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هاي  در پيوند با پديده خاورزميناي در پسروي اجتماعي  هميستاد گمانه
  هاي ايستايي اقتصادي تاريخي در رد گمانه

  

  يادآوري 

هاي براي دوراني بسيار بلند، برگرفته از كتاب ي بشري،هاي جامعهي گذشتهدانش ما در باره(

هايي مانند باستان ي رشتهيار بهي گذشته بوده كه تنها در چند دههاين . تاريخي بوده است

گارنده پس ن. فزوده شده استيشين اپبه دانش تاريخي  ي،هاي بسيار كم ديگردانستهشناسي، 

ي ساخته شده از زندگي گذشتگان گارهنبررسي، جستجو و انديشه در يافته است كه  هاههاز د

. استبوده چه بسا حتا نادرست  نارسا و  ي بسيار،اداري تا اندازهز سرمايههاي پيش ادر دوران

-ولي نمي. دنباشه يكجا از ارزش تهي ميب هاي تاريخين گفت كه دانستهتواولي باز هم نمي

هاي تاريخي، اگر هم به درستي و ريزبينانه  د كه كتابد هيچ گماني به خود راه دهتوان

. را به ما بنمايانندتوانند بخش كوچكي از زندگي مردم گذشته مي و تنها بررسي شوند، تنها

هاي اشغالگر، سپاهيان و ايل يهايي در بارهآگاهي ،بيش از هر چيز ا بهرروهاين تاريخ

  .دنهاي  آنها را در بر داراسي وجنگاي از زندگي سيهاي حكومتگر و گوشهخاندان

دور  زندگي بخش بزرگي از مردم جهان كه پراكنده و دور از شهرها و از سوي ديگر، 

-زيست و در چارچوبزيستند، تنها از راه تاريخ شفاهي  هاي بزرگ حكومتي مينونكااز

  . شداز نسلي به نسل ديگر داده مي هاي فرهنگي بوم

ي آن دسته در باره به جا مانده هايي گزارششود، بر پايهپژوهشي كه در اينجا پيشكش مي

هاي بخش تارا بگمارند  ياراننگتاريخ  اند كهاست كه در جايگاهي بودههايي از خاندان

به هر دليل يا  ها،گروه ديگر .را بنگارنددر پيوند با آنها  )جنگي بويژه(اي از رخدادهاي ويژه

  . اند از ميان رفته ي موجودهانگاشته اينكه نتوانستند كسي را بگمارند و يا اگر

زيستند و پراكنده ميوچك هاي كدر گروه جهان مردم يداري، بيشينهدر دوران پيشاسرمايه

زندگي و سرنوشت  هاي حكومتي بزرگ داشتنداندانخو اگر هم پيوندي اقتصادي يا مالي با 
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توانند ما را با  زندگي نميهاي تاريخي از اينرو كتاب .يافتراه نميهاي تاريخي به كتاب آنها

  .آشنا سازند هاي پيشيندر نسل مردم جهان بخش بيشتر

داري به شكل درس تاريخ  به  هاي آموزشي سرمايهكانون نگونه كه درگان بداذشتزندگي گ

وجود نداشته است؛ چه خود  ي فراگيربه آن شيوه شودكودكان و جوانان آموخته مي

 ايپديده، خود كنوني يبه اين شيوه در درون مرزهاي هميشگي خاورزميني كشورها

  .هستند داري ي فرهنگ استعمار سرمايهساخته

، نه ندكه با گسترش استعمار در سراسر جهان گسترش يافت داريسرمايه ي آموزشيهاكانون

بلكه در  ،دهندا آموزان و دانشجويان نشانبه دانش ي درستي از زندگي گذشتگان راتنها نگاره

. اندي بشري گسستهخردجويانهپيوند انسان كنوني را از سرشت  ،هاي دانشرشته يهمه

دانش  ي روند ويرانگرانهدر ها يكي از مهمترين عامل داري،رمايههاي آموزشي سكانون

 آنبه  بر آن بوده است تا بيشتراين پژوهش به همين سبب . نگر امروزي بوده استيكسويه

هاي رسمي آنها را  بياورد كه روايتخاورزمين روي ي در باره هاي تاريخيگزارش دسته از

 دليل به هااين گزارش،نامبرده هاي آموزشييخي كانونهاي تاردر كتاب .ناديده گرفته است

در همان  ،داريي پيراموني سرمايهكشورهاي نوساختهدر ي كومتهاي حناسازگاري با روايت

كه به فراموشي ، چه بسا  دانسته هاي قدرتمند نيزي گروهدر بارهو تنگ چارچوب كوچك  

  .اندشدهسپرده 

ي خود هاي ويژه دگرگوني داراي حالدر همه  ريهاي بشي جامعههارهنگفي همه 

. كردندساختند كه آن را زندگي ميرا نيازهاي بومي مردمي مي انو مرزهايش اند بوده

آمدند و بر هاي طبيعي و نيازهاي دگرگون شونده به وجود ميبومها در درون زيستفرهنگ

بخش از فرهنگ مادي و غير  يك نسبي پايداري و ماندگاري .شدندآن پايه نيز دگرگون مي

داد كه ساخت و شكل ميخواه نا خواه پايداري و ماندگاري نيازهاي بومي مردمي مي ،مادي

امروز با  ريزي شده كهبرنامهاز پيش هاي ونياين گونه دگرگ،براي همين. زيستنددر آن مي

 نياز مصنوعي و ايجاد و سودجوييداري ي فرهنگ سرمايهزاده  "توسعه"و  "پيشرفت"شعار 

   . ندكردبروز نمي ، خواه ناخواه به اين شيوههستند
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در زبان فارسي در برابر  "توسعه نيافتگي"و  "توسعه"، "ايستايي"، "پيشرفت"هاي واژه
"development",  "underdevelopment"  يا "stagnation" يهاهديها، هو مانند اين 

مردان و رهبران شعارهاي دولت سخنان و در هم زكه هنو ،داري به خاورزمين هستندسرمايه
اكنون به جهان تا داري هم سرمايه هايي كهبا وجود آسيب نمايند؛ چه،سراسر جهان رخ مي

مانند  هاي منتقد،حتا از سوي جبهه  "پيشرفت"ي شدهانديشه و مفهوم مقدس هنوز  ،زندمي
كه پيش از گسترش  رودن نميگما .است چالش كشيده نشدهبه  هم سوسياليسم يجبهه

ار به ك ي كنونيشيوه به هاي پشت آنها،و استراتژي هامفهومها و واژه داري اين گونهسرمايه
ي در همان راستا ،داري نيزپردازان ضد سرمايه حتا گمانه ،افزون بر آن. اندشدهگرفته مي

انديشه يا پندار  نيز هاآن چه  ؛ندباور داشت به آن ه وها درگير شدبا اين مفهوم داري سرمايه
 يدر باره آرمان خود ساخته و ،کرده و با همان  تقدس ضقرداری از سرمايه را "پيشرفت"

به  ها،ها و يا انديشههوممف ،هانيز زير همين نام آنها. نداهبه خود راه نداد گمانيآن  درستي
 دارييا در رقابت با سرمايه در همان راستا  و، "پيشرفت"براي رسيدن به  ي خودشانشيوه

  . كوتاهي نكردندجهان هاي فرهنگي و طبيعي در روند ويراني زيستگاه
هايي بوده كه در هنگام انجام پژوهش در نوشتار كنوني، هامفهومگونه به كارگيري اين 

به ها  ولي خود همان پژوهش. ه استدادپايدار انجام ميي  نگارنده در ميدان گفتمان توسعه
ي يهانگارنده  را به سوي انديشه ،"توسعه"ي ها تدريس دانشگاهي در بارهسال همراه

  .كشاندديگرگونه 
هاي ها پيش از سوي نگارنده در پيوند با جنبشتاريخ خاورزمين كه دههاي گمانهطرح 

 يدر باره ابن خلدون يكم و بيش به طرحي تكميل شده از گمانه ،اجتماعي كشيده شد
از سوي  ين بارتبديل گرديد كه نخست نشينان و يكجانشينانهاي كوچي ميان فرهنگناهمانند
 اين ويژگي تاريخي بيگمان.* هاي اجتماعي پيش كشيده شد در پيوند با حنبش نگارنده

ي تكميل شده همان طرح .پيامدهاي گسترده و گوناگوني در زندگي خاورزمين داشته است
ولي امروزه نگارنده بر آن .  به كار گرفته شده است "وسعهت"با در پيوند  نيز در اينجا يادشده

خاورزمين دانست،  تاريخروند  هايم ايستايي اقتصادي را بتوان يكي از پيامدهاست كه اگر ه
درست  از خاورزمين  ايويژه هايها و گروهسرنوشت بخشي توانسته در بارهميباز هم تنها 

هاي هر چند قدرتمند حكومتي و وابستگان شهرنشين آنها هها نيز گرواين. باشد و نه همه
دور  و مردمي كه  هاي فرهنگي بوميبراي زيستكاه هاي تاريخي يادشدهپيامد پديده. بودند

در آخرين . باشد بودهين شيوه نمي توانسته به هم  ،زيستند مي حكومتي هاي بزرگاز كانون
ديگر از همين طرح تاريخي براي  چاپ است، يك بار يپژوهش نگارنده كه آماده

   .گرفته شده است ديگر بهره سرشتهايي از جنس و  ديدگاه
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*A Study of Some Millenarian Social Movements in Iran, PhD Desertation, 
Poona University, 1986. 

و در  "فرهنگ ايالم"يدر  فصلنامه ١٣٨٢در سال  ي پايينمقالهشود كه در پايان يادآور مي
انتشار يافته و  "ه به استان ايالمي موانع فرهنگي توسعه با نگاه ويژبررس"در كتاب  ١٣٨٣سال 

  )  .پرداخته شده است نيز آنمفهومي به ويرايش  "گه زاگروس ژيان"براي درج در 
  

ي ها پديده در پيوند با خاورزمينپسروي اجتماعي  اي در هميستاد گمانه
  ايستايي اقتصاديي ها گمانهدر رد  تاريخي

  اي همزه. ر. پروفسور فريبرز م

  ١٣٨٢، بهار و تابستان ١٤و  ١٣شماره فرهنگ ايالم،  فصلنامه فرهنگي پژوهشي

  

  سر آغاز) ١

اقتصادي سخني به ميان بياوريم، بايد  يهنگامي كه ما برآنيم تا درباره موضوعي چون توسعه 
پوشي از هر يك  هاي فراواني است كه چشمدر نظر داشته باشيم كه چنين گفتماني داراي بعد

افزون بر اين، هنگامي . تواند به دريافت درست در اين باره آسيب بزرگي برساند مي ،از آنها
بايست خواه  اي كهن است، مي آيد كه داراي پيشينه ي گفتماني به ميان مي كه سخن درباره

از ديدگاه جامعه شناسي، . وري نمايدپايه د هاي بي گويي اي باشد كه از گزافه ناخواه به گونه
ي  پديده چشم دوخت، بلكه بايد به ياد داشت كه ناديده گرفتن حتي يك  نه تنها بايد به ريشه

هايي  كه موضوع سپردياد  از اينرو بايد به. تواند پژوهشگر را به بيراهه بكشاند مي ،بخش از آن
هاي دور آغاز  ندهايي هستند كه در گذشتهي رو مانند توسعه و يا ايستايي اقتصادي، خود نتيجه

تواند  اي نمي هيچ راهكاري هم بدون توجه به چنين گذشته ،اند و به همين جهت گرديده
  .كارآيي الزم را داشته باشد

 خاورزميناي درباره پسروي اجتماعي  هاي آينده تالش شده است تا به بيان گمانه در بخش
در اينجا تالش . باشد مي خاورزمينكندوكاو در تاريخ ي چندين سال  پرداخته شود كه نتيجه

هايي كه در ايستايي اجتماعي و  خواهد شد تا نشان داده شود كه يكي از مهمترين عامل
بيان  به راستي اين يك. باشد اقتصادي ايران اثر گذاشته است، تاريخ شگفت انگيز آن مي

مهمترين و  ،هاي تاريخي ست كه پديدهكه بر اين باور ا خواهد بوداي  محتاطانه براي گمانه
  .اند اند كه موجب ايستايي اقتصادي و اجتماعي ايران گرديده هايي بوده ترين عامل برجسته
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هايي پرداخته شده  در بخش نخست به رد گمانه: باشد اين مقاله داراي دو بخش اصلي مي
در بخش دوم نيز . اند زده شده خاورزمينيستايي اقتصادي اي  است كه تا به امروز درباره

هاي تاريخي و ايستايي اقتصادي پيشكش  ي پيوند ميان پديده ي اين نگارنده درباره گمانه
  .شود مي

  توسعه و توسعه نيافتگي) ٢

كه  "توسعه"واژه . بسيار دراز است اي پيشينهبه عنوان يك موضوع پژوهشي داراي  "توسعه" 
. است "گسترش دادن"و  "وسعت دادن"ه معني ود بش مياكنون در زبان فارسي به كار برده 

ي اروپايي با ها زبانند كه در بر ميبه كار  اي پديدهاين واژه را دست اندركاران ما براي 
  )٢. (وندش ميواژه هاي هم وزن و هم سو با آن شناخته 

اينك براي يك مفهوم شناخته شده در دانش اجتماعي به كار  "توسعه" ي واژهدر نتيجه 
همين چندين اليه بودن مفهوم توسعه و . باشد ميود كه داراي بعدهاي فراوان ش ميگرفته 

امروزه توانسته است  ،"توسعه پايدار"ي گوناگون گذشته، با عنوان ها گفتمانرسيده شدن 
  .ي گذشته را دگرگون نمايدها بحث

چون درآمد يي ها ميزانجيد و در نتيجه سن ميمعيارهاي گذشته، توسعه را با اقتصاد پولي 
سنجش به شمار  اي پايهبرداري از تكنولوژي، مالك  يا بهرهسرانه كشور، واردات و صادرات و

وند، ولي ش ميناديده گرفته ن ها ميزاندر ميدان گفتمان پايداري، اگر چه اينگونه . مدندآ مي
يداري، از ديدگاه پا. ودش ميي بسيار ديگري به مفهوم پايداري توسعه نگريسته ها ديدگاهاز 

ي آن با فروش  مرد، اگر چه درآمد سرانهتوسعه يافته ش توان ميكشوري چون عربستان را ن
و اكنون اگر امكان اين وجود داشته باشد كه . نفت در مدت دو دهه برابر ژاپن بوده است

هايي چون آموزش و پرورش،  ي بسياري، در شاخهها گفتماني اقتصادي به ها بحثبر  افزون
يست در با ميي از اينگونه بپردازيم، در پايان ها بخشسكن، و وقت آزاد و ديگر آوري، م فن

براي يافتن پاسخي به اينگونه اهيم؟ خو مياينها را براي چه  ي همهبرابر اين پرسش بايستيم كه 
  .يستي تنها در ميدان فلسفه به كندوكاو بپردازيم و نه در هيچ ميدان ديگريبا مي ها پرسش

، نديده كه تا كنون با آنها برخورد نمودهيي ها نوشتهنگارنده در هيچ كدام از  با اين وجود،
اينگونه . است كه گمانه پردازان توسعه، به دنبال پاسخي فلسفي و اخالقي نيز گشته باشند

چنين تالشي تا كنون شده باشد به آن اندازه نبوده است كه به سادگي  يد كه اگر همنما مي
  .پيدا كرد بتوان به آن دسترسي
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شود به گذشته  چرا كه نمي ؛هيچگاه امكان پذير نخواهد بود "پسروي"از ديدگاه تاريخي 
ود كه در آن با گذشت زمان ش ميدر نتيجه واژه پسروي براي روندي به كار گرفته  .بازگشت

  .هاي اجتماعي كاسته شود از اندازه فعاليت

ي فلسفي تنها در ميدان  ي برجستهها سشپراينها گماني نبايد باشد كه پاسخ به  ي همهبا 
  .گفتمان پايداري انجام پذير خواهد بود

ذيرد، نه تنها در آنها پرس و پ ميولي شگفتا كه در اين همه گفتمان كه پيرامون توسعه انجام 
جويي از ديدگاه فلسفي براي دليل وجودي توسعه انجام نگرفته است، بلكه حتي تعريفي نيز 

گيرد، وجود ندارد؛ گويي شتر بعدهاي زندگي انسان را در برا دستكم بيي همهكه به راستي 
دليل اين  !؟!؟گر نيازي به تعريف آن وجود نداردمعني توسعه چنان بر همه روشن است كه دي

هاي  ري از انديشمندان و بيشتر تودهها، اين است كه بسيا همه روشني در جنگل تاريك مفهوم
آنند كه اند و بر پذيرفتهغربي را به عنوان الگوي پيشرفت  ي صنعتيها جامعه ،مردم جهان

ولي اين تصور خود از ديدگاه تاريخي تنها زمان . ديگران نيز به هر صورت بايد بدان برسند
بلكه  ،ها سوي سوسياليست چالش راستين بر اين تصور نه از. كوتاهي بدون چالش بوده است

ي اروپايي زودتر از ديگران به اين ها جامعههمان از سوي انديشمنداني برخواسته است كه در 
ي آينده ها نسلكه الگوي توسعه و نوسازي، سرنوشتي كابوسي را براي  اند دهسيردريافت مهم 

ند، ولي آن را بر ميرا به كار  "توسعه" ي واژهاگر چه اينان نيز همچنان . به بار خواهد آورد
اينها، در ميدان گفتمان پايداري،  ي همهبا  .زندسا ميافزودن مفهوم پايداري دگرگون  با

ي ديگري را پيش كشيد، كه در آنها ديگر گسترش صنعت و تكنولوژي را ها پرسش توان مي
ديگر به هيچ وجه  ،براي بسياري ،از همه مهمتر. شود به عنوان تنها ميزان سنجش پذيرفت نمي

 براي زمين ي باخترزمينبه اندازهن جها ي همهدشوار نبوده است تا دريابند كه اگر قرار باشد 
د وجود داشته توان مين همتابي ي كرهاين  ي همهاي براي  ، ديگر آيندههزينه داشته باشند

  .باشد

هايي بپردازد كه در پيوند با  ار بر آن نيست تا به تعريف مفهومبه هر حال از آنجا كه اين نوشت
ي ها شكلمفهومي، از به كارگيري  توسعه هستند، و همچنين براي جلوگيري از آشفتگي

تا (كليدي  ي واژهبه جاي آن، دو . دگرد ميخودداري در آن توسعه،  ي واژهگوناگون 
و ديگري  "پسروي"در اين پژوهش به كار خواهند رفت؛ يكي ) زاكلاي، كمتر مشاندازه

  ."ايستايي"

اينها مفهوم ايستايي  ي مههبا . كند مياي است كه سكون و بي حركتي را بيان  واژه "ايستايي"
وجودش به شكل مطلق، حتي از  ي دربارهنسبي دارد و  ي جنبهدر بيشتر موردها به راستي 
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اگر چه در اين پژوهش بيشتر از هر چيزي به . ترديد نمود توان ميديدگاه فيزيكي نيز 
ي مطلق ود، ولي در اينجا نيز يك ايستايش ميموضوع ايستايي اقتصادي و اجتماعي پرداخته 

در اين پژوهش حالتي  "ايستايي" ي واژهدر نتيجه با به كار بردن . د مورد نظر باشدتوان مين
اي كم است كه  هاي اقتصادي و اجتماعي به اندازه كه در آن فعاليت باشد ميمورد نظر 

  .نداريم هاآن ي دربارهامروزه چيزهاي زيادي براي گفتن 

يك روند نزولي يا فرودي بوده  ،وجود داشته رزمينخاوقابل تصور كه در تاريخ  ي ديدهپ
نوين، در پايان فرمانراني  ي دورهپيش آغاز گرديده و تا  ي سدهاست كه نزديك به پانزده 

به  "پسروي" ي واژهنزولي  ايبراي اين روند فرودي . ، ادامه داشتدر ايران خاندان قاجار
 ،نظر داشت كه از ديدگاه تاريخي ولي در اين مورد نيز بايد در. كار گرفته شده است

 ،در نتيجه. شود به گذشته بازگشت چرا كه نمي د؛هيچگاه امكان پذير نخواهد بو "يپسرو"
 ياز اندازهبا گذشت زمان، وي براي روندي به كار گرفته شده كه در آنپسر ي واژه

  .ه استشد ميهاي گوناگون اجتماعي كاسته  فعاليت

 "پسروي"وند ياد شده باال قرار دارد و در نتيجه با همين واژه در كانون سخن اين پژوهش، ر
به جاي، و در پاسخ به مفهوم پيچيده و گنگ  "ايستايي" يولي واژه. شناسانده شده است

 از سوي شدهي داده ها گمانهي شرقي به كار گرفته شده كه در ها جامعهدر  "توسعه نيافتگي"
كه در حالتي مورد نظر است  "ايستايي" ي واژهبا  .ورزان اروپايي مكرر آمده استديشهان

  .باشد ميها با نوآوري بسيار پايين  ي فعاليت اندازه،آن

  ي ايستايي اقتصادي ايرانها گمانه) ٣

يي كه تا كنون در باره ايستايي اقتصادي ايران و ها گمانهي آينده به سه گروه از ها بخشدر  
استبداد شرقي و روش توليد ) ود الفش مياخته د، پردان شدهديگر كشورهاي آسيايي زده 

ي زده شده از سوي ها گمانه ي همهپس از عرضه نمودن . پروتستاني اخالق) آسيايي ب
پسروي  ي دربارهاين نگارنده  ي گمانهدر بخش چهارم به  شمندان اروپايي و آنگاه رد آنها،اندي

  .ودش ميپرداخته و خاورزمين اجتماعي ايران 

  داد شرقي و روش توليدي آسيايياستب ) ١-٣.

ي توليد  شيوه"و  "استبداد شرقي و ايستايي اقتصادي"ي گسترده و پردوامي، چون ها گمانه
  .ويژه بودن تملك زمين در آسيا، استوار است )٣( ي ي انگاره ، بر پايه"آسيايي

ي  در ردهنيروي سياسي . باشد مي، دولت زميندار اصلي ها جامعهي ماركس، در اين  به گفته
فردي و  برداري بهرهولي زمين مورد  ؛مالكيت خصوصي زمين وجود ندارد ي پايهملي، بر 
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توليد آسيايي  ي شيوهي آشكار اين گمانه، ايران را نمونه )٤( هواداران. گيرد ميگروهي قرار 
توليد آسيايي كه به پيشرفت  ي شيوهپردازان ماركسيست مخالف  انديشه. دانند مي) ٥(

هاي پيش از  باال را كنار گذاشته و دوره يمانهباور دارند، گ اجتماعي انساني )٦( ي هيكسوي
. ندكن ميداري و زمينداري بزرگ بخش  ي كمونيسم بدوي، برده دورهداري را به سه  سرمايه

بزرگ  ي دورهنوزدهم را داراي دو  ي سدهاز اينرو، خاورشناسان شوروي، تاريخ ايران تا 
برده داري  ي دورهنخستين، از آغاز تا زمان يورش عرب، كه از ديد آنها  ي هدور. (دانند يم

 ي دوره، گيرد ميدوره دوم، كه از يورش عرب تا سده نوزدهم را در بر . )٧( )بوده است
   )٨. (زمينداري خوانده است

ي  شيوه" ي گمانهند، كه در صورتي كه نارسايي كن ميبرخي ديگر از انديشمندان پيشنهاد 
ي توليد در آسيا را  اي نيست جز آنكه تنها روش گسترده پذيرفته شود، چاره "وليد آسياييت

  )٩( .ي گوناگون زمينداراي بدانيمها شكليكي از 

ز ساختار به چاپ رسيد، چشم انداز روشني ا ١٩٥٣لمبتون، كه در سال آن پژوهش ارزشمند 
ي ها پژوهش) ١٠. (دهد ميقرار  ن ماي گذشته را در برابر ديدگاها سدهزمينداراي ايران در 

ي تاريخ ايران پس از سالم، سه گونه تملك زمين ها سده ي همهكه در  ندده مياو نشان 
  :كشاورزي در ايران وجود داشته است

 تملك دولت  -١

 تملك خصوصي  -٢

  وقف  -٣

  مالكيت دولتي) -١ -٣

پس از يورش عرب از ان، ي اصلي زمينداري زمان اشكانيان و ساسانيها چهرهبا وجود آنكه،  
آنان موجب گرديد، تا بر  ي ويژهي ها سنتگرايان و ديگر كوچ هاي يورش، ميان نرفت

  .ي دولتي بسيار افزوده گرددها زمين ي گستره

ي ها زمين، تا ها، عمربن ابوالخطاب دستور دادربدرست پس از شكست ايران به دست ع
ني كه در جنگ كشته شده با آنان كه از شهر ي كساها زمينپادشاهان ساساني و نزديكان آنان، 

) يا خودش(ي سرزمين دير يزيد را، براي دولت  ها و همه خودگريخته بودند، مرداب و ديار
هاي اموي پيگيري  د دولتي كردن زمين در زمان خليفهاز همين راه، فراين. )١١( تصرف نمايند

ي دولتي را ها زمينبه خليفه، افزون بر اين، قانون واگذاري يك پنجم غنيمت جنگي . شد
  .داد ميافزايش 
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وردند، تا آ ميي مردم را از آنان باز ستانده و يا به آنان فشار ها زمينها همچنين به زور،  خليفه
اينكه از دست آشوبگران و  برخي از زمينداران نيز، براي. ي خود را بفروشندها زمين

راي به دست آوردن ي خود را، بها مينزران ناراست در امان باشند، بخشي از يگ ماليات
اين تنها زمين نبود كه به زور از مردم گرفته . )١٢( ندكرد ميها، به ايشان هديه  پشتيباني خليفه

يا و  يانهاي فرمانرانان، براي چهار پايان سپاه ها، براي گله ، بلكه بسياري از چراگاهشد مي
  .)١٣( ديدبه دولت واگذار مي گر ،و غيره برانو نامه پست

يك چراگاه براي چهارپايان و  ، در نزديك نهاوند، در هر روستاكند ميتاريخ قم يادآوري 
. )١٤( ، كه از سوي يكي از سرداران عرب تصرف شده بودندشد ميهاي خليفه نگهداري  رمه

آنان، از سوي فرمانرانان محلي  ي دورههاي عباسي و در پايان  چنين سياستي از سوي خليفه
ي ها زمين يگستره نت كوچ گرايان ترك، سبب شد، تاسبا وجود اين، . پيگيري شدنيز 

 .)١٥( هاي ترك، خود زمينداران اصلي كشور گردند دولتي چنان افزايش يابد، كه سلطان
تند و رهبر دانس ميرا از آن ايل  ها زمين ي همهسلجوقي چنين بود كه  نت كوچ گرايانس

، هر آنچه را كه ايل به ارث در نتيجه. نداشتندپ ميين تملكي ي ايل در چن نماينده ،خود را
گسترش . گرديدثروت سلطان هاي سلجوق ميد و يا از ديگران مي گرفت، بخشي از بر مي

محمد غزالي، ناچار بود تا چنين  مانندبود كه حتي كسي  اي اندازهاين سنت كوچ نشيني به 
 .قانون غير اسالمي را بپذيرد

  يت خصوصيمالك) ٢ -١ -٣

-ميي مالكيت دولتي را افزايش  گرايان، اندازههاي كوچ ها و دستيابي ورشبا وجود اينكه ي

يي كه از ها عامليكي از . داد، در همه حال مالكيت خصوصي اهميت خود را از دست نداد
هاي گوناگون،  به دليل. مي آن بود، اصل اسالكرد ميجلوگيري  ناپديد شدن اينگونه مالكيت

يي كه در زمان ساسانيان در دست زمينداران ها زمينها، مانند فارس،  رخي از استاندر ب
ي تاريخي بيانگر ها گزارش. به همان صورت باقي ماندندهاي بعد نيز  بودند، در دوره بزرگ

همچنان در دست دهقانان بزرگ  دهم ميالدي، بخش بزرگي از اين استان ي سدهآنند، كه تا 
ي ها بخشاگر در . نهم در استان اصفهان نيز پا برجا بود ي سدهحالتي تا  اين چنين. )١٦( بود

يابيم، كه يك گونه  ميدربنگريم،  "ي تاريخي ايرانها پديدهي  دايره"ي اين مقاله به  آينده
. شته استها وجود دا ، در هر يك از دورهيش مالكيت خصوصقانونمندي در افزايش و كاه

ي مالكيت  گرايان، اندازهوچان يورش و كشورگشايي كنخست، يعني در زم ي دورهدر 
را  ها زمينسنت ايلي خود، اين گونه  ي پايهيافت، چرا كه آنان، بر  خصوصي كاهش مي

سبب . نهادند رو به افزايش مي هااينگونه مالكيت فرمانراني آنان، ي دورهدر . ندكرد ميتصرف 
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به ز سوي پادشاهان به صورت ارثي يي كه اها زمينمالكيت  ،آن بود كه در اين دوره
  .يافت گرديد، با گذشت زمان شكل خصوص مي سرداران و ديوانيان واگذار مي

  وقف) ٣ -١ -٣

كه همراه دو شكل ياد شده باال در ايران وجود داشته است، بنياد  گونه ي ديگر از مالكيت
ري و به منظور انجام روي نيكوكا يي هستند كه ازها زميناينها . )١٧( باشد مياسالمي وقف 

  .دان شدهي ديني واگذار  فريضه

هاي  يكي وقفي كه براي كارهاي خيريه مانند نگهداري مكان :اند وقف را بر دو گونه دانسته
كه به يك سازمان  باشد ميي ديگر وقف ملكي  گونه. هاي ديني و غيره است مدرسه ،مذهبي

اندگان كسان معيني و با براي مهاجران، به آمد آن را براي بازمود، تا درش ميخيريه واگذار 
  .كار ببرند

با . ي نامبرده، همواره دستخوش دگرگوني بودها مالكيت يها گونه ي همه ي گستره ،در كل
واگذاري و بخشيدن زمين از سوي فرمانرانان به ديگران، مالكيت دولتي به شكل مالكيت 

گرديد؛  فرمانرانان به وقف تبديل ميبخشش يا اينكه مالكيت دولتي با . مدآ ميخصوصي در 
زمين وقفي ممكن بود از سوي دولت  ،همانگونه كه از دوران صفوي گزارش شده است

تصرف شود و يا از سوي كساني به مالكيت خصوصي تبديل گردد؛ همچنان كه مغوالن انجام 
ه شود ان گرفتش هاي ورشيزمين خصوصي، ممكن بود به دست كوچ گرايان به هنگام . دادند

  .اي آن را تصرف نمايد و يا دولت به بهانه

ي مالكيت در ايران آمده، روشن  ي سه گانهها گونه ي دربارهبا توجه به آنچه كه در باال 
آن بوده است،  يي دولت گونه ، هماناي اصلي مالكيت ود كه با وجود اينكه گونهش مي

انديشمندان برخي اين تصور در نتيجه . اند وجود داشته در كنارش ي ديگر نيزها گونه
وجود نداشته است،  يهيچ گونه مالكيتي جدا از زمينداري دولت ندنداشتپ ميماركسيست، كه 

  . د درست باشدتوان مين

ديگر پرستش اين خواهد بود كه چرا مالكيت خصوصي نتوانست به آن اندازه  ،با اين وجود
جه به شكل واگذاري زمين كه در گسترش يابد كه شكل اصلي مالكيت بشود؛ به ويژه با تو

هايي مالكيت خصوصي  ويم كه گرچه در زمانش ميمتوجه  ،ودش ميپايين به آن پرداخته 
ل شدن به شكل اصلي مالكيت را ي تبدي يافت، ولي هيچ گاه فرجه ياي نيز م شكل گسترده

ي تاريخي اه پديدهاز ديدگاه اين نگارنده، آنگونه كه خواهد آمد، اين به دليل . يافت نمي
  .بوده است
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  ي اقتصاد آبرسانيها گمانه) ٢-٣

استبداد " ي بارهدر  هاي خود يشمندان اروپايي بود كه در بررسيمنتسكو يكي از نخستين اند 
ي آسيايي داده ها زمينجغرافيايي و آب هوايي سر ايه هاي چندي به زمينه شرقي، بازگشت

آب و هوايي، در و هاي جغرافيايي  زمينهو، ماركس و انگلس بر اهميت پس از ا) ١٨(. است
پديدار شدن ديوانساالري همچنين دفاع و و يا يا كنترل دولت در كار آبرساني،  )١٩(بازبيني 

آنها بدين نتيجه رسيدند كه پايداري استبداد شرقي بدان جهت است كه دولت . تاكيد نمودند
  )٢٠( .كند ميبرآورده ي خشك به آبرساني وجود دارد، ها زميننيازي را كه در سر

ي قرار اقتصاد آبرسان ي دربارهكارل ويتفوگل  ي گمانههمين هميستاد آبرساني، در كانون 
سياسي و خودكامگي در كشورهاي  نيرويِ )٢١( ي كانونگراييِ از ديدگاه او، ريشه .گرفت

، ها جامعهر اين ب به باور ايشان،. يافت) ٢٢( ي انسان ا بايد در هميستاد آبرساني ساختهآسيايي ر
ديوانساالري پيچيده فرمان  همراههاي نيرومند و دايمي و  هاي خودكامه با ارتش دولت

ند، ردك ميهميستاد آبرساني بازي  ي ادارهدر  ها دولتكه اين  مهم مديريتي نقش. راندند مي
است كه اين گمانه بر آن  .عاملي اصلي در پايداري و نيرومندي فرمانراني استبدادي آنها بود

براي كشاورزاني  ،ها بندي آب رودخانه و بخش) ٢٣( وريآ ، فراهمها دولتاين  ي ويژهار ك
  )٢٤( .از آن خودشان نبود هم شان بود كه زمين

از مالكيت خصوصي در ايران  اي گونههميشه  ،در بخش پيشين گفته شد كه از روزگاران كهن
نده، به جهت يورش كوچگرايان بوده نگار ي گمانهوجود داشته و كاهش آن، با توجه به 

ساختار جغرافيايي و هميستاد آبرساني ايران، خواهيم  ي بارهدر دو بخش آينده، در . است
نقش آبرساني در  ي دربارهي داده شده ها گمانهكوشيد تا نشان بدهيم كه هيچكدام از 

  .ن درست باشدايرا ي دربارهند توا ميناميده شده، ن "استبداد شرقي"پديداري چيزي كه 

  ايران ساختار جغرافيايي) ٣-٢-١ 

اين سرزمين، با  ي گستره. كشور بزرگي است، با آب و هواي بسيار گوناگون كنوني ايران 
، باشد ميكيلومتر مربع  ١٦٤٥٠٠٠ي گذشته، همچنان بيش از ها سدهوجود كاهش آن  در 

  )٢٥( .اسپانيا و پرتقال جدا از اتريش، ،كشورهاي اروپاي باختري ي همهيعني به بزرگي 

يي پوشانده كه بلندي بسياري از آنان، به هزار تا هزار و ها بخش بزرگي از آن را سلسله كوه
، در كانون فالت ايران، كوير سترگي جاگرفته است ها كوهبر اين  هافزود. رسد ميچهارصد پا 

ور ايران را به پنج بتون كشلمآن . باشد ميكه بارندگي ساليانه در آن كمتر از پنج اينچ 
  :ي اصلي آب و هوايي بخش نموده است منطقه
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  ي بلند با كشاورزي ديميها زمين، سر١

  .كشت كرد توان ميهاي آن  ي بلند با آب كم كه تنها در برخي بخشها زمينسر. ٢

  هاي انبوه و باران سنگين هاي درياي مازندران، با جنگل كرانه. ٣

  .ي گرم و زمين نامناسب براي كشاورزيهاي خليج فارس، با هوا كرانه. ٤

 شدر كانون و در خاور كهرگي از كشور را در بر گرفته است فالت ايران كه بخشي بز. ٥
  )٢٦(. باشد ميخشك و ناسازگار براي زندگي انسان  و بسياركوير نمك قرار دارد 

ي مهمي ها عاملو وجود آب و هواي گوناگون، از جمله  ها زمينگستردگي و ناهمواري سر
تصادي به جاي سياسي و اق )كانون گريزييا () ٢٧(رهايي كه ايران را به كانون اند بوده

داند كه  اي از كشورهايي مي اين، ويتفگل ايران را نيز نمونه با وجود. اند گرايي كشاندهكانون
 ي هدربارخود  ي گمانهاو براي اثبات . اند گرا پيايي فرمان راندهي كانونها دولتدر آن 

هاي نارسايي از تاريخ باستاني ايران را آورده و از هزار و سيصد سال  اقتصاد آبرساني، نمونه
اينها، بايد يادآور شويم كه حتي در دوران باستان،  ي همهبا . كند ميگذشته چشم پوشي 

ي  نوسان بوده و گونه رهايي درگرايي و كانونهميستاد سياسي و اقتصادي ايران، ميان كانون
  .است ي تاريخ ايران بوده كمياب در پسين هزاره اي پديدهبه راستي  ،نخست هم

ي جغرافيايي و آب و هوايي ايران، از ايجاد كانون گرايي سياسي و اقتصادي در گذشته  زمينه
هاي طبيعي  وجود مانعبا ها هميشه بسيار دشوار بوده كه  براي دولت. ده استكر مي جلوگيري

شهرها و روستاهاي  بتواند ،ي انبوهها جنگل و ند، كويرهاي گستردههاي بل وهستانچون ك
فراموش كرد كه در ايران  افزون بر اين، نبايد. پراكنده را زير بال بازبيني خود داشته باشند

ي آبرساني آن، بتوان  ي بزرگي هم چون رود نيل در مصر وجود نداشته تا با اداره رودخانه
هاي بزرگي در كانون امپراتوريكه ميانرودان را  البته. درا زير فرمان خود كشانمردم 
هاي  رودخانهولي . دكربايد از فالت ايران جدا ارزيابي بود  هاي پيش و پس از اسالمدوران

ايران جريان دارند، در گذشته براي آبياري بدانگونه كه بايد و شايد، فالت ي كه در ككوچ
هاي بزرگ،  به جهت نداشتن رودخانه. اند اسب نبودهو براي كشتيراني نيز منكاربرد نداشته 

رفته  ياري سيالبي كه در مصر به كار ميتوانسته است روش ارزان و كاراي آب يايران نمفالت 
ي پيچيده ولي هميشگي كانال كشي را كه در ميانرودان وجود داشته، به  و با شيوه

خش آينده بازگو خواهد شد، از يك ي آبياري در ايران، همچنان كه در ب شيوه )٢٨(.كارگيرد
ده كه هاي آبرساني به اندازهاي فراوان بو ر، سرچشمهسو بسيار گران بود و از سوي ديگ

در نتيجه، با وجود اينكه . خته استسا ميهاي خودكامه ناممكن  بازبيني آنها را براي دولت
ي آنان كه افزون  مارهگويد، از ش با كاريز در ايران باستان سخن ميويتفگل از روش آبياري 
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آگاهي نداشته شايد شدند،  ته ميبه كار گرفكنوني ايران هاي ديگر در سراسر كشور  بر روش
  . است

  ي آبرساني شيوه) ٣-٢-٢

ي كشور، جدا از  ي جغرافيايي و آب و هوايي ايران، نياز بزرگ همه با وجود گوناگوني زمينه 
به سبب همين . ي زندگي بخش آب است ادههاي درياي مازنداران، كم و بيش به م كرانه

ا كميابي آب بوده است كه از چند هزار سال پيش، ايرانيان روش شگرف و پيچيده آبرساني ب
  )٢٩(.اند ز يا قنات را به كار گرفتهيكار

اين . ي آب برسند زنند، تا به سرچشمه هاي بلند مي هاي در زمين براي كندن كاريز، چاه
 دشت سوي به بلندي از دارند، قرار يكديگر متري سيصدي دويست   هها را كه در فاصل چاه
شان  رسانند، چنان كه آب از ميان هايي بهم مي آنها را با تونل و از زير زمين، ندكشاند مي

هاي فراواني  كاري ز بسيار پيچيده بوده، داراي ريزهكار ساختن كاري )٣٠( .جاري شود
ي بسيار در و به آگاه استهاي فلز همانند  استخراج كان ي كندن كاريز به كار شيوه. باشد مي

خبرگي فراوان نياز دارد، توانايي و نه تنها كندن كاريز به . باشد دانش زمين شناسي نيازمند مي
هاي زير زميني شناسي آب ي اصلي، با دانش زيست سرچشمهبلكه كاوش براي يافتن و تعيين 

 )٣١( .شود انجام مي

 كار.شوند خوانده مي "مقني"يا  "كاريز كن" شود كه ست كساني انجام ميختن كاريز به دسا
ژرفا و . دارد نيازي فراوان  زمان بسيار و هزينهه ب، بلكه خواهد مينه تنها آزمودگي كاريزكن 

رخي از آنها زياد نيست و ژرفاي ب) ٣٢( .هاي جغرافيايي بستگي دارند درازاي كاريزها به عامل
، مانند آنها كه در يزد كنده برخي ديگر. رسد از چند صد متري نمي شان به بيش ازايدر

. باشد متر مي ٣٠٠زهاي گناباد بيشتر از كيلومتر درازا دارند و ژرفاي كاري ٤٣اند، بيش از  شده
ي ميانگين كاريزهاي  توان اندازه متري را مي ١٠٠اي نزديك به كيلومتر و ژرف ١٠تا  ٥درازاي 

آن و ي كندن كاريز بستگي به درازا و ژرفاي  شن است كه هزينهرو) ٣٣(.ايران دانست
 اي هنگفت نياز كه نه تنها كندن كاريز به سرمايهشود گفت  در كل مي. چگونگي زمين دارد

در سنجش با  )٣٤(.گيرد ي بسيار سنگيني را در بر مي دارد بلكه نگهداري آن نيز هزينه
 چ نيرويي، بجز نيروي جاذبه زمين رفت، كاريز به هي يي كه در آبرساني سنتي به كار ميابزارها

  )٣٥(.نداشت نياز

ي شهرهايي چون  كه البته ويژه )٣٦(اي دارد ها اشاره ميراب"ويتفگل به كاركرد و مقام مهم 
بندي آب  هاي ديگر، كار بخش ت بزرگي آنها و يا عاملمرو و اصفهان بوده، كه گويا به جه
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يي كه با كم آبي فصلي همچنين در جاها. الزم داشته استپيچيده بوده و دفتر و دستكي 
  .بندي آب را اداره كند شد، تا كار بخش ميرابي براي كوتاه مدت گماشته مياند،  روبرو بوده

آب به بندي  كار بخش ،هاي ايران مانند اردستان شود كه در بيشتر ناحيه بانو لمبتون يادآور مي
د، هيچ گير ، كه آبياري با كاريز انجام مياندر خراس. دگرد دست خود كشاورزان انجام مي

است، به ندرت ميرابي به  شود و در كردستان، كه آبياري با آب رودخانه ميرابي گماشته نمي
ي مهم كاريز اين است كه مالكيت بسيار ها گي ويژهيكي از  )٣٧(.ودش ميكار گرفته 

ه شد ميتر  شت زمان، پراكندهر داشته و با گذجمعيت كشو ي همهي در ميان ا پراكنده
   )٣٨(.است

ته بسياري از آنان ي گذشها سدهد، در بر ميبه جهت هزينه و كار زيادي كه نگهداري كاريز 
 )٣٩(.اند از كار افتاده

فراوردن آب براي كشاورزي و مصرف خانگي  ي شيوهكنوني نيز، كاريز مهمترين هاي زمان  تا
ده شده است كه نزديك به شش ميليون هكتار زمين اينچنين برآور. استبوده در شهرها 

ي كشاورزي كشور، را ها زمين ي همهكشاورزي، يعني چيزي ميان يك سوم تا يك دوم 
 ٢١٠٠٠نزديك به  كاريز، ٣٧٥٠٠ن اين از ميا. ندكن ميكاريز آبياري  ٣٧٥٠٠نزديك به 

نياز به تعمير  ي آن چشمه ١٦٥٠٠وند و ش مي برداري بهرهي آن با گنجايش كامل  چشمه
هزار كيلومتر برآورد شده كه در هر  ١٦٠كاريزهاي كشور،  ي همهازاي كل در )٤٠(.دارند
اي آب چنان باال است ه ي سرچشمه شماره )٤١(.ندكن ميهزار متر مكعب آب توليد  ٢٠ثانيه 

  )٤٢(.كاريز وجود دارد ١٢٠٠ي كوچكي چون دشت نيشاپور،  كه در ناحيه

 ود، كشيدن آب ازش ميي ايران به كار برده ها بخشياري كه در بسياري هاي آب ديگر از روش
ود و با هر گاو، دو نفر كار ش ميي شش يا هشت گاو انجام  كشيدن آب به وسيله. چاه است

وناگون براي كشت بهاري به كار هاي گ هاي دور، در ناحيه اين شيوه، كه از زمان. ندكن مي
ي ايران از ها بخشافزون بر اين، در بيشتر . دبر ميار زيادي رود، كارايي خوبي نداشته و ك مي

  )٤٣(.ودش مي برداري بهرهاي براي كشاورزان  رودخانه و چشمه، به صورت گسترده آب باران،

ي گذشته كار آبياري و آبرساني به ها سدهاينگونه نتيجه گرفت كه در  توان ميدر پايان 
مه، كاريز و چاه، يعني از سرچشمه هاي بسياري چندين گونه، چون آب باران، رودخانه، چش

خته سا ميساني را براي هر دولتي ناممكن آبر ي ادارهانجام گرفته است؛ چيزي كه بازبيني و 
  .است

رديد، گ اقتصاد هايدروليك كه از سوي كارل ويتفگل پيشكش ي گمانهگونه كه گذشت،  همان
دنبال آن بود كه دليل وجودي ي انديشمندان ماركسيست، به ها ديدگاهدر راستاي 
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يد در با ميولي چيزي كه . جاري بودند خاورزمينتاريخ  ي همهاستبدادهايي را بيابد كه در 
كه همچنين اين مد، تنها يافتن دليل وجودي استبداد نبود، بلآ ميها  انديشه از پايان اين رشته

  كه دوش ميشناخته  ييها داد، خود مادر بسياري از نارساييي مهم بود كه استب انديشه
  .، تنها يكي از آنها بود"ايستايي اقتصادي و اجتماعي"

د توان مياينها و با وجود اينكه اين نگارنده بخش دوم آنچه را كه رفت، به سادگي  ي همهبا 
ي ها بخشهاي آب و هوايي و جغرافيايي ايران در  داده ي دربارهبپذيرد، ولي با آنچه كه 

ي ايراني، ها زمينويتفگل براي سر ي گمانهدوار است نشان داده باشد كه پيش آورده شده، امي
  .د درست باشدتوان ميبجز ميانرودان، ن

 ي ادارهود كه ش ميي اين گمانه كه در آن، گفته  بته بايد يادآور گرديد كه انديشهال
داري ياي پابر ميسته دليل مهتوان ميهاي آب و بخش بندي آن در ميان كشاورزان،  سرچشمه

از اينرو اگر براستي، حتي بيرون از . اي بسيار ريزبينانه و پرمايه است استبداد بوده باشد، انديشه
ي ماركسيستي نيز، و شايد بيشتر از ديدگاه كاركردگرايانه به اين گمانه بنگريم، و ها ديدگاه

 ي خشكها زمينديكتاتورها را نيز داراي كاركردهاي مهم همچون بخشبندي آب در سر
يي مانند مصر و ها زمينها را در سربپنداريم، آنگاه شايد بتوان دليل وجودي اين ديكتاتوري

گاه و بيگاه از ايران ، توجه داشته ها زمينبيشتر به اين سر هم اگر چه ويتفگل. چين پذيرفت
  .پيش از اسالم نيز در همين راستا نامبرده است

ژه به جهت اينكه و بوي  هاي آب و هوايي ادهايران به جهت دفالت نگونه كه رفت، ليكن هما
ي بزرگ استوار نبوده، با سرزميني چون مصر تفاوت  اش بر يك رودخانه هميستاد آبرساني

بوده، ولي شمار نل تر از رود نيخيلي كم ايران شايدفالت اگر چه توليد آب در . شته استاد
هداري كاريزها بسيار باال بوده ي ساختن و نگ رسيده و هزينه هاي آن به هزاران مي سرچشمه

نين هميستاد آبرساني براي و نگهداري چ كه اداره دنده مياينها نشان  ي همهدر نتيجه . است
هاي حكومتتوانسته سبب پايداري آن  نمي اين كاركرد ممكن بوده و از اينروان حكومتيك 

 .خودكامه بوده باشد

اي  تواند به گونه آمده، نشان بدهد كه اگر چه مي گارنده بر آن است تا افزون بر آنچه در باالن
باشد، ولي  وجود داشته ن استبداد و ايستايي اقتصادي و اجتماعيايك پيوند دراز مدت مي

اد آبرساني روشن توان از ديدگاه اقتص ميكمتر هاي ايراني، آن را  كم در سرزميندست 
پژوهش  اينهاي پايين  كه در بخش ، مانند آنچههاي ديگريها و گمانهيدگاهدساخت، بلكه 

البته اين در صورتي است كه اصل . مي توانند از اعتبار برخوردار باشند پيشكش شده  به درازا
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 ،داري راهاي سرمايهاصلي پذيرفته شده بپنداريم و كانون ايستايي فرهنگي و اقتصادي را
  .هاي پيشرفت بپذيريمونهنم به عنوان معيار و ،ه رايج است، بدانگونه كبدون پرسش و نقد

  ي اخالق پروتستاني وبر درباره ي ماكس گمانه) ٣-٣

اي است كه بيرون از  ي اخالق پروتستاني، نخستين گمانه ي ماندگار ماكس وبر درباره گمانه
مثبت و از سوي  هرماز سوي برخي  يست زده شد و به زوديميدان گمانه پردازان ماركس

ي ليبرالي خورد منفي گمانه هربرخي ديگر م.  

داري جديد در ميان  كه عامل اصلي پديدار شدن سرمايه ي وبر بر اين پايه استوار است گمانه
بوده  ايشان ، عامل فرهنگي و ديني(Johannes Calvin 1509-1564) نيپيروان كالو

شند، كار و پس انداز را از با ها مي ن كه گروهي در ميان پروتستانيپيروان كالو. است
بدان گونه كه زندگاني آن دنياي آنها را در روز  ؛پنداشتند هايي ديني خود مي لتفضي

  )٤٤(.نمايد رستاخيز نيز تعيين مي

هاي ديگر دنيا  ها و مذهب اخالق را در ميان دين ماكس وبر بر اين باور بود كه اين گونه
در . ژرف است ن استوار ويتوان يافت؛ يا دست كم بدانگونه كه در ميان پيروان كالو نمي

توانست تنها  داري بود، ميهزي به نام انقالب صنعتي و سرمايچي چنان جنبشي كه آغاز ،نتيجه
  .بروز نمايد ونه جاي ديگري ي در ميان چنين مردم

 توان امروزه مي. توان ناديده گرفت ي وبر را از ديدگاه جامعه شناختي به سختي مي گمانه
دي بلكه در ، نه تنها از ديدگاه اقتصافرهنگ ي آنكه  ن دهندههاي فراواني را يافت، نشا نمونه

در حاليكه از ديدگاه ماركسيستي، . كند مهمترين نقش را بازي مي ،ها بسياري ديگر از ميدان
چيزي كه . تواند باشد هاي زيربنايي مي ي داده فرهنگ به جهت روبنايي بودنش، تنها فراورده

 سخن در . شناسي استا فرهنگ غيرمادي از ديد جامعهشود، هماناينجا فرهنگ ناميده مي
هاي غيرمادي كه در ارزش ي نقش فرهنگ ي ماكس وبر و درباره پذيرفتن يا نپذيرفتن گمانه

. گنجد ر دراز خواهد بود و در اينجا نميبسيا ها جلوه كرده بود،اجتماعي و ديني كاوانيست
هاي ارزشدانيم كه  است كه ما براستي نميي گردد اين بايست يادآور چيزي كه در اينجا مي

هاي  رزمينهمانند آنچه كه در ميان پروتستان ها وجود داشته است هيچگاه در س اجتماعي 
  !؟!؟ايراني پا نگرفته باشد

ند پژوهشگراني كه بر روي اي پذيرفته شده است، هست ي گسترده گر چه نگرش وبر به گونها
اين . اند ي ديگر انگشت گذاردهها ستاني و آيين جامعهها ميان ارزش اخالق پروت همانندي

هايي همانند با  ي آسيايي وجود ارزشها اند تا ببينند آيا در ميان جامعه پژوهشگران كوشيده
ي  اي كه امروزه براي رد نظريه نمونه )٤٥(نجامد يا نه؟ا ها، به پيشرفت اقتصادي مي پروتستان
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ها،  نگيز مهاجران آسيايي، بويژه هنديادي شگفت اشود، پيشرفت اقتص ماكس وبر آورده مي
  .باشد در انگلستان مي

رهنگي از تعبيرهاي ف -هاي ديني  وجود دارد، نمايانگر آنكه، زمينههاي جالبي  همچنين نمونه
شود كه دانشمنداني در كشورهاي  هاي اقتصادي جلوگيري نموده و گفته مي گوناگون مفهوم

م (براي نمونه از محمد شيباني  )٤٦(.هاي مهمي در اقتصاد بنگارند اند رساله نستهمسلمان توا
ود و كتابي درباره ش شود، كه از پيشتازان مكتب حنفي شمرده مي نامبرده مي.) م١٠٤٠

ها پيش از ريچارد استيل، سخن  شيباني، سده. در اقتصاد را نوشته است) ٤٧("درآمد"
هاي اقتصادي  بر سر راه فعاليتگويد كه  هايي مي ي كنار گذاشتن تعصب درباره
  )٤٨.(اند ايستاده

هاي گذشته به  ي شود اين است كه در ايران دورانبايست در اينجا يادآور چيزي كه مي

نامد  وبر پروتستاني ميماكس بدانگونه كه  ،يتوانيم از وجود داشتن يا نداشتن اخالق سختي مي

هاي  ي فراواني و شايد تا زمانهها اين بيشتر از آن رو خواهد بود كه سده. سخن بگوييم

شود گفت كه به  كنوني، تنها شهرنشينان كه خود بخش بسيار كوچكي از مردم كشور بودند، مي

ها هايي كه بيرون از اين شهر فرهنگ سرزمين .پايبند بودند اخالق و كردار و باور آيين رسمي

در نتيجه . ن بودندبسيار گوناگو هاي زيستي آنها ريشه داشته و بودند، در باورهاي كهن و داده

توان  وبر انجام داده است، تنها مي ماكس ، آنگونه كهخاورزمينكشورهاي  هاي با بررسي آيين

 .ها داوري نمود هاي بسيار كوچكي از اين جامعه ي بخش درباره

خاورزمين كه در كشورهاي  دنده ميي فراواني در دست است كه نشان ها گزارشهمچنين 
كارگران شهري نياز به  هاي بزرگ اي بوده است كه گروه اي اقتصادي به اندازهه پيشرفت 

ي زيادي به  يم به اندازهتوان مي هاي صنفرسبا بر. ود را يافته بودندي خ ويژه هايصنفايجاد 
جه به آنكه در پايين، بيشتر با تو. ببريم پي خاورزمينچگونگي پيشرفت يا پسرفت صنعتي در

نيز به نابودي صنف و فرود آن را  توان ي اسالمي بوده است، ميها دورهز در آغا شكوفايي 
هاي تاريخي  توانسته چرخه بدشگون پديده تمدن شهري تعبير نمود كه تنها عامل براي آن مي

  .بوده باشد كه به آن به درازا پرداخته خواهد

  خاورزمينصنف و روش صنفي در )  ٣-٣-١

ي اموي و ها خاندانفرمانراني  ي خواهد شد، در دوره همانگونه كه پس از اين يادآوري
هاي پيش به جا مانده بود، همچنان  هايي در اقتصاد شهري كه از دوران عباسي، فعاليت
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هاي صنفي در اين زمان براي ما به  ي فعاليت يي در زمينهها گزارشاز اين رو، . شد پيگيري مي
  .جا مانده است

صنفي زمان فرمانراني عباسي، اگر چه بسيار ديگر گونه، باز برخي بر اين باورند كه سازمان 
از ديدگاه گروهي ديگر، هر چند آن، از  )٤٩(.ي سازمان صنفي بيزانس بوده است مانده

سازمان صنفي زمان ساساني و بيزانس تأثير پذيرفته بود، ولي سازمان صنفي خاورميانه به 
  )٥٠(.دبرجسته اي دا ي هچهرجنبش قرمطيان بود كه به آن  راستي دستاورد

اشته باشد، در هر بايد يادآور شد كه سازمان صنفي در خاروميانه، سرچشمه در هر كجا كه د
هاي بزرگي از صنعتكاران، كارگردان و برزيگران بود كه از سوي  حال واكنش توده

  )٥١.(رده و به بندگي كشيده شده بودنداشغاگران بيگانه گرد آو

ي امپراتوري عباسي به گسترش اقتصاد  هايي در همه در بغداد و شاخه انكي، با كانونيروش ب
كار در شهرها به وجود آورده  ي الزم را براي گرد آمدن سرمايه و پولي ياري كرده و زمينه

هاي تكنيكي نبود، بلكه گرد آمدن كارگران  ولي پيشرفت صنعتي به جهت نوآوري )٥٢(.بود
  .هاي ديگر و گرفتن برده بود سرزمين ورش بهيي سياست  در شهرها، نتيجه

هيه نيروي كار مجاني براي شد، با آرمان ت ها كه از سوي بانكداران پشتيباني مي اين يورش
هاي  در چنين روزگاري توده )٥٣(.گرفت زارهاي بزرگ انجام مي هاي شهري و كشت كارگاه

 ي تهبه گف. خود پرداختندي  به سازمانده پرچم يك روستاها زير كارگر پراكنده در شهرها و 
از  ،امپراتوري بيزانس مانندي صنفي خاروميانه ها سازمان، روشن نيست كه )Cohen(كهن 

ي ها سازمان) ٥٥(ي اروپا  ي ميانهها شدند و يا اينكه مانند سده مي )٥٤(سوي دولت بازبيني
اگر چه  )٥٦(!؟!؟.ندكرد ميبازي  اي زندهان خود نقش اروخودرويي بودند كه در زندگي پير

، دولت تالش فراواني در بازبيني آنان گويند ميسخن   ها صنف از خودرويي ها گزارشبيشتر 
لت به پيگرد آنان ي خليفه ستيز سبب شد تا دوها جنبشبا ها صنفپيوند  . از خود نشان داد

 )٥٧(.شان هزار گونه محدوديت ايجاد كرده و حق قانوني آنان را باز ستاند پرداخته و براي
هاي نيرومندي چون صفويان كوشيدند تا در  هاي بعد هم، دولت در ايران در سده

سازمان صنفي در خاورميانه،  )٥٨(.هاي صنفي دخالت كرده و به بازبيني آنان بپردازند سازمان
اقتصادي شگرفي بود؛ هر چند آنگونه كه بايد و شايد مورد بررسي قرار  -اجتماعي  ي ديدهپ

ي پس از يورش مغول به جا مانده، ها زماني صنف از  هايي كه درباره نوشته )٥٩(.نگرفته است
ي  هاي ويژه و رسم و آيين "دستور"نشانگر آنند كه هر صنف داراي يك قانون داخلي، به نام 

  .خود بوده است
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او كار خزانه داراي و دبيري صنف را . شد رهبر صنف از سوي خود صنعتكاران برگزيده مي
هاي پس از او  صنفي ايستاده بود و ردهرهبر در باالترين رده در سازمان . داد مينيز انجام 

مدت  )٦٠(.ها و در آخر شاگردها يا مبتديان ريش سفيدان، استادان، ثاني: عبارت بودند از
هاي نزديك در ايران  در روشي همانند اين كه با گذشته. فراگيري يا شاگردي نيز معين بود

و تنها ممكن بود خوراك و جايي براي  شد رد مزدي پرداخت نميوجود داشت، به شاگ
آوردند و در  پيروان صنف، نماز خود را در مسجد محل به جا مي. خواب به او داده شود

از . انداختند و سينه زني خود را به راه مي زنيي زنجير روزهاي عزاداري نيز از همانجا دسته
 :اشتي خاورميانه و اروپا وجود دهاصتفهاي زير ميان ديدگاه لويس، ناهمانندي

شدند، در  هاي دولتي سازمان داده مي هاي اروپايي كه از سوي دستگاه بر خالف صنف. ١
هاي خودرويي بودند كه در پاسخ به نيازهاي صنعتكاران و  سازمان ها خاورميانه صنف

ا با آنان دشمني كارگران به وجود آمده و نسبت به فرمانرانان بدگمان بوده و گاه آشكار
  .ورزيدند مي

ي اروپايي آن، استاد، صنعتكار و شاگرد در يك  در سازمان صنفي خاورميانه، به خالف گونه. ٢
و صنعتكاران طبقه با پيوند نزديك باقي ماندند؛ در حالي كه در سازمان صنفي اروپا، استادان 

اين گسستگي خود به ند كه برخي بر اين باور. ي همستيز تبديل شدند در پايان به دو طبقه
   )٦٢(.شكوفايي آنان انجاميد

ي اروپايي آسوده  ها و ستيزهاي دروني گونه هاي خاروميانه، از جدايي از آنجا كه صنف
اي بود كه  اين چهره. را همچنان نگاه داشتندمردمي و برابري خواهي خود  ي چهرهبودند، 

به خود گرفتند؛ به هنگامي كه به عنوان هاي دهم و يازدهم،  شان، در سده در آغاز پيدايش
  .شورشي، در برابر اقتصاد بهره كش پولي آن زمان بروز كردند

ند، داد ميي مسيحي را به خود راه نها هاي اروپايي كه حتي فرقه ناهمانند باصنف. ٣
  .پذيرفتند مسلمانان را به يكسان به خود مي هاي خاورميانه يهوديان، مسيحيان و صنف

وري هاي خاورميانه هيچگاه تنها يك سازمان پيشه ي اروپايي خود، صنف نند با گونهناهما. ٤
هاي نزديك،  ن پديدار شدند، تا به همين گذشتهاز روزي كه از ميان جنبش قرمطيا. نبودند

اي پيشه، به اند كه پا به پ قانون اخالقي و معنوي بوده و دار ريشه )٦٢("انگارگان"آنها داراي 
  )٦٣.(شدند آموخته ميكارآموزان 

هاي خاورميانه در  اقتصادي خاورميانه سبب ديگرگونگي صنف -ي اجتماعي  اگرچه زمينه
 .توان همانندهاي فراواني نيز در ميان آنها پيدا كرد ي اروپايي شده بود، ميها با صنف سنجش



 

٢٠ https://zagrosecology.com/ 

 

بيش ش ي نوزدهم، افزاي وري در سده هاي مركزي و كاهش رونق پيشه با سر بر آوردن دولت
ز رو به نابودي نهاده و جز ها ني ي كاالهاي صنعتي اروپايي به خاورميانه، صنف از اندازه

  )٦٤(.چيزي از آنان به جانمانده است ،هايي اندك نشانه
، هاي سياسي فراز و نشيببا وجود . ها آغاز شد ها، از زمان فرمانراني عرب ماليات بستن بر پيشه

ي يك  هر پيشه، بر پايه .ياد دگرگون نشدنمود، ز داخت ميهر پيشه پر كه ان مالياتيميز
  )٦٥(.پرداخت خود، به دولت ماليات مي يد ساالنهحساب كلي از سو

توانستند، تنها  وران نمي ايران آمده است كه آن زمان پيشه ي نوزدهم در يك گزارش از سده
بايست به  ميبسياري در نتيجه، . به دست بياورند ي خويش هزينه زندگي خود را با پيشه

ولي براي همين كارهاي باغداري . پرداختند ديگري چون باغداري و كشاورزي مي كارهاي
  .شد رزي نيز از آنان ماليات گرفته ميو كشاو

پرداختند، كه ميزان آن بيشتر از ماليات مستقيم  بايستي ماليات غير مستقيم نيز مي وران مي پيشه
ن آنها را به بيگاري واداشته و كارهاي ساختماني خود را بر افزون بر اين، فرمانرانا. بود

-در اين زمينه، پيش از همه فشار بر دوش ساختمان )٦٦(.آوردند ي آنان به پايان مي گرده

ه با وجود ماليات ي نوزدهم نمودار آن است ك همان گزارش از سده )٦٧(.كاران وارد آمد
ها و گاه  ها، پل ان را به بيگاري براي ساختن كاخپرداختند، دولت آن وران مي سنگيني كه پيشه

  .حتي يك شهر واميداشت
وران آزاد، دو گروه ديگر نيز وجود داشتند؛ يك ي پيشه ي نوزدهم ايران، بجز توده در سده

بايد يادآور شد، كه . رتگروه در خدمت دربار بود و گروه ديگر وابسته به ديگر دارندگان قد
شدند، گرد هم  خوانده مي "همكار"ه هاي صنفي ك دند و در سازمانوران آزاد بو اين پيشه

ها پرداختند و  ه جاي شاگردي، به كار در كارخانهدر اين زمان، همچنين برخي ب. آمده بودند
هاي ميان صنف را  بندي جديد پا گذاشتند؛ بدون آنكه رده داريدر نتيجه، به دنياي سرمايه

 )٦٨(.ندكه در اروپا رخ داد، آزموده باش

ي ايستايي اقتصادي  ه دربارههاي زده شد با توجه به آنچه كه پيش از اين در رد گمانه
اريخ ي اين نگارنده كه بر پايه طرحي از ت هاي آينده گمانه آورده شد در برگ خاورزمين

 .گردد استوار است، پيشكش ميو خاورميانه ايران 

  اجتماعيهاي تاريخي و پسروي  طرح چرخه بدشگون پديده) ٤

 ها اي از پديده ي بستهها چرخه، تكرار و خاورميانه خ سياسي ايرانيتار ي چهرهترين  برجسته
ي زنجيري هستند كه در درازاي تاريخ  هاي به هم پيوسته همچون حلقه ها چرخهاين . است

  : هاي زير بود ي پديده اين سرزمين كشيده شده است هر چند در بر گيرنده
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 ، )٧٠(رها يا كانون )٦٩(گرا ي كانون ، بنيانگذاري يك فرمانراني خودكامهيورش نيروي بيگانه
  .ي نيروهاي بيگانه ي هرج و مرج و يورش تازه دوره

ي پيش و پس از اسالم  همانگونه كه پيش از اين يادآوري گرديد، تاريخ ايران به دو دوره
ها از سوي  يورش ي ي دوم بنگريم، خواهيم يافت كه همه اگر به دوره. تقسيم شده است

   )٧١(.ي كوچ نشين بيگانه بوده استها ايل

گيري سازترين عامل در شكل ترين و سرنوشت كهن ستيز ميان كوچ نشينان و يكجانشينان،
گرايي  توان در دوگانه ي اين ستيزه را مي هاي پيشين، جلوه در دوره. باشد تاريخ ايران مي

نشينان عربستان آنها سخن از پيكار ايرانيان با كوچ  هاي شاهنامه يافت كه در زرتشت و داستان
 ي ي بومي در دورهها خاندانكه هايي  ي زمان ولي در همه )٧٢(.رود و آسياي ميانه مي

هاي نيرومند خويش  بزرگي را بنياد نهادند، با ارتش هاي نخستين تاريخ ايران، امپراتوري
  .يندتوانسته بودند از پيشروي كوچ نشينان جلوگيري نما

نشيني در ي باال، ديرپايي زندگي كوچ نامبرده )٧٣(مهمترين عامل در ماندگاري همستيزي
چنان بود  ع طبيعي آسياي ميانهبه ويژه وض. بوده است آسياي ميانه و مغولستان يها سرزمين

زندگي يكجانشيني در آنجا را ، اورزيآب و زمين كشهاي خشك و كمبود  با كوهستان كه
هاي كوتاه مدتي را براي كوچ نشيناني،  د چراگاهتوان باران فصلي تنها مي. تخسا ميدشوار 

افزايش جمعيت، خشكسالي و  هر از گاه،. كه هميشه در حال جابجايي هستند، ايجاد كند
شي از بجز اينها تاراج، بخ. كشاند ي دور ميها هاي ايلي، گروهي را به سوي سرزمين جنگ

ي آنان، گاه به گاه، نيروي  سازمان اجتماعي بسيار ويژه. ترف روش توليد آنان به شمار مي
  )٧٤(.وردآ سياسي و جنگي زيادي را در دست گروهي گرد مي

كند  زندگي سخت كوچ نشيني و خطرهايي كه در آن وجود دارد، كوچ نشينان را وادار مي
جتماعي ساخت ا. نمايند جنگي توجه بسيار )٧٥(به ارزش اجتماعي جنگاوري و زبدگيكه تا 
ي همبستگي،  كه سازنده پرورانند، هايي را مي ها و سنت است و رسم )٧٦(گرايان، آغازين كوچ

چراني به خود زندگي كوچ نشيني و روش توليد گله. باشد ها يا عضوهاي ايل مي ميان اندام
ساخت اجتماعي  كند؛ در پايان، اي است كه نياز فراوان به همكاري گروهي ايجاد مي گونه

در روزگار خود، به  ابن خلدون،. نمايد تر ميساالر اي، برابري گرا و مردم ن را تا اندازهآنا
او  )٧٨(.گرايان در ستيزشان با شهرنشينان توجه نموده بودكوچ )٧٧(هاي چنين شايستگي
كه زندگي شهرنشيني و كشاورزي، در گذشته امكان رسيدن به چنين  دده ميهمچنين نشان 

  )٧٩(.نداشته استساخت اجتماعي را 
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گرايان ي كوچ توانند زندگي روزمره هاي بدشگون طبيعي، مانند خشكسالي و سيل، مي پديده
را به جنگ با  ها ايلب و چراگاه يا افزايش جمعيت، اگر چه كمبود آ. را يكجا به هم بزنند

هاي  وند، در برخي موقعيتش هاي ديگري را نيز موجب مي دارند و بحران يكديگر وامي
فراواني را  يها ايلند توان ها مي همان پديده) بويژه هنگام ناتواني جنگي شهرنشينان(تاريخي 

  .هاي يكجانشينان با يكديگر هم پيمان نمايند براي يورش به كانون

-چند، كه بجز شايستگي جنگي، فرهنگ مادي كوده ميهاي تاريخي همچنين نشان  گزارش
توان شترهاي  براي نمونه، مي. دكر ميبر يكجانشينان ياري شان  گرايان نيز، آنان را در پيروزي

هاي خشك پيش بروند، و يا  توانستند در سرزمين هاي بدوي را نام برد كه مي كويري عرب
  .پيمودند هاي كوهستاني را مي ي تركي كه به خوبي سرزمين شترهاي دو كوهانه

 
هاي دو آب و  داشتند، كه توان ارپاي باربري راها چ ترك )٨٠(با اين شترهاي دو كوهانه،

زارهاي شننور با وجود آنكه در اصل، جا. خورد هاي خود آنان نيز مي ش، به خواستايهواي
هاي  اين شتر، بهترين ابزار براي اشغال سرزمين )٨١(رگه يا اصيل ي يك همواره بوده، گونه

و دو  )٨٢(يك كوهانهگيري ميان شترهاي  سوي ديگر نسل دو رگه، با جفتاز . كوهستاني بود
هاي گوناگون، تنها زماني پرورش داده شد كه آنها نيازمند جانوري شدند كه  كوهانه به اندازه

شترهاي دو كوهانه . يردقرار گ برداري بهرههاي گرم مورد  به همان اندازه بتواند در دشت
ي آنها  اندازه. تندكي بودند و در نتيجه ايستادگي خوبي در برابر سرما داشنُهاي تُ داراي پشم

به جاي اينكه بلند باشند كشيده بوده و با پاهاي نيرومندشان با كوهستان، و  بسيار خوب بود، و
ها بستگي به  عرب از سوي ديگر )٨٣(.هاي سنگالخي و پرشيب سازگار بودند در كل با سرزمين

ن سازگاري هاي گرم بوده و با كوهستا شترهاي يك كوهانه داشتند كه جانوري براي دشت
  )٨٤(.نداشت

هاي فراوانشان، كه يكي پس از ديگري سوار  توانستند به جهت اسب ها مي مغوالن همانند عرب
ي مغوالن داراي  همه ،ر اينهاافزون ب. شدند، روزهاي فراوان را پشت سر هم به پيش بتازند مي

يان مغول زير فرمان جنگجو )٨٥(.ي بسيار زيادي براي جنگ بودند ها و ابزارها پيشرفته شيوه
 )٨٦(.چنانچه مجازات فرار و كارهاي همانند آن مرگ بود. انتظامي بسيار سخت قرار داشتند

گرايان به هاي بسياري ناتواني جنگي يكجانشينان را در رويارويي با كوچ  از سوي ديگر عامل
گي داشتند و ان به زمين وابستكشاورز. ترين آنها نداشتن تحرك بود آورد كه برجسته بار مي
سر كشور هاي كوچكي در سرا اهيان مزدور بود كه به صورت گروهجويي كار سپ جنگ

توانايي  ،چنين لشكري از سپاهيان مزدور. هاي ناهمگوني داشتند پراكنده بودند و وفاداري
توانست داشته باشد كه زير فرمان  گرايان را تنها هنگامي ميكوچ ايستادگي در برابر يورش



 

٢٣ https://zagrosecology.com/ 

 

ي دوم تاريخ  دورهگرا دست كم در  ولي فرمانراني كانون. متمركز قرار گيرديك قدرت 
  )٨٧.(بسيار كمياب بود ي ديدهايران يك پ

يران با هاي تاريخي ا پديده ي چرخهگونه كه پيش از اين گفته شد، نخستين بخش از  همان
  :از ي بدشگون يورشگران عبارت بودند توشه و ره. گردد يورش چادرنشينان آغاز مي

هاي اجتماعي و ختماعي و اقتصادي يعني نابودي ساي دستاوردهاي اجت نابودي همه -ا
  .ناسازگار بودند يكجانشينانهايي كه براي اجتماع ختااقتصادي و جانشيني آنها با س

  .هاي مادينابودي و تاراج ثروت -٢

 و شهروندان ناگزير يزگر يا زوري كوچاندن كشتار، با روستاها و شهرها نمودن مسكوني غير ۔٣
   .شينانروستان

  :در اينجا بازگو نمود) مشتي از خروار(هاي اندكي  توان نمونه هاي باال، مي براي دريافت نكته

هاي كوچ نشينان، به نابودي  د كه هر يك از يورشنده ميهاي تاريخي نشان  گزارش
اين . آنجاميد مي نشينيكجا مردم هاي ها و سده دهاي فرهنگي، علمي و اقتصادي دههدستاور

ند، و از آنجا داد مياي نشان  ي شهرنشيني و روستايي دشمني ويژهچادرنشينان، نسبت به زندگ
هاي تازه بودند، با كشتار و زور كشاورزان را وادار به گريز  پي چراگاهكه، تنها در 

ي شهرها  نهنه تنها به ويراني وحشيا) ٩٠.)(م١٣٠٤٠م (برخي چون چنگيزخان ) ٨٩(.نددكرد مي
دانشمندان و هنرمندان را با خود به مغولستان  )٩١(ي صنعتگران، و روستاها پرداختند، بلكه همه

، خاورزميني تاريخ  يورشگران در همه. دبرده و آشفتگي پشت سرشان بجاي گذاشتن
دي شهرهاي بزرگ و نابو )٩٢(ها، تخت كردن نگري خود را با آتش زدن كتابخانهويرا

  )٩٣(.گذاشتند اورزي به نمايش ميهاي كش زمين

اي،  هاي گسترده در سرزمين ،ها ها و به ويژه پس از يورش مغول هاي اين دوران پس از يورش
يك ناامني كلي كه اين . هاي فراوان در زندگي يكجانشينان پديدار گرديد دگرگوني

هاي كوتاه  ني كه براي يافتن چراگاه به كوچها پديد آوردند، سبب شد تا كشاورزا ورشي
از اين رو بود . دازندزدند، روستاهاي خود را رها كرده و به زندگي چادرنشيني بپر دست مي

  )٩٤(.هاي ايلي بزرگي چون كوچ نشينان فارس زبان بختياري به وجود آمدند كه اتحاديه

گرايان با زندگي يكجانشيني به بازگويي اين بسنده خواهيم براي نشان دادن دشمني كوچ. ٢
د، بلكه كوشيدند تا د كه آنان نه تنها هر آنچه را كه بردني بود با خود به آسياي ميانه بردنكر

آنان شهرهاي بزرگ را ويران كردند، . ي زندگي يكجانشيني را از ميان بردارند هرگونه نشانه
ه هاي انگور را از ريشه درآورد ها را با خاك يكسان كردند، درخت ها را برافكندند، قلعه جنگل
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 ي همهو اين تنها كار يك گروه از آنان نبود، و  )٩٥(.هاي ميوه را نابود ساختند و باغ
ند كه كن ميي تاريخي نمايان ها گزارشبراي نمونه، . گيرد ميهاي يورشگر را در بر  گروه
ي شمال باختري ايران را پياپي به يغما بردند، كه گرسنگي همه ها زميننان آنچنان سراتركم

ي درياچه  ي كنارهها زمينهايشان به ارمنستان، اروميه و سر ورشيآنان در . گرفت جا را فرا
نه تكه ناني در دست كسي "نگار، زبان تاريخوان، به چنان ويراني و تاراجي دست زدند، كه 

 )٩٦(."جا ماند و نه گياهي بر روي زمينب

پس از رفتن . جاي نهادندهاي مردم را به بردگي برده و قحطي به  هنگام بازگشت نيز بچه به
ميالدي چنان گرسنگي هولناكي همه جا را فرا گرفت،  ١٤٣١و  ١٤٣٠ي ها سالتركمانان، در 

تنها . ي خود پرداختند هاي زنده گوشت سگ و الشه مرده، و حتي بچه كه مردم به خوردن
ت كه ولي در همان وق )٩٧(.در تبريز، هزاران نفر آشكار به خوردن گوشت انسان پرداختند

ه و بار مردم نااميدانه نيازمند پول و زمان براي نوسازي بودند، تركمانان باز هم پديدار شد
  )٩٨(.هاي ميوه پرداختند ها و ويراني باغ ديگر به بر كندن تاكستان

شهرها و روستاها از جمله كارهايي بود كه در هر يك از  )٩٩(كشتار و مردم زدايي. ٣
. م١١٤١-٤٢براي نمونه، هنگامي كه سلجوقيان در سال . شد ميل هاي بيابانگردان دنبا ورشي

و چون مغوالن همين شهر را،  )١٠٠(ه كشتار بزرگ مردم شهر پرداختندبه مرو يورش بردند، ب
آنگاه . مردم را در مدت چهار شبانه روز از شهر بيرون آوردند ي همهگرفتند . م١٢٢٠در سال 

ه بردگي جدا كرده و پس از آن دستور داده شد تا بقي چهارصد نفر صنعتكار و كودك را براي
در ميان سربازان  اي گونهپس مردم را به . ي شمشير بسپارند از مرد و زن و كودك را به تيغه

  )١٠١(.كردند كه هر يك از آنان، توانست به كشتار سيصد تا چهارصد نفر بپردازد مغول پخش

ند، آنان پي در دهد ميا وجود دارد كه نشان ه مغول ي دربارهي تاريخي فراواني ها گزارش
به ارمغان  خاورزمينديگر مردم شهرها و روستاهاي پي همين سرنوشت دردناك را براي 

   )١٠٢(.آوردند

ي فراواني، ها سالسد، در خراسان بزرگ و فالت ايران، هر شهر و هر روستا، نوي ميجويني 
نگار، به زبان اين تاريخها قرار گرفتند، كه  چندين و چند بار چنان مورد تاراج و كشتار مغول

ي فراواني شمارهاي مردم افزايش يابد، باز هم جمعيت به ها نسلاگر تا روز رستاخيز، در "
  )١٠٣.("كه پيش از مغول بود نخواهد رسيديك دهم آنچه 

 انسان، در هر ي هزاران هزار تيمور شهرها و روستاهاي بيشماري را ويران ساخت و از كله
  )١٠٤(.زمين، مناره ساختخاورگوشه و كنار اين 
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براي . گرفت ه بسيار مورد يورش و ستم قرار ميبود، ك قفقازي مهم ها بخشگرجستان يكي از 
ي  كله ١١٤٦اي از  ي شهر، مناره نمونه يكبار كه شاه جهان قره قوينلو آنجا را گرفت، بر دروازه

  )١٠٥(.فتنفر ديگر را به اسيري گر ٩٤٠٠انسان ساخت و 

ي  شش ماه آزگار اصفهان را در محاصره. م١٧٢٢در سال  )١٠٦(ي افغانها ايلهنگامي كه 
. سخت خود قرار دادند، مردم گرسنه به گوشت گربه و سگ و موش و حتي انسان پرداختند

هشتاد هزار نفر از گرسنگي و . ها تلنبار شده بود انسان ي ديدهي گن هاي شهر از الشه خيابان
جان خود را از دست دادند كه خود چهار برابر آنهايي بود كه در جنگ كشته شده  بيماري

   )١٠٧(.بودند

هجدهم نادرشاه در يورش خود به قندهار مردم كرمان را چون  ي سدهدر حالي كه در 
نوزدهم، آقا محمدخان دستور داد تا پيش از كشتار مردم  ي سدهدر  )١٠٨(چارپايان بار كرد،

همچنين گزارش شده است كه آقا محمدخان دستور . شان تجاوز نمايند زنانهمين شهر، به 
او سوگند خورده بود كه اگر . داد تا بيست هزار چشم از ديگر مردم كرمان را برايش بياورند

به همين جهت با . حتي يك جفت كم باشد چشم خود فرستادگانش را بيرون خواهد آورد
خودش دانه دانه چشمان  برابر ها را در چشمخويي بيمانندي دستور داد تا  درنده

  )١٠٩(.بشمارند

رفت، يعني نخستين  خاورزمينچ نشينان بيگانه به هاي كو يورشتا اينجا سخن از پيامدهاي  
ن كه ايم، همچنا ناميده "ي تاريخيها پديده ي تهبس ي چرخه" دوره از چيزي كه ما آن را

ي كشور از سوي فرماي، فرمانوره، يعني يورشها داراي سه د گفته شد هر يك از اين دايره
هرج و مرج، و در  ي دورهو آغاز  ها خانداننشين، پوسيدگي و فساد اين ي چادرها خاندان

شهرها و روستاها، بر روي  پس از يورش و ويراني آنها. يننشكوچ يي تازهها ايلپايان، يورش 
هاي اين كوچ نشينان  در نتيجه خان. ندگذاشت هاي پادشاهي خود را بنيان مي ها، سلسله ويرانه

  .نمودند در ميان خاندان خود موروثي مي ند و حكومت راشد ميتبديل به شاه و سلطان 

با ايجاد دربار آن را از  ي بيابانگرد بود، كهها ايلهاي درآمد براي  تاراج، يكي از سرچشمه
هاي ديواني را به راه  ي، دستگاهياري ديوانساالران بوم يستي بهبا ميدر نتيجه . ندداد ميدست 

  .اي را به جريان بيندازند اخته و هميستاد مالياتي ستمگرانهاند

كه ديگر چون نياكانشان زندگي  شد مياي پديدار  گر تازهبا گذشت زمان، خاندان حكومت
ند تا از شد ميبهمين جهت، آنان وادار . ندشد ميچادرنشيني نداشته و با ايل خود جابجا ن

  .گي و نياز خود به نيروي جنگي ايل كاسته و به ايجاد لشكري مزدور بپردازندوابست
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زدور هايي از سربازان م دسته.) م ٨٣٣ - ٨٤٢. ف(عباسي  ي خليفهبراي نخستين بار، المعتصم 
ي ناامني  ها برايش سرچشمه اگر چه همين ؛ترك را براي امنيت خود و دربارش بوجود آورد

ي چادرنشين و از آنسو بستگي ها ايلمعتصم، يعني كاستن وابستگي به اين روش ال )١١٠(.شدند
ي حكومتگر ها خاندان ي همهپيدا نمودن روز افزون به يك ارتش مزدور، فرايندي بود، كه 

  .نهادند يست پشت سر ميبا مي

هايي چند،  در نتيجه به دليل. گشا باشدمشكلست برايشان توان مياين روش، در دراز مدت ن
از همه مهمتر به جهت هخامنشي شوند؛  ستند همانند ارتشي چون ارتشتوان ميها ن رتشاين ا

از  شده خاليكم و بيش افزون بر آنها يك سرزمين ويران و  .ي فرمانرانها نآخاندسرشت 
همه مازاد  اش ربوده شده بود، توانايي انباشت آن هاي مادي ثروت بيشتر، كه شباشندگان

هاي ديواني پيچيده و زندگي  گ، دستگاهواند بار سنگين يك ارتش بزرسرمايه را نداشت تا بت
 Patrimonialismماكس وبر اين گونه فرمانراني را . درباريان را بر دوش بكشد يهزينهپر

ي كشور شمرده ها زمين ي همهصاحب  ،در اينگونه فرمانراني، پادشاه يا سلطان. مي نامد)١١١( 
ولي پادشاه، روز به روز، بيشتر به ارتش . گذارد ان به ارث مين را براي بازماندگود و آش مي

اي  نتيجه براي خشنود كردن آنان چارهيابد و در  ر خود و ديوانساالران وابستگي ميمزدو
  )١١٢(.را به سوي فقر و گرسنگي بكشاند را افزايش داده و كشاورزي ها مالياتندارد جز آنكه 

ي ها، پس از رسيدن به پادشاه مي ناميم، زيرا خان "خان ساالري"ما اين گونه جامعه را 
بايد يادآور . تنددانس ميرا از آن خود  ها زمين ي همه ،شان همچنان مانند زمان بيابان گردي

باز هم  )١١٣(زمين يكشي سنگين از روستاييان و اجارهگيري و بهرهشويم كه با وجود ماليات
به . شدبسيار سخت ميگسترده  يساالر ديوانلشكر بزرگ و ي يك  امكان گردآوري هزينه

هاي بسيار كوتاه، مانند  كه بجز در زمان دهد ميبررسي تاريخ ايران نشان  ،جهت همين
نخستين آنها، يك فرمانراني  هايو جانشين.) م١٥٨٧-١٦٢٩(پادشاهي عباس صفوي  ي دوره

شاه تهماسب دومين  براي نمونه )١١٤(.گراي نيرومند در ايران وجود نداشته استكانون
چنان ناتوان بود كه هنگامي كه سلطان سليمان عثماني با يك .) م١٥٢٤-١٥٧٥(پادشاه صفوي 

نفر را كه  ٧٠٠٠نست تنها يورش برد، او توا كشورشنفري به مرزهاي باختري  ٩٠٠٠٠كر لش
د هنگامي كه نيروي عثماني بغدا )١١٥(.شان هم مشكوك بود به جلوي آنان بفرستد وفاداري

را گرفت و تبريز را نيز چندين بار به دست آورد، تنها كاري كه از دست تهماسب آمد اين 
  .بود، كه پايتخت خود را از تبريز به اصفهان ببرد

رفتند و از  فرسودگي پيش ميو وي ناتواني بيشتر ها به س با گذشت زمان، هريك از اين سلسله
ي حتي پيش از آغاز اين ول. گرديد غاز ميآهرج و مرج  ي دورهسوم، يعني  ي دورهاين رو 
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بيدادگريشان،  ي همه، با وجود يادآور شدخاندان صفوي  ي دربارهنگونه كه دوره، هما
 .هاي ستمكار كوتاهي داشتند دست سرزمينشاني  ي گسترده پادشاهان در پهنه

هاي  ستانزمان ادر آن . به همين صورت در زمان قاجار نيز نيروي سياسي كشور متمركز نبود
را ميان خود و مركز بخش  ها مالياتگوناگوني بودند، كه تنها  هاي كشور زير فرمان شاهزاده

اين شاهزادگان بخشي از درآمدشان را براي نيرومند ساختن خود، در برابر  )١١٦(.نددكر مي
و  يك خط روشن ميان استاندار، رئيس ايل، زميندار بزرگ"بجز اينها . دندبر ميمركز به كار 

و كار  كرد مياين حالت كار شورش را براي آنها آسان . ي لشكر كشيده نشده بود فرمانده
، .)م١٧٩٦-١٧٩٧(قاجار لشكر آقا محمدخان . نمود بازبيني با كنترل پادشاه را ناپديدار مي

ست آنان توان ميبيشتر از هفتاد تا هشتاد هزار سرباز نداشت و در آمدش چنان كم بود، كه ن"
  )١١٧(."تر از شش تا هفت ماه در سال نگهداردرا بيش

با  )١١٨(پادشاهان قاجار خودكامگاني بودند بدون ابزار خودكامگيي آبراهاميان، به گفته
ارتشي، كه بيشتر از يك سازمان كاغذي نبود و سربازاني كه آموزش و جنگ افزار درستي 

ما ) ١١٩.(ي در شهر بگذرانندكاسبي و دالليستي زندگاني خود را از راه با مينداشتند و 
هاي فراواني در دست داريم نشانگر آنكه در تاريخ ايران هميستاد نيروهاي سياسي هميشه  نمونه

-ميولي همچنان يادآور  )١٢٠(.رهايي بوده است گرايي و كانوندر حال نوسان، ميان كانون

گرايي آنچنان كانونهاي  ، كه در دوران دوم تاريخ ايران بر خالف دوران نخست، زماندشو
يد كه در نما ميمهمتر اينكه چنين . آنها را حتي ناديده گرفت توان ميكوتاه بوده است كه 

زمان فرمانراني شاه عباس صفوي، ايران توانست به  مانندگرا، ي كانونها دورهبرخي از 
ي خونين ها دورهبا وجود اينكه اين زمان يكي از . هاي اقتصادي دست يابد بسياري از پيشرفت

هاي  بازرگاني و راه و ترابري پيشرفت ي كشاورزي، صنعتها بخشتاريخ ايران است، در 
 كه پيش از يورش مغول بود، اي اندازهها به  اگر چه اين پيشرفت ؛ي به دست آمدفراوان
نشينان اين بود، كه اگر چه آنان با  فرمانراني كوچ ي دورهي ديگر ها گي ويژهاز  )١٢١(.نرسيد
، اصل ها نسلند، ولي حتي پس از شد ميت زمان و به نسبت در فرهنگ بومي جذب گذش
ي فراواني را ها سالنشين، كه ي كوچها ايلبسياري از . ندكرد ميخود را فراموش ن ي بيگانه

نادر شاه . مردندش ميدر اين سرزمين زندگي كرده بودند باز هم خود را نسبت به آن بيگانه 
ت، و به همين سبب احساس دانس ميود را از بازماندگان تيمور خ.) م١٧٣٦ - ١٧٤٧.ف(

نيز ادعاي  هاي عثماني داشت؛ چرا كه آنان وفاداري نسبت به پادشاه مغول هند و سلطان
  )١٢٢(.همين تبار را داشتند
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فتحعلي : سدنوي مي، از ايران ديدار كرد، .م١٨٢٢-١٨٢١ي ها ساليك جهانگرد اروپايي كه در 
فرمانروايي نبود كه ايران را ميهن خود پنداشته و از آن رو آن را دوست ) .م ١٨٣٤(شاه 

يك پارچه زمين  ي ديدهاو اين كشور را به . داشته، از آن دفاع كرده و در بهسازي آن بكوشد
شيد كو مياز آن روشن نبود و در نتيجه  برداري بهرهريست كه مدت نگ مي اي اجارهلك مبا 

از آنجا كه در يك كشورگشايي، تاج و تخت . هترين زمان از آن ببردبيشترين سود را در كوتا
شايد بجز جايگاه ايلش در (مردم كشور را،  ي همهبه دست پدران او افتاده بود، او نيز 

، كه از چه راهي به بيشترين اش اين بود ت و تنها انديشهدانس ميملتي مغلوب شده  )مازندران
  )١٢٣.("كشي از مردم بپردازد بهره

يكي از آنان . داراي پيامدهاي فرهنگي گوناگون بود در خاورزميننراني كوچ نشينان فرما
. گرديدمي  ي ستيزهاي تازه در جامعه اي فرهنگي نو بود، كه خود سازندهوارد ساختن عنصره

غوزها او را خاورزمين ميها، مهمترين تغيير در ساختار فرهنگي و قو پس از يورش عرب
هاي خود كوچ نموده و توانستند در ميان مردم  آوردند؛ كه همراه خانواده و گله بوجود

  )١٢٤(.كن شوندسا ميبو

ي  ي ستيزهاي نوي در جامعه ، سازندهي قومي در كانون سياسيهاي تازه پيدا شدن گروه
ي ته به خود را بر ديگران برتري مذهب و قوم، گروه وابس فرمانرانان بر پايه. بود خاورزمين

 )١٢٥(.ندداد مي

شان از يكديگر جدا  قوم ي پايهبراي نمونه، امويان، مردمان گوناگون زير فرمان خود را بر 
در جايگاه باالي ها  رب بود، كه از هر سو بر ديگر قومبراي آنان برترين قوم، قوم ع. ندكرد مي

 . دست نيافتني نهاده شده بود

كه به نزديكانش .) م ١٠٦٣ - ١٠٧٢. ف(الن نظام الملك گزارشي دارد از سرورش الب ارس
در اين  ".ايم زور شمشير به دست آوردهدر اين سرزمين ما بيگانه هستيم و آن را با ": گفته بود
شان به مذهب شيعه دشمن گرايشايرانيان را به سبب ، آلب ارسالن اي،به گفته و گزارش

   )١٢٦(.تدانس ميخود 

ز زمان سلجوق، همه جا ترك و تاجيك جداگانه نام برده هاي رسمي به جامانده ا در فرمان
، كه برتري قومي، كه همچنان در جدايي ميان عرب و عجم وجود دهد مياين نشان . دان شده

  )١٢٧.(ن تركان نيز مورد توجه بوده استديوا دربار و داشت، در

ها و  ز يكسو و تركاين ستيز ميان ايرانيان ا. كرد ميستيز قومي در زمان مغول نيز خودنمايي 
ترك و مغول، به سبب مذهب و زبان تركي، به هم احساس . ها از سوي ديگر بود مغول
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در راه گيزخان را چن ري ترك، لشكها ايلهمانگونه كه بسياري از  ؛ندكرد ميهمبستگي 
  )١٢٨.(نيز همراه كرده بودندجهانگشايي 

ري شد و ستيز ميان ايرانيان و صفوي نيز فرايند جداسازي قومي همچنان پيگي ي دورهدر 
همچنان كه پيش از اين  )١٢٩(.ساالران، جلوه گر بود نان، بويژه در ميان ديواناتركم

رايان گرهبران نخستين كوچ. به ارث بردنديادآوري شد، اينگونه ستيزها را قاجارها نيز 
 )١٣٠(هاي كاستي ديوانساالران بومي و ديگر آنها، اگر از سو اشغالگر و نوادگان شهرنشين

   .را نداشتنداورزمين خ پهناور  هايسرزمين يند، توانايي ادارهشد ميحكومتگر ياري ن

-هاي بسياري براي گرايشهمانگونه كه در سراسر جهان بروز كرده، در خاورزمين نيز نمونه

  .يافتتوان  ها ميهاي پيروز در جنگ را در تاريخي گروهجويانه و يا نژادپرستانههاي برتري

توانايي باز ايستاندن فرايند فرسايش نيروي خود را  هاي پيروزمند،اين همه، اين گروه با
گي جنگي نياكان خود را ي حكومتگر، پس از مدت كوتاهي، شايستها خاندان ي همه. نداشتند

هاي در آمد  ، يكي از مهمترين سرچشمهروكوچ يها ايلاز سوي ديگر، . ندداد مياز دست 
پاه مزدور نيز روز بروز ند و سداد ميدستاوردهاي جنگي بود، از دست  تاراج و خودرا، كه

  .شد ميتر  فرسوده

با بخشيدن مستمري افسران و سرداران خود را  انه، پادشاهان بنا گزيرزبه جهت خالي بودن خ
ان را، در زندگي ابن خلدون، دليل اصلي پوسيدگي يكجانشين. نمودند زمين به آنان تالفي مي

بايد يادآور شد، كه چنين زندگي پرآب و رنگي، تنها ) ١٣١.(ددان ميي آنان  سوده و پرهزينهآ
دليل ناتواني جنگي آنان را در روش  ابن خلدون. ي فرمانرانان بوده است طبقه ي ويژه

 داد ميآوري را گسترش ناين روش نه تنها هنر جنگ. ديدميتوليد آنان  ي شيوهزندگي و 
ي زندگي كوچ نشيني است، هاگي ويژهوفاداري گروهي كه يكي از بلكه از پرورش 

  ،كرد ميجلوگيري 

ي ها پديده ي چرخه" ي دورههرج و مرج كه سومين  ي دورههمگي اينها، زمينه را براي آغاز 
پادشاهي ي ها خانداناي  در چنين دوره. ختسا ميشد، آماده با "خاورزمينتاريخي 

نيروي  ي همهند و فرمانروايان محلي داد ميد را نيز از دست ي خو گرا نفوذ كم دامنه كانون
ند، در شد ميي محلي كه از گوشه و كنار سبز ها فرمانراني. ستاندند سياسي را از مركز باز مي

هاي  خليفه ي دورهبراي نمونه، در  )١٣٢(.همه حال با يكديگر در حال جنگ و ستيز بودند
ان رود، سيستان، گيالن، آذربايجان، كردستان و ميانرودهايي در خراسان، فرا عباسي فرانراني

، تاراج شهرها و روستاهاي ها فرمانرانيهاي درآمد براي اين  يكي از سرچشمه. سر برافراشتند
نيرومندترين آنها، فرمانراني ايراني آل بويه بود، كه توانست به . ي يكديگر بودها زمينسر
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ي مينورسكي،  به گفته. فرمان خود در آوردز زير عباسي را ني اندانخبغداد يورش برده و 
يي از اشغال ها دورهاي از  بود، در زنجيره) ١٣٣(ايراني  ي پردهفرمانروايي آل بويه يك ميان 

عباسي  ي دورههرج و مرج در پايان  ي دورهاين  )١٣٤(.بيگانه نشينانكوچبه دست  خاورزمين
ي محلي را از ها فرمانراني ي همهن توانستند با يورش تركان سلجوقي به پايان رسيده و آنا

ارسالن  پولي سلجوقان نتوانستند بيشتر از سه دهه، يعني در زمان پادشاهي آل. ميان بردارند
 ي همه، نيروي سياسي خود را در .)م١٠٧٢-١٠٩٢. م(و ملكشاه .) م١٠٦٣-١٠٧٢.م(

ود با جنگ و ستيز ميان و مرج بسيار ز هرج ي دوره. ي زير فرمانشان نگهدارندها زمينسر
آشوب و آشفتگي، به ويژه پس از مرگ سلطان سنجر، به اوج . فرمانرانان محلي آغاز گرديد

 ،ورش خوديدر پايان، مغوالن با . خود رسيده و براي مدتي بيش از هفتاد سال به درازا كشيد
عرب كرده  ادر آغاز ب شانهمان كاري كه سلجوقان خود ؛سلجوقان را از ميدان به در كردند

هاي پادشاهي را در  گرايان نيز كه پس از آنها سلسله مغوالن و گروهاي ديگري از كوچ. بودند
براي نمونه، پيش از . عباسيان و سلجوقان گرفتار آمدندايران به پا كردند، به سرنوشتي چون 

در حال فرمانراني محلي در ايران  ٢٤آنكه صفويان به بنيانگذاري پادشاهي خود بپردازند، 
 يچرخه"سوم از  ي دورهدر نتيجه، همانگونه كه ديديم، در . ستيز با يكديگر بودند

ي ها ايلورش تازه از سوي ي، آشوب و سردرگمي داخلي، زمينه را براي "ي تاريخيها پديده
هر يك . ي نيروي جنگي بودگي مهم نيز، پراكندها عامليكي از . ختسا ميتازه نفس آماده 

 اي پديدهاي خود را داشت و جنگ و ستيز در ميان آنان  ي محلي ارتش ويژهها فرمانرانياز 
براي ) ١٣٥(. بپردازند ها مالياتنداشتند جز آنكه به افزايش  اي چارهاز آنرو . بود شده روزمره

ي شمال ايران، در مدت ها بخش، كه در يكي از دهد ميگزارش  نمونه محمد بن اسفنديار
ستمگري فرمانداران در اين . ا وادار به پرداخت ماليات كردنديك سال، سه بار مردم ر

ي خود را فروختند و كساني ها ملكزمين و  بود كه بسياري از مردم،  اي اندازهبه  ها زمينسر
ي كمرشكن، زندگي مردم را ها خراجنتيجه آنكه، ماليات و  )١٣٦(.كه تواستند كوچ نمودند
اين )١٣٧(٠. ساخته بود بسياري از باشندگان ي تهبرجس ي چهرهاسفناك و گرسنگي را 

ي فراوان اين سرزمين را در بر گرفته بودند، ناامني و ها سدهي تاريخي ويژه كه ها پديده
ترس را نيز بر دل و روان مردم چيره ساخته و آنان را از پيگيري كارهاي اقتصادي باز 

  .تندداش مي
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  نبدشگو ي چرخهبندي در  هميستاد ماليات) ٤-١

ي ها پديدهي ها چرخه"ي گوناگون ها دورهبندي در  با وجودي كه هميستاد ماليات
شايد سودمند . ذيرفتپ مي، به كارگيري آن هميشه به يكسان انجام نشد ميتكرار  "تاريخي
كه  شدي تاريخي اشاره ها پديدهي از هاچرخهبه  در اينجا كه  گردد ادآوري  بارهباشد دو

ي بسته بروز چرخهيي كه در هر ها پديده. دان گشتهپديدار  خاورزمينپشت سر هم، در تاريخ 
ي ها خانداننشين بيگانه، بنيان گذاري  ي كوچها ايليورش : عبارت بودند از ،ندكرد مي

 ي دورهبا گذشت زمان و آغاز  ها خاندانهاي آنان، فرسودگي اين  پادشاهي از سوي خان
  . ازه نفسي تها ايلهرج و مرج و در پايان يورش 

گرا يا متمركز بود و ي پادشاهي، تنها در زمان شاه عباس، كانونها خاندانفرمانراني  ي دوره
همچنين مردمي كه به دور . شد ميرها بيشتر ي هرج و مرج و كانونها زمانفشار مالياتي، در 

 ن و روستايياناز اينرو، شهرنشينا .د، كمتر زير ستم مالياتي بودنداز كانون فرمانراني مي زيستن
ي ولي اگر چه گستره. بر دوش داشتندبار مالياتي بيشتري را  هاي حكومتيدرون كانون

 فرهنگي بومزيست و چند چندين فراخ بود، در عمل اين گسترهها سرزميني خاندان
پرداخت ماليات  هاي فرمانراني تنها بهشان با كانونمالي ا در بر داشتند كه پيوندر خودمختار

 فراهم آوردنبراي   نااستوارتعهدي از نيز پيوند سياسي ميان آنها  ،افزون بر آن. شدده ميبسن
  .رفتتياز فراتر نمي هايدر زمان ي بوميهايي جنگجودسته

 شد ميهميستاد مالياتي ايران همان است كه در زمان ساساني به كار گرفته ) ١٣٨( ي كرهبن پي
هايي را كه با ها استان در آغاز، عرب. ناچيز بود انيانپس از ساسي ها دورههاي و دگرگوني

فرمانراني . كه خود تسليم شده بودند، جدا كردند ييزور شمشير بدست آوردند، از آنها
. گرفتند هايي را كه با آنان به جنگ پرداخته و شكست خورده بودند، خود به دستاستان

، اجازه دادند، تا فرمانرانان پيشين بر جاي هايي كه تسليم شده بودندبجاي آن، در مورد استان
نتيجه آنكه، اگر چه هميستاد مالياتي ) ١٣٩.(خود مانده و به جاي آن خراج ساالنه بپردازند

يستي ماليات بيشتري با ميهايي كه تسليم شده بودند،  ساسانيان دگرگون شده بود، مردم استان
د خو مياز يكسو، بار مالياتي فرمانرانان بو يستبا ميعلت اين بود كه آنها . ندكرد ميپرداخت 

براي نمونه، در استان . رداختندپ ميها خراج  يدند و از سوي ديگر، به عربكش ميرا بر دوش 
ماليات بيشتري در  ،خراسان كه يك استان تسليم شده بود، فرمانرانان و شاهزادگان ايراني

ها  از آن را به عنوان خراج به عربگرفتند و بخشي  از مردم مي ديگرهاي  سنجش با استان
هاي مالي برخورد  ها زودتر از ديگران با دشواري به همين جهت، مردم اين استان. ندداد مي

  )١٤٠(.نمودند
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يكي ماليات بر زمين و ديگري ماليات : داشت ي اصلي ماليات وجود در زمان ساسانيان دو گونه
ي شورش مزدكيان بود، ماليات بر محصول  هبهسازي هميستاد مالياتي كه نتيجپس از  .سرانه

هاي برابر بخش كرده و  هاي كشاورزي را به پارچه زي برداشته شد و به جاي آن، زمينكشاور
ي درآمد  ماليات سرانه تنها بر مردان خانواده، بر پايه. نمودند بندي مي ي آن ماليات بر پايه
  )١٤١.(شد بسته مي شان ساليانه

ي  پرداختند و آن را بسيار خوار شمرده، نشانه تماع، ماليات سرانه نميااليين اجهاي ب كاست
با بزرگان كه  "وزرگان"ي شاهي،  نستند، به همين جهت، هفت خانوادهدا خفت اجتماعي مي

پرداخت ماليات سرانه ها و در پايان كارگزاران دربار از  ران ديواني بودند، سپاهيان، منشيس
  )١٤٢(.آزاد بودند

اگر چه در آغاز مسلمانان از . ها به كار گرفته شد تاد مالياتي همچنين از سوي عرباين هميس
ن به شهرها هاي مالي وفرار روستاييا ت معاف بودند، ولي به جهت دشواريپرداخت ماليا

ه باز نگردند، بدن وسف مردم را به زور به روستاهايشان فرستاد و براي اينكه دوباريحجاج ابن 
١٤٣. (گزاري كردر داغ نشانههآنان را با م(  

اين خود . كشيدنددر همه حال و هنگام، بار مالياتي را مردم توليدكننده در دوش مي
ي پيامد ناخوشايند براي همه ،شد كه در پايانبراي آنها ميي سختي و بينوايي سرچشمه

ود كوتاه مدت خود اي نيز نداشتند جز اينكه به ساين فرمانرانان چاره. اقتصاد را در بر داشت
  .خودشان نيز بزنند يبيانديشند و به دنبال آن تيشه به ريشه

ر روشني از مالياتگيري و پيامد ناخوشايند آن بر زندگي آيد، تصويگزارشي كه در پايين مي
  :توليدكنندگان روستايي در دوران قاجار است

ات ساالنه از يك سو، به براي هر روستا يك نماينده گماشته شده و آنان افزون بر مالي"
كند تا پردازد و از سوي ديگر،مردم را وادار ميي زمين براي زمينداران ميگردآوري اجاره

 "بخشي"ي زمين بر پايه. هاي شخصي به خود او بپردازندپول هنگفتي را براي هزينه
(share) مان شود و هيچ ضمانتي وجود ندارد كه سال ديگر نيز هبه كشاورز واگذار مي

هنگامي كه بذر از خود كشاورز باشد، يك سوم برداشت را به زميندار . زمين به او واگذار شود
-زميندار دو سوم برداشت را دريافت مي دهد و چنانچه بذر را در اختيار او بگذارند، آنگاهمي

ا راهي كه براي كشاورزان باقي چون بيش از اندازه كتك خورده و ستم ببيند، تنه. دارد
در چنان روزي، ابزارهاي ناچيز . اند اين است كه روستاي خود را رها كرده، كوچ كنندم مي

زندگي خودشان را بر گاو و خر خود بسته و چند سر گوسفندشان را جلو انداخته، به زميندار 
  )١٤٤(.گريزندي مردم يك روستا، بدينگونه بار كرده و ميهمههي گا. دنبرديگري پناه مي
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يان دهند كه اين گريزهاي ناگزير برزگران، آتش ستيز را مبسيار نشان ميهاي گزارش
  . ساخته است زمينداران نيز بر افروخته مي

هاي كاريبا وجود اينكه هميستاد مالياتي در خاورزمين بسيار كهن، موشكافانه و داراي ريزه
-يري آن نيز رخ ميي بكارگها در خود آن و يا شيوهبسيار بوده، هرازگاهي برخي دگرگوني

  .داده است

ولي از  ،خاورزمين را در بر گرفت هايبخش يهمهي باال امبردهتاريخي نهاي اگر چه چرخه
از زمان تشكيل سه امپراتوري  .شوندهايي پديدار مياي ناهمانندييك زماني تا اندازه

ي كه تا اندازهگيرند در روندي جاي مياز آنها ، هر يك عثماني، صفوي و گوركانيان هند
 .كمي با دوي ديگر همانند نبود

  بدشگون ي چرخهاري زمين در روش واگذ) ٢-٤

يافتند، پس از بپا  دست مي سرزمينيراياني، كه به اشغال همانگونه كه گذشت، رهبران كوچ گ
نهادگرايي، ناگريز از ميزان وابستگي خود  ي دورهكردن خاندان پادشاهي خود و پا نهادن به 

ي مزدور  شان كاسته و به جاي آن به ايجاد يك ارتش سازمان يافتهپشتيبان يها ايلبه 
  .رداختندپ مي

ي آنان و نزديكانشان از يك سو و نگهداري يك ارتش بزرگ از سوي  براي زندگي پر هزينه
ي دولتي ها زمينولي از آنجا كه ماليات و درآمد . ديگر، به ثروت و درآمدي هنگفت نياز بود

ي  ، دگرگوني زيادي در رابطه"أقطاع"ى  كشيدن اين بار را نداشتند، با گسترش شيوهتوانايي 
  .آمد پديد خاورزميناقتصادي  -اجتماعي 

ولي . گشت عرب باز مي ي دورهى آن به آغاز  اقطاع نهادي بود براي واگذاري زمين كه ريشه
ترين روش نگهداري  مو مهافته يكه اين نهاد گسترش چند سويي  بودتنها در دوره سلجوقي 

   )١٤٥(.گرديد زمين

  :در آغاز دورهاي عرب دو گونه مالكيت وجود داشت

  مالكيت خصوصي. ا

  )١٤٦(.بيت المال، كه در دست فرمانرانان وقت قرار داشت. ٢

يك كشور بسيار پهناور را  ي ادارههاي پيش كسوت خود، توانايي  سلجوقيان، چون عرب
براي از ميان . دهاي مادي روبرو شدن نان به زودي با دشواريند آنداشتند و در نتيجه همان

   )١٤٧(.ها، به نهاد اقطاع پناه برده و آن را گسترش دادند بردن اين دشواري
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اين نهاد بدينگونه بود، كه فرمانرانان بجاي پرداخت حقوق به سرداران و افسران سپاه، به 
افزون بر ارتشيان، اين . رداختندپ مي ي شاهي به آنها، براي مدت معيني،ها زمينواگذاري 

نشين نيز واگذار  ي كوچها ايلبه كساني در خانواده سلطنتي و رهبران  ها زمينگونه 
همچنين برخي از ديوانيان در برابر واگذاري زمين، به فرمانرانان پول پرداخت . گرديد مي
ازگاهي نيز فرمانرانان به هر )١٤٨.(گذاشتند اختيارشان مي هاي سپاهي در ند و با دستهكرد مي

   )١٤٩(.رداختندپ ميزمين به ديگران كردن و هديهبخشيدن 

هاي مادي خود به اين روش دست  انان به اميد هموار ساختن دشوارياگر چه فرمانر
دليلش آن بود، كه اين . گرديد د عامل بزرگي در سرنگوني آنان ميزدند، همين شيوه خو مي

  .داد ميه بار آورده و در آمد كشور را كاهش ويراني كشاورزي را ب ،روش

از آنجا كه زمين تنها براي مدت . اي در كشاورزي نداشتند دريافت كنندگان زمين، سررشته
تا در كوتاهترين  اي كه در سر داشتند، اين بود ، تنها انديشهشد ميمعيني به آنان واگذار 

كشاورزي و ) ١٥٠(دراز مدت به ناكاراييد و اين در زمان، بيشترين سود را از آن بدست بياورن
نجاميد؛ آنچنان كه ديگر پولي براي نگهداري ارتش كه خود ا ميكاهش درآمد كشوري 

جاي خود را ) ١٥١(ن هميستاد اي گونه بدين . ي شاهي بود، باقي نمي ماندها خانداننگهدار 
 ي دورهيعني  دوم، ي دورهاز دست نداده و از آغاز  "ي تاريخيها پديده ي چرخه"در 

اقتصادي كشور - اي از زندگي اجتماعي گرايان، تا پايان آن، بخش برجستهفرمانراني كوچ
  .گرديد

ي ها خاندان ي همه، كه روش اقطاع نه تنها از سوي دهد مينگاهي به تاريخ ايران نشان 
روطه، ي عرب تا انقالب مشها ، بلكه از آغاز بنيانگذاري سلسلهشد ميحكومتگر به كار گرفته 

مهمترين دگرگوني در واگذاري ) ١٥٢.(زيادي در شكل آن به وجود نيامد هاي دگرگوني
  .شد ميزمين اين بود كه اين هميستاد، تا پيش از يورش مغول به سوي موروثي شدن كشيده 

مان واگذاري زمين، به پايايي مينورسكي، در يك پژوهش كوتاه، پس از بررسي پنج فر
او از . كند ميهيجدهم، اشاره  ي سدهچهاردهم تا  ي دهسهاي ديواني، از  روش

در برابر روش  "سيورغال"گويد كه همراه واگذاري ارثي زمين،  سخن مي "هايي مصونيت"
  )١٥٣(.كرد ميقرار داشت كه تنها به حق دريافت ماليات براي مدت معيني بسنده  "تيول"

ارثي، از  ارثي و به صورت غيرگويد كه جدايي ميان واگذاري زمين به صورت لمبتون مي
ها تا روي كار آمدن  او، از زمان سرنگوني مغول ي تهبه گف. زمان سلجوقان وجود داشته است
ود داشته و بيشتر آنها با ي واگذاري زمين وجها گونهصفويان، همساني بسياري در 

ن نگاه هايي همراه بود كه دارندگان را از دست اندازي گماشتگان دولت در اما مصونيت
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، ماكس وبر اين گونه روش انگونه كه پيش از اين يادآور شدهم) ١٥٤.(ته استداش مي
  )١٥٥(.ددان مي "خانساالري"ي  ي برجستهها چهرهواگذاري زمين را يكي از 

در اين باره اين است كه هميشه هميستاد اقتصادي ايران ميان  ها گمانهيكي ديگر از 
اين . بر و زمينداري بزرگ در حال نوسان بوده استوماكس پيشنهاد شده  "خانساالري"

، تا تسلط خود را بر داد ميروش اقطاع استوار است كه به خانساالران امكان  ي پايهگمانه بر 
لجوقان و فاطميان مصر ستاد، كه در زمان سيوبر، اين همماكس از ديد ) ١٥٦(.ارتش بيفزايند
هاي مادي به ناچار  زمان پديد آمدن دشواريبود كه در  اي گونهاشت، به داي  شكل گسترده

و بر همچنين به نا امني قانوني ماليات . شد ميمالكيت دولتي به سوي مالكيت خصوصي كشيده 
كه سبب كاهش بازرگاني و  كند ميداران اشاره ي اقطاع پردازان و آزادي بيش از اندازه

   )١٥٧(.يان گرديداقتصاد پولي و در نتيجه، ايستايي اقتصادي در زمان سلجوق

انند هر در اينجا بايد يادآوري شود كه طرحي كه در باال از روند تاريخي ايران داده شده هم
 ي روآن بر  يپايه نخست اينكه. خود خواهد بود ي ويژههاي  طرح ديگري داراي نارسايي

. هاي خود را خواهد داشت اده شده است كه به جاي خود كاستيي تاريخي نهها گزارش
كه ستيز ميان كوچ نشينان و  دنده ميي بجا مانده نشان ها گزارشايد توجه داشت كه ديگر ب

اين همستيزي . باال آمده است يي است كه در طرحها دورهكشاورزان بسيار دورتر و فراتر از 
هاي  گفت كه از سازه توان ميبسيار آغازين بوده و  خاورزمينميان دو گونه روش زندگي در 

   .باشدخاورزمين مي يخآغازين تار

  همستيزي آغازين ) ٥

با توجه به آنچه كه در باال گفته شد نخستين چيزي كه ممكن است خواننده را به پرسش 
يد چه نما ميوادارد اين است كه دليل اين سرنوشت تاريخي كه اين گونه شگفت انگيز 

يادآور شد كه اهميت اين  د بوده باشد؟ پيش از اينكه به اين پرسش پرداخته شود بايدتوان مي
به باور اين نگارنده، كمتر . سته تنها در ميدان اقتصادي بوده باشدتوان ميسرنوشت تاريخي ن

در . ي ايران وجود دارد كه از آن تاثير نپذيرفته باشدها زمينميداني در زندگي مردمان سر
هاي  در ميدان ي آيندهها پژوهشباال پذيرفته شود، بسياري از  ي گمانهنتيجه چنانچه 

ي آينده به گفتماني درباره ها بخشدر  )١٥٨(.آن آغاز نمود ي يست بر پايهبا ميگوناگون را 
رنوشت تاريخي هاي اصلي براي به وجود آمدن س ود كه شايد دليلش مييي پرداخته ها عامل

  .ي باال باشند يادشده

  همستيزي آغازين در زندگي كشاورزي.) ٥
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اين سرزمين مردمي ان كهن، پيش از كوچ آرياييان به ايران، در ود، در روزگارش ميگفته 
 نآ مياز آنجا كه آرياييان خود چادرنشين بودند، از همان زمان با مردم بو. زيستند مي بومي

گرايان آريايي بسيار  هاي گوناگون، كوچ ها و درگيري به سبب دشواري. در ستيز در آمدند
ستند از خود در برابر توان ميا تنها در زندگي گروهي زود وادار به يكجانشيني شدند، زير

ترين  ترين دوران، گسترده از اين رو از كهن. نده دفاع كننديورش مردم بومي و جانوران در
  )١٥٧(.ي در ايران روستانشيني بوده استزندگ ي شيوه

 كهنبا گذشت زمان و پيگيري زندگي كشاورزي، ايرانيان دين زرتشت را جايگزين باورهاي 
ايش زندگي كتاب ديني آنان، اوستا، به ست .هاي طبيعت و مزداپرستي، نمودند خود، به جلوه

ردازد و بارها پيروان خود را، به كار كشاورزي و كشت پ ميها  روستايي و نگهداري رمه
من از دين مزدا ": زرتشت در گاتها مي گويد )١٥٨(.اندخو ميي خشك و باير ها زمين

و  باشد مييدگار جهان چون پدري است كه پسرش برزيگر نيك منش دريافتيم، كه آفر
 )١٦١(و اوسيج، )١٦٠(در سرودهاي ديگر، به سرزنش كرپن )١٥٩(".كنش دخترش زمين نيك

نودي ديوها، مردم ردازد، كه براي خشپ ميشهرياران ديويسنا  )١٦٢(پيشوايان ديويستا و كويها،
ي  يند و مايهآ ميا كه چارپايان، به كار آباداني دهند، چر پايان فرمان ميرا به كشتن چار

 )١٦٣(.شندبا ميزندگي خوش و خرم 

ي ايران  گي كشاورزي، با گذشت زمان، جامعهفرايند يكجانشيني و كشت زمين و گسترش زند
. گر گرديد فرمانراني پارتيان جلوه ي دورهرا به سوي زمينداري بزرگ كشانيد، كه به ويژه در 

ي  اين دوره، يك ساختار اقتصادي و اجتماعي بر پايه ي چهرهترين  برجستهود، ش ميگفته 
ي رهبري كشور، خرده زمينداران،  با زمينداران بزرگ در رده. بود )١٦٤(زمينداري بزرگ

ند و كرد ميكه شهرها و روستاها را در دست داشتند، دهگاناني كه بر روي زمين خود كشت 
   )١٦٥(.ندكرد مياران بزرگ و كوچك كار كارگران كشاورزي، كه براي زميند

ي ايراني زمان  پارتيان را، جامعه ي دورهزندگي اقتصادي و اجتماعي  ي تهي برجسها چهره
ز، يكجا از ميان رفتند و ها ني حتي در زمان فرمانراني عرب ها چهرهاين . ساساني نيز به ارث برد

  )١٦٦(.ها گرديدند ونيهاي كوچ گرايان ديگر، تنها دچار برخي دگرگ با يورش

اي هي ايراني يكي از كانونها زمينهاي باستاني برآنند كه سر اي به جامانده از دوران نشانه
  .جهان است ي همهبسيار كهن كشت بسياري از دانه ها و گياهان خوراكي و دارويي در 

  كوچ نشيني و گله داري و همستيزي آغازين) ٥-٢

يست هميشه با مي، گله داري، جداي از كشاورزي، نخاورزميبه سبب چگونگي جغرافيايي 
ي پيش ها دورهاين شيوه، در  ي بارههاي ما در  دانسته. هاي مهم توليد بوده باشد شيوه يكي از
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كوچ  ي بارهمان بيشتر در  ي پس از آن نيز، آگاهيها دورهرش عرب بسيار كم است و در يواز 
  .ي مي نمودندزاياي است كه به اين سرزمين دست نشينان بيگانه

ي انجام شده در اين باره هست، ما نيز به اين ياد آوري ها پژوهشبا وجود كمبودي كه در 
گله داري  ي شيوهكوچ نشيني مغولستان و تركستان مانند  ي شيوهبيشتر يم، كه كن ميبسنده 

رار ولي با تك. ناميد "متحرك كشاورزي" توان ميدوم را  ي شيوهاين  .بيشتر زاگروس نبود
يورش و فرمانراني كوچ نشينان آسياي ميانه بر اين سرزمين، بسياري از گله داران و كشاورزان 

زندگي خود شده و به زندگي  ي شيوهناچار به دگرگوني  هاي چندي از خاورزمينبخش
  .آسياي ميانه روي آوردند اي گونهكوچ نشيني به 

بيعت، هميشه هاي ط ي به جهت دادهكه اگر چه كوچ نشينهاي در دست برآنند  برخي نشانه
اي با  ، ولي داراي ناهماننديهاي برجستهبوده است ن و خاورميانهبخشي از اقتصاد ايرا

يي كه ما را به شناختي درست از ها پژوهش ،اينها ي همهبا . ي آسياي ميانه بوده استها گونه
هاي  شدن كوچ نشينهاي پيش از سرازير  در زمان خاورزمين باخترينشيني ي كوچها گونه

بيگانه به اين سرزمين راهنمايي كند، در دست نيست، تا به ياري آنها بتوان به گفتماني استوار 
هاي آب و هوايي اين  يد كه دادهنما مياينها اينچنين  ي همه. در اين ميدان پرداخت

سته مورد توان ميبوده است كه روش دامداري در كنار كشاورزي  اي گونهسرزمين به 
نيازي به  ،رداختندپ ميهايي كه تنها به كار دامداري  همچنين گروه. قرار گيرد برداري بهره

به نسبت كوچك كه آب و  يستند در درون سرزمينتوان مياند و  هاي دور نداشته پيمودن راه
هايي در دست نيست كه نشان  از اينرو نشانه. است، انجام گيردهواي گوناگون را دارا بوده 

ي ها زميني خود را بيابند، به سر ، پيش از آن كه شكل تازهنشينان كوچين گروه از ادهند، 
هاي سياسي از سوي  هاي اجباري كه به دليل مگر كوچ؛ ندردكميدور دست نيز كوچ 

  .گرديده است به ايشان تحميل مي فرمانروايان

  شهر و شهرنشيني و همستيزي آغازين) ٣-٥

، با بودند كه به ويراني آنها كمر بسته بودندي كوچ نشينان ها ترين آماج هجوم شهرها مهم 
هايي  پر است از داستانخاورزمين تاريخ . دكردن ها خانه مي بر آن ويرانه شانوجود آنكه خود

هاي  توان به نشانه اي كه امروزه نيز مي ريختند؛ به گونه در باره شهرهاي آبادي كه فرو مي
 .از آنها برخورد كرد بجامانده

نگي آنان از عرب اين بود، كه با وجود آنكه نيروي جنشينان كوچهاي يورش  كي از ويژگيي
شهرنشيناني بودند كه با بازرگاني  و رهبران ايشانآمد، فرماندهان  نشينان فراهم ميكوچ

هايي كه به تركمانان شناخته و گروه و مغول ركنشينان تكوچ ولي .پيوندي نزديك داشتند
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كوچ نشين  يك دست همگيان بلندي در خاورزمين ماندگار شده بودند، و زم شوند،مي
  .بودند

ي آب و هوايي ها اند ناهمانندي در دادهتو هاي اين دوگانگي، مي يكي از دليل
چگونگي  )١٦٧(.هاي مغولستان و تركستان، در سنجش با كويرهاي عربستان باشد كوهستان

ي نيرومند  هاي شهري با يك طبقه جامعهبايست براي پديدار شدن  طبيعي عربستان، مي
هاي طبيعي چنان نبوده است كه كوچ  اگر چه اين داده. ناسب بوده باشداي م بازرگان زمينه

  .ي توليد پايدار بماند نشيني نتواند، به عنوان مهمترين شيوه

د و شمردن روستانشيني را خوار و بي ارزش ميهاي شهرنشين، زندگي كوچ نشيني و حتي  عرب
مين بلند و گاه در سرز )١٦٨(.دانستند اي شريف و برتر مي بجاي آنها، بارزگاني را پيشه

كه بايد و شايد، مجال پرورش  و تركان، زندگي شهري و روستايي بدانگونه كوهستاني مغوالن 
  .ي كوچ نشيني به عنوان مهمترين روش توليد باقي ماند و شيوه)١٦٩(يافت نمي

هاي ديني،  هد، بلكه برگزاري بسياري از آيينن ي شهر نشيني را ارج ميتنها زندگ دين اسالم نه
ي زندگي شهري و يكجانشيني  زه و غيره را بر پايههمانند نماز جمعه، نمازهاي روزانه، رو

از اينرو، گسترش و پيشرفت دين اسالم، در آغاز، بيشتر در ميان مردم . استوار كرده است
هاي  وبر بر اين باور است، كه جامعهماكس ، با وجود اين. شهرنشين و يكجانشين صورت گرفت

هاي خود مختار، شهر ،باشند كه در آن ناامني سياسي مي )١٧٠(كرانگينهاي  خاورميانه، نمونه
ي  وبر بر پايهماكس گويا بررسي  )١٧١(.باشند توانستند وجود داشته مانند اروپا، نمي

د كه ده هش بكر درباره خاورميانه نشان ميژوپ. باشد )١٧٢(هاي كارل هاينريش بكر پژوهش
و استواري  )١٧٤(شهرهاي خود مختار، شهروندان آزاد )١٧٣(،در آنجا قانون رسمي بخردانه

 )١٧٥.(ته استسياسي وجود نداش

ي فرهنگي و ديني براي پديدار  پندارد، زمينه ي اين ديدگاه از آن رو است، كه مينارساي
ونه كه پيش از اين ولي همانگ .ها وجود نداشته است سرزمين ن اقتصاد شهرنشيني در اينشد

وبر را ماكس و صنعتي ، اين دريافت اقتصاد شهري در پيوند با بجا مانده هاي  گفته شد گزارش
  .كند ثابت نمي

در ايران گسترش همانگونه كه پيش از اين يادآور شديم، پيش از يورش عرب، يكجانشيني 
اسالمي نيز توانايي آن را  هاي ها و آيين ود نيز بر آنند كه آرمانهاي موج نشانه .داشته است

در نتيجه، در آغاز با گسترش اسالم در . اند، تا زندگي و اقتصاد شهري را به پيش ببرند داشته
اي كه در  دگي شهري به وجود نيامد؛ به گونه، پسرفت زيادي در شهرنشيني و زنخاورزمين

ها پيشرفت  صنعت )١٧٦(.رداري نيز به وجود آمدندهاي شه اين راستا حتي سازمان
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ي و سفالي هايي مانند صابون، ابزار فلز وردهكارخانه ها گسترش يافتند و به توليد فرآ،نمودند
صنعت بافندگي . هاي دستي نيز پا به پاي آنها شكوفايي بسيار يافتند صنعت. و كاغذ پرداختند

، به زودي گسترش يافت و از اين رهگذر شد يه آغازوكه از همه مهمتر بود، در زمان ام
  .ديگرد كاالهاي فراواني چون پارچه، فرش، پرده و غيره روانه بازارها مي

هاي شهر نيز افزايش  ها و كارخانه هاي فلز، براي كارگاه ميزان بهره برداري از كان
و از خليج  كردند هاي ارزشمند كار مي يران، به ويژه بر روي نقره و سنگدر ا )١٧٧(.يافت

   )١٧٨(.شد واريدهاي پربهايي بيرون آورده ميفارس مر

هاي پيش از يورش عرب و پس از آن را  يم چگونگي اقتصادي ايران در دورهما هنوز نمي توان
ي  اگر چه ممكن است ساختار اقتصادي كشور پس از اين يورش به خوبي دوره. با هم بسنجيم

ي  ي آنند كه ويراني به اندازه ي تاريخي نشان دهندهها پيش از آن نبوده باشد، ولي گزارش
 .امكان بازسازي اقتصادي وجود داشته است هاي بعدي نبوده و هنوز دوره

گي از تعبيرهاي فرهن-ي جالبي وجود دارد، نمايانگر آنكه، زمينه هاي ديني همچنين نمونه
دانشمندي به نام محمد ود كه ش ميهاي اقتصادي جلوگيري ننموده و گفته  گوناگون از مفهوم

. ي مهمي در اقتصاد بنگارد كه پيش از اين آمد، توانست رساله، همانگونه .)م١٠٤٠م (شيباني 
گويد كه  هايي مي كنار گذاشتن تعصب ي دربارهپيش از ريچارد استيل، سخن  ها سدهشيباني، 

   )١٧٩(.اند هاي اقتصادي ايستاده بر سر راه فعاليت

گراي عرب از كشتار و ويراني كوتاهي م كه اگر چه جنگجويان كوچيابي بدين گونه در مي
هايي كه پس از آنان آمدند، جدا  وجود رهبري شهري، آنان را به نسبت از گروه ،نداشتند

  .زدسا مي

هاي زندگي  جلوه ي همهي ترك، نفرت شگفتي نسبت به ها ايلسلجوقان، مغوالن و ديگر 
تنها پيشرفت چشمگير . ال پيشرفت به اقتصاد شهري ندادندكه مج اي گونهدادند به نشان شهري 

صفويه نمايان شد كه داراي رهبري شهرنشين بود؛ اگر چه  ي دورهدر اقتصاد شهري، در آغاز 
اينها بايد توجه داشت كه  ي همهبا  )١٨٠(.آنها نيز به ياري كوچ نشينان به قدرت رسيدند

  )١٨١(.ي پيش از مغول نرسيدها زمان ي پايهشكوفايي اقتصادي اين دوره هيچگاه به 

  سخن پاياني) ٦

هاي فراوان  پرماجرا و با فراز و نشيب ،نگيزتاريخي شگفت ا خاورزميني  ساله انهزارتاريخ  
وده و از اين رو بسياري از هاي بشري ب ترين زيستگاه خود از كهن ها زميناين سر. باشد مي

آنجا كه خودشناسي آغاز هرگونه شناخت در هر  از. اند داده هاي بشري در اينجا رخ تجربه
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ها  م خواهد بود كه به شناخت تواناييميدان است، حتي پيش از بر افراشتن پرچم آرماني الز
  .هاي خود پرداخت، تا آنگاه بتوان با كارآيي بيشتر به ساختن آينده دست زد و ناتواني

ن اين گفتمان آمد، تالش بر اين بود در همين راستا و با توجه به آنچه كه در بخشهاي گوناگو
ايستايي اقتصادي و اجتماعي  ي هايي كه درباره داده شود كه هيچ كدام از گمانه تا نشان

سماندگي ي پهاي سازنده يابي درستي از عامل نتوانسته به ريشه ،اند زده شده خاورزمين
يكي، در تهاي تئورييشايد دليل اصلي اينگونه كژرو. دست يابند اين بخش از جهانتاريخي 

وپايي بوده براي انديشمندان ارهاي گذشته سدهدر ي تاريخي ها دسترس نبودن گزارش
به پرورش  است  نتوانستهخاورزمين ي گذشته، خود  د سدهچنهمين افزون بر آن در . باشد

ز آن اين بويژه ا .ان نباشداروپاييي  هاي رفته پيمايش راه ،انديشمنداني بپردازند كه هنرشان
خاورزمين،  آگاهي كافي از تاريح و اجتماعبدون ، پردازان اروپاييرو مهم است كه گمانه

 حتا ،هامسنعره و نيمه مستعمرههاي در سرزمين "ايستايي"ي ي اثبات پديدهز در بارهنيازي ني
ي هشگفت اينكه حتا ماركس و انگلس هم بر پاي .ي نديده بودندداري معيارهاي سرمايهبر پايه

در  دارياسعمار سرمايه حتا ي كرده ورمنفي داو راهند  متعاليتمدن  ،يزان سنجشهمين م
   .را توجيه نمودند آن

ي انه و فرضيهمگشيي پبر همان پايههاي تاريخي چندين ساله،  اين نگارنده به دنبال پژوهش
ي شدهي دادههارد گمانه براي خاورزمين هايدر جامعه "ايستايي"و يا  "پسروي"وجود 
تا پيشكش گرديده اي  گمانه در اينجا در اين راستا،. است اقدام كردهدر اين پژوهش  پيشين

 ،خاورزميندر اقتصادي و اجتماعي وجود ايستايي  پذيرفتن در صورتكه حتا  نشان داده شود
 ،يان ديگربه ب. باشدي تاريخي بوده هاي ويژههمانند عامل ييهاعامل پيامد يستياين پديده با

ي احتمالي يا پديدهفرضي  "پسروي"روند  كه بدهدده تا نشان كرتالش  اين مقاله
ي همستيزي ميان  پديده هر چيز بابيشتر از  ،خاورزمينماعي و اقتصادي اجت "ايستايي"

ي  آخرين هزاره همانا كهاي پديده ؛پيوند خورده بودي توليد كشاورزي و دامداري دوشيوه
  .بود  را شكل داده از جهان اين بخشتاريخ 

هاي  يكي از مهمترين چهره ،چنين تاريخ پرفراز و نشيبيدر برابر  بايد به ياد داشته باشيم كه
هنگامي هم . وجود تداوم سياسي و آرامش نسبي اجتماعي بوده است ،ي باختريتاريخ اروپا

دست  بزرگي نكه به كارند، پيش از آنمايان شد  اروپاباختري ها در مرزهاي  ار مغولكه يك ب
  .بزنند، دستور بازگشت به پايتخت خويش در قره قوروم را دريافت كردند

ي خان  بايست آنگونه كه در ميانشان رسم بود، در پرسه مي ،سپاه بزرگآن سرداران و اميران 
به . بود اشاندازههاي بيشرابخواريمرگش پيامد  گويا كه ؛كردند خانان خود شركت مي
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خان  بسيار ، اگر همين شرابخواري)١٨٢( بويلبه نام  يكي از دانشمندان تاريخ مغول ي گفته
بر آنگاه شد و كشيده مي به زير سم ستوران مغول كباراروپا هم تنها ي و كشت، مغول او را نمي

جهان  بيگمانرفته بود، ن خاورزميرفت كه بارهاي بار بر  ميآن  ،يك بار برايآنها نيز 
 اروپاييان ،معني اين سخن بويل اين است كه در آن صورت. داشتمي گونه ي ديگرسرنوشت

 سده در چندين رسيدند و يا دستكم چندين دهه و يا شايد  ند نميهست كه امروز جايگاهبه 
  .گشتميتأخير ايجاد  هاي بدست آمده در آن قارهپيشرفت

ا، همانگونه كه گفته ر همستيزيدر چنين  خاورزمينهاي  دليل اصلي درگير شدن سرزمين
اي بودند  ها به گونه اين داده. ستجهاي آب و هوايي و جغرافيايي  بايست در داده شد، مي

 .داشته باشند توانستند در كنار يكديگر وجود زندگي مي يشيوه چند روش توليد ودو يا كه 
شهري  هاي بزرگ زادگاه تمدن كه بارها اين بخش از جهان را از سويي زندگي شهري بود

ترين  ها توانسته بودند به پيشرفته ترين زمان مردمان اين ديار از كهناز سوي ديگر، . ساخت
نزديك دور و هاي  كه در سرزمين است در حالياين . هاي كشاورزي نيز دست يابند روش

 گونهدر اين .ه استزندگي مردم آنجا بود ينشيني و دامداري بهترين راه ادامهكوچ ،آنها
ي طبيعي، ستيز اصلي بر سر زمين و آب بوده است كه هم براي دامداران و هم براي ها داده

هاي بجا  ترين نوشته به همين دليل، آنگونه كه از كهن. مهمترين منبع توليد هستند ،كشاورزان
ولي در . وجود داشته است ي زيستاين دو شيوه آيد، هميشه يك همستيزي ميان  مانده بر مي

ها استوار  هاي اين سرزمين هاي بزرگي، همانند هخامنشيان، كه بر تمدن يدوران امپراتور
 و حتارايان را از يورش باز دارند، گكوچ توانستند هاي نيرومند آنان مي ششده بودند، ارت

ي تاريخ است  تنها در اين آخرين هزاره ،در نتيجه. ي آنها را به زير فرمان خود در آورندهمه
ي فرهنگ و تمدن شهري و كشاورزي رسيده  هايي كه به باالترين درجه كه ناگهان، سرزمين

ند و با گذشت زمان، آنگونه كه گرد نشينان ميبودند، ميدان تاخت و تاز سم ستوران كوچ
قرار  شانپويايي و سازندگيي اندازه يا درجهدر  ،رفت، در يك روند نزولي يا فرودي

  .گرفتميعلمي، فرهنگي و هنري را در برهاي اجتماعي،  ي ميدان د كه همهنگير مي

ي ويژه يك پديده  ،ي توليدميان دو شيوهو همستيزي  هاي تاريخيپديده يهاي بستهچرخه
چندي،  هاي گوناگونداري، در ميدانكه از هزاران سال پيش تا دوران گسترش سرمايه بود
تي كه رد پاي اين پديده براس  .اي را بازي كرده استسرنوشت خاورزمين نقش  برجسته در

گذاري ولي ارزش. يدا كردبر سرنوشت خاورزمين پ ،هاي گوناگونتوان در اندازهرا مي
ف بعدهاي دريافت زر چه بسا طرفانه را سخت كرده و، داوري بيپيامد اين همستيزي

  . گوناگون آن را دشوار نمايد
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- افزايش يافته ي گذشته،د سدهدر چن داريورزان اروپايي در دوران گسترش سرمايهانديشه

 پديده يا ي هرو داوري در باره سنجش و معيار ميزان از ديد خود،را  هاي تكنولوزيكي
آنها در جايگاه آخرين جهانگشايان تاريخ، كه از راه ابزارسازي به دست . دادندقرار مي چيزي

، از اينرو. ه بودندقرار داد گذاري مثبت و منفي سنجش و ارزش ، آن را ميزانآورده بودند
 هابر ديگر انسان توانمي اآنهبه ياري  انجامد و هممي داريسرمايه هم به سود ابزارسازي كه

  .و تمدن گشته است پبشرفت ميزان و معيار شد، خواه نا خواهچيره 

در گذاري است، تمدنهاي خاورزمين داري كه ابزارسازي معيار ارزشدر برابر فرهنگ سرمايه
اگر  ولي روشن است كه .اندسازي داشتهبه انسانهاي گوناگوني گرايشسال هميشه هزاران 

خواه نا  "پسرفت"و  "پيشرفت"ي در بارهپيشين باشد، داوري  "سازيانسان"ميزان سنجش 
از آغاز ميزان سنجش و  "سازيانسان" به جاي "ابزارسازي" ولي. خواه دگرگون خواهد شد

   .داري بوده استهارزشگذاري در فرهنگ سرماي

فرهنگ و همه چيز خود را از ي استعمارهاي پيش از آن، انند همهداري ماستعمار سرمايه
براي همين، بدون  .ديدنيازي هم براي اثبات آن نمي مي دانست و ترو پيشرفته ديگران برتر

را  هميشه خود ،هاي استعماري كهنه و نوجامعه ،مفهوم  باشد ي ازنكه نياز به اثبات يا تعريفآ
هاي استعمارزده اين را نخبگان جامعه شگفت براستي كه. دانمعيار پيشرفت و تمدن قرار داه

  .  آنها نيز پذيرفته شده است ورانسوي بيشتر انديشه و از نيز به چالش نكشيده

هاي گوناگون زندگي خاورزمين ميدان در بسياري از كم و بيشهاي تاريخي ي پديدهچرخه
داري را محور استعمار سرمايه-اگر  روند ابزار در گفتمان كنوني نيز. ر بوده استدرگي

ي گمانه ،به باور نگارنده ي ايستايي خاورزمين نيزبيانگاريم؛ آنگاه در پديده "پيشرفت"
  .نمايدنگر ميروشهاي داده شده، بيشتر از ديگر گمانه پيشكش شده در اينجا، 

 

  ها نوشت پي

هايي هستند كه برابر فارسي آنها  اند واژه آمده(*) هايي كه با نشانه  واژه stegnation*   -ا 
اند از فرهنگ  آمده(*) هايي كه بدون نشانه  واژه. شوند سوي اين نگارنده پيشنهاد مياز 

  .اند داريوش آشوري برگزيده شدهشده از سوي هاي علوم اجتماعي گردآوري  واژه

در  Entwicklungي  هاي انگليسي و فرانسوي و واژه اندر زب developmentواژه  - ٢
  . دهند زبان آلماني معني بازكردن و گسترش دادن را مي

3- Idea 
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هاي گذشته بوده  هاي تاريخي براي انديشمندان اروپايي در زمان در دسترس نبودن گزارش
ي گذشته،  سدهافزون بر آن به سبب همان پسماندگي در چند ]. مطلب ناقص است[است 

هاي  اند به پرورش انديشمنداني بپردازند كه هنرشان پيمايش راه ها نتوانسته خود اين سرزمين
  .ي ديگران نباشد رفته

اي  هاي تاريخي چندين ساله، براي نخستين بار به گمانه اين نگارنده به دنبال پژوهش
ي  ايراني را، نتيجه هاي پردازد كه در آن روند پسروي اجتماعي و اقتصادي سرزمين مي

  .اند ي تاريخ آنها را شكل داده داند كه آخرين هزاره هاي شگفت انگيزي مي پديده

ي بدشگون در تاريخ ايران پرداخته كه آغاز  ي باال به تحليل پيامدهاي يك چرخه گمانه
 ي از اينرو همه. هاي كوچ نشين، بويژه از آسياي ميانه، بوده است ي قوم يورش ويرانگرانه

تر و  شويم، رنگها تاريك هاي كنوني نزديك مي هاي تاريخي بر آنند كه هر چه به زمان گزارش
اين نبايست كسي را به شگفتي اندازد چرا كه هيچ . شود ايستايي اقتصادي و اجتماعي بيشتر مي

  .هايي بدر آيد توانست تندرست از چنين آسيب ي ديگري نيز نمي جامعه

هاي تاريخ اروپا وجود تداوم سياسي و  كه يكي از مهمترين چهره بايد به ياد داشته باشيم

ها در مرزهاي اروپاي غربي  هنگامي هم كه يك بار مغول. آرامش نسبي اجتماعي بوده است

قرار داشتند، پيش از آنكه به كاري دست بزنند، دستور بازگشت به پايتخت خويش در قره 

شان رسم بود، در پرسه خان  آنگونه كه در ميانبايست  آن قوم مي. قوروم را دريافت كردند

ي بويل، يكي از  به گفته. كردند كه در اثر شرابخواري در گذشته بود خانان خود شركت مي

كشت، و آنگاه تنها يكبار  دانشمندان تاريخ مغول، اگر همين شرابخواري خان مغول او را نمي

رسيدند و با  ود، آنگاه به اينجا كه امروزند نميرفت كه بارها بار بر ما رفته ب بر اروپاييان آن مي

دليل اصلي درگير شدن . نمود دستكم چندين دهه و يا شايد سده در آن تأخير ايجاد مي

هاي آب  بايست در داده هاي ايراني در چنين سرنوشتي را، همانگونه كه گفته شد، مي سرزمين

بودند كه چند روش توليد و زندگي اي  ها به گونه اين داده. و هوايي و جغرافيايي دانست

از سويي زندگي شهري بود كه ميانرودان و . توانستند در كنار يكديگر وجود داشته باشند مي

مردمان اين ديار از كهن كهن . هاي بزرگ شهري جهان ساخت فالت ايران را زادگاه تمدن

در حالي كه . دست يابندهاي كشاورزي نيز  ترين روش ها نتوانسته بودند به پيشرفته ترين زمان

. هاي نزديك آنها كوچ نشيني و دامداري بهترين راه ادامه زندگي مردم آنجا بود در سرزمين
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هاي طبيعي، ستيز اصلي بر سرزمين و آب بوده است كه هم براي دامداران و هم  در اين داده

هاي  ترين نوشته نبه همين دليل، آنگونه كه از كه. براي كشاورزان مهمترين منبع توليد هستند

ولي در دوران . آيد، هميشه يك همستيز ميان آنها وجود داشته است بجا مانده بر مي

ها استوار شده  هاي اين سرزمين هاي بزرگي، همانند هخامنشيان، كه بر تمدن امپراتوري

لكه توانستند، نه تنها كوچ گرايان را از يورش باز دارند، ب هاي نيرومند آنان مي بودند، ارتش

ي تاريخ است  ي آنها را به زير فرمان خود در آورند، در نتيجه تنها در اين آخرين هزاره همه

ي فرهنگ و تمدن شهري و كشاورزي رسيده  هايي كه به باالترين درجه كه ناگهان، سرزمين

شوند و با گذشت زمان، آنگونه كه  ستوران كوچ نشيان ميبودند، ميدان تاخت و تازه و سم 

هاي  ي ميدان گيرد كه همه ر يك روند نزولي بافرودي در پويايي و سازندگي قرار ميرفت، د

  .اجتماعي، علمي، فرهنگي و هنري را در بر داشت

اي بدشگون در تاريخ ايران پرداخته كه آغازش  ي باال به تحليل پيامدهاي يك چرخه گمانه
ي  از اينرو همه. نه، بوده استهاي كوچ نشين، بويژه از آسياي ميا ي قوم يورش ويرانگرانه

تر و  ها تاريك شويم، رنگ ي كنوني نزديك مي هاي تاريخي بر آنند كه هر چه به زمانه گزارش
چرا كه . اين نبايست كسي را به شگفتي اندازد. شود ايستايي اقتصادي و اجتماعي بيشتر مي

  .در آيدهايي به  توانست تندرست از چنين آسيب ي ديگري نيز نمي هيچ جامعه
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