاي داخلي مي

داري را از حصار دروني خود بیرون كشانده و براي تصرف  از اين رو رقابت بر سر تصرف بازارھا سرمايه. داشت بكر وا مي

عقد مناسبات تجاري با شركتھاي اروپايي از دوران شاه عباس آغاز . ديگر به تكاپو وا داشت و تجاوز به سرزمینھاي

  .گردد مي

چنانكه شركتاھي ھندي دفاتري در اصفھان گشوده و با حمايت دولت و با استفاده از شرايط امني كه بر اثر تدابیر شاه 

اين وضعیت تا آغاز حمله افاغنه به ايران ادامه . دادند مه ميعباس پديد آمده به مناسبات بازرگاني خود با دولت ايران ادا

ھاي حكومت صفوي در دوران شاه سلطان حسین و پديدار شدن ضعف حكومت مركزي ھمان  بعد از تزلزل پايه. داشت

 سیكل قانونمند پديد آمده و گسیختگي اوضاع داخلي به ايران حمله ور گشته با محاصره پايتخت و قتل عام سكنه و

آنان ذخاير چندين ساله سلسله صفوي و اموال غارت شده . رساند غارت اموال موجوديت سیال خود را به اثبات مي

  . نمايند مردم را بار شتر كرده و روانه افغانستان مي

ه افغانھا انبار ھاي شركت ھاي اروپايي نیز از اين غائله مصون نمي ماند پس از يك دور ھرج و مرج و ناامني بر اثر حمل

نیروي نظامي نادر بي .و ظھور نادر بار دگر براي مدت كوتاھي ثبات به جامعه ايران در سايه تبرزين نادر بازمي گردد

دوران نادر .رحمانه با سركوب گردنكشان و ياغیان مدعي قدرت سايه حكومت مركزي را در اقصا نقاط ايران مي كشاند

ھندوستان و تسلط و غارت اين سرزمین توسط بورژوازي انگلیس و رقابت  مرادف است با حضور كمپاني ھند شرقي در

سوداي جھان گشايي . اين كشور با ديگر اقمار دولتھاي سرمايه داري بر سر تصرف بازارھا و سرزمین ھاي بكر ديگر

به تكاپو نادر و چشمداشت او به سرزمین ھند كه يك بار با قتل و غارت صورت گرفته بود كمپاني ھند شرقي را 

واداشته و با توسل به حیله و نیرنگ و دامن زدن به منازعات داخلي و سرگرم كردن نادر به جنگھاي بي سرانجام 

مذھبي و تشديد بیماري او بر اثر تجويز داروھاي محرك اعصاب با دست طبیب انگلیسیش سرانجام از سوداي خود 

مورد قرارداد تجاري با ھدايايي كه ملكه انگلیس جھت كريم خان گويا چند .بازداشته و مقھور اختالفات داخلي مي كند

زند ارسال داشته بود با كشورھاي اروپايي منعقد شد ولي با مرگ پادشاه و بروز دوباره ھرج و مرج و اصطكاك 

. مي ماندسھمگین آقا محمد خان با لطفعلي خان و برخورد فاجعه  بار او با اين خاندان و محاصره كرمان بار دگر عقیم 

در دوران فتحلي شاه جامعه رخوت زده ايران كه بنا به گفته يكي از مسیونر ھا در پرتو آفتاب پايیز در سايه قلیانھا 

بافت اقتصادي و اجتماعي . آرمیده بود از تحوالتي كه در عرصه جھاني اتفاق افتاده بود بي خبر در الك خود فرورفته بود

در اين دوران دولت . ثبات خود بي ھیچ گونه تحول حیات كھنه خود را داشت- رج و مرجايران با تاثیر از سیكل ثبات ھ

ھاي سرمابه داري با استفاده از ذخاير تاريخي و ديپلماتیك خود ايران را سرزمین بكر و بازاري جذاب براي تامین مقاصد 

  .خود يافتند

شاه كه در تارھاي سنتي حكومت خود لمیده . مي گردداز  مداخالت دول اروپايي چون روس انگلیس و فرانسه در ايران آ

بود بي خبر از سیاست بازيھايي بود كه در پیرامون او مي گذشت و بر اثر ادامه اين وضع در جنگ با ارتش گزاري روس 

س تر غیب دولت انگلی. كه مجھز به نیروي نظامي پیشرفتته و سالح ھاي جديد بود پیكره اي از ايران از دست مي رود 
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قائم مقام با . براي جنگ با روسیه و حمايت شفاھي ناپلئون بنا پارت كاري كه مي بايست نمي شد ، محقق ساخت

ھمه تدابیر بخردانه خود نتوانست جلوي فاجعه را بگیرد و خود نیز قرباني دسیسه ھاي استمعار گران شد در ان دوران 

دگي ھاي ايران برده برد بنابراين با وجود استبداد شاھي اين شخصیت تنھا رجلي بود كه پي به ضعف ھا و عقب مان

مستقال مي خواست آرمان ھاي بلند خود را تحقق بخشد ھمان داستان تكراري تاريخ ايران يعني حذف شخصیت به 

 نیروي قھر او را از ادامه راه بازداشت  و جامعه با سكوت خود در مقابل او حاج میرزا آغاسي درويش بود كه براي طي

بي خبري ، صنعت . مراحل طريقت موظف شد فاضالب را بدست آورد چه مي دانست كه در جھان چه مي گذرد 

سیاسي و نا بخردي سران حكومتي بافت استبداد پذير جامعه ايراني فرصتي شد براي استعمار گران كه بازار ھا از آن 

ھا را قبضه كنند گفتیم كه ساختار اقتصادي و اجتماعي  امتیازات پي در پي اقتصادي و بازرگاني از ايران گرفته و بازار

ايران بي ھیچ تحول قرنھا به حیات خود به شكل نیمه فئودالي و عشیرع اي ادامه مي داد ، گاھا اگر ثباتي ايجاد مي 

سترش شد و حكومتي قدرتمند بر سر كار مي آمد شھر ھايي آباد ظھور مي كرد كه پیشه وران ، بازرگانان و تجار به گ

داد و ستد مساعدت مي كردند تكیه اقتصاد ايران به تولید معیشتي بود و ھر گاه كه ثبات و امنیت اجتماعي و 

  .سیاسي ادامه مي يافت مي توانست  راه تكامل طبیعي خود را ھمچون كشور ھاي سرمايه داري  اروپا ادامه دھد

ي جامعه ايراني كه مانعي در راه پیشرفت اين جامعه بود و بجائي برسد كه آنھا رسیده بودند متاسفانه خصیصه تاريخ

اين بار با حضور استعمار گران و بیگانگان مواجه مي شود كه اساس و حیات اقتصاد معیشتي او را ھدف گرفته بئد بر 

خوش بحران اثر حضور و وفور كاال ھاي اروپايي در بازار ھاي ايران بسیاري از اشكال سنتي تولید بر اثر ضعف رقابت دست

شده و معرض نابود شدن قرار گرفتند چنانكه اعتصاب شعر بانان كرمان كرمان و يزد در دوران ناصر الدين شاه و درگیري 

آنھا با عوامل حكومتي خود نشانگر گوشه اي از حكايتي است كه بر اين سرزمین مي رفت ھرگاه آرمانھاي شخصیت 

امعه ايراني بي دخالت بیگانگان مي توانست سیر طبیعي پیشرفت ھايي چون قائم مقام و امیر محقق مي گشت ج

در : خود را چون كشور ھاي اروپايي دنبال كند شايد بي مناسب نباشداينجا مقايسه اي براي درك بھتر اين موضوع 

مكان ژاپن شخصیتي چون میجي آرمان ھايش چون ايده ھاي امیر كبیر بود، او با وضع قوانین منسجم و فراھم كردن ا

دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و محدود كردن اختیارات مطلقه امپراتوري و توسعه صنايع و ايجاد تحوالت علمي و 

فكري بر اثر عدم حضور استعمار گران و عدم مداخالت  و پديد آوردن شرائط  اولیه انباشت  سرمايه ژاپن را بجائي 

معه بال زده ايران با مصیبت ديگري جدا از مصائب تاريخي خود رودر رو شد  رساند كه امروز شاھد آنیم در دوران قاجار جا

و ان  حضئر استعمار گران بود اينان با خريداري اصحاب قدرت به درون حاكمیت نفوذ كرده و مي كردند آنچه كه نمي 

د ھمچون میجي  در جاپن بايست مي كردند ، تنھا شخصیت اثر گذار اين دوران يعني امیر كبیر با اقدامات بخردانه خو

كوشید به جبران عقب ماندگي ھاي ايران بپردازد و ايران را با الزامات جامعه بین الملل ھماھنگ سازد او با تاسیس 

مدرسه دارالفنون و تربیت و اعزام دانشجويان به خارج از كشور و تاسیس روزنامه تالش كرد جامعه بخواب رفته را بلكه 

به ھمان › قائم مقام ‹ را به جوي بازگرداند ، اما او نیز چون شخصیت ھاي تاريخ ساز و استادش  بیدار سازد و آب رفته

  .سرنوشت حذف البته با دسیسه استعمار گران گرفتار شد

حضور اروپايیان و برقراري مناسبات آنان با جامعه ايراني ضمن پي آمد ھاي منفي اقتصادي كه داشت رشد و گسترش 

را بدنبال آورد ، انتشار كتب و ترجمه آثار انديشمندان اروپايي از اواخر حكومت ناصر الدين شاه آغاز بیداري و آگاھي 

گشت نشر و گسترش انديشه ھاي روشنگرانه در اين دوران مباني فكري و ايده ھاي اولیه مشروطه خواھي  در ايران 

نفكران جوان در پي ان بر آمدند كخ كلوپي با روزنامه را بنا مي نھد ، در اواخر حكومت ناصر الدين شاه دسته اي از روش

براي نخستین بار ناصر الدين . تاسیس كنند كه حساسیت شديد شاه را بر انگیخت به طوريكه آنان را به فلك بست
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شاه خود قرباني عدالتخواھي میرزا رضا مي شود و سايه ظل اللھي شاه فرو مي ريزد البته يكبار جنبش تنباكو پیش 

اين مردم را به اين باور رساند ه بود كه مي توان با استبداد شاھي دست و پنجه نرم كرد قتل ناصر الدين شاه و از 

سست شدن پايه ھاي حكومت و تاريخ ايران را به سوي دو جريان سوق مي دھد از يكسو تكرار ھمان سیكل ديرينه 

نضج گرفتن انديشه ھاي تجدد خواھي ، انكار آزادي  ثبات نمود مي يابد ، از سوي ديگر بدلیل -ھرج و مرج –ثبات 

خواھي و مشرطه طلبي روز به روز عمق مي گیرد تا آنجا كه محمد علي میرزا تالش مي كند با تكیه بر قدرتھاي 

خارجي در برابر گسترش روز افزون جنبش با روشنگران و آزاديخواھان ايران را در فقدان كانون و حضور استبداد مي 

مي خواستند با تاسیس پارلمان و محدود كردن اختیارات شاه و قانونمند كردن ان به فساد دستگاه حكومتي و ديدند 

تباھي جامعه ايران پايان بخشند ، محمد علي میرزا را كه پدرش حكم به تاسیس ان داده بود با كمك لیاخوف به توپ 

  .و آزاديخواھان محبوس يا به قتل مي رساند مي بندد و با آغاز دوران استبداد طیف بسیاري از روشنفكران

از اين تاريخجنبش وارد مرحله اي ديگر مي شود سفارت انگلیس كه تا ديروز بنا به مصالح استعماري خود كه از جنبش 

پشتیباني مي نمود به آرامي خود را كنار مي كشد بحران انقالبي تا عمق جامعه نفوذ مي كند از يك سو فتوا ھاي 

لید از نجف از سوي ديگر اعزام نیروھاي انقالب از طرف سوسیال دموكراتھا باكو و مسلح كردن كارگران مھاجر مراجع تق

آذربايجان در باكو و روانه كردن انھا به تبريز انقالب را وارد مبارزه اي قھر آمیز با حكومت مي كند محاصره يازده ماھه 

ي قھرمانانه انقالبیون و مردم تبريز در راس آنھا ستارخان و باقرخان و حیدر تبريز توسط عین الدوله فداكاريھا و جانباز ھاي

خان عمو اوغلي منجر به شكست محاصره و حركت نیروي انقالب از گیالن و اصفھان به سمت تھران مي شود 

ريخ ايران را شكست نیروي ارتجاع در كرج و تصرف تھران و فرار محمد علي میرزا و پناھنده شدن او به سفارت روس تا

ولی نازعات جناحی این انقالب ھا چنان شدتی را که در انقالب "وار مرحله اي از ھرج و مرج و بحران انقالب مي سازد،

ال اقل مدت کوتاھی دولت . مشروطه ھرج و مرج و نا بسامانی پدید آورد کشور را تا آستانه تجزیه پیش برد نداشت

ورد ھای نظامی و غیر نظامی حکومت ھای انقالبی ھم غالبا چشمگیر وگاه حتی مرکزی نیرومند تر و کاراتر شد، دستا

یک مثال مشھورش به دوره وحشت در فرانسه بر می گردد که فرانسویان ھم نبرد والمی را بردند . معجزه آسا بوده اند

ن پس از سقئط امری آشنا یا ھرج و مرج در حکومت ایرا.وانده را خواباندند: و ھم شورش ھای والیات خودشان از جمله

بود، از ھمه آسان تر اینست که دخالت خارجی را در ایران مسئول ھرج و مرج قلمداد کنیم ولی آنچه کمتر به آن توجه 

."  ( کرده اند نقش مھم نیرو ھا و عوامل داخلی در ایجاد اختالل ، ناامنی، کشمکش و خطر تجزیه کشور بوده است

ضعف نیروي انقالب و ناتواني آنان در شناخت اوضاع سیاسي و تزلزل دز مقابل تصرف )    ١٣٧٩دولت و جامعه در ایران،

يكپارچه قدرت ارتجاع را بار ديگر ترمیم كند و با ورود فرصت طلبان و میوه چینان انقالب يا به تعبیر كسروي ورود 

ورده به ترمیم پايه ھاي قدرت بپردازد مجاھدين روز شنبه به عرصه قدرت بارديگر فرصتي فراھم شود كه ارتجاع زخم خ

شادي و سرور مردم از پیروزي انقالب با تشكیل مجلس اول و دعوت مجاھدين تبريز به تھران و استقبال پر شور از آنان 

ديري نپايید كه به فاجعه باغ ملك و ختع سالح مجاھدين و تیر خوردن سردار ملي متنتھي مي شد كه بر اثر ھمین 

ھرج و مرج انقالبي تبديل به از ھم . گوشھاي از تھران در تنھايي مطلق جان به جان آفرين تسلیم كرد زخم سردار در

گسیختگس اوضاع اجتماعي گشته و ديري نپايید كه سركردگان ارتجاع بار ديگر قدرت را قبضه كرده و ھمراه با مداخله 

بین الملل  اول و مداخله مستقیم نیروھاي روس و اجانب به سركوب انقالب و دستاورد ھاي آن مي پردازد شروع جنگ 

انگلیس در ايران به تشديد وخامت اوضاع افزوده قحطي و گرسنگي و فقر رو به گسترش جامعه را دچار بحران 

  .اجتماعي و اقتصادي عمیق مي سازد
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استعماري مي  گفتیم جامعه ايران با ساختار اقتصادي نیمه فئودالي و عشیره اي در صورت عدم حضور سرمايه

توانست با تاسي و تااثر از تحوالت كه در عرصه بین المللي روي داده بود بدون گذار از فئودالیسم به فرماسیون 

سرمايه دار ي برسد چنانكه با حضور سرمايه ھاي استعماري مراحل اولیه تشكیل و انباشت سرمايه در ايران فراھم و 

مي توانست با تولید مازاد ارزش فورماسیون سرمايه داري را در ايران . دھرگاه به سمت تولید و صنعت ھدايت مي ش

ارتقاء بخشد ھمچنانكه ژاپن اين راه را طي كرد با اين تفاوت كه در ايران حضور سرمايه انحصاري منجر به شكل گیري 

ران شد در ايجاد تحول طبقه اي گرديد كه تنھا دالل و واسطه عرضه كاال ھاي كشور ھاي پیشرفته سرمايه داري در اي

در مناسبات اقتصادي بود كشف نفت و تامین ھزينه ھاي دولتي از راه عوايد نفتي و عدم ارتباط ماھوي آن با تولید 

ناخالص داخلي پي آمدش نه تنھا تسريع در نابودي اقتصاد معیشتي بود بلكه طبقه اي طفیلي از قدرت مداران را پديد 

رت نقش تعیین كننده آن در حفظ منافع طبقاتي انان داشت ، ساختار قدرت سنتي بر اثر آورد كه نزديكي به كانون قد

شرائطي كه از اين دست پديد آمد ه بود مي بايست متحول گردد به عالوه سیكل ھرج و مرج تاريخي مي بايست به 

ا سست شدن اركان قدرت حكم ماھیت تاريخي خود به ثبات منتھي شود ھمچون تكرار حوادث پیشین تاريخ ايران كه ب

كه با ظھور مدعیان ديگر ھمراه بود رضا خان با مشاوره ژنرال ايرون سايد انگلیس ايو يزيون  قزاق ھمدان را به قزوين 

تھران را تصرف مي كند به دلیل زنده بودن دستاورد ھاي انقالب و  ١٢٩٩كشانده و از آنجا به تھران برده و در اسفند 

ه شكل ديرين برسم شاه كش تكیه  بر قدرت بزند بنابر اين با تكمین در برابر نھاد ھاي نوين حضور مجلس نتوانست ب

فوق حصول به ھدف فوق را با يك سلسله پیچ و خم ھاي سیاسي به ھم آويخت ابتدا با خدعه و با طرح شعار 

جبھه انقالب و ال پوشاني  جمھوري خواھي قلوب برخي آزاديخواھان را به خود جلب كرده و با ايجاد شكاف در درون

ماھیت طبقاتي خود مدارج قدرت را به آرامي طي مي نمايد در اين ايام استعمار انگلیس در استفاده از موقعیت پديد 

  .را پیش مي كشد ١٩١٩آمده و ضعف و ناتواني شاه در برابر اوضاع موجود قرار داد 

آیرون ساید از بغداد به قزوین آمد تا فرماندھی نر پر فورس را  سر لشکر سر ادموند ١٢٩٩در اواخر سپتامبر اوایل مھر " 

از سرتیپ چمپین تحویل بگیرد، آیرون ساید در مالقات و مشورت با زنرال ھالدین در بغداد اجازه پیدا کرده بود در 

ماموریت جدیدش ھر طور که صالح می داند عمل کند، او در گزارش مفصلی که برای ھالدین فرستاد خروج 

  ) ١٣٧٩دولت و جامعه در ایران،"( استاروسلسکی از رشت را توضیح داد و او را متھم به فساد مالی کرد

  

 ١٩١٩ھنوز چند سالي از انقالب و از عمر مجلس و سركوب آزاديخواھان نگذشته بود كه دولت انگلیس قـرارداد    

را با پرداخت رشوه به اصحاب قدرت كه در رأس آن وثوق الدوله قرارداشت سند تحت الحمايگي ايـران را معـرض امضـا و    

. ده اصحاب ارتجاع و اسـتعمار انگلـیس بھـم ريخـت    قطعي شدن قرار مي دھد كه با مقاومت مردم توطئه ھاي پشت پر

تنھا سنگر باقیمانده انقالب كه ھنوز زنده بود جنگھاي گیالن و با رھبري میرزاكوچك بود كه دربرابر ارتجاع حاكم مقاومت 

 مي نمود از يك سو دولت وقت و از سوي ديگر نیروھاي روسیه تزاري نیروي ھوايي استعمار انگلیس اين آخـرين سـنگر  

جنـبش جنگـل بـه سرنوشـت       بازمانده انقالب مشروطه را زير ضرب گرفتند و سرانجام بر اثر فشارھاي بیروني و دروني،

رضاخان میرپنج در سايه برقراري امنیت و سركوب نیروھاي مقاومت بـه  . ديگر انقالبیون مبتال و به شكست كشانده شد

ات و برگزيدن نمايندگان وابسته با بردن طرح انقراض سلسـله  درجه سردار سپھي مفتخر سپس با دخالت در امر انتخاب

. قاجار و استقرار سلسله پھلوي به مجلس و تصويب آن امر جابجـايي قـدرت را در ايـران در شـكل نـوين و بـديع رقـم زد       

و ساختار حكومتي رضاخان ادامه ھمان بافت سنتي قدرت در ايران است با اين تفـاوت كـه رنـگ و لعـاب مـدرن داشـته       
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ھزينه ھاي دربار و دستگاه دولتي با ضبط اراضي شمال و انتقال آن به شخص رضاخان بصورت بھـره مالكانـه و بخشـي    

  . ديگر ازطريق عوايد نفتي و تجديد قرارداد نفتي دارسي تأمین مي شد

 سیستم حكومتي رضاخان بنا به ھمان ويژگي تعريف قدرت در ايـران بـه دلیـل عـدم شـكل گیـري صـورت بنـدي          

دولتي فراطبقاتي با قدرت مانور بسیار باال بین طبقات بوده و به دلیل برخوردار بودن از   طبقاتي و درھم تنیدگي طبقات،

استقالل طبقاتي كه آنھم از خصلت خود دولت نشأت مي گرفت به ھمان سیاق ديكتاتوري پیش گرايش يافتـه بـا محـو    

ي تشكیل مي دھد كه خود در رأس آن قـرار مـي گیـرد تـا آنجـا كـه       ھمه آثار و دستاوردھاي انقالب مشروطه ھرم قدرت

پس از شھريور بیست و ھجوم متفقین به ايران كه از رأس ھرم قدرت كنار زده مي شود كل سیسـتم حكـومتي از ھـم    

  .مي پاشد و بار ديگر چرخه ثبات ـ ھرج و مرج ثبات در ايران اتفاق مي افتد

رانه آن بود کـه شـاه بـدون ھـیچ مشـورتی ، مطالعـه ای یـا مقـدماتی بـه کابینـه           چشمه اول رفتار استبدادی یا خودس"

دولــت و جامعــه در ."( دســتور داد امتیــاز دادرســی بریتانیــا را لغــو کنــد و دومــین تصــمیم خودســرانه شــاه ایــن بــود کــه  

  ."بدون مشورت با وزرا و کار شناسان تمدید امتاز را پذیرفت)    ١٣٧٩ایران،

جامعه ايران به لحاظ قدرت سیاسي داراي ويژگي خاص خود است به دلیل وسعت مقیاس  گفتم: خالصه بحث  

جغرافیايي و وجـود آب و ھـواي خشـك و بیابـاني و كمبـود آب و عـدم شـكل گیـري فرماسـیون ھـاي طبقـاتي و فقـدان             

ايـل مختلـف كـه    مرزبندي مشخص بین منافع طبقاتي ديرپايي سـاختارھاي اجتمـاعي بـر اثـر ھجـوم ويرانگـر اقـوام و قب       

موجب كندي روند حركت طبیعي و يا انحراف آن از مسیر طبیعي خود مي گشت ھمراه با ظھـور اسـتعمارگران و نقـش    

مؤثر آنھا در تخريب اقتصاد معیشتي با ورود عوايد نفتي از يك سو گذار جامعه سنتي را به زندگي مدرن و صنعتي دچار 

وايد نفتي به خزانه حكومت وابستگي او را به طبقه اي خاص از بـین بـرده و   وقفه نموده و ازطرف ديگر با سرريز شدن ع

و اگر درآمد ھاي حاصل از . به دلیل برخوردارشدن از ماھیت ماوراء طبقاتي به سمت و سوي ديكتاتوري گرايش مي يابد

ه اي جديـدي بـراي   منابع نفتي نبود شايد بسیاري از مشكالتي كه مردم با آن گريبـانگیر ھسـتند حـل مـي گشـت و را     

  .رشد اقتصادي يافت مي شد

  

  :منابع

  ١٣٧٩حسن افشار    نشر مركز:دولت و جامعه در ايران    محمد علي ھمايون كاتوزيان ترجمه -١

محمـد رضـا نفیسـي، كـامبیز عزيـزي         نشـر       : اقتصد سیاسي در ايران     محمد علي ھمـايون كاتوزيـان ترجمـه    -٢

  ١٣٧٢مركز

محمد علي ھمـايون كاتوزيـان              ترجمـه علیرضـا     )       نفت و توسعه اقتصادي( تاريخي ايران جامعه شناسي-٣

  ١٣٧٧طیب            نشر مركز

  ١٣۶٢صفي علي شاه  نشر  سیاست و اقتصاد عصر صفوي    باستاني پاريزي -۴
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