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  چكيده
اش،  مصـداقي از مفاهيم سياسي است كه هم فهم نظري و هم تطبيـق  » امر سياسي«

امر سياسي رفتار يا كنشي در عرصـة  . هاي علمي و فني خاصي است داراي ظرافت
عمومي و معطوف به منافع و مصالح جمعي ناشي از رويكرد تعاملي يـا تخاصـمي   

موضوعات و مفاهيم سياست در تاريخ با توجه . است» قدرت سياسي«در محدودة 
تـوان امـر سياسـي را در منـابع      يبه مقولة امر سياسي و اين پرسش كه چگونـه مـ  

» قـدرت سياسـي  «. 1: تاريخي رصد كرد و مـورد شناسـايي قـرارداد، در محـدودة    
نوع مواجهه (» كنش مردم«. 2؛ )تعريف، ساختار، نوع، هدف، متوليان و حاميان آن(
فرضية مقاله با توجه به تعريف امر سياسـي ايـن اسـت كـه     . است) ها با قدرت آن
هـاي   فعاليـت «، »ها و اطالعات در دوران كالسيك و سـنتي  داده«توان با بررسي  مي

اجـزاء و طبقـات قـدرت و    «، »ها در حوزة سياسـت  هاي آن مردم و نمودها و نگاه
در منـابع تـاريخي،   » هـدف حكومـت  «و همچنـين  » هاي پنهان ساختار قدرت اليه

وشـتار،  در ايـن ن . موضوعات و مفاهيم مرتبط با حوزة امر سياسي را استخراج كرد
هـا از منظـر امـر سياسـي در قالـب يـك        محورها و برخي مستندات هركدام از آن
است؛ چارچوب مفهومي و موضوعي كـه   چارچوب مفهومي و موضوعي ذكر شده

به شناخت دوران، ساختار دولت، حاميان قدرت، نوع و هدف حكومـت و تصـور   
  .مردم از قدرت سياسي مربوط است

  .تاريخ، تاريخ سياسي، روش در تاريخ، منابع تاريخيامر سياسي،  :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
دانش تاريخ يكي از بسترهاي مهم براي شناخت و استخراج و حتي توليد مفاهيم و نظريات 

دهي و معنابخشـي عينـي    اين بستر كمك فراواني در شكل. مناسب در حوزة سياست است
علـوم   ةخـام همـ   ةتـاريخ محتـواي اصـلي و مـاد     .كنـد  به مفاهيم و موضوعات سياسي مي

اسـت   يا رويكرد دهد و از تركيب تاريخ با نظريه مي اجتماعي و از جمله سياست را تشكيل
اين توانايي معطوف به سابقة گسترده و تجربـة   .يدآ پديدميو علم سياسي  كه علم اجتماعي

كه  براي اين. بل بررسي استاطالعات تاريخ در منابع متفاوتي قا. عملي و دانش تاريخ است
كار شناخت، استخراج و توليد مفاهيم و نظريات سياسي با كمك دانش تاريخ محقّق شـود،  

كـه توليـد مفهـوم و نظريـه      الزم است از روش مناسـبي اسـتفاده شـود؛ يعنـي، بـراي ايـن      
ز ها و مواد موجود رجوع كرد و ايـن رجـوع، مسـتلزم اسـتفاده ا     بگيرد، بايد به داده صورت

اگر به اين نحو عمل نشود، نخستين مشـكل، ايجـاد   . موضوع، مفهوم و روش مناسب است
هـاي   نبودن مسير حركت، خصوصاً در زماني است كه انبوهي از داده سردرگمي و مشخص

در ارتباط با روش يا چارچوب پرداختن به هر موضوع در دانش تاريخ . متفاوت وجوددارد
م است قالب و چارچوبي مشخص استفاده شود، چراكـه بـه   و از جمله از منظر سياسي، الز

هاي مناسب، بازسازي قابل فهم زندگي سياسي در  تعبيري، بدون استفاده از مفاهيم و نظريه
مورخِ تاريخ سياسي بدون مفاهيم مناسب، صـرفاً در برابـر انبـوهي از    . گذشته دشوار است

شـمارگونه از   توانـد روايـت گـاه    ر مـي گيـرد و لـذا حـداكث    ها و شواهد تاريخي قرارمي داده
ها و تغييرهـا و مراكـز و    ها به خودي خود گوياي تداوم دهد و اين روايت دست رويدادها به

  ).103: الف 1389محمدي،  گل(نهادهاي قدرت و نوع و نحوة اعمال آن نيست 
مبني بـر   جا كه در اين زمينه ادعايي از آن. است» امر سياسي«مفهوم مورد نظر اين مقاله، 

مورخـان معمـوالً يـا از    «هايي خاص وجود ندارد و  كه در دانش تاريخ، مفاهيم و نظريه اين
هـاي علـوم    كنند يا مفاهيم و نظريه استفاده مي) زبان غيرتخصصي(ها و مفاهيم روزمره  واژه

، اين مقاله بحث استفاده از مفهومي چـون  )102: ب 1389، همو(» گيرند كار مي  ديگر را به
مفهـومي اسـت كـه در    » امر سياسـي «شايان ذكر است . كند را قابل توجيه مي» امر سياسي«

. اسـت  ارتباط با برخي منابع تاريخي به عنوان بخشي از دانش تاريخ در اين مقاله طرح شده
دهي مفهـومي و موضـوعي و اسـتخراج مصـاديق بـر اسـاس مفـاهيم و         دو كار چارچوب

شود و  مي در اين نوشتار انجام ه هر دو به هم پيوند دارند،موضوعات مرتبط با امر سياسي، ك
  .اين با بررسي منابع تاريخي جامعة ايراني است
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هاي  هايي از داده پرسش پژوهش اين است كه با توجه به تعريف امر سياسي، چه حوزه
ايـن اسـت كـه بـا توجـه بـه        ةمقال ةفرضي .تواند به آن مربوط شود دانش تاريخ سياسي مي

رفتار يا كنش در عرصة عمومي و معطوف به منافع و مصالح جمعي،  كه ف امر سياسيتعري
 تـوان بررسـي   مـي  اسـت، » قدرت سياسـي «حاصل رويكرد تعامل يا تخاصم و در محدودة 

اجزاء و طبقات قدرت و « ،»سياست ةها در حوز هاي آن هاي مردم و نمودها و نگاه فعاليت«
وضـوعات و مفـاهيم امـر    م ،»هـدف حكومـت  «همچنـين  و » هاي پنهان ساختار قدرت اليه

تـوان مصـاديق    در دانش تاريخ دانست و به واسطة اين مفاهيم و موضوعات، ميسياسي را 
  .را از منابع تاريخي استخراج كردمرتبط با آن 

  
  سابقه، اهميت و ضرورت. 2

ند تنگاتنگي در با سياست، بايد گفت كه سياست و تاريخ پيو» امر سياسي«با توجه به ارتباط 
منابع و تحقيقات تاريخي دارند؛ حتي، در يك تعبير از دانش تاريخ آمده كه آن را مساوي با 

استدالل هم اين است كه در بيشتر منابع تاريخي به اخبار شاهان و . اند سياست قلمداد كرده
ه حوزة هاي حاكمان و فرمانروايان و هرآنچه مربوط ب وزيرانشان، ذكر فتوحات و لشكركشي

  :گويد استنفورد در اين زمينه مي. است شده حاكمان و شاهان و سياست بوده، پرداخته
هـاي   انـدك انسـان   ةدربـار  خان عمدتاًهاي مور حدود دوهزار سال يا بيشتر، روايت«
 .)17: 1382 استفورد،( »است بوده ـ  رتبه، پيامبران و قديسان شاهان، نظاميان عالي ـ   مهم

هـاي تـاريخي بسـياري را مثـال زد كـه در حـوزة        توان كتـاب  اين ادعا، ميدر راستاي 
هـا بيشـتر مشـهود اسـت،      اي كه در اين نوع كتاب نكته 1.اند سياست، تدوين و نگارش شده

شماري مبتني بر يـك نـوع تعريـف از     نوع گاه. هاست گرايانة آن شماري و روايت حالت گاه
اسـت؛ يعنـي،   ) 11: همان(» توالي گزارش ما از رويدادها«تاريخ است كه اعتقاد دارد تاريخ 

هاي اتفاقات سياسي، روش اصلي تدوين تاريخ سياسي يا نگارش متن تاريخ  توالي گزارش
نگاري باشد كه البته در آن نيز توالي  تواند مبتني بر روش وقايع روايت هم مي. سياسي است

   .تاريخي رعايت شود
خـورد و آن فقـدان روش و چـارچوب     راد به چشـم مـي  هاي تاريخي، يك اي در كتاب

شايد، ادعا شود همين االن هم اگر كسـي بخواهـد بـه نگـارش     . مفهومي و موضوعي است
تواند از يك روش و چارچوب مفهومي و موضـوعي   سياست در حوزة تاريخ بپردازد، نمي

سـت و بـه   شود كه از چرخة علـم خـارج ا   خاصي بهره ببرد، پس به همين سبب بايد گفته
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است كـه بـدون روش و چـارچوب      كه اثر مذكور يكسري داده علم نزديك است، چرا شبه
مفهومي و موضوعي است و فقط بر اساس تقدم و تأخر تاريخ و صرفاً با توجه به احواالت 

است؛ در چنين وضعيتي همـة اتفاقـات را    حكومت و خصوصاً شخص حاكم نگارش شده
توانـد مـواردي را انتخـاب كـرده كـه معيـار        بلكه فقط مي تواند به تصوير بكشد، هم نمي

روشي آن سليقة مورخ و شخص محوري نسبت به حاكم است كه در مجموع داللـت بـر   
اين در حـالي  . شده، مطلقاً يا عموماً اهميت تاريخي ناچيزي دارند اين دارد كه وقايعِ آورده

اي مورخ يا پژوهشگر با ويژگي  ليقهدادن كتاب تاريخ به وقايع و اتفاقات س است كه تقليل
ترين سطح نگارش تاريخي اسـت، حـال    تقدم و تأخري زماني حوزة مورد مطالعه، ابتدايي

شود، بايـد پژوهشـگر يـا     مند قدم برداشته شود در مسيري علمي و قاعده كه اگر خواسته آن
تـا از افتـادن در    باشـد  اش آشنا باشد و اشراف نظري به آن داشـته  مورخ با حوزة مطالعاتي

  .علم جلوگيري شود مسير شبه
» امر سياسي در دانش تاريخ«در حوزة تاريخ سياسي، با توجه به موضوع اين مقاله كه به 

اسـت، هرچنـد مباحـث سياسـت و      نگرفته پردازد، از لحاظ نظري مطالعة جدي صورت مي
است  شده انتزاعيات فكري مطرحدانش سياست در منابع متفاوت مبتني بر واقعيت بيروني يا 

. است، يك واقعيـت اسـت   هاي تاريخي مساوي با سياست بوده و اينكه تاريخ در اكثر كتاب
هاي تاريخي كه بيشتر سياسي هستند، روش و  اند كه در اين كتاب ن در اين ميان، برخي بر آ

بيات تـاريخِ  چارچوب مفهومي وجود ندارد و حتي اين فقدانِ روش و مفهوم را در تمام اد
بـراي ايـن منظـور،    ). 104- 101: ب 1389محمدي،  گل(بينند  سياسي جهان قابل رؤيت مي

شـده   نهادينـه » قدرت سياسي«يا » دولت«كنند، تمركز روي  چارچوب مفهومي كه مطرح مي
  .است» شده يا دولت تاريخ تحول قدرت نهادينه«تاريخ سياسي در اين نگاه، . است 

ته بايد گفت كـه درسـت اسـت مفهـوم محـوري در تـاريخ سياسـي        در ارزيابي اين نك
هايي در اين زمينه وجوددارد كه مطالعة دولت و حكومـت   تواند دولت باشد، اما پرسش مي

تر مطرح شوند تا  كند كه الزم است به صورت جزئي هايي مي ها و پيچيدگي را داراي ظرافت
تـاريخ تحـول قـدرت    «كه تاريخ سياسي بـه   اين. كرد تر ارائه بتوان يك كار روشمند و علمي

داشتن مفهوم، يك گام به جلو است، امـا   تقليل يابد، از لحاظ لزوم » شدة يعني دولت نهادينه
نقش مـردم در  «، »ها و اجزاء پنهان قدرت سياسي اليه«توان مباحثي چون  در اين ارتباط مي

هـدف دولـت و   «و » رتنگاه و رويكرد مردم به حـوزة سياسـت و قـد   «يا » حوزة سياست
را هم جزء تاريخ سياسي قرارداد و آن را مورد بررسي مفهومي و مصـداقي  » قدرت سياسي
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اجـزاء،  «، »مـردم «كرد و در ارتباط با آن،  مطرح » قدرت سياسي«قرارداد؛ يعني، مركز را 
را هم بـه  » نوع و هدف حكومت«و » دولت يا حكومت«، »هاي پنهان قدرت ابعاد و اليه

در موضوع قدرت سياسي، بحث امر سياسـي مطـرح   . تر دنبال كرد مباحث جزئي عنوان
هـا و اجـزاء    هاي ساختار دولت، نگاه و رويكرد مردم به سياست و اليـه  است كه حوزه 

تواند مورد بررسي قرارگيـرد؟ كـه    اين حوزه در تاريخ چگونه مي. گيرد قدرت شكل مي
  .شود مي در ادامه آورده

 
  تعرف مفاهيم. 3

 قدرت سياسي 1.3

عنصـر   ةاي اجتماعي است و دربرگيرند خصوص قدرت سياسي، پديده بههر نوع قدرتي و 
» توانايي كنش«است كه به نوعي ) طرفين مورد نظر( نسبت ميان اطراف دهندة نشان رابطه و

چراكـه اگـر قابـل     ،ي نداردكم ةجنب قدرت از هر نوعي صرفاً .شود تعبير مي» حق كنش«يا 
به آشكارشدن  ،پژوهش و تحقيق در مورد توزيع و كاربردهاي آن در جامعه ،شدن بود يكم

نـد كـه   بر ايـن نظر افرادي مثل پارسونز . )39 -  32: 1380 هيندس،( دش تر آن منجرمي سريع
بلكه تابع شرايطي است كه در آن اعمال قدرت  ،ن و ثابت نيستمعي اي قطعي، قدرت پديده

  .)239: همان( گيرد مي صورت
  
 امر سياسي 2.3

بحث در مورد امر سياسي مفصل و گسترده است؛ البته، تعريفي مشخص از آن وجود ندارد 
كند؛ مثالً،  هاست كه حوزه و قلمرو امر سياسي را تعريف مي و اين نوع رويكردها و ديدگاه

يـك  ) هبشري، ديني، ايـدئولوژيكي و غيـر  (با هر مسلكي » بر ما«يا » با ما«هاي دوقطبي  نگاه
هـاي چنـدقطبي بـه نحـو ديگـري آن را تعريـف        كند و نگاه جور امر سياسي را تعريف مي

هـا متفـاوت    هاي سياست در هركدام از ايـن نگـاه   ها و روش حصول به عرصه راه. كنند مي
. شـود تـا منظـور از آن مشـخص شـود      مـي  جا فشرده و خالصة مطالبي آورده در اين. است
فضاي تخاصـم و نـزاع و درگيـري را     ،)The Political( سياسيامر اشميت در كتاب   كارل

در ) Chantal Mouffe( شانتال موفه ؛)Schmitt, 1976 :70( داند عرصة ظهور امر سياسي مي
داند و آن را به دشـمني   ، فضاي مخالفت را در حوزة امر سياسي ميدربارة امر سياسيكتاب 
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در كتـاب  ) Julien Freund( لـين فرونـد  ژو). 17: 1391موفـه،  (كنـد   مـي  و تخاصـم تعبيـر  
دهد كه بـه نـوعي بـه     مي تعريف عامي از امر سياسي ارائه هاي مربوط به علوم انساني نظريه

كـه هـدف از    تعاريف سياست بيشتر به هدف آن يعنـي ايـن  . تعريف سياست نزديك است
كـار  شـود،   شده چه اهدافي محقّق مـي  سياست چيست و به واسطة اجراي سياست تعريف

بازانديشـي  در كتـاب  ) Keith Jenkins( كيت جنكينز). 222 -  214 :1372فروند، (اند  داشته
كنـد كـه بـه نـوعي      هـا مـي   ، تعبير امر سياسي را تابع قـدرت و مـنش افـراد و گـروه    تاريخ
ديدگاه اولريش بك در مقالـة  ). 186: 1386كيت جنكينز، (دهنده به امر سياسي است  شكل

، واردكردن امر سياسي به فضاهايي »The Rreinvention of Politics: تنوآوري مجدد سياس«
  .)Beck, 1994 :18( اند شده حال غيرمعمول و حتي غيرسياسي تعبير مي است كه تا به 

 ؛حكومت .2؛ جامعه .1 ةسه حوز سياسي شود، به امر سياسيجا كه هر تعبيري از  از آن
در توضيح ارتباط اين سه حوزه از منظر امـر سياسـي، بايـد    . كند قدرت ارتباط پيدامي .3 و

پذير و هميشه در حال تغيير است و متناسب با تـوان   اي سيال و دگرگون جامعه حوزهگفت 
ـ  گيري سه موضع ،خود و قدرت حكومت ظرفيت و ويژگيو  و » همكـاري « ،»مقابلـه « ةگان
 هـم  حكومـت  .در اجتمـاع اسـت  دهنده بـه امـر سياسـي     شكل و به نوعيرا دارد » انفعال«

دنبال تغيير در خود نيست و به تعبيري ثبات و بقا و امنيـت از  ه بمعموالً  اي است كه حوزه
 ،دهـد  مـي  حكومت با نوع واكنش و رفتـاري كـه از خـود نشـان    ؛ است مفاهيم ذاتي آن شده

 كنـد و جـو   نوع قانوني كه وضع و اجرا مـي  ،نماياند اي كه از قدرت عريان يا زور مي چهره
قـدرت از   .كند شخص ميامر سياسي را م ةمحدود ،كند ذهني و رواني كه بر جامعه ايجادمي

هم وجود دارد  بين جامعه و اصحاب حكومتي آندر يك سطح جدي هايي است كه  مقوله
متفاوت و با توجـه   يهم در جامعه و هم در حكومت به انحا ،يعني؛ در نوسان استو هم 

  . دارد وجود قدرت به شرايطي كه هست،
، جامعه، حكومـت و قـدرت   ةشناخت امر سياسي بايد در تعامل و ارتباط بين سه حوز

شـايان ذكـر اسـت كـه      .معطوف به عرصة عمومي و مبتني بر مصالح و منافع جمعي باشـد 
كه هرچيزي كه بـه دولـت    صرف شناخت رفتارهاي دولت نيست يا اين حوزة امر سياسي،

تـر را   اي كـالن  بايـد گفـت امـر سياسـي حـوزه      ،بلكه به تعبيري، ستارتباط پيداكند هم ني
بيشترين سهم را از  ،هاي مربوط به دولت يا معطوف به دولت هستي ها و كنش .گيرد دربرمي

كـه امـر    قـدرت سياسـي  و پيـداي  هاي پنهان  اليه؛ آن نيست ةاما هم ،امر سياسي دربردارد
كـه  هسـتند  بـه ايـن صـورت    ها و اجزاء  اين اليه. سياسي به آن مرتبط است، معلوم نيست
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كنند كـه همـة    يا از آن حمايت مي ،كنند نوع آن را ترسيم مي ،زنند قدرت سياسي را رقم مي
تواند  اين حمايت از قدرت سياسي مي .نندك امر سياسي را مشخص مي ةحوزها  اين شاخص

كند  با توجه به اين نكته اهميت بيشتري پيدامي اخير موضوع .ها يا مردم باشد از جانب گروه
قدرت جامعه در حال افزايش  ، به نوعيشويم نزديك مي و متأخر كه هرچه به دوران امروز

هـا و   هاي اجتماعي و افزايش قدرت اين گروه كات نيروها و گروهخاطر تحرّه است و اين ب
قدرت جامعـه  آن،  ةدر نتيجاست كه  ك در جامعهايجاد تحرّبخشي و  ها در هويت نقش آن
 امـر سياسـي ناشـي از جامعـه     ةسـهم حـوز   ،به عبارت ديگـر  ،يعني ؛است پيداكرده افزايش

  .تعبير شوددر حال گسترش  تواند مي
 

 امر سياسي در دانش تاريخ. 4
تطبيـق  اي اسـت كـه هـم فهـم نظـري آن و هـم        از مفاهيم مغلـق و پيچيـده  » امر سياسي«

امر سياسي ذيل مباحث قدرت و . هاي علمي و فني خاصي است اش داراي ظرافت مصداقي
اي داشته  سليقه ةامور جنب كردنِ جاها، سياسي تعبير  در خيلي .شود تعريف سياست مطرح مي

اسـت كـه     كرده و هركسي با توجه به نوع رويكرد خود، امري را سياسي يا غير آن تعبير مي
هاي غيرعلمي و حاكميت قدرت و زور  بودن نگرش غالب دهندة اين نشان ،معناالبته به يك 

هـا در حـوزة سياسـت و     هاي آن هاي مردم و نمودها و نگاه با بررسي فعاليت. تواندباشد مي
هـا را   هاي نهان ساختار قدرت و نوع و هدف حكومت، شايد بتـوان آن  اجزاء قدرت و اليه

امر سياسي در دانش تاريخ تعبير كرد كه به واسـطة   قالب و چارچوب موضوعي و مفهومي
. ها را در منابع موجود، استخراج و استنباط كرد هاي تاريخي آن توان مصاديق و داده ها مي آن

در اين نوشتار، به نوعي، مباحث نظري و مفهومي هركدام از اين محورهايي كه امر سياسي 
  .شود مي رد، ارائهها نمود و با تاريخ پيوند و ارتباط دا در آن
يكي از مفاهيم اصلي در سياست است كه نسبتي با دانش تاريخ دارد؛ يعنـي،  » امر سياسي«
تواند در يـك   در دانش تاريخ مي» امر سياسي«. توان تبلور آن را در منابع تاريخي رصد كرد مي

ها و  دولت: هاي حكومتي باشد كه در آن مباحثي چون تعبير گسترده، پرداختن به دوره يا دوره
؛ يعنـي،  انـد  هاي سياسي چگونه در هر زمان يا دورة خود امر سياسـي را معرفـي كـرده    قدرت

فهم و تصـور مـردم از امـر     و طبعاً در اين رابطه است داده ساختار قدرت چگونه خود را نشان
كـه   و ايـن  اسـت  ه نمودار كرده، چـه بـوده  هايشان در اين حوز سياسي كه در رفتارها و فعاليت

تـر يـا    در تعبير ديگر و كلـي . ، مطرح گردددهندگان به قدرت سياسي چه كساني هستند شكل
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مدنظر باشد كه فراتـر  » دوران«تواند بحث  تر، امر سياسي در منابع تاريخي، مي حتي گسترده
زمـان و گسـترة تـاريخ     از دوره است و گاه چند دوره يا چند حكومت را در چند برهـه از 

  .گيرند شدن قرارمي ها اشتراكاتي وجود دارد كه مبناي دوران گيرد، اما بين آن دربرمي
با توجه به تعريف امر سياسي، شايد پرداختن به امر سياسي در منابع تاريخي با بررسـي  
محورهاي موضوعي و مفهومي ذيل تحقّق يابد؛ به واسطة بررسي محورهـاي ذيـل، شـايد    
بتوان ادعا كرد كه چارچوبي موضوعي و مفهومي براي شناخت امر سياسي در منابع تـاريخ  

  :قابل طرح است
ي يـا  دوران از لحاظ سياسي و اجتماعي و فرهنگـ  حاكم بر هرنگرش و رويكرد فهم  ـ

 بررسي جايگاه آگاهي و كنشگري افراد؛
 شناخت ساختار قدرت در هر دورة حكومتي؛ ـ
 ؛دوره حكومت در هرهدف  ـ
ها  ها و اقدامات آن فهم تصور مردم از حوزة سياست و كنش سياسي با بررسي فعاليت ـ

 در حوزة سياست؛
  .وجودآمده در هر زمان ها و حاميان و متولّيان قدرت سياسي به شناخت گروه ـ
 

 فهم نگرش و رويكرد حاكم بر هر دوران از لحاظ سياسي، اجتماعي و فرهنگي 1.4

توان  بندي، مي تاريخي را به مقاطع متفاوت تقسيم كنيم، با توجه به مبناي تقسيمكه منابع  اين
بنـدي مـد نظـر اسـت كـه در منـابع        كرد كه در اين نوشتار تقسيم انواعي در اين زمينه ارائه

در منابع تـاريخي  » دوران«مبناي آن اين است كه دو . تاريخي قابل ردگيري و مشاهده است
در اين ميان، بايـد گفـت كـه دوران بـا     . هاي جدي با هم دارند فاوتقابل تصور است كه ت

دوره متفاوت است كه البته در آثار مربوط به برخي افراد از قبيل حسن پيرنيا، عبـاس اقبـال   
نژاد، ابراهيم رزاقي، موسي نجفـي و   اللهي، موسي غني اهللا سيف آشتياني، احمد اشرف، سيف

يا بر اساس واقعيات تاريخي يعني توصيفي و به صورت هايي مطرح شده كه  ديگران، دوره
  2.اي خاص است گيري از ايده و نظريه شماري است يا با بهره گاه

هـاي   بندي منابع دوران كالسيك و جديد اين است كـه عبـارت   نكتة مهم دربارة تقسيم
» پيشامدرن«و » مدرن«اند، از دو واژة  هاي تاريخي، كه به اين موضوع پرداخته آمده در كتاب

 .است شده  استفاده
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در يـك  : تواند متفاوت باشـد  بندي در هر جايي مي زمان و مقطع تفكيكي در اين تقسيم
هاي ايران و روس و شكستي كه در اين زمان بر ايران تحميل شده،  تعبير، در ايران، از جنگ

ين مقطع است كه در ا. شود ياد مي) شروع تاريخ جديد(» خودآگاهي ايرانيان«به عنوان آغاز 
وجود  اند، به  اند و پيشرفت كرده اند و ديگران جلو افتاده كه ايرانيان عقب افتاده آگاهي به اين

برخي هم ممكن است صفويه را شروع دوران جديد در ايران تعبير كنند و منابع اين . آيد مي 
منابع تاريخي مبتني رسد از دوران مشروطه است كه  نظرمي زمان را جديد قلمداد كنند، اما به

گيرد و تا قبل از آن، همة منـابع در قالـب دوران قـديم يـا دوران      بر دوران جديد شكل مي
هـاي دوران جديـد در قبـل هـم      شوند؛ حتي، اگر خودآگـاهي يـا جرقـه    كالسيك تعبير مي

دوران مشروطه يعني . است نكرده باشد، هنوز در منبع تاريخيِ خاصي تبلور پيدا گرفته صورت
به نظر،  3شود، نوشته مي) مستشارالدوله(ي زيخان تبر وسفي رزايم يك كلمةماني كه كتاب ز

 ياريتوجه بس اين كتاب، در موقع انتشار شود، چراكه نگارش متن در دوران جديد آغاز مي
بـوده   ق 1287در سـال  نيز چاپ اول آن  شود؛ ميگو و ده و محل گفتكرخود جلب ه را ب

چـاپ   اخترچاپ داخل، االتفاقيه  وقايعهايي چون  از انتشار روزنامه توان همچنين، مي. است
هـاى   ر پـاريس و روزنامـه  دالـوثقى   ةعرودر كلكته، المتين  حبللندن، چاپ  استانبول، قانون

هاي نگارشي  نهادن در وادي نام برد كه به نوعي شروع گامدر قاهره  پرورشو  ثريا، حكمت
توان  ها را مي هم از نظر محتوايي قبالً مطرح نبودند و آناست كه هم از لحاظ روشي و  بوده

  .توليد دوران جديد قلمداد كرد
هـايي كـه در كـار مورخـان در حـوزة       در منابعي كه مربوط به دوران قديم است، مقوله

شدند، بيشتر در راستاي قدرت مطلق حاكم در انواع متفـاوت   مي سياست در گذشته مطرح 
هايي مثل آزادي،  در اين مبنا، مقوله. است ت، امپراتوري و غيره بودهپادشاهي، سلطنت، خالف

گـذاري، مجلـس و    حق مردم، مشاركت سياسي، انتخابات، شورا و مشورت، قانون و قانون
ها وجود دارد به ايـن صـورت اسـت كـه يـا       هايي از آن غيره مطرح نيست يا اگر هم جلوه

بر مردم، حـق و حقـوقي بـراي مـردم قائـل      عموميت ندارد يا در قالب ادبيات لطف حاكم 
نامـه، اندرزنامـه يـا غيـره      در منابع تاريخي ايران، آثاري كه تحـت عنـاوين فتـوت   . اند شده

 .شده، در اين راستاست نگاشته
: انـد از  شـود، عبـارت   ها و اركان سياسي كه در اين دوران مطـرح مـي   مفاهيم، آموزه

اميرالمؤمنين، امير، مشروعيت خالفـت و   خليفه، خالفت، حاكم، وزارت، امارت، تخت،
عهد، ملك، ملوك، مرشد كامل، مشروعيت ماورايي،  حكومت، شاه، سلطان، پادشاه، ولي
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خواني در نماز جمعه، ضرب سـكه، سـپاهيان و نظاميـان و لشـكر،      واليت، ملك، خطبه
  ... .فرماندهان نظامي و

در . هايي از منابع تاريخي ذكر كرد مثالتوان  هاي ذكرشده، مي در مورد هر كدام از مقوله
، در بـاب  تـاريخ بيهقـي  در كتـاب  . شـود  مي جا، صرفاً به عنوان نمونه، چند مورد آورده اين

خواني و نوشتن نام پادشاه بر سكه، مسعود غزنوي به برادر خود اميرمحمد كه بنـا بـه    خطبه
هـا و   رزمين حكمراني غزنوياي مبني بر واگذاري بخشي از س است، نامه شده داليلي حاكم 

  :نويسد با شروط ذيل جانشيني مسعود مي
هزار اسب از مركب و تركي  هزار اشتر بار سالح و بيست شرط آن است كه از زرادخانه پنج

سبك جنگي به ] برگزيده[دوهزار غالم سوار آراسته با ساز و آلت تمام و پانصد پيل خياره 
كه نخست بر منابر نام ما برند به  خليفت ما باشد چنان آيد و برادر زودي نزديك ما فرستاده

و بـر سـكه درم و دينـار و طـراز     ] امير محمد[گاه نام وي  شهرها و خطبه به نام ما كنند آن
بريداني كه اخبار  گاه نام وي و قضا و صاحب نخست نام ما نويسند آن] حاشية لباس[جامه 

  ).129 -  128: 1384بيهقي، (شند اختيار كرده حضرت ما با] دادن گزارش[انها 

در مباني تفكر انديشة قديم، كه در منـابع تـاريخي آمـده، مـردم سـهمي از دخالـت در       
فرد، بدون هويت ايل و خاندانش معنا ندارد؛ مردم قدرتي ندارنـد؛  . زندگي اجتماعي ندارند

خانـدان خـود و يـا    قدرت از آنِ پادشاه يا حاكم است؛ فرد مورد نظر با كمك افراد ايـل و  
) اي يا غيره به صورت اجاره(ديدند  كمك افراد ايالت ديگر كه منافعي در آن براي خود مي

هـاي ديگـر غالـب كنـد و حكومـت را در سـطح و        توانست قدرت خود را بر قـدرت  مي
شـدند،   گـذاري مـي   نام» رعيت«مردم عموماً و اكثراً در قالب مفهوم . بگيرد دست اي به گستره

كـارگيري   پر اسـت از بـه   تاريخ بيهقي). 129: همان(شد  مي برده كار واژة مردم هم بههرچند 
است؛ مثل  رسانده آيد واژة رعيت، بيشتر معناي سياسي را مي نظرمي و البته به» رعيت«مفهوم 

رساند؛  در دوران امروز كه بيشتر معناي رابطة سياسي مردم و حكومت را مي» شهروند«واژة 
جا نامة بونصر مشكان را كه از زبان اميرمسعود بـه قـدرخان، خـان تركسـتان،      مثالً، در يك

  :آورد مي نوشته، 
ـ گذشته است ما غايب بوديم از تخت ملك،   اهللا عليه حمةر  ـ ]محمود غزنوي[چون پدر ما 

هـاي   برانديشيم واليـت  و هرچند مي. ششصد و هفتصد فرسنگ جهاني را زير ضبط آورده
بر آن ] مسعود غزنوي[يش ما و اهل جملة آن واليات گردن برافراشته تا نام ما بانام بود در پ

» مـا گردنـد   4ها برداشته تا رعيت نشيند و به ضبط ما آراسته گردد و مردمان به جمله دست
 ).126: همان(
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هاي  از جمله تبلورهاي ديگر در اين منابع تاريخي، بحث شرايط حاكم است كه ويژگي
وابستگي به يك قوم يا خاندان و ايل خاص، ويژگي علم و تدبير و  شخصي چون شجاعت،

هاي  ديدگاه. است گيري حكومت مطرح شده دست عدالت و حتي استيال به منزلة حقانيت به
است كـه نمودهـاي آن در    بسياري از متفكران سياسي در مورد فرد حاكم و شرايط آن بوده

فكران مسلمان سنّي و شيعه بسيار به شرايط حاكم مت. شود وفور ياد مي هاي اسالمي به انديشه
كنند، به  بودن يا سالمت بدن را مطرح مي هايي چون قريشي اند؛ اهل سنت كه بحث پرداخته

هـاي حكومـت مثـل شـورا،      پردازند؛ حتي، در زماني كـه نظريـه   نوعي به شرايط حاكم مي
در ميـان  . دارنـد  حاكم اشاره كنند، به نوعي به شرايط استخالف، بيعت و استيال را مطرح مي

  .اهل شيعه هم دو تفكر امامت و زمان غيبت بر شرايط حاكم اشاره دارد
در ثبت وقايع هم، در منابع تاريخي، پرداختن به اقدامات و كارهاي حاكم و فرمانـدهان  

هـاي اقتصـادي و سياسـي، مـديريت      هـا و حـلّ بحـران    خصوص در زمان جنگ نظامي، به
  .است دستگاه ديواني و غيره نمود داشتهنيروهاي نظامي و 
هاي تاريخ سياسي كالسيك از جانب مورخان و پژوهشگران اجتمـاعي و   يكي از جلوه

گـذار و مؤسـس در    سياسي، پرداختن به افراد حكـومتي و بحـث اهميـت و جايگـاه بنيـان     
ت ها، بحث مؤسس برجسته اس ها و حكومت گيري نظام سياسي است؛ مثالً، در دولت شكل

  .ها، مؤسسان از جايگاهي مهم برخوردار بودند و در تاريخ سياسيِ مربوط به اين دوران
شود يـا وقـايع    شود يا شرايط حاكم مطرح نفر به عنوان مؤسس مطرح مي زماني كه يك

شود، به نوعي نشان از حضـور نگـرش كالسـيك و     نگاري آورده مربوط به حاكم در تاريخ
اين فضا و مباحث به نوعي گفتمـان  . ين منابع تاريخي استسنتي در حوزة تاريخ سياسي ا

  .حاكم بر نگرش منابع تاريخي مربوط به دوران قديم است
هايي وجـود دارد كـه    ها و مؤلفه پردازند، ويژگي در منابع تاريخي كه به دوران جديد مي

  :اند و شامل محورهاي ذيل است ها نمود تاريخي هم داشته همة آن
فعاليت اجتماعي، گسترش آگاهي در سطوح فردي و اجتماعي، افزايش  گرايش افراد به

كنشگري اجتماعي در سطوح فردي و اجتماعي، نهـاد سـازي و تعميـق نهادهـاي گذشـته،      
افزايش دخالت علم و دانش و از جمله دانش سياسـي در پيشـبرد امـور در همـة سـطوح،      

يافتن ساختارهاي داخل  هميتنيافتني مثل سياست، ا هاي دست دخالت و مشاركت در عرصه
هاي افراد اجتماع به همراه آگاهي و عالقـة   رساندن استعدادها و توانايي اجتماع در به فعليت

هاي متفاوت زندگي، تبلور قدرت  كردن مسير زندگي اجتماعي در پرتو فعاليت افراد، انتخاب
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ه عنوان يك علم هاي ديگر قدرت، توجه به سياست ب يافتن جلوه در عرصة فرهنگ، اهميت
 .و توليد كتاب و دانش در اين زمينه، از جمله محورهاي مطرح در دوران جديد است

هاي تاريخي بسياري در منابع  ها و مصداق توان مثال براي هركدام از محورهاي فوق مي
اند  گيري جريانات متفاوت اجتماعي شده همة محورهاي فوق، باعث شكل. كرد تاريخي ارائه

البتـه، نمـود هركـدام از    . اسـت » آگـاهي «و » اراده«، »آزادي«هـا   حـث محـوري آن  كه از مبا
اسـت و در هرجـايي بـه يـك نـوع       شده در همة جوامع به يك نحو نبوده محورهاي مطرح
كننـد، در اكثـر    در منابع تاريخي كه به دوران جديـد اشـاره مـي   .است كرده خاصي تبلور پيدا

اي و آسـماني و   ود كـه قـدرت از حالـت اسـطوره    شـ  جوامع و از جمله ايران، مشاهده مي
در ايـن دوران،  . شـود  و زمينـي مـي    بودن خارج و به نوعي به ميان مردم آورده نيافتني دست

رود و  به عنوان عوامل اصلي قدرت فراتر مـي » زر«و » زور«تحرّكات سياسي مردم از بحث 
عي و سياسي مردم با مقولـة  سرنوشت اجتما. گيرد گونه به خود مي هاي علمي و آگاهي جنبه

كه مصالح و منافع عمومي مردم در هر رفتـاري   خورد و اين علم و آگاهي عمومي پيوند مي
 .بايد رعايت شود

گيرد؛ يعني،  امر سياسي در فضاي دوران قديم و جديد متناسب با فهم اين فضا شكل مي
 .شود ياسي معلوم نميها فهم نشود، بخشي از معناي امر س تا اين دو دوران و معناي آن

نگاري در دوران جديد و معطوف بـه   كه به نوعي تاريخ تاريخ مشروطة ايران،در كتاب 
كه عنوان كتاب، تاريخ  نخست اين: گيرد اين دوران است، اين نكته كامالً مورد تأكيد قرارمي

دالّ بـر  كه به يك دورة تاريخي خاص اشـاره دارد،   اين عنوان عالوه بر اين. مشروطه است
كـه در   هاي سابق است؛ دوم اين موضوعي تحت اين عنوان هم هست كه غير عناوين كتاب

ها و وضعيت جديـد   اي از ويژگي ها جلوه اين كتاب، موضوعات و مباحثي آمده كه همة آن
اگـر آگـاهي را   » چگونه ايرانيان بيدار شدند؟«است؛ مثالً، گفتار اول اين كتاب اين است كه 

تواند باشد كه در ايـن گفتـار    مي» بيداري«جديد بدانيم، مفهوم مرتبط با آن  مشخصة دوران
، انتشـار  »هـا  فزونـي روزنامـه  «، »هـا  پيشـرفت دبسـتان  «اسـت و در آن   صراحت ذكر شده به

و غيـره   بيـك  سـياحتنامة ابـراهيم  و  هـاي طـالبوف   كتـاب هايي با مباحث جديد مثـل   كتاب
است كـه بـه    آمده» خواهي چگونه پيداشد؟ ش مشروطهجنب«كه  در گفتار دوم اين. است آمده

محوري است براي اجتماع ايرانيان و در چـارچوب   نوعي، پرداختن مجدد به مفهومي كنش
هـايي از   آمده درخواست وجود معناي جديد از اجتماع؛ اجتماعي كه مردمش در وضعيت به

بـا همراهـي علمـاي    هـا البتـه    و با حركت جمعـي آن ) 110: 1376كسروي، (دولت دارند 
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يا در گفتارهاي . نشيند مشروطه، جنبش اجتماعي ايرانيان بر كرسي پذيرش از جانب شاه مي
پاخاسـتن مـردم    كنند، حركت و به شاه و درباريان با مشروطه مخالفت مي بعد كه محمدعلي

هـا يـا    اين كتاب كه جزء نخسـتين كتـاب  . كشد ها را به تصوير مي خصوص تبريزي ايران به
اي پرداخته كه بين دولـت و   هاي مربوط به دوران جديد در ايران است، بيشتر به حوزه داده

افتـاده در دو سـمت و سـوي،     نخبگان، البته با همراهي نسبي مردم در مورد جريانات اتفاق
خـواه در ايـن كتـاب زيـاد      استفاده از مفاهيمي چون مجاهد يا آزادي. مبارزه يا جنگ است

. كنـد  هاي مردمي، صفت مثبـت بـار مـي    هيم جديدي هستند كه به حركتها مفا است؛ اين
گيـري   شـده در مجلـس و شـكل    مفاهيم ديگري چون مجلس يا دارالشوري يا قانونِ وضـع 

هاي مدني يا حتي مبـارز در فضـايي خـارج از دعواهـاي      ها و يا جمعيت ها، روزنامه انجمن
نگـاري   كرّات در اين تـاريخ  ت كه بهسطح مياني بين دولت و مردم، از جمله موضوعاتي اس

  ).1376كسروي، (است  آمده
يا تاريخ مشروح و حقيقي مشروطيت ايران هـم از جملـه    تاريخ بيداري ايرانيان كتاب

هايي از فضاي دوران جديـد در آن هسـت؛ ايـن نكتـه حتـي در       هايي است كه داده كتاب
اش كـه   نگـاري  دارد و در تـاريخ االسالم هم بر آن تأكيـد   خود ناظم. عنوان كتاب پيداست

شـده، قـرار اسـت بـه      شناسانه به تواريخِ نگـارش  قصد انجام آن را داشته، با نگاهي آسيب
اين كتاب بنا بـر ادعـاي خـود مؤلـف در تفـاوت بـا       . سبك مورخان اروپايي نگارش كند

اختنـد؛ وي  پرد ها مي هاي گذشته بوده كه صرفاً به تملّق پادشاهان و احوال آن  نگاري تاريخ
دورة تمـدن و  «ها و مشاهدات خـود از ايـن دوره كـه آن را     كند بر اساس شنيده اظهار مي

كـه كوشـش در   » مردان سـترگ  خدمات بزرگ«نامد، به جمع و تدوين  مي» بيداري ايرانيان
كه رجال باعزم در اصـالح مفاسـد ايـن خـاك       زحماتي«كردند و » بيداري خفتگان ايران«

با عبارات سـاده و بـه قـول    » اند ها كه در سر آزادي هموطنان خود داده پاك نموده و جان
. اسـت   پرداخته» خالي از اغراقات شاعرانه و اغالقات منشيانه«، »به طريق روزنامه«خودش 

ــ سياسـي خصوصـاً اواخـر حكومـت       در اين كتـاب تـاريخي، عمـوم وقـايع اجتمـاعي     
كـه مـثالً در    اين: است شده ه تصوير كشيدهشاه ب الدين شاه و دورة حكومت مظفر الدين ناصر

ها احـداث   داد، جاده و راه گرفت، ترقي در گمركات روي دورة مظفري روزنامة آزاد شكل
هاي خارجي ترجمه شد و خصوصـاً بيـداري ايرانيـان     شد، چراغ برق افزايش يافت، رمان

اسـت   شـده  ردهداد، از جمله نمودهاي دوران جديد است كه در اين كتاب تاريخي آو روي
  ).1332االسالم كرماني،  ناظم(
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تواند تعبير شـود   يكي از اقداماتي كه در حوزة دوران جديد مي حيات يحيي،در كتاب 
داند، بحث پـرداختن بـه    شود و خود را در انجام آن هم مكلّف مي وفور ياد مي و در آن به

بخشـي علمـي    آگـاهي اين سه مفهـوم در راسـتاي   . است» معارف«و » مدرسه«، »آموزش«
اي با عنوان معارف كه بـاز   آبادي خودش در وزارتخانه يحيي دولت. شوند جامعه قلمداد مي

است و در اين زمينه مدارس جديدي را تأسـيس   كرده حكايت از دوران جديد دارد، كار مي
وي در . اسـت  فرسـايي بسـياري كـرده    هاي متفاوت و جاهاي ديگر قلـم  كرده و در روزنامه

زنـد و بـه مـردم و     معارف را با سياست و خصوصاً سياست دوران امروز گـره مـي   كتابش
در ) اسـت  شده و اهميت پيداكرده اي كه امروزه مطرح حوزه(، جوانان دختر و پسر »معلمين«

» پـروري  دوسـتي و وجـدان   خداشناسـي، وطـن  «كند و آن بحث  قالب يك شعار توصيه مي
ر تــاريخ اســت كــه از اواخــر حيــات جلــدي د 4مجموعــة  حيــات يحيــيكتــاب . اســت

عنـوان ايـن كتـاب خـود     . دارد شاه آغاز و تا تقريباً اواخر حكومت رضاشاه ادامه ناصرالدين 
حكايت از افزايش فرديت و آگاهي و لزوم آن در روش جديد در اين دوران است؛ غيـر از  

ه طبعـاً در گذشـته   كند كـ  مي پردازد يا مفاهيمي را مطرح  كه به اتفاقات اجتماعي هم مي اين
  ).1331آبادي،  دولت( اند مطرح نبوده

  
  شناخت ساختار قدرت در هر دورة حكومتي 2.4

مـورد   توانـد  ميساخت قدرت در هر سرزميني، با توجه به نوع تمركز مورخ يا پژوهشگر، 
؛ برخي روي قبيله يا طايفه يا روي قوم يا اقـوام يـا نـژاد و حتـي دودمـان      بررسي قرارگيرد

ها بايـد شـرايط و الزامـات     البته، اين حكومت. كنند هاي حكومتي تمركز مي يا دوره خاصي
در مـورد سـاخت قـدرت    . را دارا باشـند ) و مـردم  ،سرزمين، حاكميـت، حكومـت  (دولت 
در يـك  . اي باشـد  تواند مبناي اوليـه  هاي نظري كلي در اين زمينه وجود دارد كه مي ديدگاه
  :است مورد تاريخ ايران ذكر شدهالگوي دولت در  3بندي،  تقسيم
ها و  ، داشتن ويژگي)بودن  ساية خدا(اللهي  ظلهاي  لفهؤمبتني بر م كه ادشاهيپنظرية . 1

افرادي مثل  .است تاريخي آمدهمنابع  اين نگرش در. شرايطي خاص مذهبي يا غير آن است
هـاي   سـازوپيرايه الدين فضل كاشاني در كتاب  ، افضلتاريخ بيهقيابوالفضل بيهقي در كتاب 

در ايـن نگـرش،   . انـد  كـرده  و غيره انديشة شهرياري، پادشاهي و سـلطاني را مطـرح   شاهي
انديشة شهرياري در دوران جديد . است سلطان، ساية خداست و از طرف خدا انتخاب شده

قانون و نهادهايي  بودن رفتارهايش به پناه عادل رسيد كه در صورت مشروط به سلطان اسالم
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اين ديدگاه را محمدحسين نائيني در . مثل مجلس و نظارت علما بر قوانين، قابل دفاع است
در زمان مشروطه كه ساختار قدرت پادشاهي بر ايـران مسـتقر    المله، االمه و تنزيه تنبيهكتاب 

  .هاي استبدادي آن هم زياد بود، مطرح كرد بود و جنبه
ي شناسـ  شـرق  يو سنت فكر يياروپا انشناس راناز جانب ايالگوي نظري ديگر كه . 2

در اين الگـو  . كند توليد آسيايي را مطرح مي ةشيو ةنظام استبداد شرقي و نظري مطرح شده،
نهادهـا و  در اين ديـدگاه چـون   . خودكامه است عموماً نظام سياسي اعتقاد بر اين است كه

دسـت   دري اقتصـاد ـ  ياسيتمركز منابع قدرت س وجود ندارند، قدرتمند يطبقات اجتماع
هگـل، مـاركس و ويتفوگـل از    . )152: 1380 ف،يسـ (خانـدان حـاكم اسـت     ايـ شخص 

هايي  پردازان خارجي نظرية استبداد شرقي هستند كه آن را در مورد نظام طرفداران و نظريه
محمـدعلي همـايون    ها نيز طرفداراني چون در بين ايراني. اند مثل ايران قابل اطالق دانسته

هـاي   البته، ديـدگاه . كنند را مطرح مي» نظرية استبداد«كاتوزيان و يرواند آبراهاميان دارد كه 
هاي مدرن و پيشامدرن هم در اين رويكرد اسـبتدادي   پاتريمونياليسم و ديكتاتوري در نوع

 .تواند تعبير شوند مي
 ينگـار  خيتـار  انيـ و جر يروسـ  انشناسـ  رانيـ االگوي نظـري ديگـر كـه از جانـب     . 3
كه اعتقـاد  ) 34: 1359 ،يپطروشفسك(شده مثل پطروشفسكي  مطرح يستينيلنـ  يستيماركس
 يهـا  يژگـ يو يلـذا دارا  ،اسـت  يفئـودال  ديـ تول ةويايران مبتنـي بـر شـ    ينظام اجتماعدارد 

از  .اسـت  و صاحب قدرت بوده نداريزم تيبر مشاركت اشراف با تكيهو  يمتمركز فئودال همين
تا عصـر   يساسان ةاز دور  ـ رانيا خيتار ةبخش عمد، مذكور ينگار خيكه در سنت تار جا آن

دولت  جهيدر نت، شود يفرض م يو ساختار و نظامات فئودال ديتول ةويبر ش يمبتنـ   مشروطه
متمركـز   مـه يو ن يفئـودال  يسـاختار ادار  يدارا ي،فئـودال  يطبقات يهم به جهت داشتن مبان

تنها ابزار ممكن اعمال قدرت و نفـوذ دولـت در    يطيشرا نيكه در چن يطوربه  ،است بوده
طبقـه در   نيـ ا تيـ فعال ةها در جامعه به واسـط  مشاركت و نقش فئودال ،»يشرق سميفئودال«

  ).131، 130: 1380 ،يول(است  بوده يچارچوب دولت فئودال
ارداد و سـاختار  براي شناخت دقيق هر دولت بايد دورة حكومتي را مـورد بررسـي قـر   

ساختار قدرت و تعريف دولت باعث شـناخت بخشـي از   . قدرت سياسي را استخراج كرد
هركدام از الگوهاي نظري فوق كه به نوعي به ساختار . شود امر سياسي در منابع تاريخي مي

كـه   ايـن . كننـد  اي مخصوص به خود تعريـف مـي   پردازند، امر سياسي را به گونه قدرت مي
م ساية خدا تعبير شود يا پادشاهي، داراي فره ايـزدي يـا پادشـاه يـا حـاكمي      سلطان يا حاك
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استبدادي يا پادشاهي مشروط و غيره، نوع امر سياسي و شناسايي آن هم تابع اين تعريف از 
  .ساختار قدرت خواهدبود

اي يـا   اي، چندقبيله قبيله هاي تك در تاريخ ايران، پادشاهان و سالطيني در قالب حكومت
هاي متفاوت ظهور و بروزهاي سياسي  اين حاكمان در دوره. اند چندقومي وجودداشته حتي

هـاي   از تاريخ قبل از اسالم گرفته تا بعـد از آن، انـواع حكومـت   . اند و قدرتي خاصي داشته
شناخت حاكمان و ساختار قـدرت در  . اند محلي، متمركز و امپراتوري در ايران وجود داشته

شود؛ مثالً، در دورة خلفاي عباسـي كـه هـم     شناخت امر سياسي هم ميهر حكومتي باعث 
جنبة سياسي و هم جنبة معنوي حكومت در دست آنان بود، حتـي اگـر حـاكم قدرتمنـدي     

اي بـود   شدند يا قدرت سلطان به گونـه  چون سالطين سلجوقي بر خليفه چيره و مسلط مي
حكومتداري از جانب خليفه كه جنبة  داشتن حكم  كرد، بحث لزوم كه به خليفه اعتنايي نمي

معنوي داشت، موضوعي مهم براي اين حاكمان حتي قدرتمند بود؛ اين سـاختار قـدرت در   
  .كرد نظام خالفت حتي در اخذ لقب از خليفه و موارد ديگر هم نمود پيدامي

تر، در حوزة روابط حاكم با اطرافيان حكومتي و اصـحاب حكومـت و    در سطوح پايين
ا مردم، نوع ساختار حكومت قابل بررسي است كه بـا شـناخت دقيـق هـر دوره     همچنين ب

  .آمد توان به شناخت امر سياسي هم نايل مي
  
  هدف حكومت در هر دوره 3.4

باشـد و بـراي    توانـد داشـته   اي تعريفي خاص از هدف خـود مـي   هر حكومتي در هر دوره
ش سـرزميني، حفـظ قلمـرو    امنيـت، گسـتر  . دستيابي به آن راه حل خود را هم مطرح كنـد 

حكومت، حفظ نظام يا هيئت حاكمه، درآمدافزايي اقتصادي، مبارزه و درگيري در حكومت 
اي ديگر به عنوان رقيب يـا دشـمن، عـدالت، توسـعه و ترقـي،       يا با فردي خاص در منطقه

توانـد از اهـداف هـر     هاي حكـومتي و غيـره، هركـدام مـي     افزايي مردم در عرصه مشاركت
در گذشته، بيشتر بحث امنيت در سطوح فـردي و اجتمـاعي   . اي باشد ر هر دورهحكومتي د
شـده، هـر موضـوع     در فضـاي امنيتـي  . اسـت  هاي اقتصادي و سياسي مدنظر بوده در حوزه

در اين فضا، مطمئنـاً، امـر سياسـي هـم     . زايي شود تواند باعث حساسيت كوچك امنيتي مي
د هركدام از اهداف ديگر هم به همين نحـو امـر   در مور. است شده متناسب با آن تعريف مي

هاي اجتماعي  سياسي قابل تطبيق است؛ يعني مثالً، اگر فضا منحصراً امنيتي نباشد، بلكه جنبه
و سياسي مثل گسترش تعامالت و مبادالت سياسي و تجاري هم لحـاظ شـود، مقولـة امـر     
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خاتون قراختـايي   كومت تركانشود به عنوان مثال در ح مي گفته. شود سياسي هم تابع آن مي
در يكي از . است در كرمان در زمان مغوالن، نگاه امنيتي كه حالت نظامي داشت، حاكم نبوده

  :است آمده  شده تحقيقاتي كه در مورد اين دوره انجام
او توانست در محدودة حكومتش در حالي كه ايران در تب و تاب ورود قوم مغـول هنـوز   

بود كرمان را محل امني براي  آرامش و امنيت، بسيار فاصله گرفتهسر سازگاري نداشت و از 
تـأمين امنيـت بـراي ايـن دو گـروه اجتمـاعي،       . دو گروه تـاجران و عالمـان تبـديل كنـد    

هاي اقتصادي و فرهنگي كرمان را در اين برهه از زمان سبب شد كه سند معتبـري   پيشرفت
  ).3: 1389آذر،  يتركمن(از وجود امنيت و آرامش در اين منطقه است 

اين هدف توسعة امنيت و ايجاد رفاه به واسطة تعريفي بود كه اين حاكم از امر سياسـي  
در تعريف وي از اين مفهوم، وزير هوشمندي چون فخرالملك در كنار وي فعاليت . كرد مي
خاتون، بر نيكويي، عدل و كرامـت   نگاه مردم همعصر تركان تاريخ شاهي،در كتاب . كرد مي

هـا بـه فـراق     خاتون از مردم كرمان در ميان آن كه در اين كتاب، غيبت تركان بوده، چنانوي 
كه به نوعي نشان از ) 288: 1355تاريخ شاهي قراختايي، (است  يوسف و يعقوب تشبيه شده

است و در نگاه و تصور مـردم هـم    تواندباشد كه اين دولت از خود كرده تعريف خاصي مي
  .است نمود داشته

هاي رايج پرداخت كـه انـواع خودكامـه،     توان به ديدگاه مورد نوع حكومت هم ميدر 
هـا هسـتند؛ مـثالً، در نـوع قـدرت اسـتبدادي،        استبدادي، مشورتي و انتخابي از جملـة آن 

شـود، تحقيقـاتي در مـورد     مـي  خودكامه و اقتدارگرا كه به تاريخ ايران عمومـاً نسـبت داده  
شده كه بر روحية اطاعت محـض و تابعيـت    وي اول انجامهاي قاجار و دورة دوم پهل دوره

، چنينـي  اينهاي  در نظام. است گريزي حوزة كنش سياسي تأكيد شده كوركورانه و استدالل
ظـن،   در ايـن وضـعيت، بـدبيني و سـوء    . شـود  مـي  بودن نوعي انحراف محسـوب  متفاوت

ــي ــاامني، تصــميم  خويشاوندســاالري، تــرس و ب اجــراي  گيــري و اعتمــادي، احســاس ن
گريـزي،   ناپـذيري و قاعـده   ورزي، نظـم  غيرعقالني، نقدناپـذيري، پرخاشـگري، خشـونت   

بازي، ناكارآمدي نهادهـاي حكـومتي و فـرار     زباني و فساد اداري، پارتي چاپلوسي و چرب
؛ 44 -  13: 1390القلـم،   سـريع (كنـد   مردم از متولّيـان حكومـت و غيـره گسـترش پيـدامي     

ها، امـر سياسـي    با اين مشخصات و ويژگي). 80: 1388اتوزيان، ؛ ك41، 28: 1389تنكابني، 
تابع اين وضعيت خواهدبود؛ يعني، به عبارت ديگر، اين وضعيت سياسي است كه فرهنـگ  

  .زند سياسي و در نتيجه نوع امر سياسي را رقم مي
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هـا و   فهم تصور مردم از حوزة سياست و امر سياسـي بـا بررسـي فعاليـت     4.4
 در حوزة سياست ها اقدامات آن

عملكرد مردم يا جامعه نسبت به رفتارهاي دولت مستقر يا دولتي كه با سـلطة گـروه ديگـر    
. است كه مثالً بپذيرند يا مقابله كننـد  دهندة قدرت مردم بوده است، به نوعي نشان گرفته شكل

 شناسي سياسـي تـاريخي پـر از    شناسي سياسي امروزي و جامعه در اين زمينه، حوزة جامعه
اي است كـه قـدرت از آن    دهندة قدرت مردم يا حوزه مفاهيم و اصطالحاتي است كه نشان

احزاب و «، »نيروهاي اجتماعي«گذارد؛ مفاهيمي چون  شود يا حداقل بر آن تأثير مي متأثر مي
، كارگران )خرد و كالن(دار  سرمايه(با كاركرد سياسي » طبقات اجتماعي«، »هاي سياسي گروه

بگيـران و كارمنـدان دولتـي و غيردولتـي و      هاي سنتي، كشاورزان، حقـوق  اهصنعتي و كارگ
، »نظاميان«، »روحانيان«، )فرهنگي، قومي و مذهبي(» ها و تعارضات اجتماعي شكاف«، )غيره

هـا و   رسـانه «، »انتخابـات «، »مشاركت سياسـي «، »افكار عمومي«، دانشگاهيان، »روشنفكران«
اين مفاهيم در . مومي فعاليت سياسي دارند، مطرح است، كه هركدام در عرصة ع»مطبوعات

اي، از مفـاهيم و   است كه البته در هـر زمـان و دوره    بررسي و ارائه فضاي قدرت مردم قابل
  .اصطالحات خاص خودش بايد بهره گرفت

توان با رجوع به رفتارهاي  هاي اجتماعي و نگاه مردم را به دولت مي نقش مردم و گروه
ادبيات شفاهي، فرهنگ عاميانة . ها استخراج كرد هاي متفاوت آن مان و فعاليتمردم در هر ز
ها به  دهندة نوع نگاه آن ها، نشان هاي اجتماعي آن افزاري و فعاليت هاي سخت مردم در حوزه

  .حوزة سياست و تعريفي است كه از امر سياسي دارند
دارد و نـوع آن را رقـم    امر سياسي در نحوة تعامل مردم با دولـت در هـر قـالبي نمـود    

كـه دسـتيابي بـه قـدرت يـا در اصـطالح جديـدتر مشـاركت سياسـي از نـوع            اين. زند مي
كـه مـردم در    ايـن . است آميز باشد يا خشن، به تعبيري، امر سياسي را تعريف كرده مسالمت

 كـه حالـت انفعـال    كه مقابله كنند يا اين بگيرند يا اين مقابل دولت ويژگي حمايتي را درپيش
  .اند باشند، امر سياسي را معناي عملي كرده داشته
  
  وجودآمده در هر زمان ها و حاميان و متولّيان قدرت سياسي به شناخت گروه 5.4

كـه   هاي پنهان و آشكار ساختار قدرت دولت و حكومت است؛ مثالً، ايـن  نوع قدرت در اليه
ختي چـه تـأثيري در   شـنا  عوامل شخصـي و روان «، »ماهيت قدرت سياسي از چه نوع است«

گرفته متأثر از  نوع قدرت شكل«، »زنند اطرافيان چگونه نوع قدرت را رقم مي«، »قدرت دارند
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از چه عوامل «يعني » قدرت موجود از چه سنخي است«، »چه عوامل داخلي و خارجي است
  .رهو غي» زور، قانون يا ايدئولوژي: كند و فاكتورهايي براي پيشبرد اهداف خود استفاده مي

وجودآورنـده و حـامي آن    ترين نيروي بـه  كند، مهم گروهي كه يك دولت را همراهي مي
همچنين، گروهي كه در كنف حمايت دولت هستند، در تعامل دوطرفـه بـا   . آيد مي حساب به

. شـوند  ها از دولت منتفع مي رسانند و هم آن ها به دولت نفع مي دولت قراردارد؛ يعني، هم آن
گيـري يـك دولـت در     وجودآورندة دولت بود كـه شـكل   و روش نظامي به در گذشته، ابزار

اي كـه ناشـي از فرمانـدهان و     خورد؛ يك قوم يا يك ايل و طايفه با اراده عرصة نزاع رقم مي
كـه شـاه و حـاكم هنگـام      يازيدنـد يـا ايـن    گيري سياسي دست مي رهبران آن بود، به قدرت

كـرد؛ نظاميـان،    ي قبايل و ايالت اسـتفاده مـي  طلبي يا هجوم خارجي از نيروي نظام گسترش
اين بحـث  . آوردن قدرت و حفظ و تداوم آن نقش داشتند دست روحانيان و اهل ديوان در به

دهنده بـه يـك دولـت     شود كه به عنوانِ مردم شكل ذيل موضوع طبقات اجتماعي مطرح مي
نظـامي در   يروهـاي ننقـش  بـر   ، پژوهشگر تاريخ ايران، در آثـار خـود  لمبتون. مطرح هستند

بـه عنـوان    اسالمي تاريخ ايران از جمله تاريخ دورةهاي حكومتگر  جايي و تغيير دودمان جابه
ترين عامل وفاداري نظاميان به  مهمبه نظر او،  .)241: 1379لمبتون، ( اشاره داردل عنصر تحو

لي يـا پيونـدهاي   امتيازات مـا  ،اسالمي ةهاي حكومتگر تاريخ ايران دور فرمانروايان و دودمان
گرفتنـد كـه    نظاميان مزدور معموالً تحت فرمان امرا و فرماندهاني قرارمـي . است هاي بود قبيله

اي  با منشـأ قبيلـه   يهاي در حكومت. قادر به پرداخت مقرري و تأمين منافع مادي ايشان بودند
مادي در كنـار پيونـدهاي   ها و منافع  دادند نيز انگيزه مي اي تشكيل سپاه را عناصر قبيله ةكه بدن

نظاميـان در دورة رضاشـاه بـه    . اسـت  هاي از جايگاه مهمي برخوردار بود خويشاوندي و قبيله
شمار نيروهاي ارتشـي بـه   «: كند لمبتون اشاره مي. عنوان نيروهاي حامي دولت افزايش يافتند

» ازاتي برخـوردار بـود  بود و طبقة افساران در قياس با بقية جامعه از امتي دو برابر افزايش يافته
  ).195 -  194: همان(

را بـر دو بنيـاد شمشـير و قلـم      و حكومـت  وسي كه پادشاهيطخواجه نصيرالدين 
بـه عنـوان    ،داند، ديوانيان را كه امور اداري و انشاء و مالي و استيفا را برعهده دارنـد  مي
 ).305: 1373خواجـه نصـيرالدين طوسـي،    ( شناسد ترين گروه در ميان اهل قلم مي مهم

هـاي مهـم و مـؤثر در سـاختار      اسالمي نيز يكـي از گـروه   تاريخ ايران دورةديوانيان در 
حاكمـه   ةتـرين گـروه اجتمـاعي طبقـ     به عنوان مهـم  ،حاكميت بودند كه پس از نظاميان

  .ندشو مي شناخته
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ــروه  خــان ــا يكــي از گ ــاري    ه ــالت بختي ــان اي ــي در مي ــة ايران ــومي در جامع ــاي ق ه
گرفتند و اين  ها مورد حمايت دولت مركزي قرارمي برخي مواقع، اين خان. آيند مي حساب به

بودند طوايف بختياري را به زير فرمان خـود درآورنـد يـا     ها توانسته در وضعيتي بود كه آن
در اين شرايط، دولت مركزي آن خان را رئيس ايل . باشند قلمرو بيشتري را در اختيار داشته

و در مقابل، خـان  ) 160: 1380نژاد،  صفي(داد  ورد حمايت قرارميشناخت و م بختياري مي
  .كرد هم از منافع حكومت حمايت مي

ها  ها و دستيابي به نفوذ سياسي و تسلط بر امكان روحانيون با حضور در ساخت حكومت
داشتند؛ بـه عنـوان   حاكمه قرار ةطبق ةدر زمر ،هاي اقتصادي افزون بر نفوذ اجتماعي و ظرفيت

اوقاف كه به لحاظ . روحانيون و فقها بود ةعهد محاكم قضايي و امور حقوقي عمدتاً بر مثال،
عمـدتاً   ،گرفـت  اقتصادي بخش مهمي از مالكيت و عوامل توليد را در اقتصاد ايـران دربرمـي  

، »االسـالم  شـيخ «، »النقبـا  نقيب«، »صدر«هايي چون  وجود مقام. تحت مديريت روحانيون بود
هاي تاريخ ايران كـه از   در ساختار دولت» نمازهاي مساجد پيش«و » ان جمعهامام«، »مالباشي«

ها پرداختن به امور موقوفات مشاغل مذهبي چون ترويج فقـه جعفـري يـا     جمله كارهاي آن
سفيدي طبقات مذهبي و غيره  سازي احكام شريعت اسالم، تعيين حكام شرع و ريش زمينه

ايـن در شـرايطي   . اسـت  ها بـوده  ها با دولت نسبت آنبوده، نشان از قدرت متولّيان ديني و 
خود مقـام خالفـت،   . است است كه مقام قضا و فتوا هم عموماً در اختيار متولّيان دين بوده

در آغاز، جانشيني از صاحب شريعت و نگهباني از دين و آميختن سياسـت دنيـا بـه ديـن     
مـاوردي،  (» و سياسـت دنيـا   در حراست ديـن ) ص( يا جانشيني پيامبر) 23: 1379لمبتون، (

، )خلفاي راشدين(اهللا  استفاده از مفاهيمي چون خليفة رسول. است شده تعريف مي) 5: 1404
نمـاز   ناميدن سلطان به امام هم به امام جماعت يا پيش. از اين روي است) عباسيان(اهللا  خليفة

  ).23: 1379لمبتون، (كردند  شباهت دارد كه مردم به وي اقتدا مي
رش نظام خويشاوندساالري در راستاي همين حمايت از دولـت مركـزي و ايجـاد    گست

گرفـت و در منـابع تـاريخي     مي گروه حاميان دولت بود كه با پيوندهاي نسبي و سببي انجام
. رســد ايــن نــوع نظــام خويشاوندســاالري در دورة قاجــار بــه اوج خــود مــي. اســت آمــده
است كه بيشتر  تن ذكر كرده 786شاه را  ن فتحعليشمار فرزندان و فرزندزادگا التواريخ ناسخ
ها در امور ديواني و دولتي و حكومتي واليات و ديگر مراكز خـارج از قـدرت مركـزي،     آن

  ).30: 1389از تنكابني،   ؛ به نقل157 -  140: 1337سپهر، (دار امور بودند  عهده
هـاي   دولـت  حمايت يك دولت خارجي يا حمايت معنوي قدرت مركزي در ارتباط بـا 
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تواند مبناي قدرت يك دولت باشـد؛   ها، مي هاي كوچك در داخل امپراتوري محلي يا دولت
م از نظام سياسي حمايت و  1917مثل حمايت دولت روس از قاجاريه در ايران كه تا زمان 

كردند و حمايتي كه خليفة عباسي از حكومت محلـي داشـت و    از تغيير نظام جلوگيري مي
  .فتپذير آن را مي

نفـوذ،   هاي فشار و ذي در منابع تاريخي آمده كه در دوران جديد، احزاب سياسي، گروه
هاي مهم است كـه در   هاي ثروت و نفوذ و صاحبان رأي از حوزه هاي سياسي و گروه جناح

حمايت از يك دولت ممكن است مطرح باشند؛ مثالً، در باب احـزاب و فعاليـت حزبـي و    
شود و به نوعي  هاي رسيدن به قدرت در دوران جديد تعبير مي كانالگروهي كه از ابزارها و 

رسـد، حـامي اصـلي قـدرت سياسـي خواهـدبود، در يـك         هر حزبي هم كه به قدرت مي
بندي داراي شقوق تركيبي  اين تقسيم. اند گذاري شده نام» راست«و » چپ«بندي كلي  تقسيم

  .كند خود را طلب ميديگري است كه جاي بحث مفصل نظري با تطبيق مصداقي 
شود كه در تعابير متفـاوت   هاي خاصي حمايت مي هر نظام سياسي از سوي گروه يا گروه

مثل قوم و قبيله، ايل و دودمان، حمايت دولت خارجي، حزب، نيروي نظامي، صاحبان قلـم و  
  .اجتماعي است ـ روحانيون يا هر تعبير ديگر گوياي حاميان سياسي آن نظام سياسي

  
  گيري نتيجه. 5

در استخراج چارچوبي روشي معطوف به موضوع و مفاهيم، با توجه به تعريف امر سياسي 
شود، حاميان و  ها منجرمي توان به تصور مردم از سياست كه به نوع عملكرد آن در تاريخ، مي

  .پشتيبانان قدرت سياسي، ساختار دولت و حكومت و نوع و هدف حكومت پرداخت
ي زمانمند و مكانمند و به نوعي تابع مختصات تاريخي هر جامعـه  امر سياسي، موضوع

وضعيت عمومي هر جامعه در ادوار تاريخي، متفاوت و متنـوع  . هاي متفاوت است در دوره
تبلـور و  . كنـد  است و به نوعي شناخت امر سياسي را با پيچيدگي و ظرافت همراه مـي  بوده

و مردم در ارتباط بـا قـدرت   ) و استمرار گيري شكل(نمود امر سياسي در قلمروهاي دولت 
در رابطة حكومت و مـردم  . است) دولت و قدرت سياسي(سياسي و سير تاريخي سياست 

محـور موضـوعي ارتبـاط    . را شـكل دهـد  » تعامل«و » مقابله«، »انفعال«هاي  تواند حالت مي
ه با مردمي ك. حكومت و مردم بحث قدرت و منافع و مصالح مادي و معنوي عمومي است

مردمي . دانند كنند، منافع و مصالح خود را در تعامل با دولت مي دولت يا حكومت تعامل مي
كنند راه درست يـا تنهـا راه، تقابـل اسـت و در نهايـت       كه با دولت تقابل دارند، تصور مي
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اند كه منفعـت و   گرفته اي را درپيش شده ها هم راه تحميل مردمي كه دچار انفعال هستند، اين
  .ها در اين رويه است مصلحت آن

مبتنـي بـر روابـط    (هاي قـومي، نـژادي، خـوني، واليـي      پشت سر قدرت سياسي گروه
، مزدوري، اعتقادي، نگرشي، نظامي، سياسي، اجتمـاعي و اقتصـادي قـراردارد كـه     )دوستي

نمونـة  . مندنـد  ها بهـره  ها و هم آن حامي دولت و حكومت هستند و در اين زمينه هم دولتي
هـاي   يخي اين قضيه در ايران در ارتباط با اقوام، ايالت و طوايف هستند كه براي دولـت تار

). 64: 1376احمدي، (غيرمتمركز زمان خود، كاركردهاي نظامي، اقتصادي و سياسي داشتند 
هـاي جديـد    هاي نظامي هستند كه در يك سطحي حامي دولـت  ارتش منظم و مدرن، گروه
دولت رضاشاه است كه مبتني بر حمايت ارتش جديد، به پيشبرد هستند؛ نمونة آن در ايران، 

هاي پراكنده از آن  بردن قدرت اهدافش در حوزة ثبات سياسي و متمركزكردن قدرت و ازبين
ها به واسطة  شدند و جايگاه ارتشي مند مي ها هم از اين موقعيت بهره ارتشي. كرد استفاده مي
نفـوذ و فشـار و    هـاي ذي  گـروه . فزايش پيـداكرد ها از قدرت جديد در جامعه ا حمايت آن

اصحاب ثروت و طبقات و قشرهاي اجتماعي خاصي هم ممكن است از قدرت يك دولت 
  .نفع باشند حمايت كنند و به نوعي در قدرت آن سهيم و ذي

هـاي   هاي دولت در ايران از پيچيدگي و تنوع فراواني برخوردارنـد كـه در كتـاب    نظريه
هـا   ها و خارجي اند، از ايراني داده ها مطالعاتي انجام كساني كه در مورد آنمتفاوت تاريخي و 

  .نمودار است) پژوهان ايراني شناسان و ايران سناسان روسي و غربي و ايران شرق(
  
  نوشت پي

  :گردد به عنوان نمونه، به برخي از منابع ذيل اشاره مي. 1
در  ينكـات ي، عقـوب يواضح  بن وهب جعفربن بن عقوبي ياب احمدبن اثر تاريخ يعقوبيدر كتاب 

  ؛است ق آمده 3 ةو سد 2 ةسد يها حكومت يالتيو تشك يمورد سازمان ادار
 ريـ بـه نـام ام  كه  ق 332در  ينَرشَخ ايزكر جعفربن بوبكر محمدبناثر ا تاريخ بخاراكتاب  در
 ،)133، 43 :1351 ،ينرشخ(است  نوشته يبه عرب) ق 343 – 331: ومتحك( ينصر سامان بن نوح

  ؛است احمد ساماني از حاكمان آمده بن ليث صفاري و اسماعيل جنگ بين عمروبن
ـ محمـود گرد  بن ضحاك بن يعبدالح ديابوسع اثر تاريخ گرديزييا  االخبار زين كتاب در  يزي

  ؛پنجم و تاريخ اوايل غزنويان است ةهاي خراسان تا سد مورد تاريخ حكومت
ترين كتاب تاريخ در متون  ترين و دقيق مهم«به عنوان  مسعوديتاريخ يا  تاريخ بيهقي كتاب
هـا و   تر در مورد دسيسـه  تر و مشخص در بحثي جزئي تاريخ سياسي قديمي زةدر حو» تاريخي
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تـرين   شـدن بـزرگ   هاي درباريان عليه همديگر پس از سلطان محمود و كشـته و معـدوم   توطئه
زير، خواجـه علـي قريـب و اميـر يوسـف      خوارزمشاه، حسنك و اشتونرجال درباري چون آلت

 ةهاي ديگر بـا توطئـ   حاجب بكتغدي و ارياق و خيلي عموي سلطان مسعود، غازي سپهساالر،
  ؛)1384بيهقي، ( همكاران به دستور سلطان مسعود غزنوي است

سـلجوقيان در ايـران از    ةتـاريخ سلسـل  دربـارة   اثر ظهيرالدين نيشابوري نامه سلجوقكتاب 
هجري  589تا  571خان سومين فرزند ارسالن است كه حكومت وي از  ابتداي حكومت طغرل

  .است داشته ادامه
چنگيز مغول و شرح فتوحات او، قضاياي  ةمشتمل بر تاريخچ تاريخ جهانگشاكتاب  مطالب

ـ ا سلطان محمد و سـلطان جـالل   ن، شـرح  دين خوارزمشـاه، تـاريخ حكومـت خوارزمشـاهيا    ل
  ؛)30: 1387 جويني،(هاي هوالكوخان مغول و غيره است  فعاليت

هاي اقوام مغول و اجداد چنگيزخـان، تـاريخ هنـد و     مشتمل بر داستان التواريخ جامع كتاب
  ؛)24: 1384 اهللا، فضلرشيدالدين (هاست  كشمير و پادشاهان آن

هـا، شـرح احـواالت و     قاجـار و اصـل و نسـب آن    ةدر مـورد سلسـل   اكسيرالتواريخ كتاب
  ؛شاه و غيره است امحمدخان قاجار و سلطنت فتحعليغهاي آ فعاليت
هـا و   در مورد حكومـت  ،تر به تعبير دقيق ،يعني؛ هاي تاريخي، سياسي هستند اين كتاب اكثر

 .اند حاكمان نوشته شده
ايـران از آغـاز تـا    تاريخ ، عباس اقبال آشتياني در كتاب تاريخ ايران باستانحسن پيرنيا در كتاب . 2

هـاي   نقد و نظري بر ويژگـي : نظام فئودالي يا نظام آسيايي، احمد اشرف در كتاب انقراض قاجار
اهللا  ، سـيف مدخلي بر تاريخ انديشة سياسي در اسالم و ايـران ، موسي نجفي در كتاب تاريخ ايران

و توسعه در ايران  تجددطلبينژاد در كتاب  ، موسي غنياقتصاد سياسي ايراناللهي در كتاب  سيف
هاي تاريخ ايـران بـر اسـاس منطـق      به بحث دوره اقتصاد ايرانو ابراهيم رزاقي در كتاب  معاصر

 .اند توصيف و تحليل پرداخته
: ، به اهتمام عليرضا دولتشاهي، تهرانيك كلمه). 1386(» مستشارالدوله«خان تبريزي  ميرزا يوسف. 3

ـ و   ه م ل كيك   وان ن ع  ت ح ت الً ب حاضر ق  اب ت كضمناً، . بال   ضيفـ   ادق دصـ  م ح م  ش وشـ  ك  ه ب  ه ام ن  كي
 . ت اس  ده ش ر ش ت ن م 1382  ال در س  اح ب ر ص ش ط ن وس ت
 .برجستگي از نگارنده است. 4
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