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 چکیده
ای متعددی گر های نظامی هد ظهور دولتشا  میاسال  ةتاریخ ایران در دور 

از میان . تیموریان و افشاریان بوده است، ناایلخان ،همچون غزنویان

 .به غایت کوتاه داشت یافشار عمر ةسلسل، های یادشده دولت
گرای  با هدف بررسی علل فروپاشی زودهنگام دولت نظامی این مقاله 

فقدان ارتباط  ست کهاصلی مقاله این ا ةفرضی. است شدهیه افشاری ته
و  ثباتی سیاسی بی موجباجتماعی  ارسیاسی و ساخت ارمناسب میان ساخت

 ةپس از ارائ، برای ارزیابی این فرضیه. شد این دولتنهایت فروپاشی  در
 های ساختار اجتماعی ویژگی به مربوط های داده، نظری پژوهش چارچوب

 های پژوهش واریخی ت منابع دست اول استفاده ازو سیاسی این دوره با 

با بررسی ابعاد مختلف ارتباط میان این دو سپس . آوری شد جمعنوین 
 ةدر دور :ایج زیر به دست آمدنت سطح ساختاری و تدقیق در پیامدهای آن،

، تعامل ساختاری مناسب در سطح کالن نظام سیاسی علت عدم افشاریه به

                                                           
 (ع)حسین امام دانشگاه پژوهشگر و سیاسی علوم دکترای. 1
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 های سجام گروهو ان سیاسی بازتولید شد ةاجتماعی در عرص های شکاف
نظام سیاسی از  ،به عبارت دیگر. خوردهم ه قدرت ب ساختارحاضر در 

مختلف اجتماعی ناتوان ماند و نتوانست  های ایجاد پیوند مناسب میان گروه

ایجاد  ها یا هویت فراگیر جمعی در بین آن یا اشتراک منافعارتباط عقیدتی 
از .ای دولت عملی نشده ها در قالب چارچوب همکاری آندر نتیجه، . کند

 های دولت پشتوانه، فاصله گرفتن نظام سیاسی از مردم دلیلبه  ،سوی دیگر
ثباتی و فروپاشی  اجتماعی خود را از دست داد که در نهایت به بی

 .شدزودهنگام آن منجر 
 

 ،سیاسی ارساخت، دیالکتیک ساختاری، دولت افشاریه: های کلیدی ژهاو

 .اجتماعی ارساخت ،میلیتاریستینظام 
 

 مقدمه
 ،شده بود  یر ایرانگکه از اواسط عصر صفوی دامن در روند زوال و انحطاطی شاهآمدن نادربر 

 ةاما نتوانست نقط ،ایران بخشیدعةبه صورت گذرا جانی دوباره به جام و ای کوتاه ایجاد کرد وقفه

تا ، شود انحطاط یبیدر سراش جامعه و دولت بیشتر سقوط روند گذاشته و مانع از پایانی بر این

و بار دیگر زندگی مردم را در  دوباره فعال شد یهعصر افشاراواخر  زوال در های نشانه جایی که

تأمل در ، دیدگاهبا این . فرجام داخلی فرو برد های بی ها و جنگ و آشفتگی ها گرداب نابسامانی

بلکه ، اریخی نیستصرفاً پرداختن به یک اتفاق ساده و گذرای ت، علل زوال دولت افشاری

و برای رهایی  شده انحطاط ها دچار شوربختیِ قرن طولاندیشیدن به سرنوشت ملتی است که در 

تشکیل دولت  .کامیابی نبوده است همواره قرینکه  دست زدههای گوناگونی  تالش به ازآن

اما ، آوردهمراه  برای مردم بهرا  رهایی و گشایش خطیری بود که نویدِ اقدامات افشاری یکی از

 .آشکار کردگذشت زمان واهی بودن چنین نویدی را 
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نین چ در مورد اسباب و علل این شکست در یهان و متخصصان تاریخ افشاراز پژوهشگرای  عده

و  ،خیانت اطرافیان، مقطع حساسی از تاریخ ایران اندیشیده و عواملی همچون اختالل مشاعر نادر

رسد  نظر می به ،با این حال. اند دانستهها  میاصلی این ناکالل عرا طلبانه های جنگ افراط در سیاست

و تتبع بیشتری  نیستند ختنیاول چندان واضح و شنا نگاهاند که در  عوامل دیگری نیز در کار بوده

 . دنطلب می

فروپاشی امپراطوری  ةمسئل، ها یادشده یا کاستن از اهمیت آن عللبدون ردّ  کوشد میاین مقاله 

نام « آسیای مرکزیـ هندی ـ امپراطوری ایرانی » عنوان باآن  که جان پری ازرا  ریبزرگ افشا

 :Perry, 1985)ه قرار دهداقّسیاسی مورد مد اراجتماعی و ساخت ارارتباط ساخت  ةاز زاوی،برد می

 ارسیاسی و ساخت ارمناسب میان ساخت فقدان ارتباط اصلی پژوهش فعلی این است که فرض. (58

 هم باعث و، های اجتماعی در سطح سیاسی شکاف موجب بازتولیدهم ، افشاریه  ةدور در اجتماعی

سیاسی  یثبات بی و درونی های تعارض ،چنین فرایندی ةدر نتیج. شد دولت اجتماعی ةوانکاهش پشت

برای ارزیابی این . را فراهم آوردفروپاشی نظام سیاسی  ةزمین ،مرور زمان به که ،افزایش یافت

سپس بر اساس  و کنیم می تحقیق تبیین در قالب مبانی نظریِ را تدا مفاهیم اصلی پژوهشاب، فرضیه

با یکدیگر را ها  تعامل آن  ةسیاسی و در ادامه نحو اراجتماعی و ساخت ارهای ساخت ویژگی، آن

 .کنیم بررسی می

 

 مبانی نظری تحقیق

د نگیر میشکل  یاجتماع یر بسترسیاسی ب های نظام زیرا ؛دهد میای اجتماعی رخ  سیاست در زمینه

اجتماعی در معنای اخص آن ناظر  ارساخت. دنپذیر ثیر میتأ( اجتماعی ارساخت) آن های و از ویژگی

عنوان  با کالن جمعیت در یک جامعه است که اغلب های بندی گروه سازماندهی و  ةبه نحو

، امکانات اقتصادی ،احترام، هجوامع افراد بر حسب وجه ةدر هم. شود می شناخته «قشربندی جامعه»

چگونگی . (161: 6981، قرائی مقدم) شوند میبندی  دسته.. .منزلت اجتماعی و، قدرت سیاسی

اثر  ها گروه رفتار و ةنحو دربندی جمعیت درون قلمرو سرزمینی خاص  دسته یابی و سازمان

تعامل اجتماعی  ر ورفتا ینوع، سازماندهی شده است« کاستی»ای که به صورت  جامعه. گذارد می
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 ای دیگر گونه ،است طبقاتی سازماندهی شدهنظام ی که بر اساس ا  جامعه کند و دیکته می را به افراد

از این دوگونه  هبرآمد نظام سیاسیِ روابط و بنابراین، .کند تعیین می تسهیل و از روابط اجتماعی را

 . د داشتنهای متفاوتی خواه ویژگی ساختار

 اجتماعی با ساختار سیاسی و ارساخت ةرابط برای بیان« دیالکتیک ساختاری»طالح در اینجا از اص

پردازان مختلفی در این زمینه به تحقیق  نظریه .شود میها با یکدیگر استفاده  چگونگی تعامل آن

 سیاسی کانون اصلی جامعه شناسیِ، در مجموع. اند از خود بر جای گذاشته  میپرداخته وآثار مه

 ،به عبارتی .(606: 6988، بشیریه) ش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی استنق ةمطالع

به ها  و اکثر آنکنند  اجتماعی در ساختار سیاسی را بررسی می ارثیر ساختأسیاسی ت شناسانِ جامعه

زمانی که مارکس  ،مثالبرای ؛ ساختاری مذکور اذعان دارند ةبین دو عرص وجود ارتباط معنادار

 ،کند حاکم یاد می ةامور مشترک طبق ةعنوان نهادی برای ادار از دولت به مونیستیک مانیفست در

ریشه داشتن آن در  یا بحث انگلس از منشأ دولت و، طبقاتی آن اشاره دارددقیقاً به سرشت 

اجتماعی  ارساخت سیاسی و اری ارتباط ساختا نیز به گونه ،طبقاتی های اجتماعی وستیزهای  تعارض

پردازان دموکراسی در مورد شرایط  همچنین مباحث نظریه .(189 :6981 ،دریپر) دهد میرا نشان 

های  که اغلب ناظر به نابرابری ،های دموکراتیک تداوم نظام گیری و الزم وکافی برای شکل

شکل دیگری از مبحث دیالکتیک ساختاری  ،نیافتگی اجتماعی است ساختاری در جامعه و توسعه

 یآرااما آنچه در  .(681 :6963 ،دال ؛11: 6981 ،پیترز بال و ؛661 :6969 ،نکوه) رود به شمار می

ثباتی  بی ثیر دیالکتیک ساختاری بر ثبات یاأت ،مند مورد توجه قرار نگرفته یادشده به صورت نظام

گسستنی رغم وجود ارتباط نا که به یابد می اهمیت بسیاربه این دلیل این موضوع  .نظام سیاسی است

به این معنی که ؛ سرشتی متفاوت دارند این دو عرصه ماهیت و ،نظام اجتماعی ام سیاسی وبین نظ

اجتماعی همکاری  ةاما در عرص  کنند میاساسی ایفا  یاقتدار و اجبار نقش ،سلطه، سیاسی ةدر عرص

قوام،  ؛190: 6966آرون، )) گیرد شکل میمین نیازها در قالب فرهنگ مشترک أمشارکت برای ت و

باشد که  یا که ارتباط این دو عرصه به گونه صورتی در .(33-38: 6989، نیک گهر؛ 11: 6981

درونی  تدریج پویاییِ به، تولید شودزهنجارهای یکی در دیگری با ها از بین برود و استقالل آن

 .دنیاب نمی فعلیتها  کارکردهای تداوم بخش آن وخورد  میهم  ها به آن
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در چهار توان  میها را  که  آن دارداجتماعی اشکال مختلفی  ارساخت سیاسی و ارارتباط بین ساخت

 :بندی کرد الگوی کالن دسته

 ؛هاط ساختاری در عین استقالل ساختارارتبا-

  ؛ارتباط ساختاریضعف یا فقدان -

 ؛سیاسی ارضعف استقالل ساخت ارتباط ساختاری و-

 .اجتماعی ارضعف استقالل ساخت ارتباط ساختاری و-

را  ی معمو های افتد که حاکمیت خواسته میا فقدان ارتباط ساختاری اغلب زمانی اتفاق ضعف ی

چهارم نیز در  سوم و های حالت. کند میگیرد یا جامعه دولت حاکم را مشروع تلقی ن مینادیده 

ی ا ساختاری به عرصه های هنجارهای حاکم بر یکی از عرصه د که قواعد ونده میشرایطی رخ 

  هم برتدریج  بهثبات سیاسی ، فوق ةگان شرایط سه یک از هربا وقوع  در هر حال . دنیاب دیگر انتقال

 که در استناگفته پیداست که تنها وضعیت مناسب برای تداوم ثبات سیاسی حالت اول . خورد می

، دهند میان را انجام شکارهای و کنند میدر عین حال که استقالل خود را حفظ  ،هر دو ساختار آن

 . کنند میحمایت ساختار دیگر نیز  از

در این . رسد دیالکتیک ساختاری در ایران عصر افشاریه با حالت سوم تطابق دارد میبه نظر 

ادغام الزم برای حفظ  قواعد فراگیری که همجوشی و ایجادبه جای  ،سیاسی اردوره ساخت

 های شکاف وها  عارضفضا را برای بازتولید ت، انسجام سیاسی را به وجود آورد همبستگی و

برای ارزیابی این مسئله ابتدا ساخت اجتماعی در عصر . سیاسی مهیا ساخت صةعر اجتماعی در

 . شوند میها با یکدیگر بررسی  تعامل آن ،و در ادامه ،همین دوره افشاریه و سپس ساخت سیاسی در

 

 یعصر افشار تا پایان ابتدا ازاجتماعی ایران  ارساختتکوین 
محسوس شکل غیر صورت بطئی و به مرور زمان و اجتماعی در جوامع مختلف به ساختارهای

تحوالت  معموالً. مانند میبا کمترین تغییر باقی یا مدت طوالنی بدون تغییر   اغلب به گیرند و می

 در ،ها جنگ و ها تهاجم ،ها شورش ،حکومتی های از قبیل تغییر سلسله ،سیاست ةسریع عرص

 ةکه دامن البته این مطلب تا جایی صحیح است .ثیر ماندگاری ندارندأوامع تج ةسازند های بنیاد
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ای  اندیشه فرهنگی و تغییرات اقتصادی و ،سیاسی های همراه با دگرگونی تحول گسترده نباشد و

 کند میتدریج به ساختار اجتماعی سرایت  سیاست به ةبه این صورت دگرگونی از عرص ؛رخ ندهند

رانی که ساختار گپژوهش. شود میهنجارها و مناسبات اجتماعی ، ها ارزشموجب دگرگونی در  و

آن را به  های ریشه ،اند را بررسی کرده (پیش از مشروطه) اجتماعی ایران قبل از عصر جدید

 ،با ورود اسالم ،نظران تاریخ اجتماعی اکثر صاحب دیدگاهاز . گردانند میاسالم بر ةاولی های دوره

مرور زمان ساختار اجتماعی  جدیدی به ایران وارد شدند که به ارزشیِ تی وجمعی ،عناصر فرهنگی

 های ویژگی .نظام جدیدی را جایگزین آن ساختند و ندمتصلب عصر ساسانی را دگرگون کرد

 نشان دادنبرای . مشروطه دوام آورد ةدور بیش تااکم، جزئی هاییبا تغییر ،این ساختار نوین  بنیادی

روند تکوین ساختار اجتماعی  مرروی بر ،تار اجتماعی در عصر افشاریهتصویری روشن از ساخ

 .، ضروری استاجمال به، اگرچه میاسال ةدور ایران در

 

 ساختار اجتماعی ایران تا آغاز عصر صفوی

 ةشباهت به قشربندی کاستی نبود و از طبقات چهارگان بی ساسانی ةدور قشربندی اجتماعی ایران در

، داران گله ،کشاورزان) هنَهَو مَ (کُتاب) دبیران ،(مقاتل) سپاهیان ،(یناصحاب د) روحانیان

این نوع ساختار اجتماعی . (16 :6911، نامه تنسر به گشنسب) شد تشکیل می (...تجار و، برزگران

هر گونه تحرک اجتماعی مانع موروثی افراد مبتنی بود و  های پایگاه ها و اساس تفاوت که بر

از  تاب مقاومت نداشت و  میاسال ةساالران شایسته طلبانه و مساوات های دیدگاهدر برابر ، شد می

 شکافِچهار  حول محور  ایران ةجامع ،نخست حاکمیت اسالم ةدر دور. شد درون دچار تغییر

شکاف ( 1؛  (عجم) ایرانی عرب و: شکاف قومیتی( 6: تقسیم شده بودهای مختلف  به گروه عمده

 ظهوراشراف نو: شکاف اقتصادی( 9 ؛(101-101: 6311، ماوردیال) لمانمسغیر مسلمان و: دینی

اشراف . بردگان آزادمردان و :شکاف اجتماعی( 1مردم و  ةعام و ؛(61-69 :6996، الخطیب)

 های مقام انصار مدینه و ،مهاجران مکه ،(بردند می (ص) کسانی که نسب از پیامبر) سادات، ظهورنو

  .(16-11 :6986 ،بنوعزیزی شرف وا) گرفت می حکومتی را دربر
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خاندان عباسی . شعاع قرار گرفتال تحت باال ةگان چهارهای تمایز ،با روی کار آمدن عباسیان

با اعطای مناصب مهم حکومتی به  یرو ایناز  ،را مدیون حامیان خراسانی خود بودندشان قدرت

مهیا ، عربی بودـ  از اشراف ایرانیکه تلفیقی  ،نوین یری اشرافیتگی زمینه را برای شکل ،ایرانیان

با منابع اقتصادی   میتشکیل امپراتوری بزرگ اسال ،همچنین. (18 :6919، کوب زرین) ندساخت

در  .شد ها دادوستد میان ملت و ای گسترش بازارهای منطقه، صنعت، رشد تجارت باعث گسترده

اعتبار اجتماعی  ثروت و کافی ةانداز گرفتند که به جدیدی از تجار پا ةطبق ،اثر این دگرگونی

، نظامیان، چهار قشر متنفذان ،تدریج به .حاکم جا بدهندکه خود را در میان طبقات  داشتند

 :6361، ابن مسکویه) وجود آوردند هب عباسی را ةمهم جامعاران د زمین، بازرگانان منصبان و صاحب

33). 

ها به مناصب  آن یارتقا دولت و با ورود غالمان ترک به درون ،عباسی دوم خالفت ةنیم در

و عامل دیگری در  ایجاد شد هاییتغییر حاکم ةدرونی طبق های در ترکیب گروه ،باالی حکومتی

در . (118-111 :6961، مسعودی) شکل گرفت  میاسال ةجامع کنار دوگانگی عرب و عجم در

 حکومتگر های سلسلهتشکیل  مغول به ایران و ترکمن و ،ادامه با سرازیر شدن قبایل جدید ترک

جایگاه اشرافیت نوپای ( تیموریان ایلخانیان و، خوارزمشاهیان، سلجوقیان، غزنویان) مغول ترک و

نظام اجتماعی ایران ، مدت چند قرن دوام آورد که به ،طی این دوران .شدایرانی بار دیگر تضعیف 

یا ) تاجیک و (یا مغول) رکت ،افراد ةبقی بیشتری میان اهل شمشیر و های و تمایز شد تر پیچیده

: 6968، باسورث) وجود آمد بردگان به مردان وآزاد نشین ومردم یکجا گرد وقبایل بیابان و (ایرانی

180.) 

 

 ساختار اجتماعی ایران در عصر صفوی

وضوح بیشتری ساختار اجتماعی ایران  (ق306) تشکیل دولت صفوی در اوایل قرن دهم هجری با

وفق شدند میان ها م اتکا به باورهای مذهبی شیعی و گسترش آنشاهان صفوی با  .یافت

به این مسئله . جلوگیری کنند جامعهاز چندپاره شدن  بزنند و سیاسی پلاجتماعی ـ  های گسست

از هرات تا  که از ارمنستان تا بغداد و ،بزرگ ایران آن روز ةکه در جامع اهمیت دارداین دلیل 
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، نژاد، نظر زبان کردند که از میجمعیتی مختلفی زندگی  های بندی گروه، آناتولی کشیده شده بود

 با کههر آن آماده بودند  های بارزی داشتند و با یکدیگر تفاوت... باورهای دینی و ،معشیت ةشیو

دولت  ،ن حالبا ای. اصلی جدا شوند ةاز جامع و کنند ادعای استقالل ای رضایتیترین نا کوچک

 بیش مدت و به کندهمگن ایجاد نا های از این جمعیت  میمستحک ت واثبصفوی توانست ترکیب با

 . کنندیکپارچگی خود را حفظ  ،چارچوب سیاسی واحدیک در  ،از دو قرن

، تاجیک تفاوت میان ترک و ،کرد میصفوی را تهدید  ةترین عناصر ناسازگاری که جامع مهم

 ،ساالری گسترده تئوکراسی و دیوانو  ،یع متعصبتشو تصوف انقالبی ، شهری ایلیاتی و تشکیالت

 :6980، سیوری) یک دولت چندفرهنگی بود های تضرور ساز حکومت دینی و یکسان های الزام

گروهی در میان اقشار مختلف اجتماعی نیز  درون های و تعارض ها تنش ،عالوه بر این .(663-680

، ترکمان منشی) مناصب حکومتیقزلباش بر سر  های یلهرقابت و ستیز میان قبمانند  ؛شد دیده می

به نمایندگی صدر و   میو یا اختالف میان روحانیت رس ؛(6/116: 6913، ؛ روملو68-80: 6966

 (16: 6986، بیل) ی مجتهدان و مدرسان مدارس دینیبه نمایندگ  میمالباشی و روحانیت غیررس

اداری و  نظام تیحکوم سیاسی درون نظامهای  یری و حل تعارضگپیش برایدولت صفوی . بود

تا حدّ  را ای ایجاد کرد که حدود اختیارات و وظایف متصدیان ساالری پیچیده و گسترده دیوان

 از نفوذ شهریهای با پادشاهان صفوی گروه. (1-6 :6968، سمیعا میرزا)کرد  می زیادی مشخص

سای رؤبه چنین هم .ساالری به کار گرفتند دیوان رونو دبیران را د ،نویسندگان ،قبیل روحانیون

-66و  68-6 :همان) واگذار کردند ای شایستهمناصب   میو صاحبان قدرت در تشکیالت نظا ها قبیله

و تأمین  ها ها و تعمیر جادهاکردن کاروانسربا بنا، اولشاه عباس  ةویژه در دور به ،دولت صفوی. (81

 گرفت کار ان شهری را بهای به تجارت بخشید و بخش وسیعی از تجار و بازرگان جان تازه امنیت

حیات  ،مناسب اقتصادی های این دولت همچنین با ایجاد زیرساخت. (1/903: 6911، شاردن)

حمایت  ،شد میکه از زارعان و کشاورزان اخذ ی های مالیات کاهشکشاورزی را نیز رونق داد و با 

ساختار اجتماعی  جه،در نتی. (118-169 :6968، سمیعا میرزا) اقشار پایین روستایی را جلب کرد

بندی  انسجام اجتماعی حفظ شد و صورت ،مختلف هایای تکوین یافت که با وجود تمایز گونه به



 69/ فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 

مجدداً استحکام  ،تهاجم مغوالن استواری و وضوح خود را از دست داده بود ةکه از دور ،اجتماعی

 . یافت

اصلی ساختار اجتماعی  ةصکه مشخ، و شهری ،روستایی ،ایلی ةگان بندی سه بخش ،در این دوره

با  .(11: 6986اشرف و بنوعزیزی، . نک) کماکان ادامه یافت  داد میمدرن را تشکیل  یشْپ ایرانِ

 بخش شهری و روستایی، گذشت میتأسیس دولت صفوی  ةاولی های چه از سال این تفاوت که هر

اقدامات شاه عباس  خصوصاً. شد میدر برابر بخش ایلی و چادرنشینی تقویت  (حیات یکجانشینی)

وقف امالک  و ، های سلطنتی تأسیس کارگاه، ساالری گسترش دیوان، تجارت ةعتوسکه با اول 

 کرد میبه تقویت اقشار شهرنشین کمک  ،که در اختیار قشر روحانی قرار گرفت ای سلطنتی

، نتوبلم؛ 9/6319: 6911فلسفی، ؛ 611-613، 6919؛ کمپفر ، 16: 6911حسینی استرآبادی ، )

باعث شکوفایی اقتصاد .. .بندها و سدها و ةدولت در مورد توسع های همچنین برنامه .(116: 6966

وستاییان بهتر از ر یان ایران را بسیاریحدّی که بعضاً سیّاحان اروپایی وضعیت روستا تا ،روستایی شد

خصوص  رایلی دولت د های سیاست ،در مقابل .(113 :6961، شاردن) اروپایی برآورد کردند

و نفوذ سیاسی و   میاز قدرت نظا، جایی محل زندگی ایالت دیگر هقزلباش و جاب های قبیلهتضعیف 

 .(663: 6966، سومر) جایگاه اجتماعی نیروهای ایلی کاست

نظام با  ،ساختار اجتماعی به عصر صفوی نگاه کنیم درتولید و تأثیر آن  های شیوه نظر از اگر

که در  میشویم که در آن شئون و طبقات اجتماعی بر اساس سه میو ر های روب اجتماعی پیچیده

 ،در اقتصاد این دوره. رفتندگ میقرار   الیه بندی پنج در یک رتبه ،داشتنداقتصاد و قدرت سیاسی 

 ةو شیو درصد، 11 تا 11کشاورزی  تولید ةشیودرصد،  10 تا 99کارگی ْ تولید ایلی یا شبان ةشیو

طبقات باال و میانی جامعه اکثراً ، این بر اساس. شتندسهم دا درصد 61 تا 60تولید خرده کاالیی 

 های طبقات پایین جامعه بیشتر از ایلیاتی بود و ـ سای قبایلؤجز ر به ـ یاقشار شهری و روستایشامل 

تولید  ةشیو ،در این دوره. (61: 6989، فوران) شده بودزمین تشکیل  بدون حشم و دهقانان بی

تعداد  ،و به تبع آن داشت،کاالیی سهم بیشتری در اقتصاد  تولید خرده ةنسبت به شیو یکارگْ شبان

قدرت سیاسی و  ا کثرت این طبقه دلیل برام، در این حیطه اشتغال به کار داشتنداز جمعیت بیشتری 
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بندی اجتماعی این دوره  تر صورت بررسی دقیق. ها در نظام قشربندی جامعه نبود جایگاه برتر آن

 . سازد می اجتماعی روشن های ایگاه فروتر ایالت را نسبت به دیگر گروهج

از ابتدای قرن دوازدهم هجری و ، بود یافتهایرانی که بدین صورت پیکربندی اصلی خود را  ةجامع

سیاسی بعدی  های آشوب. شدبار دیگر دچار تزلزل  ،رکود و انحطاط اقتصادی های با پیدایش نشانه

در . شدجمعیتی مهیا  ةگان بندی سه تغییر در بخش های اع اقتصادی افزود و زمینهاوض نابسامانیبر 

هایی که از  بار دیگر انواع مالیات ،عباس دوم طور خاص بعد از شاه به ،صفوی ةاواخر دور

 متعددهای  غیر از مالیات افزایش یافت و کشاورزان مجبور بودند به ،شد میروستاییان وصول 

به  ،صورت جنسی یا نقدی به ،عیدی مقدار ثابت و معینی پیشکشی و سالمانه و سالیانه  ،پیشین

 :6911، شاردن؛ 660-613 :6968،  سمیعا میرزا) نندمأموران دولتی و مالک زمین تقدیم ک

وضعیت معیشتی  ،افغان در اثر شورش طوایف غلزائیِ .(669-661 :6919، کمپفر؛ 1/6193

دیگر  کاریزها و، بندها، تنها بسیاری از سدها ها نه این شورشدر  .هم بدتر شد از آنکشاورزان 

بسیاری از  و شدکه اساس کشاورزی دچار اختالل و نابسامانی ، تأسیسات آبیاری تخریب شد

شدگان  فسائی تعداد کشته. (16-11 :6911، گیالنتز ) یان از گرسنگی و بیماری جان سپردندیروستا

بی ، فسائی) ندک  مینفر ذکر  (برابر با دو میلیون) ها چهار کرور نافغا ةایرانی را در هفت سال سلط

آن اند،  ذکر کردهمنابع دیگر ری که آما اما ،سدبرنظر  آمیز به این رقم مبالغهممکن است . (618: تا

 ةدر محاصرشدگان  تعداد کشتهفقط  التواریخ هزبداز آن جمله مستوفی در  ؛دنکن میتأیید  را

 ةحمل در معتقد است گیالنتز .(696: 6961، مستوفی) زار نفر تخمین زده استرا هفتصدهاصفهان 

غیر از  تازه این تعداد به .(11 :6911، گیالنتز) تن کشته شدند یکصد هزار از ها کمتر افغان

که اگر اطالعات مقتضی از  ،هایی است که به پایتخت هجوم آوردند و راه بازگشت نیافتند افغان

 ،سالهچند شد که در این آشوب و ناآرامی میمسلماً مشخص ، ن نیز در دست بودشدگان افغا کشته

تردید تقلیل جمعیت و  بی. به نابودی و نیستی کشانده شدند از جمعیت کشورزیادی چه تعداد 

زمانی  آثاراما این  ،تأثیر نبود ساختار اجتماعی کشور بی ی برنتخریب بنیان اقتصادی و حیات مد

که ، نجامیدوقف روند نزولی اقتصاد نیدولت نادری نه تنها به ت های ر شد که سیاستتر و بیشت عمیق

 این روند را تشدید کرد گیرانه های مالیاتی سخت سیاست طلبانه و های توسعه تدوام جنگ



 61/ فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 

 نوازش کوس دولت و چنانکه از» ،(111: 6966، الکهارت و دیگران ؛118 :6981، آبادیاستر)

 .( 6086 : 9ج، 6911، مروی) نبود «...وواویال حاصل ندیده  و فغان و فریاد اش جز دبدبه

 

 ساختار اجتماعی ایران در عصر افشاری
اما دهقانان و  ،کردند میدر عصر افشاری اکثر اقشار اجتماعی در شرایط دشواری زندگی 

، دیگران الکهارت و) تر و وضعیت دشوارتری داشتند شرایط سخت نسبت به دیگران کشاورزان

هم محصوالتشان را به یغما  ،مأموران دولت، روستاییان زیر بار ستم مضاعف بودند .(133 :6966

تعداد زیادی از  ،عالوه بر این. داشتند میوا کاربه  را ها و بدون دستمزد آنرایگان  بردند و هم به می

دولت بیگاری  میهای ساختمانی و نظا و بقیه نیز در طرح بردند میکشاورزان را به خدمت نظام 

های  سنگ از جمله برای ساختن و تزیین کاخ شاهی در کالت. (691 :6981 ،فوران) کردند می

کشاورزان به آنجا حمل  های بر شانه ،ویژه اطراف مراغه به، رمر مورد نیاز را از ایالت تبریزم

مردم این . شد میها بالغ بر پنجاه خروار  سنگ برخی از تختهوزن (. 19 :6911، بازن) کردند می

 (م6610 ةده) ها را این سال عالم آرای نادری. نامیدند می« خراج عالم»و « ایران خراب»ها را  سنگ

  .(6083-6088 : 9ج ، 6911، مروی ) کند میدگی و زوال توصیف حد اعالی فرسو

در  ،بودندنشین  کوچ های قبیلهکه اکثراً از  ،وضعیت زندگی نظامیان ،در چنین شرایط دشواری

 ای های قبیله تعداد و نفوذ گروهطول حکومت نادر  در. بهتر بود با دیگر اقشار اجتماعی مقایسه

دالیل این افزایش را باید در ساختار دولت و ماهیت  .(11 :6360، کشمیری) افزایش یافت

 .شود میکه در مباحث بعدی به آن پرداخته  جو کردو ای جست های قبیله گروه

 

 یافشارر عصدر  دولتساخت 

و در   مینظا ةبا اهداف بلندپروازان، به قدرت دست یافت ای اجتماعی ةنادرشاه که در چنین زمین

. به سازماندهی مجدد دولت کرداقدام  اهداف خود برای رسیدن به ،از پیش موجود بافت سیاسیِ

 کهدولتی  ؛عیار انجامید گرای تمام نظامی دولتِ یک گیری نهایت به شکل اقدامات او در ةنتیج

 و بر اساس زور یجمع یِهمکاربود، سویه  یکروابط قدرت در آن ، داشتساختارهای متمرکزی 
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 6 .شد میانجام  ی منیازهای نظاهای اقتصادی با هدف تأمین  الیتو فع ،گرفت میاجبار صورت  

 های بندی گروه ترکیب»دو شاخص  هب الزم استافشار  ةساخت دولت در دورتر  برای بررسی دقیق

 .توجه شود« ساختار نهادی»و  «قدرت

 

 حاضر در دولت یروهایب نیترک

و مناصب  ها وانبا عن یازده سال کوشش مداوم در استقرار مجدد دولت صفوینادر پس از 

 ،مرور زمان او به. (918 :6986، استر آبادی) دین دولت را برچیق بساط ا6618در نوروز ، مختلف

 هایی در چنین دولت. تی داشتسیرد که ماهیتی میلیتارگیری ساختاری کمک ک به شکل

د و افراد شو  مینه تنظیم یاگرا سازماندهی حکومت و حتی کل جامعه در راستای اهداف نظامی

. یابند میها  موقعیت بهتری نسبت به دیگر گروه، ت کنندتوانند در این راستا خدم میی که های گروه

را تشکیل  جمعیتی مستقل یک واحدِ هر ایل ؛داشتندهایی  گیمدرن ایالت چنین ویژ در ایران پیشْ

مراتب مشخص اجتماعی و  سلسله نیزداد که با انسجام درونی بسیار باال و اقتصاد خودکفا و  می

برای دفاع و حمله قرار   میئدر حالت تحرک و آمادگی دارا ها  که آنـ نشینی  شرایط زندگی کوچ

نادر با توجه به این . رفتند میشمار  به  میرکت و اقدامات نظاگروه مناسبی برای مشا ـ داد می

ها را در ساختار اجتماعی و نظام  و جایگاه آن یالت مختلفی را در حکومت واردا، ها ویژگی

 (.16 /1 :6911، مروی؛ 11 :6360، کشمیری) سیاسی تقویت کرد

 یدیجد هایصرعن و دگرگون شد از اساسحاضر در دولت  یروهایب نیترک افشارة در دور

قدرت را به  ةو معادل نداست شدیس ةه وارد صحنین ناحیالت ترکمان خراسان و اکراد ساکن ایاز ا

در صدر قرار  یرینحو چشمگ از نظر رتبه بهمختلف افشار  یها رهیندگان تینما. ر دادندیینفع خود تغ

قرار  یریجال یها چشمگزک و خاندان، یلیگرائ یکردها، مرو یها قاجارها و پس از آن داشتند

                                                           
نویسنده این . اند کردهاحصاء  ،از جمله هربرت اسپنسر ،اندیشمندان مختلف سیاسی و اجتماعیرا گرا  های نظامی ویژگی دولت. 1

 :مراجعه کنندنیز توانند به منبع زیر  میمندان  عالقه. ای فراهم آورده است ۀ جداگانهها را در مقال ویژگی

. نصاریا منصورترجمۀ . واترز مالكومۀ ویراست. مدرن و سنتیۀ جامع در اجتماعی های سنخ و ها ساخت (.1831) هربرت اسپنسر،

 .جهان نقش :تهران
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 ،خواند« یعصر خراسان»توان  ین دوره را میدر مجموع ا. (181-181 / 1 :6911، مروی) گرفتند یم

الت ساکن خراسان اختصاص یران به ایادر  یمهم حکومت هایازیو امت ،نهادها، شتر مناصبیرا بیز

 .(610: 6966، یشعبان) افته بودی

ان او و یم ،نادر کارِ یدر ابتدا. دوم قرار داشتند ةن دوره قاجارها در رتبید االت قدرتمنیان ایدر م

ن یبا ا .افتیان یخان قاجار پا یدرگرفت که با قتل فتحعل یزیآم س قاجارها رقابت خصومتیرئ

کناره نگرفتند و  (نادر) یان قاجار از خدمت تهماسب دوم و سردار او تهماسب قلیجنگجو ،حال

، ایل قاجار های یلهدر میان قب. گاه خود را حفظ کردندیو جا شرکت یجنگ یها اتیدر عمل

. (11 :6918، ؛ فلور693 :6911:6/6، مروی ) بودندنادر  یان اصلیمرو از حام ساکن در های قبیله

 .بودند (قوچان) ساکن خبوشان یکردها ،که در بلوک قدرت حضور داشتند یلین گروه ایسوم

 :6911،مروی) ل بودیا تهماسب وکیر یخان جال دها در دولت تهماسبکر ةندین نمایتر برجسته

 . (991و  6/31

ن یا. نیز به ارتش خود وارد کرد را دیگر مختلف قومی  یها ها نادر گروه عالوه بر این

به  یاو برا. دادند یل میموت و گوگالن تشکی یها ها و ترکمن ازبک، ها را افغان  میقو یها گروه

 یا لهیل نبود و اشخاص با هر اعتقاد و از هر ملت و قبئقا یتیچ محدودیراد هخدمت گرفتن اف

دن یجنگ یبرا را ن که مهارت و شجاعت الزمیتنها به شرط ا، توانستند در ارتش او عضو شوند یم

او پس از . کرد یدشمن را به قشون خود ملحق م ةان زبدیسپاه ،یروزینادر پس از هر پ. باشند داشته

 ش به خدمت گرفتیروهایرا با تمام ن یگ ابدالیب یعبدالغن ،م6691/ق6611در فتح هرات 

، هم که خبر شکست اشرف افغان در کشور منتشر شد یزمان .(11: 6961، یث نادرشاهیحد)

ل کردند و ین به اطاعت از نادر ابراز تمایمستقر در پادگان قزو ییو غلزا یابدال یها افغان

همچنین . (10: 6911، کلوستر؛ 668: همان) ان او درآمدندیدر سلک سپاهها  نفر از افغان هزار هشت

هزاره به ارتش  زای و از طوایف یوسف افغان سوار هزار ، چهلق6616 پس ازفتح هندوستان در

  .(618 :6986، استر آبادی ) ملحق شدند نادر
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 متمرکز اما ضعیف (ساالری دیوان) یساخت نهاد

ارتباط  یو چگونگ یدولت یها مستقر و مناصب و پست یظر به نهادهادر هر دولت نا یساخت نهاد

 یادیه تا حد زیافشار ةدور یساخت نهاد. است یو سازمان یمراتب ادار گر در سلسلهیکدیها با  آن

ل یتشک یو مذهب یوانید، ینظام ةیاز سه ال یدولت صفو یساختار نهاد. ه بودیصفوة متأثر از دور

امالک و کارگاه  ةادار یوانید ةیال ؛را برعهده داشت یتیامن یرکردهاکا  مینظاة یال. شد یم

 یهم کارکردها یمذهب ةیو ال ؛دار بود ها را عهده اتیکرد مال نهیو هز یژه گردآوریو به ،یسلطنت

از  ،هیافشار ةدر دور. رساند یاوقاف و مساجد را به انجام م ةو ادار ییقضا بخشی ازامور، یآموزش

 یارات مملکتیهم خورد و زمام امور و اخت ان بریبه نفع نظام یساختار ةین سه الیازن اهمان ابتدا تو

 یر بر جایاست و تدبیاز مردان س یکه نام و نشان چندان ییجا تا، سپرده شد  میبه دست رجال نظا

ف یتضع بسیارساالران در دولت  وانیت و دیگاه روحانیجا. (688: 6961، یث نادرشاهیحد) نماند

 .محدودتر شدند ،به گذشته نسبت ،یوانیو د یمذهب یو نهادها شد

 

 ینظام یت نهادهایتقو
به  به همین دلیل سربازانش بود وخود و  یها را مرهون مجاهدت یافتن به تاج شاهی نادر دست

الت یتشک، انجام شد  میدر امور نظا یادیاصالحات ز ،در عصر افشار. ژه داشتیو یتوجهها  آن

پ یک تیاده یپ یبه لشگرها، عوض شد  مینظا یواحدها یسازمانده ةکرد و نحو رییتغ  مینظا

امور  ةادار یبرا و ،دینفر رس ها به پانزده هزار و تعداد آن شدک فوج توپخانه ملحق یسواره و 

. (111: 6966، یشعبان) افزوده شد (ها جباخانه) یبانیپشت یها بر تعداد سازمان ارتش یتدارکات

ا سه نفر همراه یدو  یدادند و هر سپاه یل میتشک یتدارکات یروهایوم سپاه نادر را نس معموالً دو

 . (6631 /9: 6911، مروی ) گفتند یم« نیتاب»ها  داشت که کمک کار او بودند و به آن

ت کرد و سه منصب یز سراین یدر ارتش به مناصب فرمانده یاصالحات نادرشاه ةدامن

 یمقتضا به در مقابل .حذف شدند یآغاس یو تفنگچ (غالمان یاندهفرم) یآغاسقوللر، یباش یقورچ

، یباش یچهار منصب توپچ، دیجد یها ش سالحیدایک و پیتکنولوژ یها شرفتیپ

. (116 /1: همان) به سازمان ارتش اضافه شدند یباش یو چرخچ یباش یرچیجزا، یباش یچ زنبورک
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خزر و  یایدر در ییایدر یرویس نیتأس، صورت گرفت  میکه در امور نظا یگرید یاصالح اساس

آن هنگام که مشغول جنگ  ،م6611/ق 6611 درنادر . در جنوب کشور بود ییایت ناوگان دریتقو

 ،یسیکمک جان التونِ انگل به ،ارتش ةن آذوقیتأم یبرا ،ها بود یدر داغستان و سرکوب لزگ

 یدر سواحل جنوب .(186 و 116-119: 6986، استرآبادی) کرد جادیمازندران ا یایدر در یناوگان

ران با شکست دزدان یا ییایه شد و اقتدار دریته ییایدر یروین یبرا یدیجد یها یز کشتیکشور ن

والی  ،خان شیرازی که محمد تقیچنان. (196: 1196، الکهارت) شد این احیو تصرف بحر ییایدر

مسقط  خیر بحرین وبه تس« ملک فتحشاهی و، رحمانی»یی موسوم به ها باکمک کشتی ،فارس

و تعداد  کردر یین دوره تغیز در این  یمّت ارتش از نظر کیوضع. (163 :6986، استرآبادی) پرداخت

ارتش او  ،گذشت یچه از حکومت نادر م هر. افزایش یافت ،یقبل یها به دوره  نسبت ،نفرات آن

، یمقدمات جنگ با عثمان ةیهنگام ته به ،م6619/ق6611 سال در اواخر. کرد یدا میپ یشتریب ةتوسع

ان او از یتعداد لشگر ،انجام داده است یکه محمدکاظم مرو یطبق برآورد .دیاو از سپاه سان د

نفر از  که البته صد و پنجاه هزار ،شد ینفر بالغ م صد و هفتاد و پنج هزاریمناطق مختلف کشور به س

. (11 /9: 6911، یمرو) دادند یمل یاردو و همراهان را تشک ةه عملیها اصل ارتش بودند و بق آن

به این را  ییایدر یروین هاین نفرینقاط کشور و همچن ةیمستقر در بق یاردوها هایاگر تعداد نفر

 . آید میدست  به چشمگیریم رقم یاضافه کنعدد 

 

  یمذهب یف نهادهایتضع
منابع درآمد  از مناصب و یاریبس، ید مذهبیاست جدیکار آمدن نادر و اتخاذ س یت با رویروحان

. قرار گرفت یت فروتریدر موقع، به نظامیان  نسبت ،یو از لحاظ ساختار نهاد خود را از دست داد

مخالف بود بسیار  یعیش ةانیغال یها شهیان در مورد سبّ خلفا و نشر اندیصفو یاست مذهبینادر با س

او در نظر . دانست یلک ممس یان سنیان با عثمانیرانیا یدشمن یرا عامل اصل یاستین سیو اتخاذ چن

ان و یعیان شیم یمذهب یها ان از شدت خصومتیبه عثمان یداشت با قبوالندن اصول مذهب جعفر

 جاد کندیان ایعیش یبرا  میمذهب پنج، اهل سنت یاهل سنت بکاهد و در کنار چهار مذهب فقه

 ةو قاطب یان عثمانیوحاناقبال ر موفق نبود و با او یاست مذهبیاما س. (133-136 :6986 ،استرآبادی)
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اتباع خود را  یمذهب های نادر قصد داشت اختالف. (101 :همان) مواجه نشدت داخل کشور یروحان

خود  یاو در مقاصد مذهب. معمول کند ،را که ابداع خود او بود یا ان بردارد و مذهب تازهیاز م

جاد ید و در همان زمان با اخواست ذهن مردم را به خود مشغول دار یو م داشت یا دهیچیپ ةزیانگ

 ةن خود سلسلیاساس مذهب نو د و بریفزایبه شهرت خود ب ،یمانند پادشاهان صفو ،نینو یمذهب

 .(119-111: 6911، ینوها  ؛661-666 :6360کشمیری) س کندیتأس یا تازه

ن یز ایرو شد و او ن هت روبیبا مخالفت روحان مذهبو دولت ر ییاقدامات نادر در مورد تغ

را به خاطر  یرزا ابوالحسن مالباشیدشت مغان م یدر شورا. ها را با شدت عمل پاسخ داد الفتمخ

 ،«عالم نخواهد ماند ةج آن در عرصینتا، دینما یصفو ةهر کس قصد سلسل»: که در خفا گفته بودنیا

ود ت با خیروحان یچون از دشمن ،یبعد از مدت. (111 /1: 6911، یمرو) کردندبه دستور نادر خفه 

نه ین که مالها درآمد اوقاف را درست هزیو ا ین مملکتیسنگ یها نهیهز ةبه بهان شد،آگاه 

از  یاریبس. (698 :6919، اوتر) شود دولت واگذار ةاوقاف به خزان درآمددستور داد ، کنند ینم

 یچون مالباش ین دوره حذف شدند و مناصبیدر ا ،ت عامه و خاصهرامانند صد ،انیمناصب روحان

ز ین ییت در امور قضاینفوذ روحان ةطیح. نداشتند اعتبار چندان ،ماندند یاالسالم هم که باق خیشو 

 .(618: 6966، یعبانش) دششتر یب یگیب وانیارات دیاخت در عوضو  کمتر

 

  یساالر وانیف دیتضع
، داشتند که بر عهده یکار ترین مهمو بودند  منزلت کمن دوره یز در ایساالران ن وانیاهل قلم و د 

 یشاه ناراض یها استیس از یکشور یساالر وانیندگان دینما. بود یاتیمال یها داشتن حساب نگاه

دقت  یاتیمال یها به حساب یدگیها را محدود کرده بود و در رس ارات آنیچون شاه اخت، بودند

دن یاز رسنادرشاه پس . کرد یداد و متخلفان را به اشد مجازات محکوم م یگونه به خرج م وسواس

را که  یدیرا از کار برکنار کرد و افراد جد یساالر وانید ةبرجست یاز اعضا یبه سلطنت تعداد

 گماشت؛ ماننداالت یها را به حکومت ا از آن یبرخ یبر سر کار آورد و حت ،مورد اعتمادش بودند

ا شخص ی، دیکل مملکت فارس رس ییراز به حکومت و فرمانروایش یگر یخان که از مستوف یتق
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؛ 6/11: 6911مروی، ) الن بود و به حکومت باکو گماشته شدیگ یبه اسم گالم که از اهال  میگمنا

 .(696-690: 6911، انیآرونوا و اشراف

 

 افشاری دولتدر  دیالکتیک ساختاری

کارکردی شکل  های اجتماعی بر اساس نیازها و الزامتعامل ساختاری میان دو سطح سیاسی و 

تنظیم روابط افراد و ، کلّ نظام یو بقا امنیت سیاسی کارکردهایی نظیر تأمینساخت . گیرد می

دستیابی به اهداف را انجام  ةو شیو (گذاری سیاست) تخصیص منابع از طریق فرماندهی، ها گروه

تأمین نیروی انسانی الزم برای دولت و مانند ساخت اجتماعی نیز کارکردهایی  ،در مقابل. دهد می

: 6981، قوام) رساند ین پشتیبانی مالی و انسانی را به انجام میو همچنین تضم یاسیس های سازمان

16-19). 

ا از بابت ام، تأمین امنیت و حفظ مرزها برآمده بود ةخوبی از عهد دولت به، افشار ةدر دور

نشئت  های آن که از ماهیت دولت و سیاست چشمگیر وجود داشت های تخصیص منابع کاستی

در  ،باشندداشته  مهم هاییه نظامیان و نخبگان ایلی امتیازکرد ک میهیت دولت ایجاب ما. گرفت می

دیگر جمعیت از  های شند ـ بخا جوامع با آن دست به گریبان ةکه هم کمبود منابع ـ علت نتیجه به

نظیر  یهای گروه خصوص در مورد اقشار و وع بهضاین مو. ماندند میبهره  بی این امتیازات

 مند بهرهنفوذ و از مواهب حکومتی  ن صاحبپیشی های که در دولت ،ناران و روحانیساال دیوان

تضعیف  ،گونه که در بحث قبلی ذکر شد و همان ی ایجاد کندجد های نست نارضایتیتوا می، بودند

 به دستن نیازهای دولت دربارة تأمی. پی داشت نهادهای مذهبی و دیوانی چنین تبعاتی را در

و اخذ   میکارگیری اجباری کشاورزان در خدمات نظا به ترین سازوکارْ دوره مهم در این، جامعه

 .(118: 6981استرآبادی، ) شد میبه بدترین شکل ممکن اجرا  که مختلف از مردم بود های مالیات

 .شود تر بررسی می صورت جزئی بهموضوع در ادامه 

 از سیاست اقتصادی نادر .اشتجای گذ اقتصاد کشور به در ءسو آثارینادر   میسیاست نظا

مین أویژه ت هب ،میان حامیان خودش کرد که شامل بازتوزیع عایدات منابع در میالگوی سنتی تبعیت 

و   مینظا  تداوم عملیات .(Fragner, 1998: 134) اش بود مینظا های مالی تهاجم های هزینه
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همچنین ، شد میدم اخذ گزافی بود که از مر های بزرگ نیازمند صرف هزینه های لشگرکشی

به تخریب شهرها و روستاها  ،زده ویژه در داخل کشور و مناطق طغیان به ،اجرای عملیات نظامی

بدتر اینکه ویران کردن بعضی از شهرها و استحکامات شرق و . (6/996 :6911، مروی ) انجامید می

تخریب  .(603 :6918، شمیم) جنگی نادر بود ةغرب ایران در حین لشکرکشی و حمله جزء نقش

ژان اوتر . کرد میحدی بود که توجه سیّاحان و ناظران خارجی را به خود جلب  روستاها و شهرها به

، اوتر) کند میویرانی شهرها اشاره  اخذ مالیات سرانه و، وضع مقررات جدید خود به ةسفرنام در

 ،اد به اصفهان سفر کرده استکه در این دوره از بغد ،سیّاح دیگری به نام اوتو .(696و  61: 6919

در بین ، گردد میبه بغداد باز  سال بعد او که دو. کند مردم را نامناسب توصیف می ةحال و روز تود

 :6966، لمبتون) تر نیز شده است که خراب ،اوضاع مردم نه تنها بهبود نیافتهکه  کردراه مشاهده 

نیز حکایت از فقر و تنگدستی شدید ، نروسیه در ایرا ةنمایند، الوشکینک های یادداشت. (111

حسابی که دامنگیر  یغیر از فقر و فالکت ب او در مسیر سفر خود از اصفهان به تبریز به .مردم دارد

یی که گذشتیم نویسد که از هر شهر و روستا میکند و  میذکر ن یچیز دیگر ،مردم شده است

 ةکالوشکین در ادام. دست آوریم لوفه بهتوانستیم آذوقه و ع میزحمت  یکسره غارت شده بود و به

کند که در اثر لشکرکشی نادر به  میشود و در آنجا مشاهده  میراه خود به روسیه از دربند نیز رد 

 حضرت نویسد که اعلی میت این وضع عل توضیحی در و .اند دچار گرسنگی شدهمردم  ،داغستان

اما در داغستان تالش  ،داد میخود زحمت در هندوستان برای دیدن جواهرات کمتر به  [نادرشاه]

 تواند به دست آورد میکافی هم ن ةانداز عنوان مالیات گندم و جو بگیرد و تازه به کند که به می

  .(166 :6911 ،اشرفیانو  آرونوا )

مالیاتی به کسادی تجارت و  های بلکه سیاست، به بخش کشاورزی نبود رکود اقتصادی منحصر

تحصیل وجوه »برخی موارد مانند  حتی در .ن کوچک نیز منجر شده بودورا ورشکستگی پیشه

 قوافل آن بلده دچار و تجار اعیان و برایا بلکه اشراف و طوایف لزکی نه تنها رعایا و جهت عفو

ویژه  به ،کند که بازرگانان خارجی مینوی نقل ها  جونس. (6/966 :6911، مروی) «خسارت شدند

توانستند کاالهای  میار ایرانی فقیر بودند و نچون تج ،کردند مین سفر به ایراکمتر  ،یانیاروپا

تقریباً در همه جا با اعمال زور و اخاذی و غارت اموال خود از  یایران انبازرگان. زیادی بخرند
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حتی بازرگانان خارجی نیز  .(181 :6911 ،اشرفیانو نوا وآر) شدند میرو  هطرف مأموران دولتی روب

برای سرکوب شورش  م6611/ق6611که در چنان، ر و زور حکومت در امان نبودنداز اعمال فشا

مالیات گرفته زیادی مبالغ ، تجار هلندی و ارمنی، خان در شیراز از بازرگانان شرکت هند شرقی تقی

؛ نادر دولت در امان نبودند های های وقفی نیز از سیاست متولیان زمین. (116: 6966، کهارتال) شد

 خود ضبط کرددولت  ةخزاننفع  را به مانی صادر کرد و اوقافای آخر سلطنت خود فره در سال

مصادره  امالک وقفی را و ها دارایی او، سیاست صفویان خالف بر ،عبارتی به. (686 :6918، فریزر)

بنابراین  .(Fragner, 1998: 134) تحت نظارت دیوان درآورد« رقبات نادری»عنوان  به کرد و

سلطنت نادر  تحت فشار حکومت بودند و ،اعم از روستایی و شهری ،ه اقشار یکجانشیندر این دور

های گزاف  او از مالیات  مییهای دا مخارج لشکرکشی. جز رنج و محنت ثمری برای مردم نداشت

که م 6691/ق6613 در. (113-119 :6966، دیگران الکهارت و) شد میهای سنگین تأمین  و باج

چنان با اخذ مالیات مردم کرمان را  (616 :6986، دی بااسترآ) قندهار را داشتدوباره قصد تسخیر 

از این . (961: 6966، الکهارت و دیگران) سال بعد از آن دچار قحطی شدند هفتبینوا کرد که تا 

وادار کرد که تجهیزات و تدارکات مورد را مردان و زنان کرمان  ،ق6616در  سال بعد ، دوگذشته

لشکر وی  چارپای بارکش درزیرا  ،لی کنندادوش برکشند و حم از کرمان تا قندهار بهنیاز او را 

نادر بر مردم اصفهان و حوالی آن  م6616همچنین در سال . (111-111 :6966، تونبلم) اندک بود

 :6911، بازن؛ 966-960: 6911، هانوی) به قتل رساند نیز ای را بست و عدهسنگینی  های مالیات

 در نقش او و جای داد گشا میان پادشاهان جهان در را ترکستان خود حمله به هند و با نادر. (16

 خشن و رفتار اما، مانی نجات دادعث ها و افغان، ها وسازدست ر تاریخ ایران این بود که مردم را

بزرگ  از ،لشکریان ساالران و که دیوان تا جایی ،بیچارگی کشاند و به فقر م رامرد او ةحمانربی

 خود آگاه بود ازتنفر مردم  ترس و نادرشاه نیز از .جان خود ایمن نبودند یک از  هیچ ،وکوچک

(Sumer, 1992: 165). مشهد  متهمان حداقل در تنبیه شورشیان یا اخذ مالیات و وی عالوه بر

ت اقداما نادر با .(Perry, 1985: 585) را به دارکشید ساالران دیوان بزرگان و، اعیان تن از صد

 .(11 :6911، بازن) «افالس کشاند ةبه آخرین پای رعیت را»خود 
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 بندی  جمع

تحت تأثیر هم است و  (طبقاتی) های عمودی تحت تأثیر شکافهم ساختار اجتماعی ایران 

 ةماهیت میلیتاریستی دولت و ادام ،با این حال. گیرد قرار می (ای قبیلهـ  قومی) های افقی شکاف

ضرر اقشار دیگر  به  ه به برتری موقعیت نظامیان در سلسله مراتب اجتماعی وطلبان های جنگ سیاست

جنگجویان  کارگیری همچنین سیاست دولت در به. طبقاتی انجامید هایو در نهایت تشدید تمایز

 ادغام الزم برای حفظ همبستگی و شی وجوکه هم اینکه قواعد فراگیری ایجاد کندبدون  ،قبایل

 اجتماعی در های شکاف و های فضا را برای بازتولید تعارض، وجود آورد انسجام سیاسی را به

 . سیاسی مهیا ساخت ةعرص

 ةعرص فرا ایلی در گونه پیوستگیِ بدون هیچ ،ویژه ایالت به، های اجتماعی گروه ،در این دوره

 که در ای بودند جداگانه صورت جزایر ها به این گروه. سیاسی در کنار یکدیگر به فعالیت پرداختند

با وقوع به این دلیل، . اند گونه پیوندی با هم نداشته ولی هیچ ، دولت کنار یکدیگر قرار گرفته ةعرص

ی از های طعکه در مق حالیدر ،ریخت میهم  انسجام دولت به، سیاسی ةعرص ترین بحران در کوچک

بب حضور قدرتمند به س ،(شاه اسماعیل ةویژه دور به) جمله در اوایل عصر صفوی از ،تاریخ ایران

 ةدر دور ،عبارت دیگر به. کنار گذاشته شده بود ایلی تا حد زیادی های تفاوت، پیوندهای دینی

و از بروز  کرد میهای ایلی پل ارتباطی ایجاد  میان شکاف اسماعیل پیوندهای مذهبی شاه

ه عباس و شا ةدر دور. کرد میسیاسی ممانعت  ةها در عرصتولید آناجتماعی و باز های تعارض

  .شد میجانشینان او این کار از طریق ساختار اداری و وفاداری به نظام سلطنتی انجام 

 ،ویژه در اواخر عمر نادر به ،ساخت سیاسی با ساخت اجتماعی ةرابط ،از لحاظ کارکردی

تأمین منابع برای شد که  میآمد و تنها موقعی دولت متوجه جامعه  طرفه در صورت کامالً یک به

 ةگسست و فاصل، گذشت میر چه از عمر دولت افشاری بنابراین ه؛ گرفت میی در مضیقه قرار مال

 و ها در اخذ مالیات مال خشونته اِعضمن اینک. یافت می از یکدیگر افزایشدولت و جامعه 

کرد و به این ترتیب  میبسیاری از مردم را از هستی ساقط  ،های سنگین و مکرر دریافت مالیات

دولت  به دستگیری نادر  که در آغاز قدرت ،کرد تأمین امنیت جانی و مالی مردمحداقل کار
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همچون و در واقع دولت  شد دست مأموران آن نقض می در اواخر عمر دولت و به، شد انجام می

  .کرد میناامنی عمل ایجاد  عامل 

 

 و مآخذنابع مفهرست 

 :تهران .باقر پرهام ةترجم .یشناس در جامعه یمراحل اساس. (6966) مونیر، آرونـ 

 .یفرهنگ میعل

: ران ه ت .امین د ی م ح ةترجم ، ار ش اف  اه ادرش ن  ت دول. (6911)  ان ی رف اش. ز.  و ک. ر.وا، م ـ آرون

 .شبگیر

. 1ج  .به تصحیح آمد روز  .تجارب االمم. (6361) ابوعلی احمد بن محمد، مسکویه رازیابن ـ 

  .التمدن الصناعیه: قاهره

 .جامی :تهران. ویرایش مانی کاشانی. جهانگشای نادری. (6981) میرزامهدی ،بادیاسترآـ 

 .فرهنگی میعل :تهران. به اهتمام سیدجعفر شهیدی .دره نادره. (6986)ــــــــــــــــــ 

 ةترجم .دولت و انقالب در ایران، طبقات اجتماعی. (6986) عزیزیبنو علی و احمد، اشرفـ 

 .نیلوفر :تهران .فارسانیسهیال ترابی 

 .دانیجاو :تهران .یاقبال یعل ةترجم .رسفرنامه ژان اوت. (6919) ژان، ـ اوتر

 .توکار: تهران. باقرموسوی ةترجم. حکومت بنی امیه درخراسان. (6996) مهدی، الخطیبـ 

ین به کوشش بدرالد، علی اصغر حریری ترجمة .های طبیب نادرشاه نامه. (6911) پادری، بازنـ 

 .شرق :گیالن .یغمایی

 .امیرکبیر :تهران. انوشه حسن ةترجم. تاریخ غزنویان. (6968) ادموند کلیفورد، باسورثـ 

: تهران .عبدالرحمن عالم ةترجم .سیاست و حکومت جدید. (6981) پیترز ؛ گالآلن، بالـ 

 .قومس

 .نی :تهران .شناسی سیاسی جامعه. (6988) حسین، بشیریهـ 

 .علی مرشدیزاد ةترجم .طبقات و نوسازی، ها گروه: سیاست در ایران. (6986) جیمز، بیلـ 

 .اختران :تهران
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 .شاه صفی شیخ صفی تاتاریخ سلطانی از. (6911) بن مرتضی سیدحسن، حسینی استرآبادیـ 

 .فرهنگی میعل :تهران

 .شیرازه :تهران. حسن فشارکی ةترجم .در باره دموکراسی. (6963) رابرت، دالـ 

حسن  ةترجم. (دولت و بورکراسی) جلد اول :نظریه انقالب مارکس. (6981) لها  ،رپیردـ 

 .مرکز :تهران .آوری شمس

بنگاه ترجمه  :تهران .6ج .یین نوایبه اهتمام عبدالحس. خیالتوار احسن. (6913) گیب حسن، روملوـ 

  .و نشرکتاب

اسالم تا  تاریخ ایران از رد« خالفت عباسیان درایران». (6919) عبدالحسین، کوب زرینـ 

 .امیرکبیر :تهران. 1ج. حسن انوشه ةترجم .فرای گردآورنده ریچارد. سالجقه

 ةترجم. یصفو تل و توسعه دولیدر تشک ینقش ترکان آناطول. (6966) فاروق، سومرـ 

 .نشر گسترده :تهران .یامام یو محمدتق یاحسان اشراق

 .مرکز: تهران. اللهی علی روح رمضان ةرجمت. باب صفویان در. (6980) راجر، سیوریـ 

 .توس :تهران. 9ج .بال یغماییاق ةترجم. شاردن سفرنامه. (6961) ژان، شاردنـ 

 .امیرکبیر :تهران. 1و  1ج. محمد عباسی ةترجم. سفرنامه. (6911) ـ ـــــــــــــــ

 .سسه بعثتمو :تهران . حدیث نادرشاهی. (6961) (تصحیح و تحشیه) ــــــــــــــــ 

 .قومس :تهران .6ج .هیران در عصر افشاریا یخ اجتماعیتار. (6966) ـــــــــــــــ-

 .مدبر :تهران .از نادر تا کودتای رضاخان میرپنج. (6918) علی اصغر، شمیمـ 

 ةترجم .ن مغول در هندیاز سالط یمختصر خ نادرشاه افشار ویتار. (6918) جمسن، زریفرـ 

 .پاسارگاد :تهران .رالملکاصخان ن ابوالقاسم

 .بی نا :تهران .فارسنامه. (بی تا) حاج میرزا حسن، فساییـ 

 .دانشگاه تهران :تهران .9ج .شاه عباس اول یزندگان. (6911) نصراله، یفلسفـ 

 .یابوالقاسم سرّ ةترجم. (یت منابع هلندیبه روا) حکومت نادرشاه. (6918) لمیو، فلورـ 

 .نا یب :تهران
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سالهای  صفویه تا تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از) مقاومت شکننده. (6981) جان ،فورانـ 

 .، چاپ هفتمموسسه خدمات فرهنگی رسا: تهران. احمد تدین ةترجم .(اسالمی انقالب پس از

 .ابجد :تهران .مبانی جامعه شناسی. (6981) اله امان، قرائی مقدمـ 

 .سمت :تهران .ای سههای مقای سیاست. (6981) عبدالعلی، قوامـ 

. (سرگذشت احوال نادرشاه) بیان واقع. (6360) خواجه عبدالکریم محمود، کشمیریـ 

 .مطبوعه جیب پرس :دانشگاه پنجاب الهور ،اداره تحقیقات پاکستان .نسیم.بی.تصحیح دکتر کی

 .سروش یکتابفروش :زیتبر .یرخانیام محمدباقر ةترجم .خ نادرشاهیتار. (6911) آندره، کلوسترـ 

 .خوارزمی :تهران. کیکاووس جهانداری ةترجم. کمپفر هسفرنام. (6919) انگلبرت، کمپفرـ 

 .خوارزمی :تهران .فریبرز مجیدی ةترجم .دموکراسی. (6969) کارل، کوهنـ 

کتابفروشی  :اصفهان. محمد مهریار ةترجم. سقوط اصفهان. (6911) سرکیس پطرس دی، گیالنتزـ 

 .شهریار

 .امیرکبیر :تهران .و اقتباس مشفق همدانی ةترجم .نادرشاه(. 1196) الرنسالکهارت، ـ 

 ترجمة .کشورگشای آسیا نادرشاه آخرین. (6966)افشار نادری، غالمرضا و  الرنس، الکهارتـ 

 .دبستان :تهران .نادرافشاریاسماعیل 

 .ین :تهران .عقوب آژندی ةترجم .مالک وزارع درایران. (6966) آن، لمبتونـ 

 .دارالفکر :بیروت .االحکام السلطانیه. (6311) علی، الماوردیـ 

 :تهران .یاحین ریح محمدامیتصح .جلد 9در .ینادر یآرا عالم. (6911) محمدکاظم، یمروـ 

 .زوار

دانشگاه  :تهران .یبه کوشش بهروز گودرز .خیالتوار زبده. (6961) محمدمحسن، یمستوفـ 

 .تهران

ابوالقاسم  ةترجم .مروج الذهب ومعادن الجوهر. (6961) ن حسینب ابوالحسن علی، مسعودیـ 

 .فرهنگی میعل: تهران. 1ج. پاینده

ل یح محمداسماعیتصح .یعباس یآرا خ عالمیتار. (6966) گیاسکندرب، ترکمان یمنشـ 

 .کتاب یایدن: تهران. 6ج .یرضوان
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: تهران .دبیر سیاقی مدمح ةترجم. به کوشش مینورسکی. تذکره الملوک. (6968) میرزا سمیعاـ 

 .امیرکبیر

 :تهران .همکاری محمداسماعیل رضوانی با تصحیح مجتبی مینوی. (6911) به گشنسب نامه تنسرـ 

 .خوارزمی
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