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رسکتاب  دست ه به بررسیدر  ای پاره ای دپردازمی  ایران  تاریخ ک ، دار
ه . ویژگی هاست های کنش و دستیابی به کوشش برای نخست اینک گیزه  ان
ه ی کنونی ایرانواکنش های های ، جامع ه ریشه  اشت که ب ر آن د ده را ب گارن  ن

نگاهدگرگونی هاتاریخی  ژه  ه باشد وی  اجتماعی-یدرباره تاریخ اقتصاد.  داشت
ر دست نیست و  ویسندگان در ایران تاکنون نوشته ی مدونی د آثار موجود ن

و فرهنگی ،و پژوهندگان مورد بررسی  بیشتر رویدادهای سیاسی و اجتماعی 
د ر گرفته ان  ایران اجتماعی- اقتصادیتاریخفشرده ی که کنکاش کتاب این . قرا

ه ی آماج خود گرفتهرا  های، بر پای ده  رندهدا ر این زمینه  نخستین کا، نگا ر د
گی های اقتصاد. است های یدرباره ی ویژ ر پاره ای از برش  ایران د  

از سوی پژوهشگران ایرانی و خارجی کارهای ارزنده ای صورت ،تاریخی  
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ها در  از بخشی از آن و نگارنده  رفته  د، ولی برده ره بهاین کتابگ  در این فراین
م به هم پیوسته د و به عنوان یک سیست ه کلیت خو ده ، ب ارزیابی کشیده نش

گی این. است کنکاش، بررسی تاریخ دومین ویژ دوران   ر پایه کنونی،ایران تا   ب
ر دوران. چهار دوران تاریخی است کم وبیشگزینش این چها تازگی دارد،   
ر نویسندگان ه بیشت اسالم ،چرا ک ره ی پیش و پس از   تاریخ ایران را به دو دو

و مورد ارزیابی قرار دادهبخش ده  الیه  . اند کر ده شیوه ی  از دیدگاه نگارن
ه  چهارگانهبندی  کمک زیربناییروشنی بیشتر دگرگونی های ، می تواند ب
ه جزییات روندهای اقتصادیبخش  .کند د ب ا ورو -گسترده ای از کار، ب

ذشتهاجتماعی،   را به بررسی می گیرد و دشواری ها و پانصد ساله ی گ
کنار ر  و بن بست ها را د کامیابی ها و چشم نارسایی ها  و  ها  نایی   توا

ها، آشکار می کند   .انداز
ژوهش نزدیک به ده ساله ی نگارنده است، کوشش  رآیند پ در این کتاب که ب
ر بستر رشد و  رس، جامعه ی ایران د دست ابع در  ه ی من ده تا بر پای گردی

ز آنجا که این ب. تکامل خود ارزیابی گردد ژها وی  ررسی، کتاب تاریخ به معنای 
گری آن  نیست، به رویدادهای تاریخی تا آنجا پرداخته شده که برای روشن

اقتصادی   .اجتماعی ضرورت داشته است-فرایندهای 
  2005آلمان . آ. ب
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ر نجد ایرانپیدایش تمدنآغاز     د
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

کشوری است با تاریخی کهن سال ونانیان قدیم اهالی این سرزمین را . ایران  ی
انست که نخس) 1(.ارس می خواندندیا پ) ماد(د مِ می توان در این د تین علت را 

دند و بنیان  گذار باخترسلسله ی پادشاهی ساکنین  ها برپا کر  کشور را ماد
منشیان و ساسانیان، کورش و اردشیر بابکان از  دو امپراطوری بزرگ هخا

رانیانشاخه ی  رسای   )2(.ندد در جنوب و مرکز این بوم بوی پا
کل گیری تمدن ایالم نیز نقش "خوزی"که همراه با  ها " پارسی" ر ش  ها د

کنار  اشتند، در  کردها(ها"کوتی"، )لرها(ها"کاسی"د ها و  ، )آذری 
ویی" تاجیک ها و افغان ( ها"باختریا"، )بخشی از کردها و آذری ها(ها"لول

کرایینی ها( ها"اسکیت"، )های شمالی ، )ارمنی ها(ها"هوری"، )بخشی از او
منی ها(ها"اورارتوری" ها و ایبری ها و بخشی از ار ، )گرجی 
زانتیان" از (ها"گل"ها و "کاسپی"ها و "کادوسی"، )اصفهانی ها(ها"اری
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ها و کوتی ها دان لولویی  مری"، )خویشاون ، )بخشی از اوکرایینی ها(ها"کی
ها یا ( ها"ماساگت" می کردند) اران هاآلبانی  زندگی  این گوناگونی . و جز آن 

کند ر پرا ا گی جغرافیایی شاخه های اقوام نشانگ در این .  بودساکن باختر آسی
دی" ها و "سومری"میان  و "آکا  ها نیز با اقوام "آرامی" ها و "بابلی" ها 

اشتند دی نزدیک و روابط گوناگون د   )3(.گستره ی فرهنگی ایران، خویشاون
نام پارس بیشتر سده ی بیستر میان خارجیان تاد  ، این سرزمین تاریخی به 

ده در بودشناخته ش کنون نیز  ز ایران ،میان اروپائیان این نام  و ا  نشانی ا
، "آریا"نام در این میان . باستان دارد نیان را ایرا و هم   هم ایرانیان خاوری 

و پارس و نیز هندی ها از "ودا"های عصر  باختری ماد   و برخی هم نژادان آن
ها"میتانی"جمله  می دادند،  د نسبت    )4(. به خو
کنون صورت گرفته، بر  ه ی پژوهش های باستان شناسی که تا پای

ز نخستین باختریکوهنشینان شمال  دند که به کار آدمیانی ایران ا  بو
اختند پرد ورزی و . کشاورزی و دامداری در این سرزمین  کشا روی آوری به 

د  ،دامداری کار و گردآوری مواد برآین زندگی از راه ش ر سال  ده ها هزا
ده  بود که یکراخو ها پیدا ش دخانه  ها و کنار چشمه ها و رو غار آثار آن در 

از پیدایش جوامع روستایی و آغاز .است  نخستین دوره های پیش 
ه سنگی باز می گردد ان پارین ران، به دور در ای از پیدایش انسان . شهرنشینی 

ه دست آمده در  ده ی ب افزارهای سنگی سا ر پایه ی دست  بر روی زمین، ب
لیون سال می مناطق خاوری و  ر می ره آفریقا،  نزدیک به چها جنوب خاوری قا

مند. گذرد دوره را انسان شناسان دوران پارینه سنگی می نا در ایران . این 
ه دوره را تشخیص داد گرگونی این دست افزارها س ه به د   :می توان با تکی

هن •  پارینه سنگی ک

 پارینه سنگی میانه  •
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نو • دوره ی گردآوری دوره ی گردآوری خوراک(پارینه سنگی   ،
و یکجانشینی ولید    )و انباشت خوراک، دوره ی ت

ر خشک  اطراف بست در  رود"تاکنون آثار به دست آمده   در خراسان "کشف 
ز منطقه ای واقع در آذربایجان بین مراغه و  مل چند افزار سنگی ا و آثاری شا

ه  دست آمده از منطق ر به  و نیز ابزا انه  ز و می یشینه  سیستان که پ"لدیز"تبری
ه سنگی نسبت داده می  ای برابر با یکصد هزار سال دارند، به دوره ی پارین

گی کهن و . شوند ان پارینه سن ده از دور پژوهش پیرامون ابزار به دست آم
ها بسیارند کی  و بر همین پایه، تاری دود است  هنوز مح . میانه و سنگی نو 

هانی می شناخته شده ی ج های عل وه   برای شناسایی برای نمونه تا کنون شی
ده ی این دوران،  دآوری ش ر گر روی ابزا ر  ده پیشینه ی آثار، ب به کار بر

  )5(. نشده است

های  دوران پارینه سنگی و دگرگونی  دت  دستاوردهای گام به گام و دراز م
ائی پس از عصر یخ های دورآب و هو  ،)6( است که در اوستا نیز به آن اشاره 

و پایان  ولید  وه ت دبه دگرگونی شی کار انجامی بیست در حدود گویا . دوران ش
ر ایران  از میالد، پیشهزار سال  پایان کامال آخرین دوران پارینه سنگی د

رینه سنگی و سپس یافت دوران فراپا های  و  رنشینی دوره  گی و شه نوسن
  )7(.ندآغاز شد

 سال پیش از 20.000 یا 13.000فرا پارینه سنگی از نزدیک به  •
ز کشاورزی (میالد داری و یکجانشینیآغا  )و دام

گی از  • روستاییرشد ( سال پیش از میالد7.000نوسن مع   )جوا

ز  • ز شهرنشینی ا    پیش از میالد5.000 تا 6.000آغا
ه ی زاگرس از حدود  ره را در منطق پژوهشگران آغاز این دو  هزار 13 بیشتر 

رند که از  کارشناسان بر این باو ده اند، ولی پاره ای  سال پیش تخمین ز
ه نزدی پا" هزار سال پیش، دوره ی 20ک ب درون آخرین "ینه سنگیرفرا  از 
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گی نو("پارینه سنگی"دوران  ه سن فرارویید و بدین گونه روند زندگی ) پارین
د گام به گامکشاورزی و دامپروری و سکناگزینی ابزار سنگی این .  آغاز ش

ران پارینه سنگی بودند ر از دو گو. دوران کوچک تر و ظریف ت نه هم چنین 
مته های سنگی  ر این برشهای متفاوت تیغه ها و  دند و،د  از آن  تولید ش

داری قرار  رو، مورد بهره بر درو غالت خود ک برای  میان تیغه های کوچ
رفت ر کنار دریای . ندگ دوره ی فراپارینه سنگی، د از  ده  مان ماری از آثار باز ش

مانند  هشهر  غار ب د  زندران و در چن  پیدا "علی تپه" و "هاتو" و "کمربند"ما
می بایست 7 هزار سال یا 12نزدیک به . شده اند د،  ز میال  هزار سال پیش ا

در ایران پایان یافته و دوران نوسنگی یا زندگی  گی  ه سن دوره ی فراپارین
ه سویه  کشاورزی و تولید خوراک در جوامع روستایی، به گونه ی هم

گشته باشد کار و گردآوری خوراک  وه ی ش    )8(.جایگزین شی
از هایمحلنخستین  یکی  اسکان   ران، هاآدم   در شمال ی کشاورز در نجد ای
کوه های زاگرس باختری خانه های خاکی   به صورت چادرها وکشور و در 

ورزی کشا نخستین ابزارهای  ه در آن  ه آسیاب و نیز ،یافت شده ک ز جمل  ا
غالت و سرامیک های ساده ده می شوند،مخازن  و)9-10 (. دی یژگی دوران  

ک جاوسنگی کاهش کوچ آدمیانن در ی و سکونت    . بود و تولید خوراک 
ران را یکی از کهن ترین کانون های کشاورزی جهان می  تاریخ شناسان، ای

انند و مربوط به . د ای کشت  گندم و جو بر های   6 تا 5برای نمونه تاکنون دانه 
 هزار سال پیش، در فالت ایران پیدا شده و بر پایه ی کاوش های صورت
ه ی دریای مدیترانه بعدها  در کران و میوه هایی که  هان  گرفته، بیشتر گیا

داشتند ر در ایران وجود  دند، پیشت دیرباز )11 (.کشت ش دین گونه در ایران از   ب
ده کوچن منده بر  ز زمینه برای ،فرهنگ آر گام با آن، در آغا  چیره گشت و هم

هرنشینی، فراهم گردید و سپس ش د. ده نشینی   که بیشتر جشن بیهوده نبو
ز، بر بستر همین تولید اجتماعی، ریشه ی کشاورزی  های باستانی ایرانیان نی
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مایی از فرهنگ آرمنده داشتند در آثار )12(.و ن  استوار بر همین پیش زمینه ها، 
ده ی تاریخی، ایرانیان مان ا دو ویژگی برجسته می شدند کهنباز کشاورز و :  ب

ده ر زمامداری، باغبانان برجسته حتی پاره ای از پادشاهان. رزمن  نیز در کنا
    )13-14(.ای بودند

ار کامل در  بر پایه ی یک بررسی باستان شناسانه، می توان روند استقر
مرحله راروستاها و سپس شهر نشینی ه سه   نخست گردآوری : بخش کرد ب

دوم دورهاخوراک با دگرگونی چشمگیر در فن   گردآوری  یبزارسازی، 
ا ده در . استقرار  ی خوراک و سوم دوران تولید و ذخیرههمرا ب آثار به جا مان

ا واناین سه دوران ر غارهای ، می ت د  مانن ایران  های مختلف  علی " در بخش 
نیز "کمربن" و "تپه ره" و  ه ی گنج د اب" در هرسین و "تپ  در "تپه سر

کرمانشاه دند و .بازیافت، نزدیکی  رهای سنگی دگرگون ش  در این دوره ابزا
ده کردن نیازهابرای دند، برآور و تخصصی تر گردی مونه .  کارآمدتر  از آن ن

ها، اسکنه ها، مته ها، هاون ها،  اشنده ها، رنده  گونه های تیغه ها، خر است 
ها و . دسته هاون ها، ساینده ها و ساطورهای سنگی کاوش  بر پایه ی 

ان نوس نگی، ارزیابی هایی که تاکنون صورت گرفته، مهمترین کانون های دور
و باختر، فالت میانی و شمال خاوری ایران را در  مناطق جنوب باختری ایران 

می  دبر     )15(.گرفتن
وه ی  ری تاشی و دامدا   سال پیش از میالد6000 یا 7000 تولید کشاورزی 

و باختر ایران تا خلیخ بسیار گسترش یافت و رفته رفته بیشتر  مناطق خاور 
ز. فارس را زیر پوشش گرفت از میالد 5000یا  6000 ا  دوران ،سال پیش 

از جملهتازه ی تولید کشاورزی رودخانه  کناره های  کارون  ی با سکونت در   
ز در جنوب باختری و نیز مرک د و شمال خاوریو کرخه  ز ش  یا  ایران آغا

ان نخستین شیوه های آبیاری . گسترش یافت ویژه در جنوب باختری ایر ب
و به جای ر گرفته شد  کم کشاورزی به کا ر آغازین روستاهای  ، نخستین شما
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د مسی ساخته ش و ظروف  اری  های ندشهرک ها پایه گذ  و به جای کوزه 
سرامیک ابتدایی، آثار سرامیک نقاشی شده ی پیشرفته ای در شمال باختری 

گردید دیدار  وری،  مرکز و جنوب ایران پ   )16(.ندو خا
عی5000  یا6000از  ز میالد در ساختار اجتما هائی رخ  سال پیش ا  دگرگونی 
ز گروهی از . داد د آمد و ا ها پدی روهی از شهرک  پراکنده، گ های  از روستا

د و  دیدار ش ک ها مرکزی پ ا شتاب شمارشهر هالی شهرکها و مرکز آن ب  ا
گرگونییدایشپ. افزایش یافت هر چه   ی برجسته شدن بیان کننده، این د

ر  ماعی کاربیشت  با )17(. پیشه بود میان اقوام کشاورز و شبانتقسیم اجت
ولید کشاورزی ها و شهرک هاگسترش بیشتر ت ر روستا  دگرگونی در نیز و  د

ها بوجود  و سپس شهرهابافت شهرک ها ، نخست قبیله ها و سپس دولت
دند   . آم

دی پیش از میالد ره ی سوم میال غاز هزا بنا بر ( پایان هزاره ی چهارم و آ
ره ای از باستان شناسان باختری میالد6500 ،دیدگاه پا را می )  سال پیش از 

دوره ی  گی"توان  لینه ی رن مید"فرهنگ سفا این سفالینه ها، نخستین .  نا
ا بودند م ساکن باختر آسی همسانی سفالینه های تپه . نشانه ی همگرایی اقوا

های ویرانه های سوریه و "حصار" و تپه ی "گیان"ی  الینه  ایران، با سف  در 
دان رین(میان رو ه و قفقاز و آن سوی قفقاز، و ) بین النه و آسیای میان ایالم 

وجود مناسبات میان این فرهنگ ها و ژرفا یافتن تقسیم کار  نشان دهنده ی 
ران و کشاورزان بود ه و هنه ی . میان پیش ه ی "به دیگر سخن، پ فرهنگ سفالین

گی در بر "رن ه و قفقاز را  ا سوریه و فلسطین و آسیای میان  که ایران کنونی ت
ر منطقه بومی گرفت های آینده د د امپراطوری  ه ی ایجا   )18-19(.د، پیش زمین

ره ی  ئیها  گوناگون سرزمین نجد ایران پیش از کوچ آریااقوامکاوش دربا
هایی مانندتاکنون نشاندهنده وجود  کادوس ها، کاسپی قوم  ها،  ، مارد  تاپورها

مال ر اسکو حضور  ها در ش می ها در باخت و ایال لوئی ها  ، لو تاریخ . توتی ها
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هتر از  وئی ها می شناسیم و تاریخ این دو قوم اخیر توکایالم را ب ی ها و لول
ها کاسپی  ها و ز کادوس    )20 (.را بهتر ا
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نشینی یکجا د رشد  ن ی   فرا
     
داری   دام ز کشاورزی و  20(آغا .00 ل یا 0 سا  13   ) پیش000.
ایی   ه(رشد جوامع روست 7 از نزدیک ب .00 د س0 میال پیش از  ل   )ا
هرها   دایش ش 5.00(پی ا 0 35 ت ز میالد00 ش ا ل پی  ) سا

      

نخستین ایران    ) سال2941(بخشی از تمدن 
      

ل2000 م پیشین   سا یال 35از نزدیک به (ا سال پیش از میالد1500  تا 00  ( 1. 

ل350 یانه   سا م م یال 14از (ا میالد1100 تا 50 سال پیش از   ( 2. 
ل541 م ن  سا یال تا 1100از (و ا  5 یالد59 پیش از م  (  3. 

    

دوم 141 (دوران  ل8  ) سا
  ا 

ل208 7(مادها   سا تا 67  5 میالد59  .1 ) پیش از 
ل228 5(هخامنشیان   سا 3 تا 59 میالد31 ش از  پی  ( 2. 
ل84 ان   سا 33(سلوکی ا 1 2 ت  .3 ) پیش از میالد47
ل471 ت ها   سا 2(پار 22 پیش از میالد تا 47 4( 4. 
سانیان  ل سا427 22(سا 65 تا 4 1( 5. 

  ا 

وم دوران ال850( س  ) س
    

ل99 ن   سا مویا  .1 )750 تا 651(ا
ل508 سیان   سا 7(عبا 125 تا 50 8( 2. 

     

رانی   ک به (خاندان های محلی ای دی ال234نز    ) س
ل52 82(طاهریان . الف  سا    )873 تا 1
ل33 ریان . ب  سا 8(صفا تا 67  900(   
ل99 ان سا. پ  سا نی 9(ما تا 00  999(    
ل162 یان . ت   سا یار 9(ز تا 28  109 0(    
ل123 وییان . ث  سا 1 تا 932(ب 055(   

   غ 

خاوری   و  سال279(خاندان های ترک   (   
ل61 ویان . الف  سا 97(غزن 1 تا 7 038(   
ل156 ن . ب  سا وقیا 103(سلج ا 8 11 ت 94(   
ل62 ن . پ  سا 1(خوارزمیا تا 194  12 56(   

 .3 ه 

2(خاندان های مغول   ل45  .3 ) سا
      

ل97 لخانان   سا 125(ای تا 6  13 53(    

ل96 ن   سا ریا 140(تیمو 15 تا 5 01(    
     

ران چهارم دو به (   )  سال500نزدیک 
      

ل230 15(صفویان   سا 1 تا 01 73 1( 1. 
ل8 یان   سا شار 173(اف 17 تا 6 44( 2. 
ل16 ن   سا 17(زندیا 17 تا 60 76( 3. 
ل129 رها   سا جا ا 17(ق تا 96  192 5( 4. 
ل54 هلوی ها   سا 1(پ 92 19 تا 5 79( 5. 

19از (جمهوری اسالمی   79( 6. 

وی  تابل ن  ی ای شده استتقریب ه  هی روسی ت آلمانی و  انگلیسی،  نی،  را ای ه های گوناگون  روی سرچشم ز  را . ا ه، آن هایی  شد یخ های عرضه  ر ز میان تا ا
ر ی نوین بیشت ه با داده ها اندبرگزیده ایم ک ه  شت ق دا طبا بند.  ان یا بایست پژوهش ها ژرفا  ی  ی نخست و دوم، م ها ویژه در بخش  ه     .ب
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دولت ایالم  تمدندوران نخست    ایران و پیدایش 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

رهنگ ه نزدیک به  شناخته شده یدوران نخست ف  مردم ساکن نجد ایران ک
ه چهار هزار ا سال ب د می خوردپ با پیدایش تمدن ایالم ، انجامیددراز در . یون

ا سده هایپی دگرگونی های اقتصادی تازه و از میان آن، در  ره می هزا نی 
از میالد چهارم و ز میالد را می (آغاز هزاره ی سوم پیش  ره چهارم پیش ا هزا

 ایران آغازینتوان دوران شکوفائی و درخشندگی کامل جامعه ی اشتراکی 
دولت در بخش نسبتاَ)21()ارزیابی کرد گی از نجد ایران که مرکز  نخستین   بزر

هان بود، پدید آمد و از سوی  هن ترین شهرهای ج آن شوش، یکی از ک
ره ی . ایالمیان رهبری شد ریخ ایالم را می توان به سه دو  نزدیک  تاپیشینتا

ه 1500به  ز میالد،  میان ا  1450از  سال پیش ا میالد  و 1100ت  سال پیش از 
و تا  هخامنشیانرو( پیش ازسال 559ایالم ن  در )22(. تخمین زد)ی کار آمدن 
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دیک به  یفاصله ر سالسه  نز ر سالهزا هار هزا ه گمانی چ  گاه تمدن ، و ب
لنهرین(میان رودانهای  وام همسایه )بین ا میان بر اق  بر خاک ایالم و گاه ایال

افتند گی ی تأثیرگذاری ،چیر ولی با وجود  استقالل اقتصادیدوسویه  رشد و   ، 
ماند، خودویژه ی جامعه ی ایالمیهنگی و فراجتماعی و ایدار    . پ

تمدن آسیای (و آنائوییان) شاید از ایالمیان بودند(ایالمیان همراه با سومریان
مربوط به  ز میالد و5000مرکزی  هند و  سال پیش ا م  گی اقوا زند گاه   جای

ره ای ، بنا بر )ایرانی گویا کهن ترین تمدنپا های باستان شناسی  ده  هایدا   
ده اندروی زم  در کتاب تاریخ تمدن "ویل دورانت"بیهوده نیست که . ین بو

می کند و با اشاره بهخویش، تاریخ جهان را با دستاوردهای   ایالم آغاز 
ره ،باستان شناسی رسد که برای کاوش ژرف در تمدن کنا ه این برآیند می   ب

ه د. رو آوردو ایران نیز های نیل می بایست به خاور مصر  ست میان آثار ب
ده در آنائو و آالت پیدا ش ر  ابزا و  ده از خرابه های شوش  و ایرانی (آم د  هن

ههای  وند میان این ) آسیای میان ده شده که نشان از پی دی دی مسانی های زیا ه
   )23(. سال پیش از میالد دارد5000دو فرهنگ در 

در پیوند با  ده های باستان شناسانه  رین دا  میالدی نیز 2004سال نزدیک ت
وهشگران باختری، از آن میان آلمانی انتشار یافته، بر آن ز سوی پژکه ا

ذعان دا می توان در ایران جستجو  آغاز تمدن آدمیی ازرند که نشانه هایا  را 
ه ی این گمان. کرد نوین باستان شناسان زمین های  ها را ه زنیبه ویژه کشف   

ه است     )24(.فراهم ساخت
 نسبت به مناطق ب باختری ایران در مناطق جنوشتابان ترعلت پیشرفت 

می گمیانی، ه ایالم در یکی از .شت به چند عامل باز   نخست اینک
های  د بزرگترین رودخانه  د و وجو مناطق ایران واقع بو رین  حاصلخیزت

و ر، کارون  منابع طبیعی جنگلی ومعدنی سرشار کشو و نیز دارا بودن  رخه   ک
عی رشد آن را در کوه های زاگرس ر نظر . فراهم می کرد، زمینه ی طبی باید د
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اشت که رودخانه اوانی آب و نوسانات حجم آن در  ید  کارون از دیدگاه فر
ه دو رودخانه ی دجله و فرات که گهواره ی تمدن ،طول ماه های سال میان  ب

دند)بین النهرین(رودان اهمسانی ، بو گی با )25(.شت بسیار د مسای ه ه اینک  دوم 
 پیشرفت اقتصادی و ،اسبات بازرگانی با آنان و من)بین النهرین(میان رودان

ماعی درونی جامعه را شدگرگون دتابی های اجت می بخشی انگیزه ی سوم  . 
هندوستان وبودموقعیت ویژه منطقه  گانی غیردریائی  راه بازر  ، چرا که در 
ز و نی رار داشتآسیای باختری  دولت و فرهنگ ایالمی از .  آسیای میانه ق

کآغاز پیدایش ار آمدن نخستین دودمان پادشاهی فالت ایران یعنی  تا روی 
انی ها ها و ویر مام شکست  ا وجود ت هی ماد، ب  در مجموع خود ،پادشا

هنگی،  ایدارترین نماد رشد و استقالل فر ماند و مهمترین و پ پابرجای 
.  بویژه در باختر و جنوب ایران بود،اجتماعی و اقتصادی مردم این سرزمین

ه دیرپائی، ماندگاری و ر طول نزدیک ب های فرهنگ ایالمی د  4000 توانایی 
گی خود وجود ،سال زند مسایگان همه ی با  د یورش های ه ، یکی از توانمن

ه های مهم معنوی ی آن ها سرزمینی شد که بر پایه ی فرهنگالگوی  وسنگپای
ها،  انست تمدن ایرانی، با تمام نشیب و فراز  سال از 7000پس از گذشت تو

زیست خودپوی خود ادامه دهدآغاز خود، هنوز   . به  
ماعی ری ایران، که بر –دگرگونی ساختار اجت و جنوب باخت اقتصادی جنوب 
از دیگر مناطق ایران پیشرفت  پایه ی داده های باستان ونی پیش  شناسی کن
ورز همگانیمالکیت  داشت، بر پایه ی کار و کشا عات   زمین از سوی جما

ماهیگیری و با  اد متکی بر شکار و پس از دوران اقتص،)26(اسکان یافته
و ده زیستی گی طایفه ای و ،گسترش کشاورزی   به صورت یک همپیوست

گرفت گویااین روند. ایدئولوژیک با خصلت تولید کشاورزی شکل  دیگر   در   
ری شد و در  های درونی آننواحی فالت ایران دیرتر سپ  نواحی با ویژگی 
ری ویژه ازدستاوردهای ه ایالم و نیز در پناه خود و با تأثیرپذی  دولت پیشرفت
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م (آن ر یورش های اقوا ر براب منزله ی سدی د  عمل می باختریچرا که به 
کنده در نجد ایران و پیدایش ،)کرد های همبستگی گام به گام اقوام پرا  زمینه 

هی ایرانیان را دشا ز میالد فراهم ،نخستین پا زاره ی اول پیش ا غاز ه ر آ  د
  .کرد

درپژوهش های باستان  چهار هزار  شناسی نمایانگر درگیری ها و جنگ ها 
می ها و سومرها  به جنگ های میا بیشتر پیش از میالد است کهسال ن ایال

دوسویه  و  شتباز می گ و شکست های   نه تنها در . بودهمراهبا چیرگی ها 
ر دوره ی چیرگی ها بلکه حتی د  سومری ها، دوران توانمندی ایالمی 

نقاط  ر دور خاور ایران رابازرگانی با  می دادند،بسیا م  می ها انجا .  ایال
ونی، هندوستان و آسیای میانه نیز  مال افعانستان کن ا ش بازرگانی ایالمی ها ت

ر. گسترش یافت مصر و ابزار و  آثا  )بین النهرین(میان رودانپیدا شده در 
ور ایران در  اردات کاال از خا .  سال پیش از میالد است4000نشان دهنده ی و

ز کرمان، بازرگانان  اه بازرگانی، راه شمال تا آسیای میانه و راه جنوب ا دو ر
داد وند می    .ایالمی را به ایرانیان خاوری پی

های باستان شناسان فرانسوی در  رودپژوهش   و آسیای )نهروراء الما(فرا
در این سرزمین )  آنائو شایدیا(»ایندوستال« نشان از سکونت اهالی ،میانه
ها و بوجود آمدن طبقات در ای. دارد هرک  ر برپائی ش ن بررسی ها نمایانگ

است که از نق ا  ره ی آمودری  جنوب اطه نظر امکانات اقلیمی کشاورزی بکنا
رودانباختری ایران، خراسان و  د )بین النهرین(میان  پژوهش . همسانی دار

لوچستان تا  درباره ی تمدن ایرانیان ساکن خاور و شمال خاوری ایران از ب
های  کهخراسان و آمودریا  بر پایه ی آثار باستانی و کاراکتر سرامیک 

د یک فرهنگ نسبتاَ همگون با ،بدست آمده وجو  ،  صورت گرفته و ادامه دارد
ها. را آشکار می کندایالمی ها  زی فرهنگاین داده   میان ی پیوند و درآمی

مال خاوری  و ش انیان خاوری  روشن را ایرانیان ایالمی جنوب باختری، و ایر
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می سازند هر سوخته  )27(.تر  کاوش های باستان شناسی در ش ه در  برای نمون
ه های باستان شناسی ایران) میان زابل و زاهدان( محوط زرگترین   که یکی از ب

ربوط به های م  تا 2300 عصر مفرغ در بخش شرقی ایران است و به زمان 
لوح گلی به خط1800 می گردد، یک  غازین،  سال پیش از میالد باز  می آ  ایال

   )27-1(.یافت شده است

ری از باستان شناسان ه ی دیدگاه شما  نجد ایران زادگاه اصلی ظروف ،برپای
ماعات اولیه در "رنگین سفالین" و خصلت نمای نخستین دوران اسکان ج  

هلیل رود در خاور ایران)28(.تایران اس کشف آثار تازه ای در جلگه ی  مانند ،   
ها گلدان از جنس  روی بدنه ی آنان نChloritieصد گیاهان، ق که بر  شی از 

مجسمه  مرین،  و نیز گلدان های مر ده می شوند  انی دی تصاویر انسانی و حیو
ای پاره ای از باستان  ا بر زه های سفالین، این گمان ر های مسی و کو
برانگیخته که این منطقه یک مرکز فرهنگی با سلسله مراتب اجتماعی  شناسان 

هان بینی  را پیشتر از تمدن و ج مان خود بوده و قدمت آن  ز ز ه تر ا پیشرفت
ر تخمین زده اند روشن    )29(.سوم ده در این زمینه نکات نا پژوهش های آین

در ان آشکار خواهد کرد دیگری را   نگارنده کوشش .تاریخ تمدن خاور ایر
رس، خطوط کلی رشد اقتصادی دست های در  ه داده  -کرده است بر پای

د ا های اجتماعی نج ره  ، دو ده و بر آن شالو یران را به ارزیابی فشرده بکشد 
کند طبیعی است که داده های تازه و علمی باستان . تاریخی را دسته بندی 

ه کاوش های آدم شناسان های  و زبان شناسانه و غیرهشناسانه و  زیابی  ، ار
ده  ره ی سوم پیش از  . خواهند دادتراشعرضه شده را در آین هزا در پایان 

داناد در کد با نیرو گرفتن تمدن آمیال های ،)بین النهرین(میان رو  به راه 
می ها   ضربات جدی وارد شد و یورش های بسیار در باختربازرگانی ایال

ها وآکادی ها و ،سومری  ها به مناطق کوهستانی  و جابجائی ایالمی  کوچ   به 
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وجود آمدن شهرهای ایالمی در پارس و  نظامی  و نیز درگیریهای "ادان"به 
 .  انجامیدهمسایگان باختریبا 

مال رهنگ ش مان با آن، ف در پایان هزاره ی همز روپاشید و به جای آن   ایران ف
رهنگ ،سوم پیش از میالد کنار ف گرفت و در   فرهنگ تازه ی خراسان شیرازه 

ه  ران، پا ب هنه یایالمیان در جنوب ای ر هزاره ی سوم و .  تاریخ گذاشتپ د
ایالمی هاویا، گدوم پیش از میالد ر   ا د گی از نجدنیروی فرمانرو   بخش بزر

د و تا دریای  کردندباختری و قفقاز مازندرانایران بودن   )30(. پیشروی 
غاز هزاره ی دوم پیش از میالد دولت ایالم در شوش ره برای ،در آ  دوبا

گان بازپس گرفته باختریدوران کوتاهی بازسازی و جنوب  مسای ران از ه  ای
ماند14  ییان سدهولی تا پا ،شد ان  توان همزمان با .  پیش از میالد ناتو

ری ر سال آش دولت گی نیز1310ور د ر جنوب پیش از میالد، دولت ایالم    د
رفتنیرو رهنگی  )31( گ ر پایتخت گذشته ی آن شوش، بسیاری از عناصر ف و د

 درگیری های میان ایالم .ایرانی شکل گرفت–تازه و از آن میان فرهنگ هندی
ر سال ، امارشوآو   وارد سختی پیش از میالد به دولت ایالم ضربه ی 636 د

نوشته های با این روی. کرد گاه پاره ای آ علیرغم   تاریخاز شوری و دید
های باستان شناسی تازه، این فرهنگ پابرجا ماند و  ر پایه ی داده  نویسان، ب

 )32(.به زیست مستقل خود ادامه داد

زیست  دوران   چهارهزارساله ی خود، که گاه زدیک بهندولت ایالم در 
گسترش داد مین زیرپوشش خود را تا فلسطین نیز   دستاوردهای ،سرز

ری در شیوه تولید به همراه  زه . آوردبسیا ولین چرخ کو ز آن میان ساختن ا ا
ر ه ی چرخ دا دون ده ،گری و دستیابی به نخستین گر  به این سرزمین نسبت دا

ه ی ،ه ی آجرپزی همچنین ساخت کور)32-1(.می شود در زمین موجب پیشرفت   
د و اشیاء سفالین ش مجسمه  اع   کار ابزار کشف مس به بهبود ،ساختمان و انو

گ انجامید و باف،و جن ریسندگی  د و    . گسترش یافتندگی طال شناخته ش
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 دولت ایالم

 
 

  

ن را  در بستر تاریخ ای
 

28

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  در بستر تاریخ ایران
 

29

ز میالد ران سنگ و مس از سر، در هزاره ی سوم پیش ا رهنگ گذشت دو  و ف
ر این دوره  )33(.مفرغ آغاز شد کوزه گران و نساجان از د مصنوعات 

دندب  ایخصوصیات برجسته ر بو می توان گمان برد )34(.رخوردا ر این میان   د
های نساجی و به گمان زیاد  ز رشته  مثابه ی یکی ا که صنعت قالی بافی به 

، در این دور رشته ی صنعتی تاریخ آدمیان   )35(.اری شد پایه گذاننخستین 
زه ی باستان شناسی، ایران یکی از نخستین تمدن  های تا ه ی داده  بر پای

دها د و تولید ابزار )و شاید نخستین تمدن(یی بو  که در آن مس کشف ش
اخلی،مسی های ، نه تنها برای تأمین نیاز د ات به تمدن   بلکه برای صادر

مله به تمدن آغازین  مسایه از ج رفته شد)بین النهرین(میان رودانه .  بکار گ
دن های بشری در  پاره ای باستان نخستین تم د که  میان شناسان برآنن

د)بین النهرین(رودان ان همزمان بوده ان ر این میان.  و مصر و ایر  ،بویژه د
ع طال و نقره و د مناب ان آن  نبو وجود فراو ر و آکاد و  مس در سرزمین سوم

ر سرزمین ایران و پیدا شدن آثار مسی مربوط ب  سال 6000 تا 5000ه د
منطقه ی  ر  د در ایران د  بر چیرگی ایرانیان بر ،”Arisman“ پیش از میال

دیگر  ای صادرات به بازارهای  مسی بر زار  استخراج معادن مس و تولید اب
می کند ز حدود . داللت   تولید صنعتی مسی ، سال پیش از میالد4000گویا ا

گاه های پیشه وری ر کار ه در جنوب ک،د ز جمل گانی ،اشان ا  با هدف بازر
افته  در فروش این تولیدات و انتقال آنان به . بودگسترش چشمگیری ی

مین های همسایه ژه ای داشته ،سرز کوچ نشینان نقش وی  می بایست 
  )36(.باشند

میالد زاره ی دوم پیش از  زی  دوران،در میانه ه  که پس از دوران تولید برن
در هایمفرغ  ه بود، ایران گست پاره ای از بخش  در بیشتر مناطق  رش یافت

و یافتپایان ران تولید    دآدو زش ولید . هن آغا هن در ت ز آ گسترش استفاده ا
اقتصاد ایران نتایج ویژه ای داشت،کشاورزی ری آهن در .  برای  بکارگی
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کاریزهابه  ،سیستم آبیاری ده ی  مید) قنات(گسترش سیستم پیچی این . انجا
دود  وه ی آبیاری در ح میالد سال پ1000شی ره زمان پیدایش (یش از  در با

می شود گاه های گوناگونی عرضه  ها دید ری از زمین ،)کاریز  امکان بهره بردا
هم کرد کم آبی داشتند، فرا ری  ا که دشوا کشاورزی ر  در .های پائین دست 

های ،پیامد آن غیر کوچ  بارآوری کشاورزی بیشتر و برجمعیت سرزمین 
و کشاورزینشین هم  ده ش، باز  کوچکی از سوی هم چنین. د افزو هرهای   ش

مینداران فرمانروا دهقانان ،ز کیل گردید که   را زیر ها"روستا–کاریز" تش
دست آنان کردند،کنترل داشتند و کوچ نشینان در  رتش عمل می  .  به عنوان ا

، نقش  ر پی بهبود آبیاری پایه گذاری شدند ه د ده ای ک د ش شهرهای تازه ایجا
اشتنددر ی ایالمی بسیارکمتری نسبت به شهرها ان د ری ایر    )37(.جنوب باخت

ه ی جنوب و جنوب  دی منطق  باختریبازرگانان ایالمی به دلیل پیشرفت اقتصا
گسترده با  د، ارتباطات  منطقه فرمانروائی خو ژه ی  نجد ایران و جایگاه وی

ر د برقرار کردندخاو ه وریدر پیامد آن تولید .  و آسیای میانه و نیز هن -پیش
موجب جدا شدن هر چه بیشتر پیشه ها صنعتی برا ی بازار گسترش یافت و 

کشاورزی و پیشرفت صنایع ا.  گردیداز  گ اجتماعی گوی  دومین تقسیم بزر
دن پیشه ها از کشاورزی ا ش هارم ،کار، یعنی جد ره ی چ ر پایان هزا  آغاز یا د

دیگر نواحی ایالم پاره ایهزاره ی سوم پیش از میالد، در شوش و  پدیدار  
د کاالها  .شد و ست میانی در داد  میان مشتریان و جابجایی اجناس و و پادر

کشاورزی وری و  رم و سوم پیش از تولیدات پیشه  هزاره ی چها ، ایالم را در 
از  للی برجسته ترین میالد به یکی  و ستد بین الم  امر  این.تبدیل کردمراکز داد 

های دگرگونی های ش در این بخشتابان تر یکی از زمینه  .  ایران بودفالت، 
می  غازیناختراع خط ایال کی از آ ، که خطی ویژه و ی ری  همزمان با خط سوم

هان است، نیازهای اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی و نخستین خط نیز  های ج
 در میان کاالهای صادراتی )38(.را بازتاب می داد این سرزمین پیشرفت های
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م ،ایالمیان دنی و دا ه چشم می ،بویژه اسب ظروف سفالی و سنگهای مع  ب
روان ها، بهبود راه های بازرگانی و دستیابی به . خورد تأمین امنیت کا

ا چین  و گویا ت انه  هندوستان و مصر و آسیای می دهای بازرگانی که تا  درآم
ها و کشتارهای پی  کی از ریشه های جنگ  ، ی ده بود ا گستر نیز بستر خود ر

ریدر پی میان ایالم و همسایگان    .  بودباخت
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در دگرگونی   اجتماعی- افتصادیهای ساختار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر دوران ایالمی ها–دگرگونی بافت اقتصادی  دارای برخی ویژگی ،اجتماعی د
متآغازین از جمله اینکه در دوران .هاست دین ساالری استوار بود ، حکو  بر 

پرستشگاهیدینی سرانو  روند، و  اقتصادی و اجتهای بر   چیرگیماعی  
وان رفته رفته زمامداری،با گسترش مرزهای . داشتند هی ت  بر دستگاه شا

به صورت یک نهاد سیاسی این نهاد  و برتری یافتحکومت دین ساالری 
ر ،یگانه و بی رقیب شالوده ی اقتصادی جامعه ی ایالمی بر دو . گشت استوا

و پرسش هی  ا ،گاهیتسازمان، شا م به حابود بن گام به گا کمیت مطلقه ی  که 
عالیه ی شاه بر همه  ایجاد یک اشرافیت زمین هاسلطنتی و مالکیت   و 

عنی سرداران و . بدل شد ،دیوانساالر گروه، ی ز هر دو   دارای کاهناندر آغا
اخلی و  و داد و ستد د گانی  ر بازر و ب های بزرگ کشاورزی بوده  زمین 
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ران به در این جامعه تمامی کشاورزان و نی. شتندخارجی نظارت دا ه و ز پیش
ه ی بودندیکی از نهادهای باال وابسته  د کشاورزی، همانند هم  و تولی

دکشورهای باستانی خاور، مهمترین بخش تول می داد اجتماعی ی  .را تشکیل 
ر  رویکا ر  هایب ورز قابل کشت از سوی  زمین   از راه پرداخت ان،کشا

مات رایگان م خد و انجا حکومتی صورت دو نهاد هر  برای ،مالیات و عوارض 
ر گذاشتن  . رفتمی گ ورزان، که با در اختیا کشا وجود واگذاری زمین به  با 

، اراضی ایالمی د بسیاری از تمدن های نخستینآب همراه بود مانن  ،)39(، ه
ماَ در مالکیت جمعی باقی ماند رچوب اعضای کوچک ندعمو  و تولید در چا

د ماند با اقتصاد مشترک و همپیوند، تا پایان دو،خویشاون ایالم پایدار  به . لت 
گر، دولت ایالم نماد  ه ی واحدهای کوچک اقتصادی بر سیاسیگفته ی دی  هم

مین پایه هنوز تا  وپایه ی مالکیت مشترک ویسی یا ویس دودمانی بود ر ه  ب
اریِیک نظامِ مین د داشت ز وار بر مالکیت خصوصی فاصله  گونه .  است بدین 

و از  سدی در برابر آن بوداز یک سو ر  مان زمینه ی فراروسوی دیگ  یی همز
  .به آن را فراهم می ساخت

عات،  واژه ی اوستائی ویس در اینجا به معنای محل سکونت مشترک جما
کیت مشترک یکانون گردهمائی طایفه ولید جمعی با مال  ، مشخص و پایگاه ت

رود  نمی توان دیدگاه پاره ای از تاریخ شناسان را ، در این میان)40(.بکار می 
ودالیسم نخستین"ه تولید کشاورزی دوران ایالم را ک نسته و آن را با "فئ  دا

و ت اقطاع   کی به  د مت ران فئودالیسم اروپائی یولاقتصا  همسان دانسته اند، دو
های تولید کشاورزی فئودالی در . درست دانست گی  ویژ نگارنده در آینده 

و دگرگونی های درونی آنرا   . شکافت بیشتر خواهد،ایران و پویش ها 
ر دیدگاه  مورد چی، دیگر از تاریخ شناسانگروهیاز سوی دیگ گی نظام ر در 

اقتصادی جامعه ی ایالمی ده داری به عنوان شالوده ی  های ،بر  با داده 
د و نادرست می نماید ، اطالعاتبر پایه ی این . باستان شناسی برابری نمی کن
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مان در دستگاه تولید اجتما وجود حضور اسرا و خاد عیین با  عی، بخش ت
اقتصادی بر تولید کشاورزیِ  خویشاوند  کوچکِ اعضایِکننده ی بارآوری 

ساختارهای در  پایه ی دگرگونی های ژرف تر ،تولید کشاورزی. استوار بود
دی عی –اقتصا ژه ی ده از فارسی باستان . گردیداجتما عنای "دهیو"وا  به م

رفته است کشور و منطقه و  به پیش از ،این واژهکهن سالی . استان به کار 
هی ایرانیان دشا می گردد بنیان گذاری نخستین پا ری واحدهای . باز  نامگذا

د؛ نخست  زیر بو ر  انیان به قرا مانه"اجتماعی ایر مانه" یا "ن در ("دم" یا "د
کوچکترین بخش ) اوستا ، به عنوان  ه مفهوم خانه و خانواده ی پدرساالری ب

دی زیر ری  اقتصا ه نوعی دهکده بود و"ویس"، دوم "نمانوپتی"رهب   ک
و دارای نیای همسان بودند د  ره ای داشتن عشی . مردمانش بیشتر ساختار 

د و سپس آبادی نشین شدند درنشین بودن ها نخست چا رهنگ ویس   و ف
راندند ا به پیش  منده ر ر آغاز  نجد ایرانساکنویس ها که خانواده های . آر  د

دند، ساختا  ر پدرساالری داشت و در آنآبادی نشینی در آنها زندگی می کر
رهبر ویس ها ر عشیره، بلکه رئیس دهکده بود،»ویس پتی«  ه تنها رهب ویس .  ن

هایی در ساختار درونی خود هی ساسانی ،ها با دگرگونی   در دوران پادشا
ه مفهوم قبیله"زنتو"سوم .  نامیده شدند"دهگان" د ب رجی باالتر از ب ، بو ا ا

ز سوی  ه ا می شد و گویا نزدیک به "توپتیزن" یا "زنتومه"ویس ک ری   رهب
ده داشت30 ما تنها نزدیک به .   خانوا  خانواده را در برمی 15ویس ها ا

هی"اجتماعی –چهارمین بخش بندی ساختار اقتصادی. گرفتند ) در گات ها("ود
رخرده اوستا("دنگهو"و  ه را ) د کشور، سرزمین، استان و منطق مفهوم  بود که 

ران ماد، نخستین در) 40-41(.بیان می کرد هیشاه"دودمان  دو شاه بزرگ  ("نشا
هان کوچک ر شا ران)در کنا ه ی بیستون، ، در ای  با توجه به نوشته های کتیب

ده در آن جای  ده )42(.داشتویس واحد اقتصادی بود وخانوا  بر پایه سرو
هر وجود داشته و ،های شاهنامه کنار ش ده به عنوان یک واحد اقتصادی در   
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گاه در بر ر هیچ  بویژه برای "دهیوها"شهرها نخست در . رفتقرار نمی گآن اب
و نخستین نشانه ی آنان نیز شارستان د  ری پدیدار شدن برج و (وظایف ادا

کرد) بارو د که در میان آنان شاه یا نماینده ی او زندگی می     )43(.بو

فرهنگی بازمانده از دوران پیشین، اوستا و شاهنامه، -در هر دو اثر تاریخی
نیان در دور توان می ه اشاره های روشنی به چگونگی زندگی اقتصادی ایرا

غاز ده و شهر نشینی ه زرتشت .  یافتی آ بخش کهن اوستا یا گات ها که ب
می شود و نیز سروده های فردوسی پیرامون پیشدادیان و  ده  نسبت دا
ژه بر کشاورزی و  می دهند که فرهنگ ایرانی این دوره، بوی نشان  نیان،  کیا

روری استوار بوده و ایرانیاندا  کوچ نشینان یورش گر را دشمن نخستین ،مپ
انستند ر زمینه ی . خود می د گی د به گفته دیگر، روندی که در دوران نوسن

کشاورزی و  لید  گی ده و شهرنشینی و تو کاهش کوچ نشینی و چیر
دوران نخست تمدن ایران که شاخص برجسته  د، در  ز شده بو روری آغا دامپ

نیانو شناخت در باختر و پادشاهی پیشدادیان و کیا  ه شده ی آن دولت ایالم 
ه غالب و تعیین کننده ی پروسه ی  در خاور بود، فرهنگ آرمنده را به وج

ماعی فرارویاند نیان هنوز گرد سنگین (تولید اجت بر پادشاهی پیشدادیان و کیا
ها و پژوهش های ب ر را تنها کاوش  نشسته است و این غبا ای  ره  استان اسطو

کی از ). شناسی تازه می توانند کم الیه تر کنند گشتاسب ی برای نمونه 
های  و نوشته  نیان که بنا بر داستان های شاهنامه  دودمان کیا هان  پادشا
و یاری  مزمان با زرتشت پیامبر یکتاپرست ایرانیان بود، پذیرنده  اوستا ه

نو . کننده ی آیین وی گشت و "نبهروزی و شادکامی برزیگرا"آیین   
و کشتزار"نگاهبانی از  د و "هاچارپایان چراگاه ها  وید می دا هریار " را ن ش

نا را در برابر "توا رستان و دیوان"  غ پ  به مثابه ی پاسداری می دید که "درو
ا برای برزیگران پهنه ای فراهم می ساخت تا روزیِ  در سایه ی مزدا اهور

راخ"اشان   مایه ی وین که دروندر آیین ن.  گردد"خوش" و زندگی اشان "ف
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ورزان و فرهنگ آرمنده را داشت کشا ری با ،پشتیبانی از  روشنی ناسازگا  به 
نشینی وبیابان گردی، نمایان بود   :فرهنگ کوچ 

ا به ": 9، بند 31هات   یسنا گاه که به چارپایان آزادانه راه دادی ت آن 
رنشینان پیوندند، سپندارمذ ند، نام در فارسی اسف(کشاورز گرایند یا به چاد

رسایی و فروتنی پاک  چهارمین تن از مهین فرشتگان است و معنی آن پا
د و او .  است می و آبادانی بو روی زمین نگاهبان زمین و خر این فرشته در 

گیزه ی آدمیان برای کشاورزی و آبادانی زمین شود  دینه پنداشتند تا ان را ما
دند اشتش او را پسر اهورا مزدا نامی بزرگد د مینوی پدید و ) و برای  خر

و بود   ".آورنده ی چارپایان از آن ت
زِپس چارپایان از آن میان، ": 10، بند 31هات  یسنا ر، آن کشاور ه پرو  گل

نستند ک را خدایگان خویش دا   ".پاسبان منش نی
د 31هات  یسنا رنشینان بیابان گرد، که به ": 11، بن زند، کشاورزیچاد  نپردا

ک تو به د از پیام نی نیابندهرهر چند بکوشن  ."  
ا ضد دیوان بیابان گرد18و در بند  گانه با  همین بخش، آیین ضد دروغ ی  و بی

زه با آنیکجانشینی د و نیاز مبار  از سوی برزیگران تاکید ان پشتیبانی می شو
رست گوش فرا " :می گردد روغ پ کسی از شما به گفتار و آموزش د مبادا 

ه  ر ب و روستا و خانماندهد، چه آن سیاهکا و تباهی می کشو  ر ویرانی 
مردم. رساند گ و ستیز از ! هان ای  غ پرستان را با جن د و درو کنی ساز نبرد 

انید و بوم خویش بر   )44("!مرز 
ر های همگونی با اوستا د  ی فرودسی در چندین جا دیده می  شاهنامهنمونه 

   .شوند
مان با دولت و کیانی هم ز دی  پیشدا گر بر این باور باشیم که دودمان های   ا

ره  ایالم ایی داشته و زرتشت در دو ایران فرمانرو  و یا پیشتر از آن در خاور 
رنشینی را ) پادشاهی گشتاسب(ی کیانی و شه آیینِ استوار بر فرهنگ ده 
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ر پیشتر  نوشته های او بسیا گسترش داده است، باید گفت که درون مایه ی 
موزش فر عنوان یک آ رستی در ایران، به  ذهب یکتا پ گی ِ تدوین از پیدایش م هن

ا بخش بزرگی از  ان ی می فالت ایر ر تما ان نوسنگی د دور نیافته، همزمان با 
آن، در ستیز با فرهنگ کوچ نشینی و بیابان گردی، نقش تعیین کننده داشته 

زندگی شهری و . است زتاب  برای نمونه تقسیم طبقات اجتماعی که با
و بر پایه دیدگاه پاره ای از تاریخ شنا ر در روستایی است  سان نخستین با

ان پدیدار شد ر ایر به دوره ی کیومرث نخستین پادشاه  )45(،پهنه ی جهان د
گشتاسب فرمانروایی می کرد،   ز  و یا هزاره پیش ا کیانی که چندین سده 

است ده شده  های . نسبت دا ه ی بخش  ر پای ر می توان ب به گفته ی دیگ
های های فردوسی و کاوش  و سروده  وستا  از ا ده  مان  باستان شناسی که باز

ه ساختار اقتصادی مود ک اجتماعی نجد ایران در این -تاکنون رخ داده، ادعا ن
کجانشینی استوار  ر خطوط عمده ی آن، بر فرهنگ برزیگری و ی چند هزاره د

ده است ز سوی . بو ه این دیدگاه که ا داختن ب رنده در این میان به عمد از پر نگا
انی( نویسندگانپاره ای پایه این  مطرح می شود و بر )46()به ویژه ایر

ده  انگاشته شده، پرهیز کر منشیان  ر هخا مادها و کیانیان براب رابر  پیشدادیان ب
، چرا که با تکیه به کاوش های باستان شناسی و نوشته های موجود  است

کننده ای پیدا کرد و بیهوده نیست که تاریخی،  نمی توان برای آن دالیل قانع 
ژوهشی بس ر کارهای پ    .یاری، از این شیوه ی انطباق پرهیز شده استد

ه دست آمده،  کنون ب  که نخستین پادشاهی برداشت کردمی توان از آن چه تا
گی مادها،  ه سرکرد لوده ی پیشرفت هااز جملهایرانیان ب ر شا  دستاوردها  و ب

رانیان جنوب و جنوب  هایو مقاومت گیر ای ر پرچم اختری،ب استوار و پی  زی
می کانون مستقل فرهنگی و یبدون پایدار.  بنیان گردید،دولت ایال  این 

های پی در پی  اجتماعی و ر برابر یورش  و بدون داد و از باختراقتصادی د  
ستدهای فرهنگی و اقتصادی با همسایگان همپای خود، به سختی می توان 
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مال و شمال خاوری سرزمین ایالم کن ش رفت که اقوام سا می توانستند ،پذی  
د که تمامبه برپائی های ی  دودمان پادشاهی گسترده ای دست یابن تمدن 

مین های   یعنی از دوران پادشاهی ، سال1500 نزدیک به  را آسیاباخترسرز
زیرپوشش گیرند،ماد تا پایان امپراطوری ساسانی مرزهای حکومت شوش .  

های باستان شناسی  دوران شکوه خود، که بر پایه ی برخی کاوش  و ایالم در
ربرگیر ری و پشت کوه، بخش هائی از د رستان، بختیا ده ی خوزستان، ل ن

ر باختر گسترش یافته  و حتی فلسطین د فارس و اصفهان در خاور و بابل 
این ادعاست هی بر  گوا عنوی تمدن ایالم را بر فالت ایران. بود،  و نفوذ م  ،تأثیر 

وان ه زبان خوزی ر در دی از جملهمیت م (مانی زبان ایالمی که بعدها ب استان نا
ز آن گرفته شده دربار شاهان ) خوزستان در جنوب باختری ایران ا که در 

د مان ر جای  مله ی اعراب ب زساسانی تا ح ره ی  .، مشاهده کرد نی در دو
منشیان ه،هخا در تخت جمشید به زبان ایال ی اسناد خزان هی  کاخ شا می  

اب بر ایرانهم چنین ) 47(.بود در ) المیای( زبان خوزی ،تا پیش از چیرگی اعر
ر پارسی و دری وی،کنا ر و در میان مردم  و پهل  جایگاه ویژه ای در دربا

ه است مقفع آمده است ک. داشت م عبداهللا بن  ه ها به نا ه در پاره ای از نوشت
هان هلوی سخن  ایرانپادشا ر خویش به زبان پ ر دربا اما در می گفتند  د

گان کشور به خوزی گفتگوخلوت با بزر کردند  ژه ح  )48(. می  ز وا تی تا امروز نی
مانند  وبی ایران  ز مناطق جن ره ای ا می در پا ز زبان ایال های بازمانده ا

و دزفولی، به کار برده می شوندگویشهای ری   )49(. فارسی شوشت

ر در حدود ) آریاها(اقوام آری گویا در دو نوبت به فالت ایران آمدند، یکبا
د 2000 و بار دوم درحدو  در آستانه ورود .الد سال پیش از می1000 سال 

هزاره ی دوم پیش از میالد، فالت ایران  ان در هزاره ی سوم و   –آنان به ایر
رهنگ -صرف نظر از فرهنگ ایالم  به چند منطقه ی فرهنگی بخش می شد؛ ف

هارم که  و گودین چ ور دریای مازندران، فرهنگ گیان  گرگان در سراسر خا
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، فرهنگ یان ر بر می گرفت ک از شرق آذربایجان تا قسمت خاور لرستان را د ی
رهنگ جنوب، جنوب خاوری و خاور ایران که سه نیزهای مرکزی ایران و   ف

را  و سیستان  منقوش فارس، کرمان  های  گون با سفال  گونا . می پوشاندتمدن 
رهنگ ،در این میان ه شده در ف های گوناگون به کار گرفت وه   از جمله شی

گویای ارتباط با دره ی گرگان در ساختن انواع تولیدات صنعتی ، از یک سو 
دورتر با سرزمین چین در خاور و از سوی دیگر  گویای سند و حتی شاید 

ا آناتولی، سباتامن رود ب رین(نامیان  مع الجزایر اژه و اروپای )بین النه ، مج
ز باختر  ار داشتن این  را می توانیکی از دالیل این ارتباط. بودمرکزی ا  قر

گانی میان خاور و باخترر سر راه بازبمنطقه  رفتن ظاهرا.  دانستر  ازمیان 
د  ها با مهاجرت آریائی،این فرهنگ ده  در پیون  )50(.استبو

ه نظر می رسد که ورود آریایی ها به ایران اگر ایران خود (به طور کلی ب
د رافیک بزرگ یا تعویض )گهواره ی قبایل آریایی نباش ، به دگرگونی دموگ

نجد ایران نیا در   "اصلی"به این معنی که توده ی . نجامیده استجمعیت 
و کاسپیان بودند، حتی پس از ورود اساکن  ه از ایالمیان و کوتیان  یران ک

اقتصادی آنان نیز -آنان اکثریت جمعیت را تشکیل می دادند و تاثیر اجتماعی
کت خود، در پاره ای )51(.چشمگیر بود  افزون بر آن آریاییان در مسیر حر
ماندندمناطق مانند  د و از پیشروی باز هان با ایالمیان روبرو شدن   . اصف

میان و مدنیت بو  ساکن پیدایش تمدن نوین ایران از ترکیب مدنیت آریائی 
ای تاریخ شناسان، تاریخ ایران و به ویژه ر پایه ی دیدگاه پاره   ایالمیان، ب

گام و آشتی جویانه  خونینی نبوده و بیشتر به گونه ی درهم آمیزی گام به 
ها) 52(.پایه گذاری شده است پژوهشگران، ورود آریائی  ز   یشمار دیگری ا

ا، که گویا در اوکرائین به  ز و جنوب ر مال ایران به مرک ز ش اروپای خاوری ا
گام از  از میالد پایان 3000زندگی کشاورزی و ساکن خود گام به   سال پیش 

دشوا ر پیامد آن با  ری تغذیه روبرو داده و کوچ نشینی را در پیش گرفته و د
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ر آغاز  ور آسیا، د و فرهنگ پیشرفته ی خا رای اقتصاد  دند، ب لوببو  نامط
اند ر پایه ی یک ارزیابی، . ارزیابی کرده  زی فرهنگ بومیان و ب رهم آمی د

رفته نورسیدگان، ر جنوب خاوری دریای رفته  کوفایی فرهنگی تازه د   به ش
زاره ی دوم پی زاره ی سوم و آغاز ه مید  و خزر در پایان ه ز میالد انجا ش ا

ه ی  ه مثاب رهنگ آریائی سرزمین نجد ایران یکی از کم و بیش ب ریشه ی ف
مان با این دگرگونی، فرهنگ هند و آریائی . شناخته شد به نظر می رسد همز

ر خاور ایران و افغانستان تا ا گرفته بودودیگری د ملین آن  رال پایه  که حا
ور فال های . ت ایران بودندایرانیان قدیمی ساکن شمال و خا زبان  ررسی  ب

وند میان این  ر می کند با ساکنین اروپای خاوریاقوامآریائی، پی  و  را آشکا
این دو را  دی  نزدیک میهمپیون داده های تازه باستان)53(.سازد به واقعیت    

و فرهنگ ده نشینی هاجرین آریائی با کشاورزی   پیش ،شناسی بر آشنائی م
ران از و   .دنصحه می گذاررود به فالت ای
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دوران نخستین تمدنوپاره ای از  های  گی    یژ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غاز جوامع روستایی،  مان بود با آ پایان دوران نوسنگی در ایران که همز
گشت مینه ساز پیدایی نخستین دوران تمدن در نجد ایران  گونه که . ز همان

مشخصه ی دوران نوسنگی، چیرگی وجه  ر گوشزد شد،   گام به گام پیشت
رنشینی بر اقتصاد و فرهنگ کوچ  ده و شه گ  و در پیامد آن فرهن د  اقتصا

ر زمان بویژه در کنار . نشینی بود ر گذ از جوامع روستایی نخستین، د
ه  نزدیک ب هرک ها و 6000رودخانه های بزرگ   سال پیش از میالد، نخست ش

د5000سپس در  رویی از میالد، شهرها فرا رهایی ک.  سال پیش  ه ی شه ه بر پای
ویس های دودمانی استوار بودند،  رفته در  کل گ دِ کشاورزیِ ش اقتصا

گاه نخستین تمدن های ایران گشتند ایش   . بسترگاه و ز

ن را  در بستر تاریخ ای
 

42

گام پا ر موبدان و دیکی از ویژگی های این دوران، چیرگی گام به  شاهان ب
م اقتصادی عی بود-کنترل قطعی آنان بر نظا ان حتی .  اجتما در آغاز این دور

دندبر هان خود موبد بو دشا ر ایرانی، پا زرتشت ( پایه ی پاره ای از اساطی
ر ایرانیان را نیز گروهی پادشاه می دانند های ). پیامب تقسیم بندی الیه 

ه ی  اجتماعی و پیدایش طبقات و از درون آن، توان گیری پادشاهان که بر پای
دادیان داده های شاهنامه پیش دیان(حتی به پیش از دوران  هابا ز می ) م با

رهنگی )54(گشت، و ف ه بیان نمادین   زمینه را برای پیدایی آیین یکتاپرستی ک
گی اقتصادی این روند بر پایه ی .  سیاسی یک شاه بود، فراهم ساخت-چیر

گانه ی نوسنگی،  های سه  انطباق اساطیر و کتب موجود تاریخی بر دوران 
ان از نزدیک به  نا پایان  سال پیش از میال12000می بایست در ایر د، هما

رنشینی، 6000دوران فراپارینه سنگی، تا  ز شه میالد، دوران آغا  سال پیش از 
مان کرد که .  سال را در بر گیرد6000یعنی نزدیک به  ان گ بدین گونه می تو

از پادشاهی  دی و بخشی  پیشدا دی و  بخش بزرگی از دوران پادشاهان مهابا
پیش از (پیدایش تمدن نجد ایرانی  ساله 6000کیانی، به این بخش از تاریخ 

  .، باز می گردد)ایالم
زه های برجسته ای که در پیدایش دودمان های پادشاهی  انگی یکی از 
های  ز پیدایش امپراطوری  و زمینه سا ره خودنمایی کرد  در این دو تمرکزگرا 
، با نقش آب و آبیاری در  بزرگ از سوی اقوام ایرانی ساکن نجد ایران گشت

وند بودسیستم اقتصاد مان ایالمیان.  کشاورزی در پی ز ز ر ایران ا  در باختر د
ر خاور، ر زیاد از زمان مهابادیان و پیشدادیان و کیانیان د  و به گمان بسیا

نگهداری وکنترل و جوی ها که  و  و سدها  ری  و بهبود خطوط آبیا زی  زسا  با
در مقیاس بزرگ دا کار جمعی   ، نخست ازشتنیاز به سازماندهی متمرکز و 

پرستشگاهها و سپس به  دهسوی  ه ی عم ر کنترل چند پادشاه محلی و گون  زی
و روحانی و ها یک پادشاه و دستگاه اشرافی  رت عالیه ی تن  کم کم زیر نظا
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ده شد،پیرامون اودر اداری  نقش آب و آبیاری در اقتصاد .  سامان دا
ا پیدایش شیوه  ه ب د نکاست، بلک ز اهمیت خو درازای زمان ا های کشاورزی در 

نند کاریز ها از  ورزی ما کشا ری و گسترش زمین های  ره بردا تازه ی به
گر، از وزن بیشتری در  ر کشتگری از سوی دی ده تر شدن ابزا سویی، و پیچی

الیه های عیین مناسبات   اجتماعی   گوناگونسازماندهی کار همگانی و ت
  .    برخوردار شد

گام زم گام به  ه ی گسترش پهنه ی ویژگی دیگر این دوران، فراهم شدن  ین
افی و  اقتصادی، زیر پوشش یک دستگاه اشر ری و کنترل واحدهای  زمامدا

گانه )روحانی(کاتوزی و تالش برای ی ، رقابت سخت میان همسایگان  نی  و دیوا
عواملی که به این روند دامن می زد، . کردن بازارهای پراکنده بود ه  از جمل

های افزایش حجم مبادالت داخلی و خارجی بود که کنترل راه   نیاز به 
نمود ا دوردست را ضروری می  دن ایالم. بازرگانی ت د و شکوفائی تم  از ،رش
رجی  زرگانی خا و گسترش با ر شدجمله در پرت  فراوان  های دارائی.پدیدا

ر شوش، مده گردآ ؤه د و آسیای مرکزی و مصر و بوی از راه تجارت هند 
دالیل یورش همسایگان و یکی از . حاصل گردید) بین النهرین(میان رودان

شور به ایالم، برای شریک شدن در این درآمدهای باال و آبویژه دولت بزرگ 
دور خاور بود نقاط  ه  کنترل راه های بازرگانی، . کنترل راه های کاروانی ب

المللیِ  ، آن روز جهانِبویژه  در سرزمین ایران که بر سر راه بازرگانی بین 
ر تیر ر داشت و پی در پی د زرگ برای قرا رس یورش مهاجمین کوچک و ب

ن ها و خزاین دولتی کشورش بود، از راه یک حکومت ادزدیدن ثروت کارو
وانمند امکان  ومتمرکز کتاپرستی در . داشت ت کوشش برای گسترش آیین ی

است، همزمان با  ایران  ز تمدن  محصول این دوره ا د ایران که  کنین نج میان سا
در هرم  ه ایست برای پیدایش افزایش توان پادشاهان  زمامداری، طالی

هان(شاهنشاهان ره دوم تمدن ایران) شاه شا به گفته ی دیگر در گذر . در دو
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رهای اقتصادی همجوار برای آسان  گانگی و همگرایی بازا زمان، نیاز به ی
رای رقابت با  و نیز برای افزایش توان ب دهای اقتصادی  کردن داد و ست

ه ساز فرارویی  مسایگان، زمین امپراطوری های آینده از دیدگاه اقتصادی ه
ده را، می توان . بود سیستم اقتصادی شاهنشاهی های کهن با اقلیم گستر

های اقتصادی امروزین میدنیای اتحادیه  ز سویی از .  نا دایش آنان ا با پی
د های کوچک پراکنده با بهر  موانع مبادالت درون مرزی کاسته شد و اقتصا

ری از دستاوردهای تما کنگی ده به پیش ،می اقوام سا ر گستر لیرغم استثما  ع
رزی، به یک  ه داد و ستدهای برون م در زمین ز سوی دیگر  رانده شدند، و ا
ری کمتر و میزان  ه ی آسیب پذی ا درج ه و توانمند ب قطب اقتصادی یکپارچ

  .تاثیرگذاری بیشتر، بدل گردیدند
ه نظر می رس نخستین تمدن ایران، ب ره ی  ه در رادر برش پایانی دو ه ی بد ک ط

نشینان دگرگونی های تازه ای رخ داد از یک چشم . سکناگزیدگان و کوچ 
ها، حجم داد  ر شهر مالی د گانی و امور  انداز، با گسترش پیشه وری و بازر

میان  گسترش یافتوستدهای بازرگانی  و آرمندگان  روی کوچندگان  و با   
، از میزان آوری بیشتر کوچ نشینان به کارهای کشاورزی و دامداری

های متقابل کاسته شد ری  وان و چیرگی . درگی ز روزنه ی دیگر، با گسترش ت ا
زون اقتصاد شهرنشینی بر   پروسه ی در انقیاد ،کوچ نشینیمناسبات روزاف

در این دوران کوچ نشینان . در آوردن کوچ نشینان، شتاب بیشتری پیدا کرد
هان منطقه ای فرا ر شا ه به دستیا دو زمین دندبویژه در  نخست به مثابه : رویی

گانی و دوم  ی همکار بازرگانی آنان برای کنترل و پاسداری از راه های بازر
دیوانی نوین در -برای خدمت در ارتش برای نگاهداری از دستگاه درباری

ری رون مرزهای جغرافیایی زمامدا رون و بی های . د ویس  رقابت میان سران 
مانی سکناگزیدگان و کوچ نشنینان ام ا، برای رهبری بر دستگاه پادشاهی دود

دودی باقی ماند   .تا ح
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افت و  ده همراه با  روهای مول دوران نخست تمدن ایران، برش رشد شتابان نی
د هایی بو راه آن، به گهواره ی تمدن . خیز ره باختر آسیا و ایران هم در این دو
می فرار م. وییدآد رتو چیرگی گا ر پ ه گام فرهنگ آرمنده بر این روند د  ب

ر بنیان ویس های دودمانی با مالکیت ک د ده و شهرنشینی، و ب وچنده و رش
ه دست آمد ه رفته . همگانی ب در این برش از توان کاهنان و روحانیون رفت

در باالی آن، به  ری اشرافیت زمیندار با شخص شاه  کاسته شد و زمامدا
کی از برجست. مثابه ی سیستم چیره پدیدار گردید ه ترین ایران در این دوره ی

د و در همه ی زمینه های اقتصادی و  کانون های تمدن در جهان آن روز بو
و به رشد  د  نائل ش گی  وردهای بزر دستا اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به 

رساند   .فرهنگ در گیتی یاری 
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نشینی یکجا د رشد  ن ی   فرا
     

داری   دام ز کشاورزی و  20(آغا .00 ل یا 0 سا  13   ) پیش000.
ایی رشد  ه ( جوامع روست 7از نزدیک ب .00 د0 میال پیش از  ل   ) سا
هرها   دایش ش 5.00(پی ا 0 35 ت ز میالد00 ش ا ل پی  ) سا

      

ران  ن ای نخستی تمدن  2(بخشی از  سال941  (  
      

ل2000 ن   سا زدیک به (ایالم پیشی 35از ن 15  تا 00 د00 ز میال ل پیش ا  .1 ) سا
ل350 145از (ایالم میانه   سا تا 0  110 پیش از میالد سا0  .2 )ل 
ل541 و   سا ز (ایالم ن 110ا 5 تا 0  .3  ) پیش از میالد59

    

1( دوم دوران ل418  ) سا
  ا 

ل208 76(مادها   سا ا 7 ز میالد559 ت  .1 ) پیش ا

ل228 55(هخامنشیان   سا تا 9  33 یش از میالد1  .2 ) پ

ل84 ن   سا 33(سلوکیا تا 1 یش از میالد247   .3 ) پ

ل471 ت ها   سا 24(پار 22 پیش از میالد تا 7 4( 4. 

ل427 نیان   سا 65 تا 224(ساسا 1( 5. 
  ا 

ل 850( سوم دوران  ) سا
    

ل99 ن   سا مویا  .1 )750 تا 651(ا
ل508 سیان   سا 7(عبا 125 تا 50 8( 2. 

     

رانی   ک به (خاندان های محلی ای دی ال234نز    ) س

ل52 82(طاهریان . الف  سا    )873 تا 1
ل33 ریان . ب  سا 8(صفا تا 67  900(   
ل99 ان . پ  سا نی 9(ساما تا 00  999(    
ل162 یان . ت   سا یار 9(ز تا 28  109 0(    
ل123 وییان . ث  سا 1 تا 932(ب 055(   

   غ 

خاوری   و  سال279(خاندان های ترک   (   
ل61 ویان . الف  سا 97(غزن 1 تا 7 038(   
ل156 ن . ب  سا وقیا 103(سلج ا 8 11 ت 94(   
ل62 ن . پ  سا 1(خوارزمیا تا 194  12 56(   

 .3 ه 

2(خاندان های مغول   ل45  .3 ) سا
      

ل97 لخانان   سا 125(ای تا 6  13 53(    
ل96 ن   سا ریا 140(تیمو 15 تا 5 01(    

     

ران چهارم دو به (   )  سال500نزدیک 
      

ل230 15(صفویان   سا 1 تا 01 73 1( 1. 
ل8 یان   سا شار 173(اف 17 تا 6 44( 2. 
ن  ل سا16 17(زندیا 17 تا 60 76( 3. 
ل129 رها   سا جا ا 17(ق تا 96  192 5( 4. 
ل54 هلوی ها   سا 1(پ 92 19 تا 5 79( 5. 

19از (جمهوری اسالمی   79( 6. 

وی  تابل ن  ی ای شده استتقریب ه  هی روسی ت آلمانی و  انگلیسی،  نی،  را ای ه های گوناگون  روی سرچشم ز  را . ا ه، آن هایی  شد یخ های عرضه  ر ز میان تا ا
اندب ه  شت ق دا طبا ی نوین بیشتر ان ه با داده ها بند. رگزیده ایم ک یا بایست پژوهش ها ژرفا  ی  ی نخست و دوم، م ها ویژه در بخش  ه   .  ب
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  نوران دوم تمدن ایراد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا 1400 تمدندوران دوم  له ی ایران که ب ا   دودمان ماد آغازسا های ایستو ب  
 651 در سال عرب ها به دست ی مدت تا سرنگونی پادشاهی ساسانکوتاه

گرفت،  از میالدریشه درمیالدی پایان  غاز سده ی هشتم پیش  . ی داشت آ
های زاگرشورآسرنگونی فرمانروایان  س  به وسیله ی ایرانیان ساکن کوه 

های  ه زمین  دستیابی ب ر ایران یورش می آوردند و در پی  که پیاپی به باخت
منابع انرژ و بویژه  و  بودند)55(یکشاورزی و دام ها   نینوا بخ ویژه گشودن 

د جایگاه یگانه ی 612خت آن در سال تپای  پیش از میالد، به ایرانیان ما
د گار بخشی در دنیای پیشرفته ی آن روز و اقتصادی    . سیاسی 

وا، بازتاب کوشش همگانی ساکنین میان  ر آشور و گشودن نین پیروزی ب
رین(رودان  که از )لرها(کاسی ها. ودو اهالی کوه های زاگرس ب) بین النه
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دند گ باالیی برخوردار بو ز فرهن ها بوده و ا ه ی تاریخ (پدران ماد ه گفت بنا ب
ه ی روس دیاکو رجست دسترس ف، نوشناس ب رهنگ بر پایه ی داد های در  ف

نبود و سومر کمتر  و آکاد  اتحاد بزرگ )آنان از ایالم  مان و پیش از  ، در گذر ز
دان چیره شدند و با آکادی ها و سومری ها و ) نبین النهری(ماد، بر میان رو

ر کردندبا رقرا ده ب  از سوی )56(.ند و با آنان درهم آمیختبلی ها ارتباط گستر
وندان ایالمیان ز خویشا ز آنجا که ا کاسی ها ا خوزی ها و بخشی از (دیگر 

، از پشتیبانی )پارس ها هایی داشت همسانی  ا آنان  و زبانشان نیز ب  بودند 
ز  هم چنین پس از همبستگی )56-1(.علیه آشور برخوردار بودندایالمیان نی  

کاد و چیرگی ) بین النهرین(ساکنین میان رودان دولت آ زیر پرچم 
و (کوتیان ها و کردها  هاآذری  کاسی  دان  هااز خویشاون بر آنان، زمینه )  یا لر

میزی بیشتر ک دها فراهم گردیدبرای درهم آ اتحاد بزرگ  و وتیان و آکا پایه ی 
ره ای )57(.رده شدگذا رغم پا  از سوی دیگر پارس ها نیز در کنار ایالمیان، علی

د ری ها، در توان گیری مادها نقش داشتن بدین گونه همبستگی میان . درگی
لی ها ها و باب ها و ایالمی  مری ها( مادها و پارس  و *بابلی ها آمیزه ای از سو  

دی ها  ها و اسکیت آکا کاسی  زمینه ی شکست ) �هاو ایالمی ها و کوتی ها و 
هم ساخت می مصری ها . آشور را فرا دی از پشتیبانی نظا ای چن آشوریان بر

ده  لیل نداشتن پایگاه تو لی به د ر شدند، و رخوردا و همکاری موقت آرامی ب
کو وای، شکست خوردند و در باختر آسیا به گفته ی دیا عموم مردم از "ف ن

 رسد، فرهنگ چیره در  به نظر می)58(."نهضت ضد آشور پشتیبانی کردند
ا   باشد، چه "بابلی-آکادی" و "کاسی-ایالمی" آمیزه ای از تمدنباختر آسی

  . در دوران آشوریان و چه پیش از آن
                                                 

بودند و از خاور به به میان رودانسومری ها  * اد خویشاوند ایالمی ها  نهرین(به گمان زی  )بین ال
نوف(آمدند  )دیاکو

ینی ها †  )دیاکونوف(اسکیت ها بخشی از اوکرای
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های نو و ایالمی   مادها 
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مسانی آثار باستانی وه  آشوریان  به دست آمده از ایالمیان و پارسیان 
ز سنگ نوشته ها ی بازمانده در زمان هم چنین بخ. گسترده است ش بزرگی ا
هاآشور، از بابل ها و ایالمی ها و (ی و آکادی  زه ای فرهنگی از سومری ها  آمی

ها ها و اسکیت  و کاسی  مایه گرفته و حتی زبان کتیبه های آشوری )کوتی ها   
عناصری آشوری در آن دیده می پاره ای ها  و تنهنیز اصال بابلی بود

  )59(.شود
ر م هار د روییان چ ر که از مادها و لیدیان و مصریان و نی  بزرگ آن روزگا
مان بودندبابنو دترین حکومت آن ز ها نیرومن ماد دند،   )60(.لیان تشکیل می ش

ری مامدا نیان ز رخاور ایران نیز با حکومت ایرانی کیا مادها به احتمال زیاد د  
مسایه بود ران . ه ور ای م ایرانی خا ده درباره ی حکومت های اقوا تاکنون دا

دی در دست نیست بر پایه ی افسانه های خداینامه ی پهلوی و . های زیا
نیان  ایرا و کیانیان به سرگذشت  پیشدادیان  هی  دشا شاهنامه ی فردوسی، پا

و شمال خاوری ایران می پردازد ر بویژه درباره ی . خاور  برخی از اساطی
د درهم آمیخته  دادی با اساطیر هن نان پیش  ولی داستان ،استشاهان و پهلوا

ر ان دا از تاریخ گذشته خود ایر نیان . دنهای دوران کیانی بیشتر نشان  ایرا
منشیان  ه از مادها و هخا دسترس دید تاریخ نویسان یونانی ک خاوری از 

استان کیانیان و پهلوانان سیستان   وسخن گفته اند دور بوده ه همین دلیل د ب
اسطوره ها ها و رچوب افسانه  های تنها  بازمانده و همگی تنها درچا در نوشته 

و در زر آیینی مانند اوستا کتاب دینی تشتیان و تفسیرهای آن بازتاب یافته 
است اینامه یاد شده  های  روی،با این. خد گردیده که در نوشته   اینک روشن 

های دوری به نام های  دآوری   و کیانی دیپیشداهردوت نیز می توان یا
   )61(.یافت

ریخ ط کخوجود زبان و   و تا هن اوستایی که به گمان بیشتر زبانشناسان 
رسی باستان و  د و با زبانهای پا در فرهنگ خاور ایران دار نگاران ریشه 
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کریت نزدیک زبانهای باستانی ایرانیان(پهلوی و سنس ) از خویشاوندان 
است، وجود یک تمدن پیشرفته و کهنسال در خاور نجد ایران را  د  همپیون

د که دس می کن کار  های هاتیابی به گستره ها و ژرفاآش ه کاوش  ی آن، نیاز ب
ه ی نظری و عملی دارد ، از زمره ی سخت ترین زبان .  همه سوی زبان ها این 

نند یونانی  دیگر، ما های باستانی  و دشوارتر از زبان  های دیرین روی زمین 
د التینی و عبری هستن روز . و  بسیاری از واژه های کهن زبان اوستایی، تا ام

گونی هایی در زبان فارسی باز مانده استبا  پیدایش خط کهن . اندک دگر
ه برون  دی و بویژه بازرگانی پیشرفت نیازهای اقتصا ز  اوستایی که به ویژه ا
لترین خط  کی از کام د و ی ایران خاوری سخن می گوی مرزی و درون مرزی 

ه دلیل  است و ب دینی بهای جهان  گارش کتاب  ز آن برای ن هره گرفتن ا
رفته است، از باال بودن "دین دبیری" یا "دین دبیره"تیان ایران زرتش  نام گ

د   )62(.سطح تمدن بخش های خاوری فالت ایران، نشان دار
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ه ی  ری نوینشیو مامدا انز های پیدایی آن در باختر ایر و زمینه     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ورزی کشا  بر  واز همبستگی طوایف و حکومت های کوچک محلی با تولید 
مان، یعنی  پایه انمندترین دولت بزرگ آن ز ی ویس های دودمانی، تو

ماد پدید آمد ، از مینمردم این سرزی پیشرفت های خیره کننده . پادشاهی 
ه های آن شکوفا  از جمله کهن تر هایتمدن ر پای رفته و ب  ایالمیان تأثیر گ

ر. شده بود گرفتن یک پادشاه د های پادشاهی و قرار مان   باالی تشکیل دود
ماعی ساختار ولید اجت دودمانی که در پائین مثلث ،ت های  ر شکل ویس   د

گرگونی ژرفی ایجاد نکرد ر داشتند، در آغاز د مالکیت ویسی .اجتماعی قرا  
ر این راستاقبیله ای  که زمین های کشاورزی گونهبدین . شد دگرگون  اما، د

ماند ویس باقی  انتقال  رقابل   میان خشبه چر، ولی ندبه صورت ملک غی
کنار . ندکشاورزان ساکن دهکده تقسیم شد مالکیت دهکده ای سه این در 
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نی، مالکیت  اثی خاندا کیت میر ر نیز وجود داشت؛ مال دیگ مالکیت  گونه 
   )63(.اختصاصی شاهان و مالکیت پرستشگاه ها

هیمالکیت  های کشاورزی به سه دسته بخش می شد؛ شا نخست  بر زمین 
ژه ی دستگاه  های وی ر برابر دوم سلطنتی، زمین  ده د مین های داده ش ز

ر برابر پرداخت پولی و جنسی ده د مات و سوم زمین های واگذار ش  .خد
 ز میمالکیت شاه غیرقابل انتقال بود و زمین ها همواره در اختیار دربار با

ه دست آمده. ماند رآمد ب ز د و تأمین می ،ا . گردید نیازهای شاه و خاندان ا
زاقی به کارمندان لشکری ، نیز هاز زمینگویا بخش عمده ای ا  به صورت ارت

می ر خدمات نظا داری در براب مالکیت دولتی بی تردید .  سپرده می شد،و ا
ه آن را سیراب می کرد از جمله خدمات ویژه، .  جدا نبود،ازمالکیت بر آبی ک
، راه ها غیره بود و ،نگاهداری از کانال ها و منابع آب و   خدمات سربازی 

6(.گاری نیز به خود می گرفتشکل بی 4(   
استقالل اقتصادی  ر خالف مصر و بابل هنوز  در دولت ایالم پرستشگاه ها ب

میخته بودند این دگرگونی پس . خود را حفظ کرده و با اقتصاد شاهی در نیا
رفت م صورت گ د گام به گا هی ما دشا ا باید در نظر . از برقرای پا این نکته ر

هی  پرستشگا ه مالکیت  د سلطنت بود و جدائی داشت ک متقدم بر مالکیت نها
ه ی بخش شدن مالکیت  کم زمین وظایف لشکری و اداری از وظایف دینی، کم 

هم کرد می را فرا مانی . عمو استقالل ساز ر  چرائی آن را نیز باید نخست د
نیز وجود خدایان چندگانه مستقل آنان و  کیت  مال ها و   در پهنه ی پرستشگاه

ری مامدا ر یک ناحیه، ارزیابی کرد و حتی گوناگوز این ساختار . نی آنان د
کومت ،نامتمرکز افول تدریجی ح و  زون نهاد سلطنت   دینی به برتری روزاف

ر نتیجه ی آن  مانرواانجامید و د ز هیأت حاکمه ی کاهنانِ فر  به بخشی ا
مانروائی پادشاهان به و  بدل شده اشرافی گونگی . به ناچار تن دادندفر چ

ه از سوی ماندهی ویس هازسا  و چه دین ساالران در مجموع خود اما، چ
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کسان بود؛ دریافت مالیات  زی، تحمیل ازپادشاهان، ی مین های کشاور  ز
ری از درآمد ره گی و بیگاری و در کنار آن به  تولید صنعتی پیشه هایعوارض 

  . وری در مؤسسات زیر مالکیت خود
گاه ها همانند  هیپرستش ائی و پول نقد زدستگاه شا یادی در اختیار ، دار

ه تنها  این راه ن ا حضور داشتند و از  شرکت در با   ودر معامالت خصوصیب
گرفتن زمین های بدهکاران بر  ز راه  ، بلکه ا دند عملیات بازرگانی سود می بر

مانند زمین . دارائی آنان دست می انداختند دس و  زمین های پرستشگاه ها مق
زتجاو و مصون ا و رو به گسترش بودهای دربار غیرقابل انتقال  قش ن )65-66(.ز 

کومت ایالم جایگاه ویژه ای کاهنان و ویژه ی  مان ح روحانیون که از ز
ه ی اشرافی را تشکیل می دادند، در زیر  داشتند و یک بخش ازهیأت حاکم

هائی دها و پس از آن با دگرگونی ها و نشیب و فراز مانروایی ما  باقی ،فر
  . ماند

ر دوره ی مادها نظام باق ر فر، دودمانییی مانده ی ویس هاد ه بیشت و  هر چ
ر زیر نظارت شاه و دولت متمرکز، شهرها، یپاش ما از میان نرفت و د د، ا

روابط پولی گانی،  ه وری، بازر ار، پیش ر پاره ای وباز گی د مناطق کمتر  از برد  
نخست ر  رای با د کرد،پیشرفته ب دید آمد و رش و در دیگر مناطق پیشرفته   پ

ری یافت،مانند ایالم  بدین گونه فرایند جابجایی مالکیت . گسترش چشمگی
می پدرشاهی  مالکیت عمو هی یا  دشا مالکیت بزرگ پا ویس های دودمانی به 
ولید صنعتی و پیشه وری و  ر کنار آن بخشی از ت رو به شکل گرفتن بود و د
د تجارت نمک  مانن استخراج از معادن و نیز پاره ای از رشته های بازرگانی 

ر داشت، روندی که می توان آن را نیز،  مامدارای قرا ر دستگاه ز در انحصا
وه. یکی از وجه مشخصه های تولید آسیایی نامید ری  یاین شی مامدا ر ب ز

ها استوار  ده  م حمایت های اجتماعی و دادرسی میان تو ز سیست گونه ای ا
ره  ها، سامان دهی به به میان خانوار ه تقسیم زمین ها  د کمک ب بود، مانن
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ها میان مردم بر ری  ه درگی گانی از زمین های کشاورزی، رسیدگی ب ری هم دا
ز این دست کارها ایرانی را می توان گونه ای از -شیوه ی تولید خاوری. و ا

گانی  میندار ورهبری سازمان یافته و هم رنفوذ با شخص شاه در اشراف ز  پ
   )67(.باالی آن، ارزیابی کرد

هپروسهادامه ی این  در ز  ر دگرگون  جامعه با شد و در پیامد این م بیشت
ها کنش ها، بعد اریستوکراتیسم و کنش و وا  سیستم تیولداری و فئودالیسم و 

ر  رارشی پدیدا ز نگریست که . گردیدهی د به این ویژگی نی ران بای مین ای در سرز
های اقتصادی ر روند دگرگونی  دون آن که نظام ویس دودمانی ،د  ب
د و با ای نکه بسیاری از مؤسسات و موازین آن پدرساالری از میان رو

داشته شود،  پابرجاست، بردگی پدید می آید  و بدون آنکه نظام بردگی بر
ودال و تیولداری پدیدار می گردد و  ررات جامعه ی هیرارشی و اشرافی فئ مق

گی اسالم ز چیر دیری پس ا ر هم تا  د،همه در کنا مانن    )68(. در ایران باقی می 
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راطورینخستی ستانسازمان یافته ی ن امپ    جهان با
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها ز میالد نخستین در سده ی ششم تا چ  و  بزرگشاهنشاهیرم پیش ا
هخامنشیان پارس در اتحاد نزدیک با مادها سامان یافته ی  جهان باستان را 

رقیب بزرگ خود، لیدیان و  ری کردند و بر سرزمینهای هر سه  پایه گذا
لیان و مصریان بنو ز ای را ا راطوری خود   به باخترچیره شدند و مرزهای امپ

دیترانه و افریقا و از  ور دریای م از   ه ایپار )69(.تا رودخانه سند گستردندخا
وه ی زمامداری نوین  ن"تاریخ شناسان شی ایی یک "شاه شاها  یا فرمانرو

دولتمداری ایرانی  محلی را، گونه ی ویژه ی  کنار وجود شاهان  ر  شاه د
   )70(.می کنندارزیابی 

زه که پدرش کامبیز از خانواده ی هخامنشی ک هی تا دشا بنیانگذار پا وروش 
ماد بود زادگان  ا از شاه مادرش ماندان ه چشم خودی می ،پارس و  مادها ب  به 
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متیازات همگون واگذار  انیان )71(.کردمی نگریست و به آنان ا  باختری نجد ایر
مادها و پارس ها و  ماعی و  خاوریایرانیانایران،  ، اجت رهنگی ه های ف در زمین  

ا امروز درهم  ز پیش از آن، ت مانروائی هخامنشیان و نی دوران فر دی از  اقتصا
ه اند کومت پادشاهی . آمیخت دها نقش ویژه ای در ح منشی ما در دوران هخا

مات روحانی  اشتند و بویژه مقا از میان آنان بودند"مغان"د  بنیان ** )72(. 
هااقتصادی پادشاهی هخامنش ر خودمختاری ساتراپ   استان یا(یان ب

روپان نسبی فرهنگی) خشث ز نظامی و دینی-با آزادی   و کنترل بسیار متمرک
د ر بو و اقتصادی استوا کی از دالیل شکوفائی اقتصادی و سیاسی . سیاسی  ی

رفتن باز بودن آنان در برابر ،و فرهنگی ایرانیان در زمان هخامنشیان  پذی
و  ها  ردستاورد ر بودسوآداب و  هردوت می گوید هیچ . م تمدن های دیگ

رهنگ بیگانگان ر دنیای آن روز در پذیرش ف نیان ،مردمی د ایرا گشوده خوئی   
7(.را نداشتند ، سیستم اداری دریافت ب )3 ه ی امپراطوری گی پهن گسترد ه دلیل 

مالیات دریافتی . مدآمالیات ها که برای زمان خود بسیار پیشرفته بود، پدید 
ه ی ه می شدبه خزان هزین با درهم آمیزی .  مرکزی پادشاهی ریخته و از آنجا 

ه های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ایالمی ها، مادها، بابلی ها،  اندوخت
، مصری ها وسومری ها، آکادی ها، آ های  لیدی ها وشوری ها  دیگر تمدن 

، سیستم مالی پیشرفته تری فراروئید و برای  روائی مین های زیر فرمان سرز
مصر تا هند نخس ر تمامی امپراطوری از  مان یافته د م پست ساز تین بار سیست

د رپا گردی ای اولین بار در طول تاریخ، سکه . و چین ب دولت هخامنشی بر
مام گستره"داریکوس"طالی امپراطوری  ه در ت ر زمان   را ک ی پادشاهی د

می شد، رایج کرد ری داریوش مبادله  مامدا   )74(.ز
ر دست نشیهخامسترش سکه ی طالی گ د آمدن هر چه بیشتر آن د  به گر

دش کاهش و سیستم  ر پی آن پول درگر د و د تجار و دولت مرکزی انجامی
منطقه . وام دهی و دریافت بهره گسترش یافت  ر بازار همگرای  از این روی د
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از الیگارشی مالی پدید آمد ه ای  در این . ای و زیر پوشش ساتراپ ها، گون
زایش ت ه دلیل اف اتوانی مالی دوران ب ها و ن وانائی مالی بازرگانان و بانک 

دند، از  ماندهی سیستم اقتصادی ناتوان بو ر سا زون پرستشگاه ها که د روزاف
ذ  گانانکاهنان نفو افانبه سود بازر دی کاسته شد و صر ا حدو 7(. ت ده  )5 بیهو

دست به  ز دوره ی هخامنشی  مغ در آغا ه رهبری گئوماتایِ  کاهنان ب د که  نبو
متمرکز اشرافیشورش بر ساتراپی زدند و در پایان - علیه دیوان ساالری 

دند که از  کار این دودمان نیز، بخشی از کاهنان از جمله ی نیروهایی بو
دند   . اسکندر پشتیبانی کر

هنه ی پادشاهیدر   به  با جمعیتی نزدیک به چهل میلیون،دوران داریوش پ
روپاناستان(بیست ساتراب راطوری که رهبری آن ب)  یا خشث ا نمایندگان امپ

ه آنان  ه ی شاهی ب گردآوری مالیات برای خزان د و وظیفه ی  م ش بود، تقسی
منشیان  )76(.گردیدواگذار  ران پادشاهی بنیان گذار امپراطوری هخا از دو

مالیاتی به وجود نیامده بود و  هنوز سیستم  اریوش،  کوروش تا فرمانروائی د
ز ح مالی ا یا کومت مرکزی تنها بپشتیبانی  ه صورت جمع آوری هدا

ا بیشتر بازرگان. ازساتراپها تجلی می یافت  و هرودوت داریوش ر
دی، ک و کوروش را یک ر مبوجیهسازماندهنده ی اقتصا غرور  ا یک حاکم م

م  ر مالی    )77(.می خواندپد
های  در دوران هخامنشیان کشاورزی پیشرفت کرد، بازرگانی و پژوهش 

میزی  گسترش یافت و درهم آ و انتقال دستاوردهای اقوام شتاب علمی 
رفت ری گ مسایه به ایران، بیشت های ه ها از سوی تمدن  و با فرار مغز  

و  رشناسان  هخامنشیان جایگاهی شد برای جذب اندیشمندان و کا مپراطوری  ا
ز رو کزبوروکراتیک و شیوه ی حکومتی . زبدگان جهان آن  نیمه متمر  و 

منشیان، بویژه تحت تأثیر داریسکوالر وش، نخستین پایه گذار سازمان  هخا
ر پایه ی فرمانروائی یک پادشاه  محدود و غیرقابل بادولتی ایران، ب  مالکیت نا
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وفادار پیرامون خویش  اه با اشرافیت  وارو انتقال همر  بر یک دستگاه است
مان یافته لیات.  بوداداری پیچیده و ساز هادریافت ما  و عوارض مختلف از  

در به کمک یک   عتیبخش های کشاورزی، صن و پیشه وری، راه ها و بنا
ه بود محاسباتی پیشرفته شکل گرفت ر . سیستم دیوانی و  ر دوران این ساختا د

ز باقی مانداشکانیان و بویژه ساسانیان رنگ تازه ای  از اسالم  پس و نی
  .گرفت

راتیک ساتراپی نوین و -داریوش را شاید بتوان پایه گذار سیستم بوروک
ر سازمان یاف هان نامیدبسیا ز تا پایان ی حکومت ها. ته در ج وی نی ز  پس ا

داری سازمان یافته تکیه  دوره ی ساسانیان، به طور عمده بر دستگاه ا
انیان و  ریان و دیو محلی، دربا داشتند و نیروی اشراف و فئودال های 
گانان و صرافان، پایه های آن کاهنان و پیشه وران و بازر کنار  در   ارتشیان 

کوالریسم . دادرا تشکیل می  بوروکراتیسم نوین تجلی گونه ای از س گاه  دست
ها  کم کردن توان مالی پرستشگاه  دوران ایالمیان با  ز  د که ا آغازین بو

روییده بود نند دوران . فرا و سیاست، هما در این ساختار، جدایی میان دین 
از روبنای  ه ی بخشی  گاهی به مثاب پرستش گاه  و دست پایانی ایالم، آشکار بود 
و دستگاه  ار  دست نشانده و کارگزار اشراف زمیند سیاسی، به صورت 

ر خدمت مناسبات اقتصادی و د ر باالی آن  اجتماعی -دیوانی و شخص شاه د
د، عمل می کرد انگیزه ی پشتیبانی زمامداران ایران از دوران ایالم تا . موجو

دوره ی ساسانی از آزادی آی هی نیز، باپایان   همین ین ها در پهنه ی شاهنشا
وند داشتبوروکراتیک-بافت اقتصادی عیین د.  پی ز موارد نقش ت ر بسیاری ا

هاد زمامداریکننده ر ن گسترده و سامان یافته، ب را د اشرافیِ  بوروکراتیسمِ  ا ، 
ده داشت وزیر مشاورت و زیر فرمان او بودوی. بر عه زن شاه    .  رای
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و خاور  ر  د فرهنگی باخت ست   و پیامدهای آنداد و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گونی  در و سرن مانکشورگشایی اسکن  200 هخامنشیان پس از بیش از دود
دی پدید آورد گرگونی فرهنگی چن سلوکیان که . سال فرمانروائی در ایران، د

ه تبادل فرهنگی خاور و 80 نزدیک به ، ب کردند  سال بر ایران فرمانروائی 
ژرفای کم  د ، چیزی که در آینده ی تاریخ مانندیباختر  ده  دادن ر دی ایران کمت

ه بیشتر . می شود د و به پیشرفت هر چ گی دوسویه بو رهن د ف و ست این داد 
و خاور انجامید ر ساختار اقتصادی . مردم باختر  ر این دوران د ر چه د اگ

کانون تولید اقتصادی گونی چندانی ،روستاهای ایران، یعنی مهمترین   دگر
گانی، پیشه وری، شهرسازی، ر منابع، پدید نیامد، ولی بازر اهسازی، استخراج 

زیادی کرد ه پیشرفت  لسف ر این برش در . باغداری و دانش و هنر و ف د
رخ نداد گونی چندانی  های پیشین دگر راپ  ر راه تحکیم . ساختار سات کند اس
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های یونانی، برگزید و دولت مرکزی ویژه  ی ایرانیان را، بر خالف پولیس 
مالی ب ، امور  زه مالیات ها و نیز تنها در ساتراپ نشین های تا ویژه دریافت 

منفی داشت ر کرد که بازتاب هایی  واگذا نظامی را به اطرافیانش  . کارهای 
ری کار ز واگذا ، بخشی از های مالی به دستگاه مرکزیبرای نمونه پس ا

ه ربود   )78(.ه شدموجودی خزان
رانیهمچنین د و نیز نژادهای ای ر ش ونانی ی– دین های درهم آمیخته ای پدیدا
هبوجود و با گسترش زبان یونانی و تبدیل آن ب از آمد  رسمی های زبان یکی    

درباری نیان افزوده شدو  ه سلوکیان خیلی زود ب. ، به اندوخته ی زبانی ایرا
ده شد از ایران ران و چینددست پارت ها  نی در ایران گی زبان و فرهنگ یونار 

از  وپایان یافت ه ی ایرانی پس  ده چیرگی بر یونانیان دوب جامع اره سامان دا
مانند آنچه که در .  شد ، ه هی پادشا دوباره ی ایرانیان بر تخت  روی کار آمدن 

ر دوران ده  روی کار آمدنآینده ی تاریخ ایران د عباسیان نیز دی  امویان و 
ارتش سلوکیان و  گاه  در دست گام به گام آنان  نفوذ  گسترش  ، با  خواهد شد

   )79(.در ارتباط بود ، آنان به مقامات باالی سپاهی نیزرسیدن
دوران امپراطوری پارت ها را که هنوز گرایشات عشیره ای داشته، در 
وساحل خاوری  در نزدیکی گرگان  رجسته بوده،  سوارکاری و تیراندازی ب

را نزدیک به  کونت داشته و پادشاهی ایران   سال در برابر 470دریای خزر س
نند امپراطوری روم فرمانرو توانمندی ما ، بر پایه یک همسایگان  ائی می کردند

دوران پایه  می توانبررسی تاریخی د؛ سده ی نخست  ه سه بخش تقسیم کر  ب
گسترش سرزمین  گذاری بنیان پادشاهی جوان، دوران شکوفائی و شکوه و 

و سرنگونیبرشهای زیر نفوذ و  کوفائی پارتی ها، دو . فروپاشی   در دوان ش
کانی بزرگترین مپراطوری همتوان روم و اش  حکومت های زمان خود در ا

دندجهان آن روز    )80(. بو
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ساسانیاناش و  کانیان   

 
-------- ------ نیان--- سا سا  

نیان    . . . . . . . . . . . . . .اشکا
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و هخامنشیان لطوایفی و بیشتر  دولت اشکانی برخالف مادها  جنبه ی ملوک ا
کز داشت ر متمر دند هر جایگاهایشان " و بدینسان غی 8(."پراکنده بو اختیارات  )1

هستان پادشاه از راه دو گردهمایی، انجمن مشورتی شاهزادگان کانی یا م  اش
ه نفوذ کمتری داشت کاهنان فرزانگان و بزرگانجمن دیگریو   ، یا مغستان ک

های ،کنترل می شد ز بررسی های تاریخی با حکومت  ره ای ا ر پایه ی پا  ب
ه ده  ممالک زیر .  همگونی هائی داشت،ای میانه ی اروپامستقل فئودالی س

ر امور داخلی ذ د ر از پرداخت خراج در  کم وبیشنفو ه غی د و ب اشتن  استقالل د
مان جنگ می گذاشتند،ز اختیار شاه  مانند .  سپاه نیز در  بدین ترتیب ه

د نداشت هی وجو دشا میشگی بجز گارد پا منشیان، سپاه ه  کاهناننفوذ . هخا
ر دستگاه حکوم در د اشت حکومت آغازتی  دامنه ی آن وجود د  و کم کم از 

وجود بزرگان روحانی دارای  مرغوب زمین های کاسته شد، ولی با این 
دند 8(.بو 2(   

 هدر دور. افتاده بود  از دوران سلوکیان در ایران جا،ساختار ملوک الطوایفی
ز ناتوانی آنان، ماد و پارس و خوز ستان و یونانیان از آغاز و به ویژه پس ا

کانیان به دلیل  اش روی کار آمدن  د و  پس از  مستقل بودن افت بارمنستان عمالَ 
ده   ساتراپ های زمان درعشیره ای آنان از سویی و استقالل به دست آم

 سنتی دیسپوتیسم خاوری ساختار از سوی دیگر، پادشاهی تازه سلوکیان
ز دست دادتا حدودی ویژه ی ایران را  8-1(.ا  ،رسیان می کوشیدند به ویژه پا)2

د و در دوران ناتوانی  گاه دولتی متزلزل کنن را در دست گی اشکانیان  چیر
زه شاهان نامی ساسانیان پادشاهی تا د پاپک از خاندان  ، اردشیر فرزن  اشکانی

ر پایه ی شالوده های کهن هخامنشیان پایه گذاری کرد،ی ایران را  )55(. ب
کانی اش می و جان بیشتر جنبه یحکومت  هبی  نظا متر گرایش مذ نگی و ک

کم اثر بودند ر آن روحانیون  با این وجود گویا از زمان بالش . داشت و د
ده ،اول نیان گردآوری شد و زنده سازی کیش مز  اوستا کتاب باستانی ایرا
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غاز گردید ه شکل سنتی آن آ راستا . یسنه ب ر این  ا  وجودِامکانِد  خط با اوست
ز وجود دارد نی 8(.پهلوی اشکانی  4(   

ز دیرباز  ری بودند، هر از که کاهنان در ایران ا بخشی ار ساختار زمامدا
، . ریدندآفمی مشکل چندی  مناسبات اقتصادی در  تقسیم اگر چه با دگرگونی 

ه طبقه ی سپاهیان و روحانیون و دیوانساالران مات رهبری در میان س  ،مقا
د را  رفته جای خو و روحانرفته  ه اجتماعی سپاهیان  یون و به چهار طبق

ان و پیشه وران  لی کوشش کاهنان برای افزایش توان دیوانساالر ، و داد
دی روحانیون و . سیاسی کاهش نیافت-اقتصا ر دوران اشکانیان بی گمان  د

دی ویژه در جامعه برخوردار بودند، اگر چه  گاه سیاسی و اقتصا ز جای مغان ا
رشی د یک سیستم هیرا درباره ی وجو وز داده هائی  ن یافته  سازما دینیهن

   )85(.وجود ندارد
ر دو الیران د د مناسبات فئود  بلکه در امالک ، مالکان گویا نه در شهرهارش

ژ بودارایخود که د د د ز داشت و سربازانی ن دند،ندنی می کر گی  این .  زند
ال  ه در پارسمالکین نیمه فئود کیان از نا ظاهرا در زمان حکمر،از جمل ی سلو

دند کر ان پشتیبانی نمی  ه گونه ی آنان چند مان هخامنشیان ب ر ز ، آنچه که د
علت )86(.دیگر بود مناطق پارس در زمان آن بود  شاید  ه ساتراپ های  ک

اخت مالیات آزاد بود منشیان از پرد مالیات هخا مل حال پرداخت  ه و سپس شا
8(.شده بودند در هم ) 7 رسیان  اشکانیان از سوئی با رسوم پا آداب و رسوم 

ز  ز سوی دیگر ا مت صد ساله آمیخت و ا و حکو دستاوردهای فرهنگ یونانی 
کائی هایزبان پارت ها که در آن واژه .  تأثیر گرفت،ی جانشینان اسکندر  س

د شده  ه زبان پهلوی شهرت یافت و بود،نیز وار دها ب  همان زبانی است که بع
زبان )88(.کردمیان فارسی کهن و امروزی سرزمین ایران نقش میانی بازی   

نیافته بود و تنها یونانی در میان  مردم آسیای مرکزی و خاور ایران گسترش 
و مان کرد که در امور دیوانی  کنار زبان ،اداری می توان گ  زبان آرامی در 
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ران گونی سلوکیان در ای در دوران .  وجود داشته است،یونانی در پی سرن
ر ایران مانروائی یونانیان د کنار هم می و د،فر انی و یونانی در  فرهنگ ایر

ر فرهنگ یونانی ندیستز دیگ ر پاره ای  مناطق فرهنگ ایرانی و د ای  و در پاره   
8(.گی داشتندچیر رسد که نوشته های دیوانی و اداری پارت  )9 چنین بنظر می 

ونانی ز جمله به زبان ی ما  ،ها ا دولتی پارتی بودا 9(.زبان رسمی  در این  )1-90
رفته رفته خط پارتیمیان گویا گام به گام نیز  از زبان آرامی   مایه گرفت و 

انی یونانی جانشین خط  های دیو ه  9(.گردیددر نوشت زبان گسترش  درباره )2
ارد وجود د گونی  گونا گاه های  دید  پاره ای بر این .پهلوی اشکانی نیز 

مال ایران و  گون خود در خاور و ش گونا ه این زبان با گونه های  دیدگاهند ک
   )93(.شته استدر جنوب و جنوب باختری ایران گسترش دا

ز هم پیشرفت کرد ر چه با کانیان صنایع و پیشه وری اگ  ولی ،در دوره ی اش
منشیان بود مان هخا ز ز متر ا ر این دوران . دامنه ی گسترش آن ک د

زرگانی پیشرفت زیادی شهرسازی  مودو امور با  و تجارت خارجی میان ن
ز چین،خاور و باختر رآمد   ویافت شکوفائی بیشتری ، تا روم گرفته ا د

ه در مالیات بر واردات، ب ز راه   کنترل بر )94(.مدهای دولت افزوده شدآگمرکی ا
وری،راه های بازرگانی و چین خا زرگ جنگ ، با هندوستان   یکی از دالیل ب

مسایگان خاور هاهای پارتی و باختری با ه زه .  خود بودی  هدف مبار
کانیان اش د یونانیان،رومیان با  مانن زرگانی خاوری و  دستیابی به راه ها،  ی با

دست آوردن سودهای هنگفت و به  ه در  ازباختری ایران  د، چیزی ک  آن بو
ان ان چیرگی ،آینده ی ایر ها در دور و مغول ها و ترکعرب   و نیز  ها 

ز سده ی پانزده نیز نشد،اروپائیان ا ز اهمیت آن کاسته  9(. ا اه )5 در این میان ر  
ز راه  دتهای بازرگانی با باختر ا ژه )بین النهرین(میان رو میت وی ز اه  نیز ا

اگر از یک . برخوردار بود و شهرهای این منطقه در آن شرکت جدی داشتند
و کرمان و سیستان ایران را به هندوستان پیوند می داد از ، ندسو استخر 
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گانان را از راه آبی خلیخ فارسسوی دیگر   ،دجله و فرات نیز بالواسطه بازر
دید. ندبه آنجا متصل می کرد گانی ،ر پایان سده اول میال های بازر  راه 
اب  رنشینزمینی از سوی اعر دندچاد اامن ش دت کوتاهی ن  که با  برای م

ان ایران همراه بود در پیامد آن راه های واکنش هایی از سوی زمامدار  و 
ری کرانه های هندوستانکنا ریائی از خلیج فارس به  ره ، و د مورد به  بیشتر 

د ری قرار گرفتن کانیان زمان شکوفائی د. بردا ده چشمگیروران اش  العا
ما دریاییبازرگانی. بودبازرگانی   از ، از راه دریای خزر و دریای سیاه ا

رونقی دادند گسترش نیافت و تنها رومیان به آن  9(.سوی پارتیان  7-96(   
نیان را مان منظم حکومتی همچون ،پادشاهی اشکا ه دلیل دارا نبودن ساز  ب
منشیان، و کم ت ز تاریخ هخا ره ای ا رهنگ، پا ه امر آموزش و ف هی ب وج

مانی هماننداشناسان ب کان عث ه اند که در زمان جنگ توانا و  حکومت تر انست  د
ر  کم توانتر بودندگاهِد 9(. صلح و آرامش  ر پایه )8 ز پژوهندگان ب ر ا  پاره ای دیگ

های باستان مجسمه ها و آرامگاه ها  ی داده  میان  و شناسی و از آن 
ری ه معما ر این باورند ک مانده، ب ه جا  ده و ب های یافت ش و   گ   و هنرفرهن
و برای نمونه هنرچهره نگاری صنعت ه  اشت ار د  اشکانی درسطح باالئی قر

  )99(.پارتیان پیشاهنگ این هنر برای زمان ساسانیان بوده است
مان  ه از سال دود دیک به 651 تا 224ساسانی ک  سال بر 430 میالدی نز

رت، جایگاه ایران فرمانروا کز قد ری، تمر گاه سیستم دولتمدا دید ئی کرد، از 
، گستردگی و پیچیدگی دستگاه بوروکراسی ساتراپی ویژه  در هرم حکومتی

و سنت های پیشین، بواب دیوانساالری و راطوری استگی به آداب   امپ
منشیان  داهمگونیهخا ا این وجود، شت   بسیاری از عناصر فرهنگی و ب

ده  س و اقتصادیاجتماعی د جای دا اشکانیان را نیزدرخو کامل . بودلوکیان و  ت
و پیدایش شهرهای تازه،  رها  تولید کشاورزی و پیشه وری، گسترش شه
کشاورزی و  کار  ر میان  م کا و افزایش راه های ارتباطی وژرفش تقسی بهبود 
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گانی داخلی و  ه ی داد و ستدهای بازر و افزایش بی سابق پیشه وری و صنعت 
و پیچیدگی کنار  خارجی در و مس  زر و سیم  کوکات  گسترش روزافزون مس

ان ساسانیان به  کانیان آغاز شده بود، در دور ری که از زمان اش اشکال تجا
   )100(.اوج خود رسید

زرگانی زمینی با خاور از راه جاده ی پر اهمیت د ره ی ساسانی با ر دو
دریای روابط بازرگانی  کنترل تجار سغدی بود و  ویژه زیر  ی نیز تا ابریشم ب

ه های هنری . نقاط دوردست گسترش داشت و درون مای برای نمونه شیوه ها 
اسب هایِ ر و  م، بر جامه  بالدارِایران ساسانی با طرح طاووس ن  روبه روی ه

ر ژاپن  زرگانی، در چین و حتی د های کتان ظاهر شد که در برآیند گسترش با
میت یافت ر حفریات . عمو در سریالنکا از  "مانتای"کشف مهر ساسانی د

این گسترش پهنه ی داد و ستد بین المللی بود در باختر نیز علیرغم . نمونه ی 
های اصلی راه  ، در امتداد  روم و  ری های میان ایران  و ،درگی ها   نمایشگاه 

ارهایی برپا می شد که بر پایه ی کتاب های حقوق سریانی و  ماتیکان "باز
دستان می شود"هزار  ، چنین برداشت  وی کنترل  پهل ر   که داد و ستد ها د

ها و کت  ها و شر ه که بر  اتحادیه  ر داشت پاره ای از خانواده های بازرگان قرا
ررات داد و ستد برون مرزی چیره بودند به نظر می رسد که در این . مق

تا خصوصی، استوار بودند  ویا بیشتر بر پایه ی مالکیت عمومیشرکتها که گ
زرگانی به دی های افزون بر روابط با گر کارهای اقتصادی مانند ساخت کانال 

10(.آبیاری نیز پرداخته می شد 1 (     
گیدر این دوران برای ایجاد   مجلسی از مغ ها تشکیل شد و بر ، ملیهمبست

مردم به  ر آن آزادی نسبی دینی برقرار بود،  ه د نیان ک خالف دوره ی اشکا
و فراپیروی از آئین کهن رزتشت  ده  دین شار به دیگر فتا حدودی خوانده ش

ز مسیحیان بویژه پس از اینکه پادشاهی روم .  گسترش یافتها در آغا
کومتی قرار  زید، بیشتر مورد بی مهری دستگاه ح دین مسیح را برگ خاوری 
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اه .گرفتند ه کلیسای سریانی ر اینک ره ی ساسانیان پس از  وجود در دو ا این   ب
ا به را ر میه الصغ گرفت و کلیسای رو ر پیش  و با نستوری د ر متهم کرد   کف

د، دالیل سیاسی برای پیگرد  کلیسای اورتودوکس روم قطع رابطه نمو
و دو دین مسیحی نستوری و مونوفیزیت  ان از میان رفت  ر ایر مسیحیان د

ر ایران حق وجود داشتند ا و رسما د کار 10(.آش 3-10 هارم بر) 2 ه هرمزد چ ای نمون
زرتشتیگری از پایه نمسیحیت را ما اهی می شمرد و کاهنان ای تخت شهند 

دت موبدان زرتشتی را بر می  ال فراوان داشتند، حسا مسیحی که امو
 در دودمان ساسانی تا دوره ی قباد، موبدان در دستگاه )104(.انگیختند

و موبدموبدان، همانا باالترین مقام  ری از توان زیادی برخوردار بودند  زمامدا
د ک دترین و جدی ترین شخصی بو ، نیرومن زینش دینی در گ ه با شاه ساسانی 

مور اقتصادی ره ی ا مات و ادا 1(.اجتماعی رقابت می کرد-مقا گسترش نفوذ )05  
روپاشی  ر ف ری فئودالی و شتاب د میندا در دستگاه ز ان و نقش آنان  موبد
های دودمانی، گرایش به انشعاب در دین یا پیدایش باورهای نوین  ویس 

مزدک در دوره ی قباد، افزون رشد جریان دادگرا. دینی را  افزایش داد نه ی 
گاه شاهی،بر دالیل باال در دست ز می گشت به بحران مالی  در این برش .  با

اشغال راه ابریشم  های خاوری به چین و  ز راه  د بازرگانی ایران ا رآم کاهش د
و بلند  ه  از سوی هون ها، پیدایی خشکسالی، طبقاتی شدن روزافزون جامع

و اختال ان  ر کار بوروکراتیسم ساتراپی ایرانی، زمینه پروازی های موبد ل د
های اجتماعی بود 1(.ساز بحران  07-10 اف)6 گی از اشر ه نمایند گویا هفت ( قباد ب

ای حقوق و  د و دار اشتن ر دستگاه دولتی وزن سنگین د هن ایرانی د خاندان ک
د ده بودن رفت و از ) مزایای موروثی گستر مردمی مزدک بهره گ از جنبش 

کاهنان و 1(. روحانیون کاستتوان  مبارزه ی او را، )08  بدین گونه می توان 
د میان اشراف رنبر وروکراتیک و  زمیندا اران دستگاه سنتی ب و هواد  غیردینی 

زیابی کرد روحانیون ار ه سکوالر با  ذ پیشین کاهنان تا . نیم د نفو از دوران قبا
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ارا حدود زیادی از میان رفت و بازگشت به سیستم ساتراپی با شیوه ی مد
مسان با دوره ی هخامنشیان و پارت  ها، کم و بیش ه در برابر همه ی دین 

   )109(.ها، دوباره در پیش گرفته شد
در سیستم پیچیده ی دیوانی و مالیاتی و لشکری و  روان  در دوران انوشی
ز هم دقیقتر  کشورداری با و سازمان  هائی رخ داد  ران دگرگونی  کشاورزی ای

کان و کارمندان او برای استواری تخت. شد ر به بزرگان و مال هی، بیشت  شا
ا بخشید رف راپی را ژ م بوروکراسی سات در این . روی آورد و بازسازی سیست

ها ه(میان گویا سوری  داری)سوری ای در ساختار زمام   ساسانیان نقش ویژه 
در رده بندی ارتشی و  زبازی می کردند  از )  هاسپاهانی( اصفهانی ها نی

رخو 1(.ردار بودندجایگاه ای ویژه ب 11-11 داخت   در دروه ی او،)0  نه ،مالیاتپر
ه بر  اساس حاصلخیری زمین، بلک د و میزان پایه یبر  ه ش  بزرگی آن محاسب

مالیاتی. آن ساالنه تعیین گردید د  هبو  از اجحافات مأمورین کاست و ،این ب
ه کشاورزان را  م خود تشویق کردب و باال بردن سه افزون . بهبود کشاورزی 

از فشار مأمورین  ای اختیارات تازهکاهنان محلی به نبر آ  واگذار گردید تا 
ها کاسته شود ده  1(.محلی بر تو ر این دوره همچنین  )12 های د به آبادی زمین 

زار و کاربا دادن بذر و کشت نشده  اه  و پرداخته ،جانوران کاریاف در ر
م  آبیاری و ساختن سدها و بندها یبهبود رای افزایش . برداشته شدهایی گا ب

دستان تشویق و بخشی از  اج میان تهی ربندانجمعیت کشور، ازدو  برای د
ر جاهای  رهای کشاورزی د م کا گونانجا کشور پخش گردیدندگونا شکوه و .  

، گویا  تجمل دربار ساسانی فراوان بود و بگفته ی پاره ای از تاریخ شناسان
در ر جهان  تجمالت آن  دیگ ده تاکنون هیچیک از خاندان های سلطنتی  ده نش دی

11(.است 3(   
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ره ی ساسانی  ر دو زارتش ویژه اید مان سران و افسران پایه  نی  زیر فر
گذاری شد که بر خالف دوران اشکانیان مستقل از والیان و استانداران 

می کرد    )114(.کشور عمل 
و همچنین زارهای سازمان  لشکری پیچیده شد   پیشرفته آن همه ی جنگ اف

ر خالفدر این برش .  رفتزمان به کار ره یب  اشکانیان که از عهده ی  دو
ر می آمدند به دشواریدن برج و باروهاوگش ژ تقریباَ هر ، ب  مهمی که مورد د

    )115(.حمله قرار گرفت، گشوده شد
ز  د400ساسانیان در مدت بیش ا  در باختر با ، سال فرمانروائی خو

مپراطوری روم که  روی توانما میندترین نی هان رز دند و  ج را داشت، جنگی
ز ز پادشاهان آن را نی دادند و یکی ا دولت را شکست  به اسارت  بارها آن 

م . گرفتند ر خاور و شمال در برابر اقوا رنشد و تاخت و تازهای پیاپی چاد ین 
ره ای شکست های مرحله ای،آنان رغم پا دیدگاه ، علی  پایداری کردند و از 

انمن و تو اخلی یک دستگاه بسیار پیچیده  ماعی و اقتصادی بر د و اجت د فرهنگی 
دند و دانش  کر زشکیپا  موسیقی را به جایگاه باالیی پ و نجوم و هنر   

دندرساندند ای دا زه  مولده شتاب تا روهای  ه رشد نی بی دلیل نیست که .  و ب
عراب گی ا از چیر دولت زمامداری از ساختارها و شیوه های بخشی  ،پس 

ه اشکال نوینی بازسازی و تا ا ساسانی ب لی حتی ت ده  فروپاشی نظام فئودا س
  .بر جای ماند در ایران ،بیستم نیزی 
  
  
  
  
  
  



  در بستر تاریخ ایران
 

73

  
  
  

ساختار اقتصادی های    اجتماعی-دگرگونی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دن ایران راطوری  رادوران دوم تم ا سرنگونی امپ  که از مادها آغاز و ت
ک به  منطقی دوران درازا سال به 1500ساسانیان نزدی د ادامه ی   انجامید، بای

ایش دولت ایالم دانست ر این . نخستین تمدن در نجد ایران پس از پید د
و جنوب باختری  در آن بخش از سرزمین ایران، بویژه در جنوب  چارچوب 
مانی دچار دگرگونی های ژرفی  مانند ایالم و پارس، که پیشتر نظام ویس دود

و نیز برده داری  هی  رستشگا دولتی و پ مالکیت خاندانی و  با شده و در آن 
روزافزون کشاورزی و  ائی  عی و جد م کار اجتما ژرفش هر چه بیشتر تقسی

گاه دیوانی سازمان، به هم گره خورده بودپیشه وری   تولید اجتماعی و دست
عوارض و دریافت  کیت زمین  ره ای   بازهم پیچیده تر،و شیوه های مال و در پا

ها  مینه  ز درونز ر شهرهای . دگرگون شدا گسترش هر چه بیشت پیشین و  با 
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وین کانیان و ساسانیان،پیدایش شهرهای ن اش ژه در دوران    این مناسبات، بوی
گام در نوین ایران گسترش یافتهمه ی گام به    .  سرزمین 

دی  ایران، به این دوران تمدنآغاز پیدایش فئودالیسم از دیدگاه اقتصا  آن در 
وکیان این جریان در حکومت سل. شت هخامنشیان باز می گزمامداریبویژه 

ژه ساسانیان گسترش یافت و  به نظام چیره ی  رفته رفتهو اشکانیان و بوی
از سوی دیگر،.فراروییداقتصادی   بازرگانی در این دوران ابعاد بسیار  

گرفت ای  گ در . گسترده  ز سرمایه های بزر ر تجارتی و تمرک گرایش به کا
ار دایش شهرنشینی و افز،باز و پیا همراه با پی شرفت صنعت یش شمار شهرها 

کار کشاورزی مراه،و پیشه وری و جدائی هر چه بیشتر آن از  گسترش  با ه  
م پولی، از بس ر نظا زرگانی داخلی وخارجی و دگرگونی د و ستدهای با ار یداد 

و سومر و بابل و پیش کاد  وه ی همه آ درخاور زمین از ا ، و نیز به شی شور
افته بود ای در دولت ایالم گسترش ی آن پیدایی گونه ای از بازتاب . جانبه 

مالی بود   .الیگارشی 
ر  د، د ه ش ه تاریخ ایالم گفت دی ب ایهمانگونه که در نگرش اقتصا  ، زماندراز

و ستد  داد  محلی و  تولید صنعتی و پیشه وری نه تنها برای برآوردن نیاز 
رها و روستاهای منطقه، بلکه برای عرضه به  اهالی شه میان کوچ نشینان و 

دست نیز ار دور اه  از به دست آمدهدرآمد  .گسترده شد، باز گانی آن ر بازر
هاد بزرگ و پر  دولت ایالم، یعنی اشرافیان و  نفوذچنان باال بود، که هر دو ن

دند در آن نقش ویژه ای بازی می کر ه اینکه. روحانیون   گرایش به ،جالب توج
ر بین کوچ نشینان ن ه د کناگزیدگان، بلک ر میان س ها د ر بازرگانی نه تن یز که کا

ه عهده داشته و از راه آن  نگاهداری از بخشی از راه های کاروانی را ب
ز رند نی دست می آو دی به  و ژرفش این گرایش رامتداو.  پراکنده بود،درآم  ، 

ر دوره ی  رنشیناند ز می توان یافتترک مغول و چاد گسترده به .  نی گرایش 
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ر را ه مث،کارهای بازرگانی و نقش برجسته ی بازا ه یکی از ویژگی  باید ب اب
د   .  ایران حتی تا امروز مورد توجه قرار دادیهای اقتصا

مت شاهی با مالکیت اشرافی گر از تمدن ها،پیدایش حکو نند بسیاری دی  ، هما
گرفت و  و پرستشگاه ها سرچشمه  روحانیون  کومت دینی با مالکیت  از ح

لتی زیر نظارت پادشاه  دل گردیدسپس به مالکیت دو دوران نخ. ب ر  ست د
ان کیل دولت ایالم روحانیت حاکم اگر چه به مثابه یکی از ،تمدن ایر  با تش

نمندترین مالکین زمین های کشاورزی باقی ماند، اما گام به گام نقش  توا
ری را به اشرافیان و شخص شاه واگذار کرد کننده ی رهب اری . تعیین  دشو

رشدیدگاهی روحانیون در این ب ه سیستم چندخ  ور آنان ب دائی باز می ، به با
رسائی بود ازشتگ واقعیت اقتصادی و ساختار اجتماعی  ، که بازتاب نا

ر زیرچتر یک  ، که بویژه د ده ی مالکیت کز ش دگرگون گشته و تازه متمر
دخدائی ،این تمرکز گرایی. پادشاه تجلی عینی می یافت  با دیدگاه چن

و ب. روحانیون ایالمی همخوانی نداشت ان دوم تمدن ایران  ر دور ا روی کار د
دن پادشاهی ماد م آرام پاسخ ،آم نیاز عینی جامعه از دیدگاه مذهبی آرا ه این   ب

، ریشه در . شدداده  ژوهندگان تاریخ ه باور بیشتر پ ه ب دین زرتشت ک
مامی اقوام  و کم کم در میان ت رهنگ خاور ایران دارد  مناسبات اقتصادی و ف

ر ، دین ای ر دوران فرارویی ایرانی باختر و خاور ایران گسترش یافت انیان د
و دستیابی به یکپارچکی  ع همبسته  کنده به اجتما ه های پرا ز قبیل آنان ا

دی ه های آن با طبیعت . اجتماعی بود-اقتصا ای زرتشت که اندیش آیین خردگر
هم آمیخته  عی انسان دوران گذار از این برش تاریخی در  و گرایشات طبی

دن کشاورزی  نشین و بود، از آنجا که بیشتر بر تم ده  و نیازهای انسان های 
ه در روند نخستین تقسیم کار  شهرنشین استوار بود، اینگونه می نمود ک
گسترش  ز شکار و  کشاورزی ا ایی  دوران جد ا  ر نجد ایران، همان اجتماعی د

ر شده باشد اندیشه های زرتشت که بویژه در بخش . یکجانشینی، پدیدا
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و در  بازتاب یاقته، در پشتیب"گاتها"نخستین  انی از کشاورزان و برزیگران 
بیابانگردان و کوچ نشینان است هزنی   به دیگر سخن این آیین. نکوهش را

و پشتیبان آبادانی است رجام،  گاتها . دشمن تاخت و تازها و کشتارهای بی ف
زرگان قبایل  عناصر مخالفت با خدایان چندگانه ی کاهنان کهن و ب با خود 

و کشت و کشتارها و د های دودمانی را نخستین  ویس  های همیشگی  رگیری 
ارد گون شده ی آئین مزدائی کهن با ساختار . به همراه د ه دگر مزده یسنه، ک

مانی به نظام پادشاهی  م ویس دود ولوژی گذار از نظا ناتورالیستی است، ایدئ
مرکز دولت  کشاورزی و و قدرت مت ه ی مالکیت خصوصی زمین های  بر پای

د  خدای یگانه را  در آیین کهن زرتشتاهورمزدا .چراگاه های دامپروری بو
دائی  چندنجانشی  )انروحانی(کاتوزیانچارچوب آن  و درکرده بود   پیشینخ

دبیران به یک الیه  در کنار سپاهیان، روستائیان، شبانان و پیشه وران و
د و با نفوذ در باالی هرم حکومت  انمن ران، اما قشری تو اجتماعی در کنار دیگ

کنار پاد ر اوو  و ،شاه، ولی گاه نیز در براب کشاورزی  به  به مالکیت زمین های 
لی و پیشه وری  رآمدهای می پرداختند و دشرکت در امور بازرگانی وما

می آور دست  ه آئین مزده یسنه. دنهنگفتی به  گر چ  با در دوران هخامنشیان ا
های تازه ، پشتیبانی دگرگونی  ما کم و بیش آزادی دینی وجود داشد  با .شت ا

ماینده ی اهورمزدا می دا هخامنشی خود را ن روحانیوننستاین که شاه  و    
ر کنار او ز الیه هاد مند سیاسی و اقتصادی یکی ا هند، ی توان  را تشکیل می د

ما تا دین  ری سازمان یافته ایا هاگست ه بعد آغاز  در برش کوتاهی از  ک
  . بود، هنوز فاصله چیره شد دوران ساسانی

ه ویژه ای نمیدر دوره ی اشکان دان توج شد،  یان که به مذهب مزده یسنه چن
، اما سپس با  ذ داشتند در چارچوب مجلس مغستان نفو غاز  ر آ روحانیون د
مت و نقش ویژه لشکریان در آن، از  توجه به وزنه ی سنگین نظامی حکو

ذ هان پارتی .  کاسته شدشاننفو دشا مان گذشتباپا  کم کم به نقش و ، ز
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ده زمامداری و یگانگی درونی همبستگیتیابی به برای دسدین اهمیت   پی بر
د پرداختن در دوره ی . و از دوره ی بالش به گسترش بیشتر آئین زردتشتی 

ه ی منطقی اصالحات  سیاست شاهانساسانیان که ز بالش مذهبی ادام  پس ا
و شرعی مجهز شد و  زه ی فقهی  اعد تا رتشتی یکتاپرستی به قو بود، آئین ز

دید پایه ی معچندی   توان بیشتریموبدان از بدین گونه . نونی دولت گر
م حاکمیت سیاسی و اقتصادی ندبرخوردار شد ز ارکان مه  و دوباره به یکی ا

دند رویی   .فرا
ان موبدان از دوران یزدگر اول و بویژه شاهی دوره ی ساسانی در ز تو  قباد ا

کاسته شد و سیاست مدارای دی دی  دود زیا ری تا ح ر ساختار زمامدا نی با د
ه اجرا  ر پهنه ی شاهنشاهی ب ها د ر آیین  کنار دیگ پذیرش آیین زرتشتی در 

د و دیوان ساالری اشرافی زسازی شد-درآم راپی پیشین با نفوذ . سات
روحاینون در هرم حاکمیت پس از پیروزی عرب ها و سرنگونی ساسانیان 

و از باقی ماند گون شد  ه ای آن دگر دیش عناصر  پاره ای، اما درون مایه ی ان
ه ی فرهنگناتورالیستی و آبادانی گرایانه ای که بن مای ر  چند    ساله یهزا

، تهی  نجد ایران بود کی و . گردیدمردم  ان فرهن غاز بحر این دگرگونی سرآ
و طبقات  ه ها  الی و چندپارگی  دوگانگی و چندگانگی بیشتر باورهای اجتماعی 

ز انگیزه های تنش های تنخ اجتماعی هم و بی استگاه و یکی ا می ها  ا آرا د و ن
، نابسامانی های ژرف اقتصادی. ثباتی ها گشت د ناگزیر آن عی در -پیام اجتما

ران بود دن ای در سیستم زمینداری روحانیوننقش. دوران سوم تم ان  ،  را ایر
غاز خاصه درکه  دی میان شاهان  آ های چن کش  دوره ی ساسانی با کشم

دوم تمدن  یکی از ویژگی هامی توانوموبدان توأم بود،  ی اقتصادی دوران 
ر امپراطوری روم در همگونیدر همین دوران روند . ایران دانست  نیز د

  . چارچوب گسترش دین مسیحی در حال شکل گرفتن بود
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ر اشکال مالکیت و تجزیه ی ساختاری در روستاهای ویس  دگرگونی د
ز  مانی با مالکیت مشترک، ا ژه  ساله آغاز و بو1500 این دوران ابتدایدود ی

ه از میان .  دوره ی ساسانیان شتاب یافتدر  آبادی ها، سرانبدین گونه ک
الیه  م به گام  و از درون درباریان و اشرافهگا کان،  ده مال  یانای اجتماعی خر

غ ها ریان شاه، مالکان بزرگ زمین های کشاورزی و با د آمدند و لشک . پدی
و مستمری  ا به جای مقرری  ورزی ر کشا زمین های  گاه  العمر و شاه  مادام 

ر می کرد  ویس دودمانی و پیدایش دگرگونی در. گاه موروثی به مالکین واگذا
نخست حفظ تمرکز  ا سه ویژگی همراه بود؛  و رشد فئودالیسم در ایران ب

کومتی زیر و شخص شاه -دیوان ساالری اشرافیکنترل  دستگاه ح ساتراپی 
ر باالی آن ذشته (د کانیانگ ز دوران اش مود آن ک ا د که ن که بنام ) مرنگ تر بو

است، دوم عد گسترده مدیسپوتیسم شرقی شناخته شده  اری ی رشد  ده د  بر
د، و سوم  ر ش نند آنچه در مصر و یونان و روم پدیدا در تولید کشاورزی ما

مینِنا گی کشاورزان به ز ابست اریو ره برد دِ به های  مور ده  روپای س ، که در ا
زه ی . میانی دیده شد می توان ساختار (قانان به زمیننبود وابستگی دهانگی

اندولت ایالم و دیگر تمدن های اقتصادی   و نیز بخش بزرگی از میان رود
هخامنشیان و  مادها  د  وه ای  رااقتصا عدم و ) دانست تولید آسیائی از جل

در ساختار تولید اجتماعی راچشمگیر گسترش  داری   از جمله  می توانبرده 
م ویس رپائی نظا ری و دی ه دا ر ریش و نفوذ و توان سران و د مانی   دود

مانروائی ماینده ی آنان در دستگاه فر   .  دانست،سرکردگان ن
ان ر ایر  با ، نوینتولیدی در کنار مناسبات ،نظام ویس دودمانی پدرساالری د

هائی حتی تا  ه زیست سده یدگرگونی  لی نیز ب م و فروپاشی نظام فئودا  بیست
ه اینظام ویس یا نظام ایال. خود ادامه داد ز جملهتی و طایف دلیل مهاجرت  ا  به 

زه   خود را با شرایط نوین بود، توانسته ی چادرنشینهای پی در پی اقوام تا
و اه قبایل . ماندگار بماند تطبیق دهد  ه اینکه ایران همواره بر سر ر با توجه ب
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، بویژه در زمان ناتوانی حکومت های مرکزی بود کوچنده و یورش های  آنان
های خونین رخ داد و ویرانی گانآرمندومیان  ری درگیری   و کوچندگان بسیا

د آمد، می توان ز بوجو دی نی ا یکی از ویژگی  تضاد میان این دوهای زیا  ر
ر دوران مچنین پس از دوم تمدنهای اقتصادی جامعه ی ایرانی د   آن و ه

ر . ارزیابی کرد ، از آنجا کهپ، بویژه نجد ایراند  یش از مهاجرت دوم آریائیان
و سپس ویس های خاندانی و مالکیت از یک سو  هنوز ویس های دودمانی 

گاهی پرستش دی،اشرافی و   بدون مالکیت  و بر بنیان واحدهای کوچک اقتصا
وار بود بر پایه ی مشابه مالکیت غیرخصوصی زندگی ند و خصوصی است

رنشینی رو به رشد بود،ردندکمی  و شه ده  گر روند  ز سوی دی تضاد   و ا
گرفته بودمیان کوچ ن اوج ن کجانشینان چندان  ر اهمیت .شینان و ی  در تأکید ب

گان و کوچندگاند میان تضا در دوران دومآرمند  تمدن ایران، باید گفت که  
ه گر چ ا ایران نمونه های  می توانا ر جوامعی مانند چین و روم همسانی ب  د

ها و یورش ها وشمار فراوان این مهاجرت  ی گاه وهند یافت، اما تداوم زمانی 
ر ویران کننده در فالت ایران، که راه اتصال سه قاره ی آسیا و اروپا و  بسیا

د،افریقا د  بو ابعا ری به این تضاد   خطر گسترش نفوذ .بخشید گسترده ت
رنشی ده شدنچاد نیان افزو دوره ی ساسا در  ر ایران بویژه  در این برش . ان د

بایل چادرنشین از شمال قفقاز توسط ق: ایران از سه سو زیر فشار بود
ای گشودن  روازه ی آهنین"جنوب استپ های روسیه بر  قفقاز، بخشی از "د

گانی آسیای  های بازر راه  اختالل در  اعراب چادرنشین پشتیبان روم برای 
کننده ی دشت نشین باختری و  روهای تهدید  کنترل "هون"نی  در خاور برای 

اه ابریشم 1 (.بر ر هپتالی )16 های  نیان در این میان قبیله  ایرا  نیز که بیشتر از 
د و بنا بر دیدگاه پاره ای از  ساکن میان دو رود سیحون و جیحون بودن
ر ایجاد  رانی خاوری بود نیز، د روه زبان های ای ز گ پژوهشگران زبان آنان ا

ری ساسانیان نقش داشتند مامدا 1(.عدم ثبات در دستگاه ز 17(  
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دند تا سرز درنشین همسایه در انتظار بو مین های ثروتمند و قبایل چا
ران  حاصلخیز باختر آسیا ژه فالت بزرگ ای رند و  و بوی زیر کنترل درآو را 

دهند د چپاول و راهزنی قرار  گر شرایط جغرافیائی خاص . مور از سوی دی
رونی دیرپائی  عوامل د و خشک بودن آن، یکی از  فالت ایران، کوهستانی 

گر چه قبایل زیست قبایل کوچنده ایران بود، ا و بیش  در  ده ی ایرانی کم  کوچن
اشتند با خود به همراهراره ای از ویژگی های فرهنگ یکجانشینی پا    . د
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دوم تمدنپاره ای از  دوران  های  گی    ویژ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دی پیرامون پیدایش و ماندگاری دراز ر کنکاش اقتصا وگاهد دیسپ تیسم  
اشرافیخاوری  متمرکز  به مثابه ی شکل ویژه ی راپی سات-یا دیوانساالری 

ری در ایران، مامدا هارز ه چ کرد؛  نخست  انگیزه ی می توان ب  زیر اشاره 
د آب، دوم یورش و مهاجرت  اری آبیاری زمین های کشاورزی و کمبو دشو

ه ویژه چادرنشینانپیاپی همسایگا ری، سوم ن ب گسترش نظامیگ ا  مراه ب  ه
هارم جایگاه ویژه  گانی نقش کشورگشائی شاهان و چ ر بازر ایران د ی 

انی استا اهمیت پاسداری از راه های کارو مین ر و در ه   . خارجی 
رباره ی نقش آب و  بیاری در شکل گیری سیستم حکومتی تمرکزگرای آد

ری، . آسیا بسیار نوشته شده است ز زمان ایالمیان کنترل، نگهدا در ایران ا
 به سازماندهی بازسازی و بهبود خطوط آبیاری و سدها و جوی ها که نیاز
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ر  و کا رستشگاهها شت در مقیاس بزرگ داهمگانیمتمرکز  ، نخست از سوی پ
د پادشاه محلی و  زیر نظارت رفته رفته و سپس به طور عمده زیر کنترل چن

گاه اشرافی و روحانی و دست ده  تنها یک شاه و  اداری پیرامون او سامان دا
ک. شد ماد، دودمانار آمدن در طول هزاره ی چهارم پیش از میالد تا روی   

، بویژه پس از بکارگیری کاریزیسیستم آبیاری  دیگر ایران ر بخش های   د
کنار  ر  گسترش زیادی یافت و د هاآهن،  ها، که پیشتر آن کوه   در دامنه ی 

زیست نبود دکاریزهای– شهر،امکان  ر ش امور نگهداری از این .  زیادی پدیدا
ه قبایل کوچنده ی باالکاریزها گویا بیشتر  دست واگذار می شد که بعدها ب

کیل دادند و گام به گام بر توان آنها  استخوان بندی سازمان لشکری را تش
د میان همین   از جمله از،سران قبایل و حکومت های محلی. افزوده ش

مندهنیروهای زبده ی  رخاستند رز های جابجایی مالکیت بخشی ازبا .  ب  زمین 
هبومیان از دست کشاورزی  گرائی به اشکال  آریائیهاب ، شیوه ی تمرکز 

ر شد،نوین   .  بیشتر ریشه دا
م به فالت  ر اقوا و دیگ گان  هاجرت و یورش همسای  زمینه را برای ،یرانام

ه فالت ایران گویا آریائیان که . نظامی گری فراهم می کرد دو نوبت ب در 
هاجرت کردند ده و ( م کوچ کر این فرض که آنها به راستی به نجد ایران  اگر 

دفال ه ی آنان نبوده، درست باش در  )ت ایران جایگاه همیشگی و سرچشم
، باروآغاز کار ری از تصرفات خود گی خود ها برای نگهدا ئی بر گرد محل زند

هرهائی تبدیل می شدند روستا و ش دند که بعدها به  افکن دیگر . پی می  از سوی 
و نیاز به نگهداری م قدرت در زمین های به دست آمده  مرزهتحکی ای  از 

رجکشور در ر دشمنان خا ، بویژه چادرنشینان همسایه براب دیگر ی ه سان  ، ب
کومت روم در برابر یورش قبایل ژرمن (اقوام ع ح  توان و برد )مانند دفا

هانیروهای ارتشی را در ساختار ویس ائی . د قبایل افزورهبری و    وپید
ژه اش دردیرمانی دیسپوتسم خاوری ان با شکل وی ر دیو،  ایر ان در پیک
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افی مرکز اشر ند بازتاب و واکنش اداریساتراپی،-ساالری مت نظامی – می توا
نیز باشد این مهاجرت ها و یورش ها  ر برابر    . د

ر سرزمین های تازه و سپس ایجاد  و تسخی پیدایش حکومت های محلی 
مپراطوری های بزرگ در هخامنشی،دوره ی ماد ا  و کشورگشائی ساسانی ، 
هانآنان، به توان شاهان محل ژه شاه شا اشراف زمیندار،ی و بوی ژه  وی و ب   

د. امکانات تازه ای داد دشاه که نماینده ی اهورمزدا بو  و بر یک دستگاه پا
کیه داشت مند ت و توان ذ  دان اشرافی پر نفو مونه (، دیوانی و چند خان برای ن

دان اشرافی بود که هسته ی  گزیده ی هفت خان داریوش، شاه هخامنشی بر
را تشکیل می دادندمرکزی قبایل پا 11()رس  7 (  

دست آمده را میان  های به  وانست سرزمین  می ت در پی این پیروزی ها 
مینداران و  مستمری یا ز ا  دریافت خراج ی و روحانیون به جای  لشکریان 

م خدمات ویژه یا دریافت کمک ارتشی و سپاه کند،انجا و می  . واگذار  ا
ده در پرتو دارائی ها و برآسگونهبدین توانست  دست آم ، بر تخت ودگی به 

ه عنوان شاه شاهان تکیه زند هی ب  شاه و چند خاندان بزرگ اشرافی. پادشا
ز نفوذ ( است که ا گی  های بزر گفتگو از خاندان  ر دسترس،  ع د ر مناب در بیشت

نیز به  دی در ساختار زمامداری برخوردار بودند و توان اقتصادی آنان  زیا
ده می نمودویژه از راه مالکیت زمین های کشا ثروتمندترین و )ورزی گستر  ،

و پیشه داراترین افراد جامعه بودند و زان  کشاور تولیدکنندگان،  گی  ز هم  ا
ران اه یک  و چادرنشینانوران و صنعتکا دوره ی ساسانیان، از ر ، بویژه از 

م پیچیده ی مالیاتی وآمارگیری  ه ی سیست ژه ی دیوانی و بر پای دستگاه وی
ر و شمشیر لشکریانتوسط آمارگیران و زی رت وزیران  می ، خراج  نظا

دستاند شاه و  دولت را که دارائی انه یخزاندوخته ی  و ند، گنج می اندوختن
انیان و ارتشیان اشرافیان و درباریان و    . ندبود، بیشتر می کرددیو
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ر جامعه ی رو به فئودالیسم ایران سرچشمه دکه تولی با وجودی  کشاورزی د
د دستگاه درآم گانی خارجی، همانند تمدن ، بودزمامداری ی نخست  نقش بازر  

هرین(میان رودانهای  اقتصاد کشور و آسیای مرکزی،)بین الن ز اهمیت  در   ا
د ار بو از جمله در ، تمدن ایالم و توانمندیشکوفائی. برجسته ای برخورد  

گسترش بازرگانی خارجی  ائی فراوان گردآوری شده در بود وپرتو  دار  
ز راه  و ستدهای برون مرزیدادشوش، ا د  یکی از دالیل .  نیز پدیدار ش

رانیورش های  ه فالت ای ، برای شریک شدن در این درآمدهای همسایگان ب
  . باال بود

ها می شا ایرانی وغیرایرانی فالت ایران، چه از کوچ نشیناننتما  چه از  و 
رچوب یکجانشینان دهای بازرگانی خارجی و داخلی چا گسترش داد و ست ، به 

بخشیدندباز د راه های بازرگانی داریاهنگ.   هم بزرگتری  درون و و بهبو  
زبرون مرزی گاه دیوانی  یکی ا  مسئولیت های بزرگ بر دوش شاهان و دست

د ر ایران و خاورزمین، کهبو و  دستیابی به آن از راه یک حکومت متمرکز  د
د نمن ده ی ما. داشتامکان  آسان تر توا گانی و امور پیچی و بازر ر  لی و بازا

های  گی  ویژ ز  بانکی و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت سودآور آن، یکی ا
وز هم با دگرگونی هائی د آن هن و پو و تار    در ،برجسته ی اقتصاد ایران بود 

هابافت تمرکز ه است  د گرا و پیچ در پیچ دولت   .رهم آمیخت

ده بود شد این ر. دوران دوم تمدن ایران، برش رشد شتابان نیروهای مول
و دیوان ساالری تمرکزگرای اشرافی ر پرت ، سازماندهی -بویژه د ساتراپی

ری دینی، وجود ثبات و آرامش نسبی، چیرگی بیشتر  کارا، سیاست مدا
و بر بنیان  هرنشینی  زافزون ش ده، گسترش رو منده بر کوچن ره فرهنگ آر به

اه  ری رو به رشد فئودالیکشی از ر  ، پیشه وری، بازرگانی،سیستم زمیندا
کی در پهنه ی زمامداری و بازار ،نعتگریص  الیگارشی مالی و سیستم بان

دست آمد ای به    .همگرای منطقه 
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ر جهان  دن د ز مهم ترین کانون های تم کی ا ز آن، ی ر مرک ان د باختر آسیا و ایر
های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و  ه  و در همه ی زمین روز بود  آن 

وردهای بزرگی دست یاف دستا   .تفرهنگی، به 
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نشینی یکجا د رشد  ن ی   فرا
     

داری   دام ز کشاورزی و  20(آغا .00 ل یا 0 سا  13   ) پیش000.
ایی   ه (رشد جوامع روست 7از نزدیک ب .00 د0 میال پیش از  ل   ) سا
هرها   دایش ش 5.00(پی ا 0 35 ت ز میالد00 ش ا ل پی  ) سا

      

ران  ن ای نخستی تمدن  2(بخشی از  سال941  (  
      

ل2000 ن   سا زدیک به (ایالم پیشی 35از ن 15  تا 00 د00 ز میال ل پیش ا  .1 ) سا
ل350 145از (ایالم میانه   سا تا 0  110 پیش از میالد0 ل   .2 ) سا
ل541 و   سا ز (ایالم ن 110ا 5 تا 0  .3  ) پیش از میالد59

    

1(دوران دوم  سال418  ( 
 

 ا
 

ل208 7(مادها   سا تا 67  5 میالد59  .1 ) پیش از 
ل228 5(هخامنشیان   سا 3 تا 59 میالد31 ش از  پی  ( 2. 
ل84 ان   سا 33(سلوکی ا 1 2 ت  .3 ) پیش از میالد47
ل471 ت ها   سا 2(پار 22 پیش از میالد تا 47 4( 4. 
ل427 سانیان   سا 22(سا 65 تا 4 1( 5. 

  ا 

وم  85(دوران س  ) سال0
    

ل99 یان   سا مو  .1 )750 تا 651(ا

ل508 ن   سا سیا 75(عبا  .2 )1258ا  ت0
     

ی   محلی ایران های  دان  سال234نزدیک به (خان  (  
 

ل52 8(طاهریان . الف  سا تا 21  87 3(  
 

ل33 ن . ب  سا یا فار 9 تا 867(ص 00(  
 

ل99 یان . پ  سا مان 9(سا تا 00  99 9(   
 

ل162 یاریان . ت   سا 9(ز 10 تا 28 90(   
 

ل123 ن . ث  سا ییا 93(بو تا 2  1055(  
 

   غ 

های  دان  خاوری خان و  سال279( ترک   (   

ل61 9(غزنویان . الف  سا تا 77  10 38(   
ل156 ن . ب  سا قیا 103(سلجو تا 8  1194(  

 
ل62 یان . پ  سا تا 1194(خوارزم  1 256(   

 .3 ه 

ول   دان های مغ سال245(خان  ( 3. 
      

ل97 نان   سا یلخا 125(ا تا 6  13 53(    
ل96 15 تا 1405(تیموریان   سا 01(    

    
 

چهارم د به (وران   )  سال500نزدیک 
      

ل230 15(صفویان   سا 1 تا 01 73 1( 1. 
ل8 یان   سا شار 173(اف 17 تا 6 44( 2. 
ل16 ن   سا 17(زندیا 17 تا 60 76( 3. 

ل129 رها   سا جا ا 17(ق تا 96  192 5( 4. 
ل54 هلوی ها   سا 1(پ 92 19 تا 5 79( 5. 

19از (جمهوری اسالمی   79( 6. 
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دن ای   ران دوران سوم تم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روی  غاز شد  و تا  ر ساسانیان آ ایران از چیرگی عرب ها ب دوران سوم تمدن 
مرکزی کم و  مت  ک حکو دوباره ی ی کارآمدن پادشاهی صفویان و برپائی 

ز اعراب های پیش ا ایران ادامه ،بیش همگون با حکومت  . یافت در فالت 
دی با سرنگونی یز651ویژگی این مرحله که از سال  دگرد سوم پادشاه  میال

ر سال اسماعیل صفوی د دی،  1501 ساسانی تا  روی کار آمدن شاه  میال
گی و 850نزدیک به  رفتر فرهن د، دگرگونی بسیار ژ ز انجامی  سال به دارا

زه در ساختار اقتصادی جامعه ی ایران  در این . بوداجتماعی و نیز تحوالت تا
میزی فرهنگی  ریخی با یورش و کوچ و درهم آ ماعی برش تا و و اجت

ها و ترک ها تصادی قا ، عرب  د چادرنشین فالت ایران ایرانیان با چند پیروزمن
هستیم و ها روبرو  و تاتار درازمدت ترک ها و مغول ها در . مغول ها  چیرگی 
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رنگ،ایران ررنگی ، بازتاب فرهنگی کم اقتصادی پ  ولی پیامدهای زیان آور 
روزی کوتاه مدت اعراب . داشت ر آن، پی در دوران خلفای اموی و در براب

ویرانی های اقتصادی پیامد آن، با شریک شدن بخش بزرگی از دهگانان 
دودمان و ) موالی( کومت خلفای عباسی و رنگ ایرانی یافتن این  ایرانی در ح

 ساسانی، به حذف تدریجی مذهب زرتشت یالگوبرداری آنان از پادشاه
ر رخوردا و از ابعاد فرهنگی گسترده ای ب از سوی دیگر با پایان .  شدانجامید 

های محلی  بی رقیبیافتن سیطره ی و پایه گذاری حکومت   خلفای عرب 
ده ی دستاوردهای   د اقتصادی قطع شده ی ایران بر شالو ایرانی، روند رش

د و درهم .یافت تداومبرای دوران کوتاهی ، پیشین ایرانیان  با داد و ست
و فرهنگ کشورهای جهان و آمیزی گسترده تر با دستاوردهای علم و فن 

ران  بویژه همسایگان کوفا شد موقتا، اقتصاد ای    .ش
ه از انعکاس بافت پوسیده،سرنگونی پادشاهی ساسانی اری گذشت   ی زمامد

هدر پایان دوران گسترده ی 400  نزدیک ب ژه نارضائی   ساله ی خود، که بوی
ورز و  کشا ده های پایین   جنگ رآیندبآنان را به همراه داشت، شورش های تو

رازگاههای  ه ی باختری بودد ، همسای روم راطوری  در .  و فرسایشی با امپ
دشمنان قدرتمندی مانند هشمال خاوری نیز ساسانیان مو تالی ها پرد یورش 

دی) هیاطله( ه ی اقتصا مالتشان سرچشم اشت، قرار داشتند نیزکه ح ) 117-1(. د

ژوهشگران  ره ای از پ وان با این دیدگاه پا ه این شکست  همکمیمیت ، ک سو بود
ر د درهم آمیزی با کوتاهی از ین و دولت د دوره ی ساسانیان نیز بی بخش 

د نبود 11(.پیون ر این زمینه اما این واقعیت تاریخی را )9 در نظر  می بایستد  
ر ساختار  گرفت که از دوران قباد تا پایان دوره ی ساسانی، وجه غالب د

ری، دیوان ساالری اشرافی مامدا راه با مدارای ساترا-ز پی پیشین ایرانیان هم
  .دینی و کاهش نفوذ موبدان بود
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عرب به سرکردگی امویان  گی بی رقیب خلفای  نیها و  ایرانبرچیر ویرا  که با 
انجامیددرازا سال به 100  نزدیک بهفشارهای زیاد همراه بود،  دوران .  
گونی سلسله ی امویان از سوی ،کاهش نفوذ اعراب در ایران نیان  با سرن ایرا

و  اسانی از خاور ایران  ری ابومسلم خر ان عباسی روی کار آمدن به رهب خاند
مان با . وارد مرحله ی تازه شد،در بغداد رفتن دود  طاهریان در سال توان گ

م821 مت مستقل محلی ااین فرایند به یالدی در خاور،   رانی یشکل حکو
دن تر1038و تا سال نمودار شد  رسی کومت   ،کان سلجوقی میالدی و به ح

ه  ر فرماندهی حکومت های گوناگون نزدیک ب .  سال ادامه یافت200زی
ما ا سالاسما عباسی ندود ه ی 1258  ت کشتن معتصم آخرین خلیق  میالدی و 

هوالکوخان ه دست  کشید،عرب ب گی اعراب زیر .  به درازا  دوران نخست چیر
مان امویان که دوره ی خودسر نیان و تحقیر بسیار زیاراهزنی  و یفر ایرا د 

د وتا سال انی اقتصا750 بو های  میالدی طول کشید، با ویر گیری  دی و در
د آمیخته بود مولده آسیب زیاد رساندزیا    . و به رشد نیروهای 
گی اعراب  های اقتصادی و فرهنگی چندی در پی برچیر  ایران دگرگونی 

ایل ، به صورت قبیکجانشینگاها چادرنشین و نخست اینکه آنان، از . داشت 
ها اردوگاه  محل اقامت خود با برپائی  هاجرت کردند ودر  ه ایران م  ییکامل ب

کردند که کم کم به  که محل سکونت نماینده ی خلیفه بود، مراکزی ایجاد 
روئیدند حتی . مراکز زندگی شهری ومحل تالقی فرهنگ مشترک اسالمی فرا

کثریت  مانند قم ا دهم میالدی در بسیاری از شهرهای ایرانسده یتا 
دوم اینکه آمدن مهاجرین .  و زبان عربی در آن رایج بودهساکنین عرب بود

نجامید  تا آنجا که ،به تصاحب بخشی از زمین های کشاورزی از سوی آنان ا
دند ان در ایران عرب بو زمینهای دولتی و دیوانی . شمار زیادی از زمیندار

و دولت به وسیله  ی دستگاه بخش بزرگی از اراضی را تشکیل می داد 
ز کشاورزان بهره کشی ه آمدن اعراب .  می کرد چندسویهدیوانی ا سوم اینک
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رسمی  به حذف خط پیشین ایرانی انجامید و زبان عربی برای مدتی به زبان 
در شعر و . کشور تبدیل شد زبان پارسی فقط در قرن دهم میالدی نخست 

هارمین ت.  به کار گرفته شد، میالدی در نگارش11در سده  أثیر که از همه چ
اسالم در زمان . ژرف تر بود گسترش دین اسالم در میان ایرانیان بود

د  ه کندی پذیرفته ش مویان ب روی ا نو  ه به آیین  و در این برش بیشتر کسانی ک
را از بند  می خواستند خود   رها سازند و در میان شان "جزیه"می آوردند، 

ا روی کار آمباورمندان دینی کم بودند،  لی ب دن خلفای عباسی در سده ی و
دی ده میال دند،یاز 1-2-1(. بیشتر ایرانیان کم کم مسلمان ش 20(  

ز خاور به پشتیبانی از شورشبا   ایرانیان به سرکردگی  ابومسلم خراسانی ا
مانروائی بغداد، دوران گرایش  ز تخت فر عباسیان و سرنگونی امویان ا

ز مذهب کهن سال ایرانیان به دین تازه ی اسالم و جدائی گام به گ ام شان ا
اران ایرانی.زرتشتی آغاز شد گان و زمیند ر بافت  رفته رفته سرکرد  د

میان اشراف گشتندحکومتی عنصر چیره  ، که این به گسترش مذهب سنی در 
از سوئی و  درباریانو مت خلفای عباسی   ایرانی و پشتیبانی آنان از حکو

  از جمله انشعابی به اسالمتمایل تدریجی توده های کشاورز و پائین ایرانی
ز سوی دیگر انجامید،شیعه د ا ه ی بغدا دشمنی با خلیف   .  در 

اشت؛ نخست اینکه به تحکیم  دی برای ایران در برد پیروزی عباسیان نتایج چن
هر چه بیشتر سیستم فئودالی و زمینداری کالن انجامید، دوم اینکه حکومت 

گر چه همانند امویان حکومت    ویژه یبود، اما خالفت رنگینی کم و بیش دا
ده شد و سوم اینکه  ان شمر ز آن پس خلیفه پیشوای مجتهد مذهبی گرفت و ا

م"به  ه که پس از .کمک رساند خالفت "ایرانی شدن" یا "استعجا گون  بدین 
د و ،پیروزی عباسیان مقامات باال واگذار ش ه ایرانیان در دستگاه دولت   ب

ز پادشاهی  ه تقلید ا کومتی ب نیاندستگاه ح رنگ ،ساسا نیمه ایرانی گرفت و  
ری از سن و رست هابسیا 1(. دولتمداری ساسانیان پذیرفته شدم های  22-12 از  )1
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گی و باروری زمین  ری ساسانیان بر پایه ی برز آن جمله سیستم مالیات گی
دید ه تا بدانجا باال )123(.ها برپا گر دستگاه خالفت در این مرحل  نفوذ ایرانیان در 
رفت که در  دوران مأمون خلیفه ی عباسی پایتخت کشور برای مدتی به گ

ور ایران انتقال یاف 12(.تشهر مرو در خا ان گرایش این ) 4  دگرگونی آغاز دور
د نیز با ،نیاناکند ولی رو به رشد ایر ه مذهب تازه بود، اگر چه این رون  ب

انیان، بویژه پس از قتل  مقاومت بسیار سخت و خونین بسیار دراز ایر
انیان به رهبری مقنع و ابو مت مسلحانه ی ایر و مقاو عباسیان  مسلم توسط 

و افشین و دیگران درهم آمیخت و مازیار   پس از ،با این وجود. سنباد و بابک 
ده ترین موانع، به درهم شکسته شدن عم  گفته گذار از این دوره ی پرتنش و 

ولدکه"ی  ا نفوذ  ایران بر خالف چیرگی یونانیان بر پیروزی اعراب ب"ن رف ه ژ
 و آئین، عادات و رسوم و باالخره تمام شئون ملی ریشه دینکرد و در 

   )125(.دواند
هی هریان هایپادشا کار آمدن سلسله ی طا ا روی  ایرانی ب ال همانا س ، محلی 

و به حکومت1038 آغاز، و تا سال 821 میالدی  کان سلجوقی    رسیدن تر
، که زمینه های آن را  راهاین دور. ند ادامه یافتدویست سالنزدیک به 

و اقتصادی پادشا عی  ده دگرگونی های ژرف اجتما راهم کر هی ساسانیان ف
ژه  دوباره ولی کوتاه مدت ایران اقتصادیفایی دوران شکود، می توانبو  بوی

م.  ارزیابی کردکشوردرخاور  گام به گا زدر این دوران  های  بخشی ا  زمین 
هاجر بازپس گرفته  اج"پرداخت میزان شد و از کشاورزی از اعراب م  یا "خر
ه شد و از دوران فمالیات از زمین های کشاورزی به خل کاست ای بغداد 

 به از آن پس پشتیبانی از دولت مرکزی تنها. رفتاز میان به کلی صفاریان 
مناسبت های مشخص کاهش یافت ز سوی دیگر با )126(.پرداخت هدیه به   را

("جزیه"پرداخت  مانانمالیات جداگانه ی   ز دوش) غیرمسل  کشاورزان ا
اسالم،غیرمسلمان نیز گام ایرانیان به مذهب   برداشته ، با روی آوردن گام به 
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مستقل طاهریان. شد  فشار مالی پرداخت خراج به ،در پرتو حکومت نیمه 
را  اج خلفای عباسی  مام خر   وشامل می شدبغداد از خراسان که نیمی از ت

و بی دستخوش ستم  مش  ره مرد د، از دداهموا مالیات های گوناگون خلفا بودن  
داشته شد دی مانند صفاریان  )127(.میان بر های محلی ایرانی بع کومت  ح

ان استقالل آنان  میز د و  رچوب عمل کردن ز در این چا نیان و آل بویه نی وساما
م به گام بیشتر شد های ،گا ها ی غز و ترکمن   اما پس از یورش ترک 

ز خاور   . ل نسبی ایرانیان نیز دوباره از دست رفت همین استقال،سلجوقی ا
مستقل بود مأمون عمالً  ر دوران خالفت  گرچه شمال خاوری ایران د  ولی ،ا

منطقه  نتقال داد، در  رو دوباره به بغداد ا ز م پس از اینکه مأمون پایتخت را ا
اران او به نام طاهر نخستین  ز سرد کی ا انی را زمامداریخراسان ی مستقل ایر  

 میالدی در 821  در سالعرب ها سال پس از پیروزی 205هریان به نام طا
ه گذاشت هی محلی زبان . شهر خاوری ایران، نیشابور پای دشا در این پا

کنار زبان عربی گسترش یافت در  مان و . فارسی  ا آنکه طاهریان مسل ب
دند ر خلیفه بو د به عنوان یک ،خدمتگزا را بای د  د این رویدا  با این وجو

رانیان به استقالل سیاسی و اقتصادی  تازهدگرگونی  در روند دستیابی ای
های با . ارزیابی کرد و سپس پیدایش حکومت  کار آمدن عباسیان  روی 

ری  ه تنها برت در خراسان، ن هامحلی، به ویژه    بخشی از در تصاحبعرب 
ز میان رفت کشاورزی ا های  .  از آنان نیز رانده شدندگروهی بلکه ،زمین 

هطاهریان که نزدیک کردند،  پنجاه ب مت  کو گی از ایران ح  سال در بخش بزر
ه را از خطبه  ز جمعه نام خلیف ر نما ولین بار پس از پیروزی اعراب د برای ا

اً به عهده گرفتند، به  لب ز جمعه حذف کردند، حکمرانی بغداد را غا  دارایینما
آنان به . بزرگی برپا کردندکاخ های  این شهر باخترفراوان رسیدند و در 

و و ری خراسان رسیدگی کردند  د سیستم آبیا ریزهایژه به بهبو  را کا
دند   .گسترش دا
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موقعیت مناسب جغرافیایی بر سر راه بازرگانی با  نایی های کشاورزی و  توا
ز دوران  ران سیستان، که ا در جنوب خاوری ای ه گسترش آبادانی  هندوستان ب

اقتصادی زی نیان و هخامنشیان تا ساسانیان از اهمیت  ادی برخوردار بود، کیا
زمینه پیدایش نخستین حکومت مستقل ایرانی، صفاریان را در برابر خلیفه 

اهم کرد یشتر و ب پادشاهی این حکومت از طاهریان  یپهنه. عباسی فر
ر بود ده ت غ. استقالل اقتصادی آن گستر د کشتزارهای بزرگ و با هایوجو   

وه و نخلستان دی و نیز راه ها می و آسیاب های با و نیز ها  ی گوناگون 
دی پیدایش حکومت مستقل صفاریان را مقدمات ،صادرات کشاورزی  اقتصا

رچه . فراهم کرد  گشودن یعقوب لیث پایه گذار این خاندان برای کوششاگ
م نرسید د و سرنگونی خلفای عباسی به سرانجا لی این رویدادها به ،بغدا  و

ر بندهای وابستگی ایران به  هرچه پیشت  شکوفایی هرچه  وعرب هاگسستن 
دی  ر اقتصا ز پیدایش حکومت گسترده تر انجامید بیشت و نیز زمینه سا

رولیث به خلیفه عباسی در . سامانیان شد با آنکه جانشین یعقوب لیث، عم
عنوان خراج در پهنه فرمانروایی ،کرد بغداد اظهار اطاعت می ه به   ولی از آنچ

رست،آورد خود گرد می می ف ه خزانه مرکزی ن زی ب و تنها در پاره ای از  چی اد 
  .کردها هدایایی ارسال می مناسبت

ر بخش خاوری ایران دوام داشت، نزدیک به یک سدهسلسله سامانیان که   د
ریان و صفاری ن ااز اعتبار و توانایی و استقالل بیشتری نسبت به خاندان طاه

دی تمرکز گرای . برخوردار بود ر سیاسی و اقتصا مانی ساختا مان سا دود
ده ای دوران ا به صورت گستر م آبیاری ر د، سیست را بازسازی کر  ساسانیان 

گانی داخلی و خارجی سیاست حمایت  ر بازر د پشتیبانی قرار داد و د مور
رآورد در دوران زمامداری سامانیان بازرگانی خارجی تا . کننده ای به اجرا د

و و چین و هند و آسیای خا مان  ا و اسکاندیناوی و حتی تا آل ری خاور اروپ
هنا نیز  نواع پارچه و ابزار نقره و اسلحه و کاشی  پیشه. یافتپ وران به تولید ا
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د پرداختن نیان در پی . و غیره  دوران ساما کتابخانه های بزرگ  اگرچه از 
ز زیادی ب غول و ترک چی درنشینان م وجود ریورش چا ا این   جای نماند، ب

د رودکی به گی مانن  زبان فارسی شاعران و نویسندگان و پژوهشگران بزر
د وشتند وسرو هایی داشتندسامانیان که در. ند ن ری تندرویی  ، از  دین گست

ه صفاریان و آل بویه برخوردار  ری نسبت ب احساسات استقالل طلبانه کمت
دند دجریان پخش اسالم سنی در . بو ر(فرارو انه )ماورالنه و آسیای می از  
ان چیرگی آغاز ش اقدامات سختگیرانه این دولت  یدر نتیجهجمله  ر دور و د د 

ده پس از . ترک ها گسترش یافت ر ش اسی گان ترک  در دوران سامانیان برد
و در خدمت ارتش قرار  جنگ در آسیای میانه آموزش نظامی می دیدند 

دست ترک. گرفتند می برتری دست به جایگاه  گام به گام ،جنگ جویان زیر 
دست به ند یافت گیری میان دودمان ساشورش و  مانیان و زدند و در

رنشینان ترک و ترکمن زمینه  روی کار آمدن حکومت غزنویان در  یچاد
بخشی از ایران و سپس دودمان سلجوقیان در سراسر ایران و تمامی 

ه را فراهم کرد مین عباسیان تا دریای مدیتران   . سرز
ه  دیلم که در ی جنوبی دریای کران ناحیه کوهستانی  خزر یعنی گیالن و 

دجنوب آن  و جنگل  و طببو وسیله کوه های بلند البرز  و گرگان که به  رستان 
ک اصلی ایران جدا  دمی های غیر قابل گذر از خا از دیدگاه اقتصادی ندش  ،

ان داشتی رابطه  گر نقاط ایر دسنتی با دی ر فرمان . ن ز به زی این نواحی هرگ
د آن ناداریاعراب در نیامدند د و در پیام رار گرفتن ر و در تنگنا ق نان  آ میان د

ه اهالی.یافتگسترش  ده های  دسته دسته سرزمین  این منطق خود را ترک کر
ه دست یو سمت لشکری و مزدوری خلفای عباسی و امرای محلی ایران  را ب

ربار. آورند می ، نگهبانان سوار از غالمان ترک و نگهبانان آن زمان هایدر د
ز مزدوران دیلمی و گیالنی بودند ران. پیاده ا  دیلمی سرداران از میان مزدو

ویج و پایه د مردا مانی برجسته ای مانن هایی مانند ساالریان در  گذاران دود
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ه در باختر و بینردیلم و آذربایجان، آل زیا گان و آل بوی النهرین   در گر
ه که از یکی از طایفه های ایرانی ساکن دیلم . برخاستند خاندان آل بوی

م گور از نسل بهرا و مدعی بود  ، رفته باشد  پادشاه ساسانی میبرخاسته بود 
مند شد و گستره رفته مان آل دو. فرمانروایی خود را افزایش دادی  توان د

ه که   )النهرین بین(میان رودان سال در باختر ایران و 123 نزدیک بهبوی
مانروایی کرد، بغداد را  ا از گشودفر عباسی ر  سیاسی توان و عمالً خلفای 

مت شبح آس کو را برای ایشان باقی گذاشتمحروم کرد و فقط ح . ای روحانی 
کشی  ز لشکر د که پس ا دوله نخستین کسی بو  بار دیگر نام عرب هاعضدال

و پایتخت کشور را از بغداد به  هاد  ر خود ن و ایرانی شاهنشاه را ب باستانی 
در آن ساختمان و کاخ شیراز، شهر نزدیک به تخت جمشید منتقل کرد و   ها 

و بههای مام کتاب های معروف آن روز پرداخت زیبایی بنا نهاد  .  گردآوری ت
ز تعصبات  و دینیمورخان سده های میانه او را که ا د بود و در کوشش   آزا

و استعداد فرماندهی و مملکت داری برجست ، گی داشتنیرو و ابتکار 
دودمان بنیان گذاران  .نامند ترین پادشاه آن عصر می مشهورترین و شایسته

از شیعیان  انه رو آل بویه  دند) زیدیه(می  افراد بعدی آن خاندان با اینکه .بو
دندظاهراً سنی  ، ولی در درون به شیعیان توجه داشتند و با آنان می نمو

دند مدارا می ر ایران . کر هنوز هم د عیان، که  ری عاشورای شی عزادا مراسم 
می ز . گردد رایج است، به آداب این خاندان باز  دی حکومت سده ی یازدها  میال

هاد و با یورش همه جانبه  چادرنشینان ترک  یآل بویه رو به فروکشی ن
برچیده شد   . سلجوقی کامالً 

رنشینان ترک و  نیان به دست چاد در سرنگونی حکومت آل بویه و نیز ساما
 ، مانرفزون باترکمن انی های درونی این دود دسیسه های خلفای   ناتو  ، ها

د شدن ایرانیان و بی  د ناخرسند عباسی که از توانمن ه خو پروایی آنان نسبت ب
می نیز نقش بازی  دند  ر مقابله با ایرانیان به غالمان ترک  بو کرد، چراکه آنان د
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دند کیه کر ویان. هرچه بیشتر ت مت غزن ع حکو ر واق عربد   با پشتیبانی خلفای 
ه نابودی مخالف نام قرمطی کشی دست ب رانی خالفت میانبه    .زد  ای

غزنویان که با یورش ترکان غز از خاور کار آمدن دولت  ران و روی   به ای
هر غزنه بود، از سال  در ش  میالدی نخست به وسیله 962پایتخت شان 

گی از بر ، میالدی1030سبکتکین و سپس پسرش محمود تا سال   بخش بزر
مود بیشتر . شدخاور و مرکز ایران فرمانروایی  مت سی ساله مح دوران حکو

هندوستان  کشی به شمال  لشکر  م جهاد به  اسالم ببه نا ا بت پرستان و پخش 
و انتقال صدها هزار برده به  غارت بی سابقه این نواحی  ع به  گذشت و در واق

ه سلجوقیان ترکمن . انجامیدآسیای میانه  مت کوتاه مدت غزنویان با حمل حکو
غزنوی سپس پایتخت خود را از  و دولت باقی مانده  در ایران به پایان رسید 

ان به  دخاور ایر دوستان منتقل کر ر هن الهور د مانند . شهر  در ارتش محمود 
مان ترک تشکیل می دند سامانیان نیروی مرکزی نظامی را غال غنایم به . دا

ز لشکرکشی ده ا گرچه زیاد بود دست آم  نمی توانست هزینه سنگین ،ها ا
مالیات ه فشار  کند و در نتیج مین  در دوران . ها افزایش یافت سپاهیان را تأ

رای جلب پیشهحکومت  د اگرچه کارهای بازرگانی ادامه یافت و ب وران  محمو
ر زمینه  رهای شایسته ای صورت گرفت و نیز پیشرفت های د چیره دست کا

ه دست آمد دن ایران ب اقتصادی کشور ،فرهنگ و تم زندهای ولی به ساختار   گ
دیفراوان  پادشاهی  و میالدی1041 تا سال  کهین دوراندر ا.  وارد ش

ه مسعود  های چادرنشین سلجوقی ب محمود و یورش ترکمن   درازاپسر 
گی میبه انجامید،  اری  امور دولتی کمتر رسید شد و رشوه خواری و فساد اد

د که بسیاری از  و فشار سنگین مالیات ر را به جایی کشان ئیان کا ها به روستا
هم آبیاری  ه خالی شدند، مجاری بسیار م نواحی از سکن و حتی  روستاها 

دستهند و متروک گشتویران دم  در پی مر دسته   و در پی خشکسالی های پی 
دست دادند و قیمت زمین  ها و روستاها از گرسنگی جان خود را از  در شهر
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دی یافتنیز های کشاورزی  ه در . کاهش بسیار زیا ده تازه ای بود ک این پدی
می ه به کشاورزی به ندرت دیده    .دش کشورهای وابست

رنشینان سلجوقی  های  پس از پیروزی دره کچاد دندانقان نخست سرزمین 
رآوردند ان را زیر کنترل د و سپس سرزمین های باختری ایر  پس از ،خاوری 

دن در سال گشو  تا ارمنستان و شیروان و گرجستان و ، میالدی1055 بغداد 
ربایجان و سوریه و فلسطین گسترش ،آذ د را  مین زیر فرمانروائی خو  سرز

کشور در اداره ی امور . دادند  سلجوقیان، همانند دولت دوره یاداری 
روحانیون بلند و  مرتبه  پایه ی ایرانی که پس از  غزنویان، به مأموران پر

کار شده بودند، واگذار گردید زنویان بی اسر دوران . سرنگونی غ در سر
هی ال ملکشاهبپادشا  سیاست خارجی و دستگاه اداری و  راهبری ارسالن و 

او به . قع امور دولتی را نظام الملک به عهده داشتکشوری و مالی و در وا
و در  داشت  و غزنویان باور جدی  زای ساسانیان و آل بویه  تمرکزگ سیاست 

و پراکندگی،اجرای این سیاست دی فئودال ها  در کشور با پاشیدگی  و سرخو  
  )128(.مبارزه می کرد

ارشی حکومتی دی هیر در شکل بن ه دگرگونی،روی کار آمدن سلجویان   ایی 
ه. بوجود آورد داربدین گونه ک ز بخشی از ئ ف و دهگانان زمین ودال ایرانی ا

د محروم شدند ده در پی آن. زمین های خو  فرماندهان نظامی که به طور عم
دند کردند و از ،از چادرنشینان ترک بو دریافت  ز مأموران دولتی زمین   ا

د تا نیروی نظامی خ ود را از نظر پرداخت مالیات به دولت مرکزی آزاد شدن
د های . مالی تأمین کنن ریزی فئودال  گونی ها که عمالَ به تمرکزگ با این دگر
د،  انجامی ک سو محلی  دیگر از ی ز سوی  ان بیشتر شد و ا ورز کشا فشار به 

م های همراه مهاجرت چادرنشینان  مناطق حاصلخیر کشاورزی شانبا دا  به 
کشت کاهش یافت وایران ر گردید، زمین های زیر  د کشاورزی  بیشت  اقتصا

1(.آسیب دید 29(  
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گرای دشاه سلجوقی و سیاست مرکز  توانمندترین پا انشینان وی ج ملکشاه، 
ه نیروهای لشکری ناهمگون بود و  ری زمین به صورت اقطاعات ب واگذا که با 

 رابطه ی نزدیک میان ، به مأموران اداری و دیوانی ایرانیاونیز تکیه ی 
درنشیان غز مان سلجوقی و چا ره کرددود رآیند آن جنگ های پی در .  را تی ب

 جای گذاشت و به ساختار اقتصادی رکه ویرانی و خرابی زیادی بپی بود 
ز هم ، به ویژه بخش کشاورزی،ایران زندهای با ای وارد کردگ زه  با مرگ .  تا

گ های داخلی بیست ساله تقسیم شد ،ملکشاه  سرزمین سلجوقیان پس از جن
ه سنجر  رسیدو بخش خاوری آن ب اری . و بخش باختری آن به محمد  زمامد

و باز نزدیک 1157در سال او پس از مرگ کوتاه سنجر  دی پایان یافت   میال
دیگر  و خوارزمشاهیان و غوریان افغانستان و  میان غزان  به سی سال 

میران فئودال های اقتصادی  ها بر سر تصرف خراسان، جنگ،ا  و ویرانی 
ا در پایاگسترده  ه داشت ت رزمشاه تکش بر همه ادام درگیری ها خوا ن این 
اداره ی سرزمین ایران پس از سرنگونی سلجوقیان بدین گونه  )130(.پیروز شد

د تا سیاست . به دست اقطاع داران خوارزم افتاد خوارزمشاهیان کوشیدن
رآورند کهتاداری  ا د کز گرا را به اجر مخالفت اقطاع  مر ها نیز با  کوشش  این 

ژه  اران بزرگ بوی ر فارس واصفهاد و به نتیجه رسیدند روبرو شد   .)1 31(  

ها و مهاجرت چادرنشینان آسیای  میانه به ایران  با آمدن ،سلسله ی یورش 
ه ایران پایان ن ذشت از یافت ترک ها و ترکمن ها ب در حال گ و ایران هنوز 

دو مهاجر  زی پیچیده ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با  دوران درهم آمی
ز هاجرین پیشین عربتازه و نی انی خود ، م ، بود با ساختارهای کهن سال ایر

و ترک  ز خاور از سوی مغول ها و تاتارها  که دور تازه ی یورش ومهاجرت ا
ز . شدها آغاز  ا زمانی ا ر ایران چیره شد ت ز ب ه دودمان گاهی که چنگی ک

رور  سه سده نزدیک به،تیموریان سرنگون شد ه ت مت های خشن ک  حکو
می شیوه نخست ایلخانان . گشت بر ایران فرمانروا ، بودآنان ی اساسی عمو
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غول و ا،م و غازان و سپس جانشینان تیمورر مانند هالکو   مانند شاهرخ ،غون 
دند مت کر ران حکو ر. و الغ بیک در ای رهنگی و اقتصادی  بنیان هایمغوالن د  ف

د  د و خود به دین اسالم گرویدن وجود نیاوردن و به ایران دگرگونی ژرفی به 
و ا چین  گسترش این دین در چین  ور ایران ت رسی در خا ه انتقال زبان فا نیز ب

ها ومهاجرین تازه، همانند. و هند پرداختند   خود، ترک ها و ترکمن ها عرب 
ر زندگی  و د ماعی ومعنوی  ان هضم شد اجت  و ایرانی شدند و هاقتصادی ایر

مان پروسه  ای  د ه گام وار  ایران  نجدهاجرین در که دیگر مگردیدندگام به 
دندپشت سر  وجود. گذاشته بو این  ا  دولت های به طور عمده خشن این ، ب

اقتصادی و سیاسی گر چه بر مشاوران  ، چنگیزیان و تیموریان را، ا ودوران   
ای خصوصیات عمده ی  ر بودند، نمی توان دار ان ایرانی استوا دیوانساالر

گ و بآنان. ایرانی دانست ر رن دولت چیوی بیشت مانند ره ی بیگانه  و غاصب   ،
مویان نیز به آنان با ، و بر پایه ی اسناد تاریخیندداشترا  ا ده های مردم   تو

  .  می نگریستندچشماین 
ها  ایرانبپیروزی مغول  ژه در ،ر  ه آنان، بوی کشورهای زیر سلط گر  مانند دی  ه

هایآغاز خود با ویرانی های بسیار و  های آسیب   چشم گیر به زیرساخت 
مانند اقت ده های پائین اجتماعی  د کشاورزی و فشار هر چه بیشتر به تو صا

 یورش چادرنشینان به ایران، از اعراب.  بود، همراهکشاورزان و پیشه وران
هاگرفته ره  تا ترک ها و ترکمن  ا هموا ا خرابی ، تقریب ورزی و زب کشا مین های 

دستی کان یافته تنگ ول ها با  بود، ولی یورش مغهمگام و نداری مردم اس
 پژوهشگر "بار تولد"از دیدگاه .  شده بود ریزیبرنامه ریزی مشخصی طرح

، دلیل شیوه ی به شدت خشونت آمیز سربازان خاوربرجسته ی تاریخ 
ز، کمی تعداد سربازان  ، به این معنی که تنها با دویست هزار سپاهی.بود چنگی

هناور امپراطوریبر کنترل  ر پ  ممکن ،ا باختر از خاور تسرزمین های بسیا
  . نبود
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دم تیغ  در یورش به شهرهای مرو و نیشابور همه ی مردم را از  ارتش مغول 
کردند وه را تائید نمی  از نزدیکان چنگیز این شی ای  ره  ، اگر چه پا در  .گذراند

ویران و  ، خراسان به طرز گسترده ای  نتیجه ی حمله ی مغول خاور ایران
ز شهره ا مانند بامیان از روی زمین پاک خالی از سکنه شد و پاره ای ا

د    )132(.شدن
ه  دیک ب ر یورش مغول ها نز ه شده باشند و 6د کشت از جمله  میلیون نفر باید 

گام مهاجرین ترک ی نتیجه  در م به  ر، گا انیان در خاو کشتار گسترده ی ایر
دریا زمین های حاصلخی و سیرا مودریا  ایرانیان را تصاحب کردند ز در کنار ا

13(.کن شدندو در آن سا هبی )3 در زمینه مذ  چنگیز با وجود خشونت جنگی، 
د و به مردم آزادی دینی می داد و از تعصب مذهبی خودداری می  دمکرات بو

هبی را می توان از جمله در گشودن  )134(.کرد بی باوری او به دیدگاه های مذ
رودان کات ) ماورالنهر(فرا لیرغم تحری ها ع ه در جریان تاخت و تاز ائمه "دید ک

و مجتهدان علما  مشایخ و سادات و   مسجدها را به انبار و آخور اسب ها "و 
کرد 13(.بدل  اقتصادی ) 5 او در آغاز متوجه ایجاد بیشتردر زمینه ی   تالش 

منیت در راه های بازرگانی و رونق دهی  1-1(. بودآنبه ا  سپاهیان چنگیز به )35
غول و ترک تشکیل می شدند در دوران پس از . طور عمده از جنگجویان م

ز و استقالل نسبی بخش  ریچنگی کنترل باخت  امپراطوری مغول در ایران زیر 
های  و راه  گانی دوباره شکوفا شد  هوالکو و ایلخانان مغول، بویژه امور بازر

د مانروائی کوچ. ندکاروان رو امن گردی  این ویژگی در همه ی دوران فر
رجسته استبر نشینان یل.  ایران ب ر دوران ا ز انتقال د ه تبری ه پایتخت ب خانان ک
ه ویژه ،یافت ولو . شکوفا شد این شهر ب  در هر شهری پیشه نوشت،مارکوپ

هنروران زیادی  دوران و  رقم می بودن رچه های  زری و ابریشمی از هر   و پا
د و بغداد و گرمسیر می تباف ر تبریز اموال تجاری زیادی از هن ند و در شه
دآ ه ویژه  و تجارم روپائی ب ژنو به آنجا ا هر  می کردند از ش    )136(.سفر 
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مغول  ایلخانان 
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های نخستین ز جنگ  ها پس ا مپراطوری مغول ،در دوران مغول کجای ا ر هیچ   د
و گستره ای مشابه ایران را نداشت زی اقتصادی ژرفا  زسا  از این امر. ها با

ر نتیجه ی پایان درگیری های نظامی وسوئی د اه درمنیت به دست آمده  ا   ر
ه دست آمدبه باختر  خاوریهای کاروان ر بازتاب  و، ب مدیریت با  از سوی دیگ

و مالیاتی دیوان ساالتجر ه ی اداری  مور رانب  ایرانی بود که رهبری ا
د دی را به عهده داشتن 1(.اقتصا 37(   

گونی ریشه ای ایجاد نکردند و  ایلخانان مغول در ساختار اقتصادی ایران دگر
د که چادرنشی مان دشواری هائی روبرو شدن روز پیشیننخیلی زود با ه ، ان پی

کند شد، .  با آن دست به گریبان بودندعرب ها و ترک ها، رشد اقتصادی 
ز شیوه ی  ه  تقلید ا د پول کاهش یافت و برای مبارزه با تورم ب ارزش واح

مایل بازر،چینی کاغذی پرداخته شد که با عدم ت ر پول  گانان ایرانی  به انتشا
13(.روبرو گردید 8(   

و  ره ی بازرگانی  هبود نسبی و دوبا  خزانه ی ،پیشه وریتا حدی با وجود ب
مالیات کشاورزی  ز  درآمدهای به دست آمده ا کشور که به طور عمده به 

کسری جدی ،وابسته بود دولت کم بود . گشت دچار بحران و  های  دریافتی 
بحران مالی که بازتاب . ه بودوعوارض سخت به روستائیان کمرشکن شد
ویژه  آبیاری کشور بود،  شبکه یویرانی گسترده ی سیستم کشاورزی و ب

غازان  دی و سیاسی در دوران  ز اصالحات  اقتصا ره ای ا را به پا ایلخانان 
کرد،خان ار  1(. واد نسبی اوضاع)39 د   ، این اقدامات اصالح طلبانه با وجود بهبو

و د  ز چیرگی هنوز  چندان به نتیجه نرسی ایران خرابی های حاصل ا
ده بود که یورش چادرنشینان تاتار به  زی نکر زسا رنشینان مغول را با چاد

ز هم بیشتر دچار بحران  کشور با با . گشترهبری تیمور آغاز شد و اقتصاد 
ر سال  دی 1381 -1380یورش های تیمور د د شهرهای ،میال  ماورا(فرارو
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 و در فارس پایتخت این  شدیده و سیستان و خراسان به آتش کش)النهر
ز با خاک یکسان    )140(.گردیداستان شیرا

ر خاور ایران هرات را پایتخت کردند ،پس از این خرابی ها  جانشینان تیمور د
مشهد و  ه بازسازی هرات و شیراز و بلخ و  ده و ب را رونق دا و بازرگانی 

ر آن و د مانند در این .  ساختند بناهائیهاسمرقند و بخارا پرداخته  دوره نیز 
کارهای دیوانی و اداره ی امور اقتصادی  دیگر دوران پس از پیروزی اعراب، 
به ایرانیان سپرده شد و اداره ی ارتش و سپاهیان به قبایل ترک واگذار 

ر این دوره ی تاریخی. گردید های – تأثیر فرهنگ ایرانی،د ر خلق  اسالمی ب
گی ایران پس  ششعله هایترک و مغول افزایش یافت و آخرین  کوفائی فرهن

14(.پدیدار شداز چیرگی اعراب، با فرمانروائی تیموریان در خاور ایران  1(  
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ر ایران رنشینان ب گی چاد   پیامدهای چندسویه ی چیر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
غاز شد عرب ها ایران که با چیرگی ران سوم تمدندو نیان آ مان ساسا  بر دود

ر آمدن خا ان صفوی به و تا روی کا ماعی و ، انجامیددرازاند در ساختار اجت  
د آورد وجو گی ایران دگرگونی های ژرفی به  و بویژه فرهن دی    . اقتصا

میان ایرانیان بود،برجسته ترین ویژگی این دوران .  گسترش مذهب اسالم در 
ر دستگاه خالفت اسالمی روحانیون د دی  و اقتصا ه ی  جایگاه اجتماعی   با هم

اعرابسنجشدر  ،ای خودنشیب و فرازه  چندان دگرگون  با پیش از یورش 
مبویژه اما  ،نشد ه گا زایش گام ب  زیر رهبری  اسالمی زمین های وقفیبا اف

دی دستگاه روحانی در دوران سوم .  بیش از پیش گسترش یافت تازه،اقتصا
مامداری با ساختار ،تمدن ایران ها و ایجاد  ز ره ای دگرگونی  ویژه پا دو به 
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ا کردخصه وجه مش هی تجلی پید دشا های پا کزگرائی خاندان  تمر  یا؛ نخست 
نویندیسپوتیسم شرقی  و دوم بهره گیری همه  با بهره گیری از شیوه هایی 

ه عنوان  کی از سویه از مذهب ب گی برای تثبیت نظام هایمهمترین ابزاری رهن  ف
 .سیاسی و اقتصادی دودمان های پادشاهی و گسترش پهنه ی امپراطوری

ن گونه در سنجش با شیوه ی زمامداری پیشین ایرانیان تا دوران بدی
از یک سو دیوان ساالری متمرکز اشرافی ساتراپی گذشته -ساسانی، 

د زمامداری نوین ناکارآمد دوش شد و جای آن را در بیشتر موار  زیر مخ
ذ خالفت موروثی اسالمی 14( گرفتنفو دینی ) 2 گر سیاست مدارای  ز سوی دی و ا

ه س اجباپیشین ب  از فئودال بخشی. ری دین نوین بدل گردیدیاست گسترش 
زه در هم آمیخته ایرانیهای  وان ساالران همراه آنان که با حاکمان تا  و دی
دند، مراکز ایران را  ، پس از پذیرفتن اسالمبو اسالمی جهان دینیبه یکی از   

دند بدل  لب، و کر م با چادرنشینان غا گسترش مهمی نقش همگا  این آییندر 
ژه در خاور ایران بازی کردنددر    . آسیا، بوی

اسالم ر میان فرقه های گوناگون مذهب   گرایش به ، بویژه از دوران آل بویه،د
هو ماعی ایران  های پائین اجت ر میان الیه  داشت و انیداراشاخه ی شیعه که د  

گام به  ز می شد،  نی ر اعراب  ر براب استقالل طلبانه ای د های  از آن برداشت 
م اف ایران. زایش یافتگا ذهب  پاره ای از  شناسان در میان آداب و رسوم م
یکی . تأکید می ورزند، سال زرتشتیکهن آیین بر حضور عناصر ایرانی ،شیعه

ژه  ا خلفای از جلوه های مخالفت ایرانیان با سیاست عرب ها در ایران و بوی ب
می کردند و آنان را کوچک  ری زیادی  ه با ایرانیان بدرفتا موی ک و نابرابر با ا

به شکل مذهب  گاشتند، این بود که ایرانیان اسالم را غالباَ   "حقه"خود می ان
  )142-1(.قبول کردند "انشعابی"بلکه به شکل ، سنی نپذیرفته

ان سوم تمدن ایران درآمیزی فرهنگی و  ماعی و ویژگی دیگر دور اجت
زه اقتصادی ی کوچ اقوام امواج گسترده . بود گسترده ایرانیان با مهاجرین تا
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رنشین ، می بایست 850 این دوران درازای سرزمین ایران را در  بهچاد  ساله
 پس از  ایرانفالتبه مثابه ی دومین و بزرگترین مهاجرت تاریخی به 

ریاییان هاجرت آ رهنگ .  ارزیابی نمودم ه مهاجرین تازه کم کم با ف ر چ اگ
ر تار،ایرانی درآمیختند و  ولی د ز تأثیراتی ژرفی پود و ساختارهای آن    برنی

مال و جنوب . جای گذاشتند ویژه در آسیای مرکزی، ش ها ب این مهاجرت 
گی  های اقتصادی گسترده ی  به بازتاب. داشتباختری ایران تأثیرات بزر

های پیاپی و .  در آینده بیشتر خواهیم پرداخت،مهاجرت کوچ نشینان یورش 
و گاه بسیار ویران کننده مهاجرین کوچ ن افیائی گسترده  شین دگرگونی جغر

دی زی، در پهنه ی سکونت ایرانیان نیززیا ر آسیای مرک  و میان  بویژه د
هایدر پی ویرانی سیستم های آبیاری . داشت در بررودان  و زمین 

ژهکشاورزی و کشتارهای پیاپی  ایران، بوی ور  گی از  در خا آسیای بخش بزر
گام از ایرانیان خالی شد گام به  هنه ی جغ،مرکزی  رافیائی سکونت اقوام  پ

زان مهاجرت ها افزایش گرفتایرانی کاهش یافت بخشی از مهاجرین .  و می
مان با  ایرانی که پس از حمله ی اعراب و در فواصل زمانی متفاوت همز
ز بنیان  در آینده ا کردند،  یورش چادرنشینان خاوری به هندوستان کوچ 

در آنجا نقشی همگون با صنایع و بازرگانی این کشور گردیدند و در گذاران 
ان زا" کی از نخستین گروه های مهاجر به امریکا  انگلیسی*"رئپدر در  ی

کشورساخت     )143(.، بازی کردندآن 
هاجرت ها در شمال باختری ایران و نیز درجنوب باختری ایران نیز  موج م

گسترده ی اقوام چادرنشین به . بازتاب های فرهنگی ژرفی در پی داشت کوچ 
فزون بر بازتاب های اقتصادی، عناصر فرهنگی ویژه ی کوچ نشینی را ایران ا

اه داشت ه همر خاوری  به دیسپوتیسم ،تقویت خشونت در سطح جامعه. نیز ب
مامداران  ه ز گرای و ب مرکز زه ای برای سرکوب مخالفین و نوینت  ابزارهای تا

                                                 
* Pilgri m Fath ers 
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ماعی  های پائین اجت ده برا. عرضه کردالیه  ی ساختن مناره از سرهای بری
مت هر پس از مقاو مامی ساکنین یک ش و کشتار ت دن مردم   و تندروی ترسان

اندیشانهای دینی و آزار و پیگرد  ه آن  از ،دگد ر حقیقت امر .بودگون  د
ر افراطی چاد عقیب هرگرویکرد  ر ت ک در ایران د ه از نشینان تر ه نشان ون

ذهب  است خلفای عباسی و در راستای گسترش م ر چارچوب خو ، د شعوبیان
14(.ه ی سنی بودچیر 4(  

ه دین اسالم که (این سیاستِ گسترشِ پهنه ی زمامداری با تکیه ی افراطی ب
های ایدئولوژیک این سیاست را فراهم می کرد و در حقیقت امر برای ) زمینه 

ر چارچوب  بودچپاول کشورها رزه با "، از یک سو د و مبا گسترش اسالم 
ران ر خاور ایران و هندوستان و از سوی"کاف های  د  دیگر در راستای جنگ 

رمانروایی سالطین عثمانی، در  دوره ی ف ر و بعدها نیز در  صلیبی در باخت
لی نوین از سوی زمامداران ترک  پیاده شد ای از برش در  )145(.اشکا پاره 

سیاسی با درون مایه ای -گونه ای از فقه دینی دولت عثمانیهای 
ر د کشی د برادر د که به  رون مرزها و درگیرهای واپسگرایانه پدیدار ش

14(.خونین در برون مرزها انجامید 6(   
می ده روستاها و شهرها ،دیگر بازتاب درگیری های پیاپی نظا انی گستر  ویر

ر مناطق کشاورزی بود ژه د م آبیاری، کمبود جمعیت بوی خالی شدن . و سیست
ان بلکه بازتاب ناامنی روستاها به،روستاها ورز کشا کشتار    نه تنها نتیجه ی 

مسلح بود درنشین  مالت پیاپی اقوام چا لیل ح در خاور ایران بسیاری از . د
هندوستان مهاجرت کردند و یا به  روستائیان زمین خود را ترک کرده و به 

ها روی آوردند درآمد از آن جا. شهر مالیات  اصلیکه   کشور از راه دریافت 
ه دست می آمد، کاهش شمار کشاورزان در  از محصوالت کشاورزی ب

اشت،روستاها دستگاه های فئودالی را در پی د ژرف مالی    .  بحران های 
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ده  دن ایران که بازتاب گستر ران سوم تم های برجسته دو ز ویژگی  یکی دیگر ا
انیان از  م به گام ایر ر گذاشتن گا ی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی داشت، کنا

از  ه ی برهبری و نیز تا حدودی  اید ش. دستگاه ارتشی و سپاهی بوددن
ه  انیان به شاخ رایش ایر  با  هاکه بر خالف سنیانشعابی اسالمی، ی هاگ

رخورد بیشتر زمامداران  ر ب ه داغی ه ی مسالمت جویان شته، پیشوایی همه سوی
دشمنی می ورززمامداران نوینبا جامعه را مطرح کرده و  از جمله ند، ید 

ری سپاهیان و واگذا انیان از رهب ری ارتش به بازتاب همین حذف تدریجی ایر
د از جمله. بود مهاجرین کوچ نشین رون از دوران این   به خدمت  باعباسیان 

ر سپاهغالمان ترکگرفتن  گسترش شد آغاز  د  و پس از یورش مغول ها 
دی یا وجود حذف ایرانیان از رهبری سپاهیان، که واکنش ترس و . فتزیا با 

ز به دبونگرانی و بی اعتمادی مهاجرین کوچ نشین نسبت به آنان  دلیل نیا ، به 
این  انیان در تمامی  کشور، ایر دی و سیاسی   رهبری ، سال850اداره ی اقتصا

دست داشت مور دیوانی را در  به وزرا و   و ساماندهی این امورندا
ان ایرانی واگذار گردید ر این برش . دیوانساالر مور بدین گونه د رهبری ا

دی دینی،اداری و دیوانی و  ا حدو ملدر کنتربیشتر  ت مستقی ر  نیان  غی ایرا  
  . باقی ماند

های پیاپی و سرکوب و خونین هاییورش  دن و  خشن   چیرگی به درازا کشی
را بر جامعه نمایان ، رفته رفتهقبایل کوچ نشین گی منفی خود  رهن  تأثیرات ف

ه م م دوران سومکرد که آن را نیز می توان ب  ،ثابه ی یک خصیصه ی مه
هویت و از . ارزیابی کرد کاهش روحیه ی بحران  دن اتکا به نفس و  دست دا

ه  مت های دلیران مقاو رغم  مبارزه، علی که خود یکی از عناصر پایه (مقاومت و 
ز سرزمین ایران  ع ا ه ساز دفا موزه ی کهن سال ایرانی و زمین ای فرهنگ و آ

ابر  ر بر و پایداری د ر طول هزاره ها  گانگاند و به شیوه ی برجسته و بی  بود 
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ای در دوسی بازتاب یافته استهنرمندانه  کار فر گرایشات )  شاهنامه شاه
ان و ناهتسلیم جوی داد   ر جامعه گسترش  ده را د   .امیدکنن

های پنجم و نهم هجری، ویرانی کشور و  تنگدستی و در فاصله ی سده 
ده نداری   پس از یورش که از زمان یورش اعراب آغاز شده وی مردمها تو
هجری سده ی سلجوقیان در های لخ در پنجم  غزان ب هجری  سده یو   ششم 

ر آستانه سده ی هشتم و نهم سده یو مغوالن در   هفتم و لشکریان تیمور د
ه بودهجری نسبت به زندگی ، ادامه یافت گسترش دیدگاه های بدبینانه ی   به 

1(. کمک کرد مانند تصوف،"این جهانی" گی تاتار)46   و مغولها در دوران چیر
انها ر ایر هندوستان و  بلکه ، نه تنها د نند  کشورهای خاور ما در بسیاری از 

تیجه ی ن در ،آسیای مرکزی و ترکستان و روم و مصر و نیز در افریقا
کم و بیش  دیانگیزه های  گی تصوف ،همانن . بودو انفعال نسبی  دوران شکفت
رایشبازتاب های گوناگون  ز سرنگونی چادرنشینان خاوری بر این گ  پس ا

مسایه مانددرازگاهی باز تا ،ایران و کشورهای ه  که  گرایش به تصوف)147(. 
م هایی نیز  گانگان گا رغم خصلت تسلیم گونه ی آن دادخواه بود و علیه بی علی

اشت، ه امتیازات  مانند آئین مانی بر می د گی برخوردار بود ک از این ویژ
را  و طبقاتی  و صنفی  گاشتنژادی  زی نمی  ،نادیده می ان امتیاز دینی را چی

و پود آندرشمرد، و  هی تار  عی برابر خوا   )148(. بودنهفته  اقتصادی و اجتما
د ،ویژگی دیگر این دوران ماعی و  گسترش فسا نزول اخالقی و اداری و اجت
 ایران در باورهای رچیرگی چادرنشینان عرب ب. فرهنگی درجامعه بود

گی معنوی ژرفی  ایران دگرگونی ایجاد کردیفرهنگ گی و چندپار  و دوگان
روی علیرغم آن با . ر کرد که بازتاب های آن تا امروز نیز پابرجاستپدیدا

محلی ایرانی کومت های  ر آمدن ح  و کم اثر شدن نفوذ اقتصادی و سیاسی کا
ر شالوده ی دستاوردهایاعراب بر ایران در دوران خلفای عباسی  بزرگ ، ب

دی و  گی دوراقتصا رهن  ، دوران شکوفایی که چندان دور نبود ساسانیه یف
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اقتصادی  د و رشد  ز ش کوتاه ولی ناپایدار ایران، برای چندی ادامه دوباره آغا
عی و سیاسی و . یافت گی و اجتما رهن ناهماهنگی های ف هنجاری ها و  نا

رون حکومت های محلی ایرانی ر د ه در (اقتصادی و تنش های تند داخلی د ک
و سوی روشنی در  برزخ باورهای گوناگون دست و پا می زدند و سمت 

و حتی جذب دیشمندان، دیوانساالران  ، ان عی، روشنفکران اجتما ه های پایین  الی  
های همیشگی سیاسی و نظامی ) شاهان نداشتند ه  دسیس و همچنین فشار و 

کرد عی را ژرف تر  ، بحران اجتما ز باختر زون بر . و اقتصادی خلفای عرب ا اف
نشینان خاوری از داخل هی(آن، فشار روزافزون کوچ  ان و در میان سپا

می و اداری مینه را برای ) در مرزهای خاوری(و از خارج) دستگاه نظا ز
م به ،تسلط خشن مهاجرین. ویرانی درازمدت فالت ایران فراهم کرد ه گا  گام ب

ه از  انجامید و و اجتماعی و اقتصادیفساد اخالقی و نزول فرهنگی  روندی ک
اب بر ایران آغاز شده بود، با نشیب و  فرازهایی به پیش دوران چیرگی اعر

ه ی ایران را رقم رفت و  غاز انحطاط جامع ریان آ با تسلط چنگیزیان و تیمو
  .دندز
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ساختاردردگرگونی  ماع- اقتصادیهای    یاجت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مانی در نخستین دوران تمدن ایرانیویس ها  همان گونه که پیشتر به ، دود
ه ای اقتصادی اختیم، ساختار پای عی ا-آن پرد  ایران را تشکیل جامعه یجتما

مان ماد آغاز. می دادند مان برپائی دود از ز  دوره ی فروپاشی این سیستم 
رفت و شد رفای بیشتری گ هی ساسانی شتاب و ژ دشا ر آمدن پا روی کا  و با 

ه روئیدرفته رفت ر روستاها فرا این .  به ساختار رو به گسترش تولید فئودالی د
ران باز هم دگرگونی در دوران سوم تمدن  رای  ، آندرازای شد و در ژرفت

رقیب بدل گردیدمناسبات ماسیون چیره و بی  ه فر گی عرب ها .  فئودالی ب چیر
ران کندی کرد، ،بر ای ایران را نخست دچار  الی در   رشد صورت بندی فئود

دی از  ر زیا گی شما و برد کشورگشایی خود و با اسارت  ا  چرا که آنان ب
زنان  ز  بهره گیریومردان و  کشاورزی و آبیاری و بخش های  آنان در  کارا



  در بستر تاریخ ایران
 

113

روری و پیشه وری و مع د و دندامپ پرداختن اریبدین گونه    مناسبات برده د
ا حدودی  را دندت مومی . گسترش دا م به جریان ع ما گام به گا آنان ا

دند دالیزاسیون در ایران کشانده ش اقتصاد ایران)149(.فئو های   ، یکی از ویژگی 
عی–ساختارهای اقتصادیو ی اشکال کهن پایداری و دیرمان  در  پیشین،اجتما

هادهای نوین  های که صورتین ه اب .بودکنار ن  ، به طور عمده فئودالیبافت 
هایِآثاردرکنار   دیگرگون  دودمانیِ و نشانه های برده داری و نیز ویس 

کوچ نشینان و نیز شهرنشینان باقی مان ره ای از  ند و به دشده، در زندگی پا
ایرانی. دادند خود ادامه تزیس لیسم  ر چه با فئودالیسم کشورهای ،فئودا  اگ

ری اشکال  باختری از و ماندگا دیدگاه شکل بروز و مؤسسات و مقررات 
، اما از چشم انداز سرشت ناهمسانی هایی داشتپیشین تولید اقتصادی 

ر همگون  دی با آن بسیا   . بوداقتصا
گر کشورهای خاور زمی ر ایران مانند دی دیگر ،ند مالک دولتی بر انواع   ا

کنار این مالکیت هایمالکیت در  دولت همچنین مالک ، فئودالی چیرگی داشت و 
وه بود می منابع  گی از مؤسسات آبیاری و  دیسپوتیسم شرقی و . بخش بزر

اری نیز اصلی ،تمرکزگرائی دستگاه زمامد مالکیت عمده بر وسایل   بر همین 
کنار مالکیت دولتی، مالکیت . شتگ استوار ، یعنی زمین و آب،تولید ر  د

عرب  مامداری  مین های کشاورزی در دوران نخست ز خصوصی فئودالی ز
نیزیاها  .  وجود داشت، دوران خلفای اموی، به ویژه توسط مهاجران عرب 

ر این زمین ها کار بردگان نیز بهره گیری می د  همانند زمین های دولتی از 
روزی خلفای عباسی ک)150(.شد مالکین ایرانی  با پی ا پشتیبانی  و ) دهگانان(ه ب

ائیان خاور ایران همراه بود ز روست های ،بخشی ا اب بر زمین   مالکیت اعر
رانی به  تا حدودیکشاورزی دالی بیشتر ساختار ای  کاهش یافت و دولت فئو
ر دوران ساسانیان .خود گرفت دالیسم که د در پی آن گرایش به سوی فئو  

زای کوتاه دریست اشتاب یافته بود، پس از  درا  نزدیک به صد رمانرواییف 
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درنشین عرب بودند، باز  بیشترساله ی خلفای اموی که  از میان قبائل چا
رفت ه . شتابان به پیش  هدر دوران عباسیان اگر چ  چیره، تولید کشاورزی وج

گان در  ر برد وز به شیوه ی گسترده ای از کا د امویان هن بود، ولی مانن
و بویژه د دروستاها  و کارهای سخت استفاده می ش در . ر امور آبیاری 

ده فروشان وجود داشت و خرید هر  و عراق بازار بر شهرهای بزرگ ایران 
گی و موسیقیدان و  و غالم جن ع برده ای از کارگر ساده و پیشه ور زبده  نو

ان ممکن بود ده و آوازه خو و رقصن زنده     )151(.نوا
مل اشکال فئودالی ،یران امابیشترین دگرگونی در ساختار اقتصادی ا  بر تکا

داخت ودالیسم . مالکیت پرتو ان ر آغاز دوران سوم تمدن ایران شکل چیره فئ د
. به صورت مالکیت عمده ی زمین های کشاورزی از سوی دولت آشکارشد

مالکیت دولتی شکل دوم مالکیت بالشرط  مالکیت خصوصی دهقانان در کنار 
م. ارثی بود از مالکیت فئودالی زمین در سده های هشتم و نه  گونه ی دیگری 

و آب به آن افزوده شد و آن وقف یا مالکیت مؤسسات مذهبی و خیریه ی 
گران انتقال یابد ه دی می توانست ب د که قابل فروش نبود و ن  )152(.اسالمی بو

د که  از مالکیت مشروط فئودالی در عهد امویان پدیدار ش همچنین یک گونه 
ر دوران عباسیان گست د و آن قطعه یا به زبان پارسی د نان "رش پیدا کر

و سرداران و "پاره مانروایان عرب  و آن زمین هائی بود که به فر د   بو
دآنانسربازان  می ش ه شکل موروثی واگذار  ر آمدن دودمان .  ب با روی کا

ایرانمحلی های  ر کنار امالک دیوانی دولتی و سلطنتی و ،ایرانی و ترک در   د
ع و و ضیا رِموقوفه  مالکان و خرده مالکان  غیا علق به  گانان( مت گام به )ده  ،

ه شکل  ری قطعه به رسم اقطاع بدل شد و این واژه یا ب رسم واگذا م  گا
ایلخانان و یا تیول در دوران تیموریان و حتی پس از  ورغال در دوره ی  سی

ا حدی با  ان ت و"آن در ایران گسترش یافت و آن را می تو در فئودالیسم "فی  
مانند دانستباخت ه اوج . ری ه خود رشد سیستم اقطاع در دوران سلجوقی ب
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1(.رسید ع)53 رضی در سده های میانی است که ، اقطا مالکیت ا  شکل چیره ی 
رابر  کردن ازرف نظرصگام به گام بر پایه ی  دریافت  درآمد زمین در ب

مات سپاهی گان سیاسیمیان اداری –خد و سرکرد رتشی–شاهان  گسترش ،ا  
های با. یافت کاهش تدریجی زمین  زتاب افزایش واگذاری زمین به این گونه، 

های مرکزی از سوئی و  دن حکومت  کم توان ش د آن  دولتی و در پیام
گر بود ز سوی دی    )154(.گسترش نقش سپاهیان در ساختار سیاسی ا

های دودمانی ژه ای –در وضع ویس  روستائی که به زندگی خود به شکل وی
می دادند نیزاز مالکیت فئودالی اد ه  ر این .  دگرگونی هائی پدید آمد،ام د

د زمین مبو ز اعضای ویس،روستاها به دلیل ک ها بخشی ا  از ، ناگزیر بودند 
ورزی تهیه کنند کشا ر دوران خلفای دچون . اطراف روستا زمین برای 

د و این  وبی زمینان بسیار بو د ازافراد عباسی شمار کم زمینان   نمی خواستن
ر زمین های کشاورزیکشاورزی دست ب  با  از سوی آنان،شویند، کار د

و یمسهم یک چهار ر شد سوم و غیره ک  ری زمین از . بیشت سیستم واگذا
ری را در پی داشت،سوی زمینداران بزرگ به روستائیان در .  رسم اجاره دا

ه ی سیستم فئودالی ، عباسی دورانِایرانِ های دودمانی در چرخ  بیشتر ویس 
و رفتند و  ر گ و دهگانان و قطعه داران شدندقرا زمین وضع . ابسته به دولت 

ر  : این برش بدین گونه بودهای کشاورزی از دیدگاه پرداخت مالیات د
دند، نخست  غلب دولتی بو هائی که خراج می پرداختند و ا مین  زمین دوم ز

و سوم هائی که یک دهم محصول را می  دند  مامی و یا دا زمین هائی که از ت
مالی از    . ات معاف بودندبخشی 

ز امالک روحانیون بزرگ، موقوفات، و پیش از همه  ری ا های بسیا زمین 
ها بودند،سادات یا اخالف راستین  یا ادعائی پیامبر ز گونه ی این زمین   . ا

د توان اقتصادی روحانیون از  رش د با  بویژه بخش سوم زمین ها در پیون
ر بود رخوردا ز یک سو زمی. اهمیت ب ه که ا های دین ساالران بدین گون ن 
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ز سوی دیگر با پیدایش موقوفه ها شمار  دال و بزرگ افزایش یافت و ا فئو
ر شد ه رفته بیشت ات. آنان رفت ) بازماندگان محمد(افزون بر آن زمین های ساد

د و تا حدودی نیز گسترش یافت ده مان نخور 15(.تقریبا دست  5(  
ه استوار ر مزارع ژه ب  بود و این شیوه از سیستم تقسیم محصول در ایران بوی

نیان تا اصالحات ارضی شاه هایی،دوران ساسا گونی   در ساختار ، با دگر
ری بازی کرد روستاها نقش چشمگی ر ایران پس . اقتصادی  رعه د سیستم مزا

هائی  عراب بر ایران و روی آوری ایرانیان به اسالم دگرگونی  از چیرگی ا
ه که از و.  ولی درونمایه آن بازماند،یافت ع به معنای با مزارع اژه ی عربی زر

وضع معین سرچشمه می گیرد،  ر  ا قرارکشت ب ذاشتن ی ا قرار گ هم کاشتن ی
ارای سه ویژگی   نخست اینکه محصول میان کشاورز و مالک مشاع :بودد

می شود و  ه محصول به دست آمده تنها میان دو طرف بخش  ، یعنی اینک است
کس دیگر روشنی د. نه  رعه زمان  مونه یک سال یا ،ارددوم اینکه مزا  برای ن

اری .یک سال و نیم ره برد ه باید توانائی کشت و به مزارع  سوم اینکه زمین 
و آبی نیز درآنجا باشد د  ه باش اشت 15(.د ه آئین اسالم)6 ره ، بر پای از به  خراج 

دالی جدا دفئو گفته  بو ه همیشه  ده می  و در مزارع ه خراج بر گردن دارن شد ک
 از هم )دوران ساسانیانتا (انه تا پیش از اسالمبهره ی مالک. ی زمین است
ا نبود و ب گویا کم کم دو دیجد کشی از  گونه  ره  شیوه ی جداگانه ی به

 )157(.روییدخراج فرادادن  بهره ی فئودالی و  پرداختیعنیکشاورزان 
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های آن رهایی از وابستگیکوشش برای    و دشواری 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مویسرنگونی خلفای  روا محلی ایرانی و  زسازی ،ی کار آمدن دولت های   به با
مید د ایران انجا  با کوشش همه مولدهنیروهای پیشرفت در این دوران . اقتصا

هایی اقتصادی ر پی  .اجتماعی از چیرگی اعراب در هم آمیخت-سویه برای ر د
مانند ، دوباره ی ایران نسبی واستقالل اج و عوارض  نخست اینکه دیگر خر  

دگذشته پرداخت رسی در داخل به بهره برداری می  ه در  نمی شد و  ز جمل ، ا
های .آن آبیاری و گسترش  سیستم بازسازیخدمت ر پیامد آن زمین   د

مسایگا. گسترش یافتکشاورزی   یورش ندوم اینکه در این دوران از سوی ه
های  ویرانی  ز  های داخلی نی ویرانی به وجود نیامد و جنگ  و تاخت و تاز و 

در پی ن رامش . داشتبزرگی  برای نمونه در کاریزهای کرمان در پرتو این آ
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گاه به 125آب را به فاصله ی  ری می رساندند و ژرفای آنان   متر 90 کیلومت
رسید کارگیری هر .می  م های آبیاری و ب دن هر چه بیشتر سیست ده ش  با پیچی

ریز و چاه،  ز رود و کا ده ا رفته ش گونه آن، یعنی جوی و نهرهای گ چهار
ر این دوران از رودهای کارون و . باال رفت زمین های کشاورزی بازدهی د

دی به  ها نهرهای بسیار زیا رود و دیگر رود رود و زنده  هیرمند و هری 
کشیده شد دها و بندها و بندهای متحرک . زمینهای کشاورزی  همچنین س

ها ساخته شد و ) اکلوز( مجاری ویژه برای جریان آب در زمان طغیان رود و 
های زیرزمینی و ساختن شمار زی ورزیده برای جستجوی آب رشناس  ادی کا

ها و دیگر کارهای آبیاری به کار گرفته شد ساختن آسیاب به یاری . کاریز
های تازه ی  جانوراننیروی  ه  ، مبارزه با ریگ های روان، کشت گون

دم و ارزن و  و گن و جو  ه برنج و مرکبات  ز آن نمون ورزی ا کشا محصوالت 
و زعفران و سردسیری حتی کتان   و بادمجان و درختان میوه ی گرمسیری 

و گ کشت خرما  ، گسترش  های داروئی و پیشرفت یاه در ارتفاعات باال
ری دستاوردها،دامدا 15-159(. بود از نمونه های این  8(   

ده به شیوه ی  ر فارس به طور عم مونه د سیستم مالکیت در این دوران برای ن
ها. اقطاع بود  در .ت آل بویه به لشکریان واگذار می گردید از سوی دولزمین 

ائی حکومت سامانی وهخراسان نیز زیر فرمانرو در . رده بود گست همین شی
رغیرموروثی بودخراسان اما اقطاعات  گام به گام به شیوه ی اقطاع ندبیشت  و 

هنوز مساحت زمین های دولتی زیاد بود، . ندموروثی تبدیل شد این زمان  در 
د رو به کاهش می رفت رشداگر چه رون ری از اراضی  . آن  در فارس بسیا

متعلق به شاه بود و او این زمین ها را به صورت موروثی به روستائیان 
ره مال االجا و از آنان  کرد  می  ر  دی یواگذا از محصول می ، نق می   یا سه

رازگاهدرهمین دوره بود که فرایند . گرفت ائیان آزاد د  تبدیل اکثریت روست
اب هاایران به و گان فئودال  16(. پایان یافت،ست 0( 
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ان محلیرشد مناسبات  لی و استقالل مالی و نیز نظامی اقطاع دار ه از ،فئودا  ک
غاز شد،  ه آ ه یزمان سامانیان و آل بوی  اقتصادی برای ناتوانی دولت زمین

ا فراهم کرد ه. مرکزی ر رابر بدین گون ه ی ضربه پذیری ایران در ب  درج
زونی باال طرز  بهچادرنشین،همسایگان  اقتصادی و . رفت روزاف اتوانی  ن

در منطقه ی پرت مرکزی، که بتواند  و سوق نشسیاسی و نظامی  یک دولت   
گون را یکپارچه و ، اقوامالجیشی فالت ایران گونا ه   و توانمند رهبری همبست

دها تا ساسانی ها(کند دوران ما ده شدن اشغال )مانند  ، از مهمترین علل سا
از گانپیاپی ایران  گسترده ی .  گشت سوی همسای مانند و  ویرانی و خرابی بی 

دولت صفوی  ر آمدن  روی کا ا  ک دوران طوالنی تاریخی ت پیامد کشور در ی
عی آن بود را برای .طبی روزافزون  نظام الملک در دوران سلجوقیان این خطر   
دی و ،آینده ی ایران های اقتصا ه  و بی آن که به زمین می دید   تا حدودی 

گزیر ها ی اجتماعی نا ی های تاریخی دگرگونی های بنیادین الیه ها و ساختار
ه طور جدی  د  تالش بپردازد،ب مت مرکزی می کر کو بر را پایه های اقتصادی ح

ده ی دولتی واگذاری حقوق او خواستار .  استوار کندبنیان مالکیت گستر
 در ،ان باز ستادن زمین ها از آن،محدود به اقطاعداران بود و در صورت نیاز

رخورد نادرست با کشاورزان را د ،صورت ب 1(. می کردپیشنها 61(   
ها روند تقسیم فئودالی،در دوران سلجوقیان  همچنان ادامه یافت و  زمین 

هم افزمساحت  ه زیان زمین های دولتی باز  اقطاعی ب های   در .وده شدزمین 
گردآوری خراج به دست اتابکان و اقطاع های  و دیگر فئودا دارانپی آن  ل 

ات محلی افتاد و  هادها و ادار وجود تمامی ، مؤسسات دستگاه مرکزیو ن با 
زیر برجسته ی دولت سلجوقی و دیگر  ملک و م ال تمرکزگرای نظا تالش های 

غازیددیوانساالران و  وزرای ایرانی،    ارگان بدین گونه. روند فروپاشی را آ
اج اهمیت خو دست داد و های کارآمد مالیاتی پیشین مانند دیوان خر د را از 

احی به آنها  ه ای به وجود آمد و درآمدهای پاره ای نو مؤسسات خلق الساع
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در پیامد . داده شد روئید و  گام به گام به تیول موروثی فرا اقطاع  در این دوران 
ه فئودال ها و  دستی آن تابعیت و وابستگی بیشتر کشاورزان ب نداری و تنگ

و شر ری گرفت  زه وستائیان ابعاد بزرگت عوارض و خراج های ویژه و تا مار 
16(. شدافزونی فئودالی روز به روز  مانند )2 ها بر ایران  غول   چیرگی م

ها به ویرانی صرف نظرکشورهای دیگر،  ره ای برش های تاریخی، نه تن  از پا
کشور نیز ،بیشتر انجامید دی  د کرد و آسیب  بلکه به توانائی اقتصا دی وار ج

ز درجه ی بهره کشی ر  خشن ا ز چشم انداز ا.  باز هم باال برد،کشاورزان راکا
مت خود، فرهنگی اما کو نوع ح های  می ویژگی  ا تما ر تاثیر  سلجوقیان ب تمدن زی

1(.قرار گرفتندایرانی  63(   
مراتب فئودالی و ،در دوران زمامداری آنان  اشکال مالکیت فئودالی و سلسله 

مالیاتی شرفته تری به خود  اشکال پی هاسیورغالبافت و  مصونیت های 
مین به شیوه ی اقطاع موروثی . گرفت مان واگذاری ز سیستم سیورغال که ه

عافیت ،فزون بر معافیت مالیاتیا ،در برابر خدمات لشکری پیشین بود ز حق م  ا
د ر ش رخوردا ه همه ی .قضائی و اداری نیز ب های بدین گون ان زمین   کارگزار

د،سیورغال می ش رنده ی آن تعیین  ز سوی دا او پاسخگو بودند ا و تنها به  . ند 
و هم به روحانیون بزرگ  دین ترتیب درسیورغال که هم به بزرگان لشکری  ب
الیزاسیون  دیل شد و روند فئود مالکانه تب میشد، خراج دولتی به بهره ی  داده 

ر. باز هم ژرف تر شد دولتی با شتاب کاهش ،از سوی دیگ مین های   مساحت ز
ینداران موروثی و بالشرط و موقوفی که  شخصی یعنی زمنیافت و مالکی

دند  زرگ تبدیل ش مالکین ب دند به  ر شده بو عافیت برخوردا  اندک اندک وازم
دند د دارای سپاه فئودالی و ادارات و مأموران ویژه ا ی گردی توانایی و . خو

ما تقسیم زمین ها و ها سیورغالاناستقالل صاحب   چنان زیاد بود که تنها اس
ری معافیت  کومت مرکزی صورت می ،های مالیاتیواگذا  از سوی سلطان و ح

مر  کند، ناچار بودشاهگرفت و درحقیقت ا ها را پیاده  16(. خواست های فئودال  4(  
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دی و یورش ده ی ساختارهای اقتصا  پیاپی  هایعلیرغم ویرانی گستر
، به امور بازرگانی داخلی و خارجی  رنشینان  کمتری آسیبهمسایگان چاد

د های محلی درحقی. شد وار ر دوران حکومت  قت امر شکوفائی بازرگانی د
رآیند آن کی،ایرانی و در ف و نیز بان مورمالی  هائی ، گسترش ا لوده   بر همان شا

گسترش مبادالت  ر چند هزاره ی پیش از میالد به  ز آن د د که پیش ا استوار بو
ز آن در امپراطوری های ماد تا ساسانیان انجامیده ب دولت ایالم و پس ا . وددر 

اه بازرگانی خاور و باختر و ارتباط گسترده  ان در ر ژه ی ایر با جایگاه وی
های     . این شرایط را فراهم کرد آن زمانجهانتمدن 

و پس از  پرداختند  ه همکاری نزدیک با سردمداران تازه  بازرگانان خیلی زود ب
ر ایران گی اعراب ب کومت خشن ،چیر ر دوران ح گروهی بودند که د  نخستین 

رویدندخلفا زود به اسالم گ گانان. ی اموی به سازش تن دادند و   ،برای بازر
کی از و ی راههای بازرگانی  ری از  م پاسدا هاامنیت  وجود امور مه اه  ر ر  برای د

محصوالت بود این آن چیزی بود.انتقال  ر سلطه ی خشن امویان و  که   زی
زنویان و چنگیزیان و تیموریان چادرنشین نیز  این وجود با . امکان داشتغ

رویه،استبداد خشن و بهره کشی بی  ا از بازرگانان  نیز    مصونیت فردی ر
د و  نابراین سلب کر و پول ب د کاال  کت آزا و حر مایه  امنیت الزم برای تراکم سر
اهم نبود ر خالف . فر اشت و فئودال ها ب د د در اروپا این شرایط بیشتر وجو

ر نبود،ایران ر شه و نفوذی نداشتند و شرایط ه د د ساختارهای   برای رش
مایه  ه وری، تراکم سر و پیش د و علم و فن، بازرگانی  و نیروهای مول دی  اقتصا

مایه ی صنعتی و گسترش ما ه ی تجاری به سر راروئی سرمای ورها نو ف وفاکت
روستاها ها و  هر د میان ش د و ست هم بود،و افزایش دا   .  فرا
ه وری همانند کشاورزی ری بود وضع به گونه ی ن،در زمینه ی پیش . اهنجا

ه وری در و پیش رنشیب و فرازی را  رشد صنعت  مان مسیر پ م، ه دوران سو
ه بودطی کرد که کشاورزی ایران کوفائی . پشت سر گذاشت ران ش  کوتاه دو
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 چادرنشینان و سرنگونی  نوین با موج یورش های، پیشه وری در ایرانمدت
کش  رو ه ف محلی ایرانی روب ددولت های  انها ه ی خر و در نتیج بی شهرها و  

رهای پیاپی و  منیت بستن کشتا عوارض سرسام آور و نبود ا ها و  مالیات 
ر دوران ای های دوباره د ره ای از بارقه  رغم پا دی، علی این بخش خانان، لاقتصا

کی دچار اسفنا ه همان سرنوشت  دب ه آن ش ران ب د دچار که کشاورزی ای ه گردی
گونه که در آینده ی تاریخ. بود ران در پیامد آن همان   روند، خواهیم دید ای

عتی  مایه ی مولد صن  . شدتقریبا دچار ایست فراروئی به سر

ران  ر ای د د کیرش محلی به اوج ،پیشه وری و امور بان  در دوران حکومت های 
وردهای پیشین. خود رسید دستا ژه در دوران ساسانی ،رشد این امور بر   بوی

های گاه  ر آن کار گاه تا یکه د د صد بزرگ که  ر را شامل می شد کارچن ، گ
ها . استوار بود و گسترش داد و ستد و یونان  روم  های دیگر با چین و  تمدن 

گسترده تر  وجهان ز هم شتاب  تبادل هر چه  ا با با آنان، این پروسه ر
ری بخشید ده ی دهم میالدی.بیشت در س  زربفت به ، در پرتو این امکانات 

ر زیاد  و اصفهان وو مقدا  مناطق  شوشتر و دیگربرای صدور در نیشابور 
د ری و اصفهان و فسا و . تولید می ش و  ر شیراز  ابریشمی د منسوجات 

و فارس وخراسان تهیه می  ز شهرهای خوزستان  ری ا کتان . گردیدبسیا
ای ، . شهرهای فارس مشهور بود ، پارچه های پنبه  های کازرونی ولید عدل  ت

وعات مسی و برنجی و نقره ای و طالئی،صنایع نساجی ولید مصن  ، اسلحه، ت
گاه ها و بازرگانی ، گسترش بندر ز معادن   . مانندی داشت رشد کم ،استخراج ا

ه از بنادر دوران  بلّ ر اُ در زمینه ی بازرگانی برای نمونه، می توان از بند
م  و بصره نا ز یورش اعراب دوباره ساخته شد  رد که پس ا م ب ساسانی نا

و باختر ای و خط اتصال میان خلیج فارس  رفت  ر نتیجه ی باال )165(.ران بودگ  د
و همکاری  کت  گانان گرایش به تشکیل شر گانی، بازر دن حجم مبادالت بازر بو

  .های مالی داشتند
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ویژه در دوران حکومت های محلی ایرانی  ه جائی رسید که ب رشد بازرگانی ب
تمامی دریانوردان،سامانی و آل بویه اَ  گانان در کرانه ی خلیخ  تقریب  و بازر

نند دوران ساسانیفارس ر دریا تا دریای  ما  ایرانی بودند و به تجارت و سف
ز د و با و چین می پرداختن دوستان  گانیمدیترانه و عربستان و هن  خلیخ ر

ر کنترل  و پنبه و . آنان بودفارس د مان غالت  مناطق در این ز ایران به این 
رنگ ه و کتان و کنجد و  وه روغن  می ما و انواع  و کشمش و خر هی  ای گیا

و شتر  و  روها  وعطریات و دا وشکر و ابریشم خام  جات و شراب و عسل 
و سرمایه برخی از . اسب صادرمی کرد دند  انی بسیار دارا بو بازرگانان ایر

اآنان بر ر ب محصوالت .  خراج یک سال و نیم استان فارس بوداب عالوه بر 
م ،صنعتی ه های مه و فروش بردگان بود که آنان  یکی از رشت بازرگانی خرید 

هندوستان و  و دشت های ترک نشین و  روپای شرقی  را به طور عمده از ا
دند افریقا می آور 1(.بویژه از  66 (  

و در  زیادی یافت  شهرهای ایران که از دوران مادها تا ساسانیان گسترش 
 ی زمینه ،آن جدائی کشاورزی و پیشه وری از دوران ایالمی ها آغاز شد

و دهمرشد راهم کرد شهرهای فئودالی پررونق سده های نهم  ه ی . را ف  پروس
 گویا بدین شیوه بود که ،دگرگونی در بافت شهرهای ایران در این دوران

عرب  ایرانی و دارایان  گی زمینداران  نخست بخش کهنه ی شهر که جای زند
زرگانی و صنعتی شهر که در کناره ی شهر قر،بود ار داشت  به بخش با

د. منتقل می شد راین دی بخش قدیمیاین ف  شهر و رشد بخش  کم کم به نابو
روپاشهرهای ایرانی این دوران از شهرهای .  می انجامیدتازه  بزرگ تر و ا

دند ر بو 1(.پرچمعیت ت عی پیشه وران در شهرهای ایران )67 اجتما زمان   سا
روپائی تفاوت دا مان های کهنه اصناف دارای ساز. شتظاهراَ با کشورهای ا

ر بودبودندی باختری ن ره ای رشته ها بیشت از .  و گوناگونی پیشه ها در پا
ان گسترش مناسبات پولی و بازرگانی در  گر در شهرهای ایر سوی دی
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ه  با شهرهای فئودالی باختر کم ،مقایس ر احل نخستین و میانی آندستِ   ، درم
ر  16(.بودبیشت 8(  

اندر پی یورش و مهاجرت پیاپی اقوام  رنشین آسیای مرکزی به ایر  از ،چاد
زنویان تا روی کارآمدن پادشاهی صفوی در حدود سال   ،1500دوران غ

د ایران،نزدیک به پانصد سال ر اقتصا درنشین د  بیشتر  بازهم نقش عناصر چا
 به آسیب و با گسترش چراگاه ها و نابودی زمین های کشاورزی و دش

های آبیاری، اقتصاد کشاورزی ز وان یسیستم  پژوهشگران . دیدان فرا
گونی دارند گونا در ایران دیدگاه های  رنشینی  گسترش چاد برای . درباره ی 

ره  مت ایران و پا کو ره ای آن را نتیجه ی چیرگی چادرنشینان بر ح نمونه پا
دستیای آن را بازتاب نداری و   ناشی از کم آبی در ایران می بینند، که در تنگ

ه دست  ها برای ب ر پی آن توده  ع طبیعی مورد نیاز ناچا دن مناب  نقل و بهآور
د کان بودن و کم آبی را در پایداری و . م ده با این که نقش عوامل طبیعی  نگارن

عیین  ر آن است که عامل ت گاری جمعیت کوچ نشین ایران مؤثر می داند، ب ماند
وه اقتصادی ان–کننده در گسترش دوباره ی این شی د ایر  در اجتماعی در نج

دن،دوران سوم ژه از چیرگی  تم   باختری و خاوری چادرنشیناندرازگاه بوی
ه است مسایه بر ایران نشأت گرفت    .ه

ر این برش تاریخی می توان  زه های افزایش توان کوچ نشینان د از میان انگی
کرد عامل اشاره  نخست افزایش شمار چادرنشینان با مهاجرت : به پنج 

نان، دوم کوچ گسترده به فالت ایران و برتری شماری آنا ن بر ده و شهرنشی
دلیل نبودِ امنیت در  م ایرانی به  اقوا نشین شدن اجباری بسیاری از 

ران نیز روبرو می شویم(روستاها  ،حتی با موج مهاجرت به خارج از نجد ای
مونه به سوی هندوستان غال زمین های های کشاورزی از )برای ن ، سوم اش

گاه ها که  به زیان زمین های کشاورزی بود، سوی چادرنشینان به عنوان چرا
دیمی و آبی به دلیل تاخت و  چهارم کاهش بهره وری زمین های کشاورزی 
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ری و نیاز به جابجایی مکانی برای تامین  م آبیا و آسیب ها به سیست تازها 
و هوایی و کاهش  های آب  و پنجم دگرگونی  نیازهای زندگی روزمره 

و دری و نهرها  و خشک شدن رودها  ه هابارندگی    . اچ
روند  هوایی را در این  های آب و  رنده تاثیر عامل کم آبی و دگرگونی  نگا
ره پدید  ها یکیا می داند، چرا که از سویی این دگرگونی  مل دیگر  کمتر از عوا
ویژه ی  های  وه  رانی نجد ایران با شی ام ای در درازای هزاره ها، اقو نیامدند و 

، به خوب رنشینان گی چاد ا پیش از چیر مقابله خویش ت ی با دشواری کم آبی 
و شهرنشینیاز سوی دیگر ب. کرده بودند نوین ده  نا ا دستاوردهای  ، هما

ری و  وین کشاورزی و سیستم های آبیا کوددهی و بارآوری و ابزارهای ن
رفته بهره وری زمین  رنشینان، رفته  ، تا پیش از تاخت و تازهای چاد ره غی

ه بود ز و اصفهان که در این دو نمونه. های کشاورزی افزایش یافت  ی تبری
و در  دی در امان بودند  دوران از گزند یورش پی در پی چادرنشینان تا حدو
هایی بیش از  ولیدات کشاورزی در همین برش به دستاورد زمینه ی ت
گانه  هار د، نشان از آن دارد که نقش عوامل چ کشاورزان اروپایی دست یافتن

ره اشا است)بجز دگرگونی آب و هوایی(ی مورد  باید توجه .  سنگین تر بوده 
مش یکی از  ه دلیل نبود امنیت و آرا ه برای نمونه در همین زمان، ب داشت ک

رین و پر آب ترین بخش های ایران که بزرگترین ) خوزستان(حاصلخیزت
و ویران  گام به گام به صحرایی خشک  تولید کننده ی شکر در ایران بود، 

  .تبدیل گردید
نیز فرآیند در زندگی شهرهای فئودا مسانیلی  ان تازه ی  باه  حضور زمیندار

ر از  ر بیشت دال که اینبا ده می مغول و ترک چادرنشین عرب وفئو ، دی دند بو
عی و اقتصادی  ونتخش کاهش امنیت و افزایش هرج و مرج و .شد اجتما

د ، اینکه این روندبازتاب روشن. پیامد آن بود راین گانه  جدائیف  بخش های سه 
زرگانی  و پیشه وری و  کشاورزی ی د و پروسه ی استقالل آنانبا  و  شد کن
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و واپس ماندگی  های فروپاشی اقتصادی  ه کشورهای کشورزمینه   نسبت ب
ماروپا و گاه نابودی . گردید فراهم یی، کم ک ها  ویرانی های پی در پی شهر

، رشد بازهم کندتر نیروهای  و پیشه وری ز شهری بزرگ بازرگانی  کامل مراک
نایی دم افزایش عمولده و  دی -مالیتوا ه وری و صنعتاقتصا  و یبخش پیش
ر آن. را انگیزه شدبازرگانی  ز،افزون ب این برش پانصد   بویژه در پاره ای ا

رفتن از آن جمله بود .  کردندنیز نقش بازیی ساله، عوامل دیگر از میان 
گانان و پیشه وران شهری، وزن  از روستاهای طرف تجاری بازر ری  بسیا

و خودگردانسنگین  و ل ها اقطاعات و سیورغا، چادرنشینیی اقتصاد بسته 
گی اقتصاد فئودالی خودگردانپیدایش ملوک الطوایفی ویژ ا  این دگرگونی .  ب

می انجامید،  به کاهش نقش بازرگانی داخلیها مایه در   به پروسه انباشت سر
کشور  د  گرایش به اقتصاد طبیعی را در جامعه آسیب می رساند و اقتصا

1(.کردمی تشدید  69(  
ان حکومت در دور و بازرگانی   گر چه هر دو زمینه ی پیشه وری 

رنشینان در ،چاد ان زیر رهبری سنجش  ز دوران سوم تمدن ایر  با آغا
و ژرفای آن متفاوت بوددیدجدی آسیب حکومت های محلی،  گستره  . ، ولی 

ر دوران خلفای عرب ه د ماهیت،همانگونه ک ا به  گانان بن د بازر  مقتضیات  و خو
د، در دوران ،اقتصادی   خیلی زود با پیروزمندان عرب به سازش دست یافتن

ه مغول  زرگانان بزرگ ب ژه با بازرگانان، بوی رنشینان خاوری نیز  حکومت چاد
ره  د بازرگانی، پا دست دوستی دراز کردند و با شریک کردن آنان در سو ها 

دند ریافت کر عافیت های مالیاتی د گسترش شیو.ای م اری در  با  ه ی برده د
د، آناندوران مغول گانی بردگان شریک شدن  بلکه در هنگام ، نه تنها در بازر

گرفتند  وسائل نقلیه می  ان دولت از مردم آذوقه و  لخانان و سفیر ای ر مانند  سف
کسته و رباخواری می  ان و ورش روستائیان ناتو ه وام دادن به  و ب

17(.دپرداختن 0(  
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از ی روستاها و خرابی زمین های کشاورزی و به دلیل ویران،با این وجود
ر افتادن ریکا اخلی ، سیستم های آبیا رهای د  زیادی گزند به گستره ی بازا

ها از ر طبیعی  وارد شد و شهر های بازا دی  هری و فروش در آبا کناره ی ش
ز زمین های کشاورزی. محروم شدندپیرامون، تا حدی  درآمد دولت ا  ،کاهش 

ر پی ر ب گین ت ر سن و بازرگانان انجامیدبه فشا این در نتیجه ی . شه وران 
مالیات سیاست، ان حکومت مغول ها عواید عمده ی خزانه ی دولت از  دور  در 
ر. شهری به دست می آمددریافتی   بر تمامی ،در این دوران برای نخستین با

روشی گانی و خرده ف م ،کارگاه های صنعتی و بازر  بسته "تمغا" مالیاتی به نا
گانی  دریافت.شد ر پیشه وری و بازر گباری ب زتاب مر ها با مالیات   گزاف 

 بازرگانان و پیشه وران ،"طرح" با مالیاتی دیگر به نام فزون برآنا. داشت
ز کشاورزان می گرفت،ناگزیر بودند اج ا دولت به رسم خر را که  ری   ، خواربا

ر از قیمت باز اری کنندارچهارتا پنج برابر گرانت نتقال هم چنین برای ا.  خرید
کشور،دروندر کاال  عیین شد و   اخت  حقوق گمرکی یا باج ت آن به پرد

ز  میل گردیدبیشتر بازرگانان بزرگ و نی وضع پیشه ورانی . به پیشه وران تح
لتی که اسلحه و لباس و لوازم سپاهیان  های دو رخانه  و در کا ده  که برده ش

ر سختتر بود د، بسیا می کردن ه های دولتی ا. را تهیه  ی که در سال کارخان
د و کارکنان1320 دی در ایران پدید آمدند، ملک دولت شناخته می شدن   میال
دندآنان  ده بو 17(.نسل در نسل بر 1(  
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وان گفت که گونه ی فشردهبه  با سرنگونی دودمان ساسانی و چیرگی  می ت

دشا در برشاعراب بر ایران تا آغاز پا ، بویژه   پانصد ساله ی هی صفوی
رنشینان خاوری مانروائی چاد ها به مهمترین نیروی مولد اقتصادی ،فر  نه تن

ورزی  کشا  وارد شد، بلکه پیشه وری به غروب شکوفائی آسیبکشور یعنی 
دخود نزدیک  ا سازش میان بازرگانان و گردی  و اگر چه امور بازرگانی ب

مندان چادرنشین از،پیروز دی باال  کمتر  د دو رشته ی اقتصا د و در گزن  دی
و  کاروانی  دلیل امنیت راه های  ه  ز برش های تاریخی ب ایست پاره ای ا

نظامی ری های  ناامنی ها و اجحافات ،درگی  تا حدی شکوفا نیز شد، ولی 
رنشینگوناگون فئودال های تازه ه ی  ی چاد ز انباشت سرمای چشمگیر ، ا
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مبازرگانان ری کرد ه ر ا.  جلوگی ز درآمدهای به ین برش بد خش بزرگی ا
ه دستدست آمده  د داخلی، ب د که از اقتصا مت هایی افتا تنها به فکر به " حکو

کوتاه مانی  دند"دست آوردن ثروت در ز دی کشور  بو  و به رشد اقتصا
  . اعتنایی نداشتند

رنده در بررسی دوران دوم تمدن ایران به چهار ویژگی ساختار اقتصادی  نگا
 کرده است که نقش آنان در دگرگونی های دوران سوم تمدن ایران اشاره

ه ساز دیرپائی   در این میان . زمامداری بود تمرکزگرایبافتایران نیز زمین
مبود آب، یورش و سه عامل، یعنی  ری زمین های کشاورزی و ک دشواری آبیا

اری ومهاجرت همسایگان  رجی و پاسد ویژه ی ایران در بازرگانی خا  جایگاه 
روانی، در مجموع خود بر روند دگرگونی هااز را   تأثیر پیشین را،ه های کا

رم  تنها.گذاشتند و نفوذ شاهان ، هماناعامل چها نقش  و دستگاه دیوان  
کشورساتراپی -ساالری اشرافی ره ی امور   در نتیجه ی رشد ،در ادا

وه ی  کشاورزی به شی لی و گسترش واگذاری زمین های  مناسبات فئودا
و و سی ع  هان ورغالاقطا انی شا و  سستی در ساختار دولت مرکزی و ناتو  

دار مرکزی ا سنجش در اشرافیان زمین د گذشتهدولت های ب انمن ، دچار  تو
  .دگرگونی گردید

گردید مامداری مرکزی، دچار دگرگونی  گی اعراب بافت همگون ز در . با چیر
ر دوران هخامنشی، در بسیاری  سیستم حکومت داری پیشین به ویژه د

هنان باال و نوا مایندگان کا مچنان حکام پیشین و شاهان کوچک و ن حی ه
ع ساتراپ بودند ولی آنان وابسته و تاب د داشتند،  در این . پیشوایان قبابل وجو

ماندهان و سران لشکری بود نظامی ساتراپ نشین ها تابع فر روی  . میان نی
ر کار یک و ب می کردند  دیگر زمامداران کشوری و لشکری در کنار هم کار 

محلی و . نظارت داشتند هان  مور کشوری در دست شا در ساتراپ ها ا
اری  ری یا فرماند کل استاندا ه به ش زرگ بود ک و کاهنان ب پیشوایان قبایل 
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دست فرماندهان  نتظامات در  لتی و امور ا د، لشکر ایا محلی عمل می کردن
کنترل د ر آن بر همه ی امور محلی  منیتی در کنا و سازمان ا اشت مرکزی بود 

گاه دیوانی دست درباره ی -و مانند چشم و گوش شاه و   ، اشرافی مرکزی
و  های محلی  اهی هاگردش کارها و امکان شورش  رش می جدایی خو  گزا

د گردآوری خر. داد مانن دی  ر امور اقتصا مچنین د اه اساتراپ ها ه ج، ایجاد ر
گا روان ها، نظارت بر امور مالی و بانک ها و گسترش بازر نی ها، امنیت کا

را زمینداران -هسته مرکزی دیوان ساالری اشرافی. نظارت داشتند ساتراپی 
دند می دا ها سیاست مدارای . بزرگ تشکیل  ز دینی، ساتراپ  از چشم اندا

هی، گونه ای از  ا در پیش می گرفتند و گذشته از دوره های کوتا مذهبی ر
ه اعمال م گام با بوروکراتیسمِ سازمان یافت مودندسکوالریسمِ سیاسی هم . ی ن

و در  در پهنه ی امپراطوری یاری می رساند  این رویکرد به ثبات اجتماعی 
مت همگرایی بازارهای منطقه ای بود در دوران ساسانی پس. خد  حتی 

ول و بویژه دیگر یزدگرد ا مپای  رانیان آیین زرتشتی، ه  قباد، دین رسمی ای
گسترش گام به گام مسیحیت می شد و با وجود  گریسته  ها ن روم، از دین   در 

ه یسیاست ه توده های زیر پذیرش   وادارکردن زورمداران آیین زرتشتی ب
موارد پوشش فرمانروایی  ر بیشتر  اری. پرهیز می گردیدد  این شیوه ی زمامد

می ه ی دوران ایال و فرازهایی از میان چند  تا پایان دوران ساسانی با نشیب 
ه  مولهزار سال د نیروهای  رش ری بود و    .ده را شتاب بخشیددر ایران جا

ر کشورهای  و د دند  در دوران امویان سران عرب تنها در پی تاراج ایران بو
د ریبا موجود نبو ه، سیستم سامان یافته ی زمامداری تق ر سلط در این . زی

ی  ره ی شیوه  هشتم میالدی دربا ر در سده ی  که به عم میان سخنانی 
روشن بی ، واقعیت را  ری اعراب نسبت می دادند مامدا مسلمانان ": ان می کندز

د و وقتیکه ما و آنها مردیم، کودکان ) مغلوبان را(آنها را د می خورن تا زنده ان
نیست که ".ما کودکان آنانرا تا زنده اند می خورند  تاریخ شناس بیهوده 
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گولسکایا.، ن شناس روس زیان به ایران و و پی  به درستی آماج یورش تا
ه داند ک ر این می  لوب " دیگر کشورها را د ه حساب ملل مغ ا بتوانند ب دولت خلف

ذ دنیوی بهره ور گردند و از لذای 1(".زندگی کنند  7 در دوران خلفای عباسی  )2
وه  ه شی م شدند، در آغاز نیز حاکمین نو ب که اشراف ایرانی در زمامداری سهی

داری امویان گرویدند و  ان خونخوار و بیرحمی از آب "ی زمام مدیر
دند 1(."درآم دوره ی  ایجاد)73 نوین سازمان یافته و دیوانی، تازه از  گاه   دست

دخانه  ه ی دولتی و زرا وند میان خزان و سیستم پی رفته رفته آغاز شد  منصور 
اری  و دیوان رسایل و دیوان مهر دولتی و دیگر دیوان ها با موسسات اد

  . ایاالت، بعدها پی ریزی شد
ه ی ارگانیک  اما به دلیل نلت مرکزی و ایاالترابطه ی میان دو د رابط بو

م دیوان ساالری  عراب، سست بود و با سیست متقابل و دشمنی ایرانیان با ا
ژه ی آن، فاصله ی فرسنگی -اشرافی ساتراپی ساسانی و سکوالریسم وی
و استقالل . داشت د  ر می داشتن ه شورش ب ر سر ب ه ایاالتی که بیشت ز جمل ا

و فرارود اسان  ، می توان به خر رورا اام(طلب بودند ران و ) لنه و ا و آذربایجان 
کرد معموال خلفا از حضور زمامداران محلی . ارمنستان و گرجستان اشاره 

گ  ر محل با نیرن ا د راضیان ر د و نا د بیم داشتن ر بغدا می رساندند و "د به قتل 
ر می داشتند و ".از سر راه خویش ب  درباره ی روابط میان خلفای عباسی 
د تاریخ دزمامداران محلی، بارتول ویس  ":  شناس برجسته ی خاور چنین می ن

در اقصی ایاالت کشور خویش با فرامین شفاهی و یا  گر سلطان می توانست  ا
و بدون این که نیروی نظامی به کار برد، حکام و جانشینان خویش را  کتبی 
ای اصل سلطنت شمرده می  معین کند و یا تغییر دهد، این پیروزی بزرگی بر

ز آن م . مکن نبودشد که باالتر ا ا بهمان .. ر امور فالن ی سلطان فقط آنگاه د
دست او رسیده باشد و یا  ه  ه شکایتی از حاکم ب ایالت مداخله می کرد ک
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ز عهده ی  وقوع یافته باشد که حاکم ا ر آن ایالت  و اغتشاشی د عصیان 
1(".فرونشاندن آن بر نیاید 7 4(   

ز  ره گرفتن ا ر دوران خلفای عباسی با به غالمان ترک در از سوی دیگر د
در ساختار زمامداری و  د سیاسی و اقتصادی آنان  رش ه ی  ارتش، زمین
زیان باری داشت گری فراهم گردید که برای ایران نتایج  می  . گسترش نظا

ان توان گ دور ر دوره ی خلفای عباسی به  نا د یری آل بویه در بغداد تنها استث
گشت می  مامداری دیواباز  ه هایی از شیوه ی ز ه نشان ن ساالری پیشین  ک

ایران زیر -اشرافی گی از  در بخش بزر ه و سکوالر  ساتراپی سامان یافت
ده گردید   .رهبری عضدالدوله پیا

مان سیستم دیوان  روایی ترک ها و مغوالن در ایران، ه در دوران فرمان
ذشته از  برداشته شد و گ میان  م بند عباسیان نیز، رفته رفته از  نی ساالری 

ها  ز دوره  ز را پاره ای ا متمرک غیر  غازان خان، رهبری سیاسی  ره ی  مانند دو
ا بیشتر در  ایرانیان ر و  ه دست گرفتند  و مغول ب اعیان چادرنشین ترک 

ر دادند د استفاده قرا وانی مور دوره ی . کارهای دی ه ی  بدین گونه در آستان
ده  صفوی بیشتر ایاالت کم و بیش استقالل داشتند و ارتباط ارگانیک و سازن

استان ها وجود نداشتمیان مر های . کز و  در این برش همه ی دودمان 
کوچک را می شد به سه گروه بخش کرد دودمان هایی که : بزرگ و  نخست 

ایرانی وابسته بودند، دوم آنهایی که بیشتر از سران  گان فئودال محلی  به بزر
ات دند و سوم دودمان هایی وابسته به ساد اعراب (قبایل چادرنشین ترک بو

ما د و نسبت داده به اوباز محم ده و اوالد  ه یاری جنبش مردمی در ) ن که ب
های 15 و 14سده های  کار آمدند و اندک اندک مبدل به فئودال   میالدی روی 
دن 1(.دمحلی ش 75(  

ه ی  ریدر دوران پانصد سال  دو گرایش، نخست تمایل به ان چادرنشینزمامدا
ز گرائی که بویژه از سوی دیوانساالران ایران دیگر مرک ی پشتیبانی می شد و 
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ائی گرا که  ر گرایش جد منافع زمینداران فئودالبیشت  را  چادرنشیندیدگاه و 
ه پیروزی  و فرازهائی ب و با نشیب  ر کنار هم وجود داشت  منعکس می کرد، د

ه در تمام مدت دولت هالکوئیان . این یا آن گرایش می انجامید برای نمون
گون  گونا روش  گرایش  )176(. جریان داشت،اریدولتمدمبارزه میان این دو 

عیین  های تاریخی، کم کم به گرایش ت ما، علیرغم پاره ای برش  ز گریز ا مرک
ر آمدن  و روی کا رم تمدن ایران  ران چها غاز دو و تنها با آ کننده فراروئید 

ای  ا خاوریدولت صفوی، دیسپوتیسم تمرکز گر ای ب  ، دیگردرون مایه 
د و ب زنده ش کم و بیش ا پاره ای ویژگی ها تا امروز دوباره در ایران 

  . پابرجاست
درباره ی ریشه های پیدایش دوباره ی حکومت های ملوک الطوایفی در 
م اقطاع داری فئودالی  ر آنند که سیست ریخ شناسان ب ز تا ایران، پاره ای ا

ده است ز اصلی آن بو انی، زمینه سا ر سده های می مانند اروپا د دیدگاه . ه این 
اختیارات آنان اما، .  مشروط پذیرا شد می توانرا افزایش  گسترش اقطاعات و 

و دموگرافیک  می  ماعی و نظا دی و اجت از سوی دیگر معلول چیرگی اقتصا
رنشینان بر فالت ایران بود ه طور . چاد ک کشور ب در حقیقت امر، ایران از ی

ده  عمده با تولید کشاورزی با اکثریت جمعیت ده و شهرنشین و گهواره ی تو
ه ی چند صدساله به طور عمده به یک کشور  یکجانشینن، در این پروس های 

د   . محل سکونت چادرنشین تبدیل ش
ران خلفای عباسی و دو  دوره ی حکومت ترکان و  ازدرست است که در 

انی بودند و نقش زمینداران  انی شاهان، ایر ایلخانان مغول مشاورین دیو
ر آنان بر رویدادهای سیاسی بزرگ ایرانی کم و بیش برجسته بود، ولی ت اثی

ده نبود و واکنش های اقتصادی تعیین کنن گفته ی دیگر، اگر . و کنش  به 
کل حکومت  فرهنگ ده و شهرنشینی کهن سال، از شکل مشاوره ای به ش
، می توان گمان برد که پروسه ی کاهش توان  ه فرا می رویید داری همه سوی
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ها از سویی و گسترش زمین های دو ورغال  کاهش توان سی لتی به منظور 
ه وقوع می  های محلی از سوی دیگر، پیشتر از دوران صفوی ب حکومت 

  . پیوست
یکی از دالیل بزرگ پیدایی دیرهنگام این دگرگونی، به حذف ایرانیان از 
ان نوین به  و وابستگی زمامدار می بویژه دستگاه رهبری آن  دستگاه نظا

د، باز می گش این دگرگونی ساختاری و . تسپاهیان کوچ نشین تازه وار
مانا  افیک، ه رهنگ کوچنده بر آرمندهدموگر و ف ، تاثیرات چیرگی اقتصاد 

ده  ر س ری د مایه دا ا در تاریخ ایران از آغاز حمله ی اعراب تا رشد سر خود ر
 سال 1400بیهوده نیست که بیشتر زمامداران در . ی بیست بر جای نهاد

اعراب گرفته تا ترکان و مغ ذشته، از  ، از میان چادرنشین بودندگ در این . والن
ها نزدیک به  ده100درازگاه  تن داشت ی سال فرهنگ آرمن در .  ایرانی چیرگی 

ر آن نیمه 200نزدیک به  کنا کومت های   سال نیز در دوران خلفای عباسی، ح
ویه و صفاریان مانیان و آل ب و سا ریان  رهنگ  و آل زیاروابسته ی طاه  ف

دند غ تا حدییکجانشینی را نزدیک به . الب کر ر   سال 1300به گفته ی دیگ
نفوذ پررنگ و گاه کمرنگ  فرهنگ چادرنشینان مهاجر بود ر  از آن . ایران زی

و غزنویان و سلجوقیان و بخشی از نمونه اند  عباسیان  زمامداری امویان و 
و صفویان و افشاریان و قاجاریان در میان این دودمان های به . ایلخانان 

 چادرنشینی، تاثیر شیوه ی حکومت داری متکی به ریشه یز طور عمده ا
فرهنگ ده و شهرنشینی در پاره ای از آنان مانند عباسیان و صفویان و 

ران بود از دیگ   .  افشاریان بیش 
ز گوشه ی  گی درازمدت قبایل چادرنشین مهاجر را ا انگیزه های این چیر

زیابی کشید گی . دیگری نیز می توان به ار اعراب بر ایران می پس از چیر
د فرهنگی"توان از پیدایی یک  گفت که تا "تنش تن  در میان ایرانیان سخن 

ز کم و بیش ادامه دارد مروز نی ز یک . ا ره ی ساسانی ا دو ایرانیان که تا 
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نشیب (هزار ساله و نسبتا پیوسته به هم فرهنگ کهن سال چند مامی  علیرغم ت
ای های زیربن و دگرگونی  ر از )یو فرازهای روبنایی  ه بیشت دند ک ر بو رخوردا  ب

ره با یک سیستم اندیشه ی  د، یکبا د و تکامل یافته بو درون خود جامعه رش
د و به مقابله با آن به  گی خود روبرو شدن ناآشنا با اندوخته های فرهن ا  نسبت

د پرداختن گون  های گونا وه  تمامی دوران سوم تمدن ایران را، می توان . شی
گی و چندگانگ ابراین برش دوران دوگان عنوی و بن ی فرهنگی و تنش های تند م

های پایین "تنش تند فرهنگی"این . بحران هویت نامید ، نه تنها در میان توده 
و بازرگانان  د زمین داران  مانن ماعی  ه های باالیی اجت میان الی ه در  اجتماع، بلک

مندان و اندیشمندان  هنر و. و دیوانیان نیز بازتاب یافتو  ه روی آوری به شی
گان عرب و بعد ترک و  از چیرگی بیگان های گوناگون مبارزه، برای رهایی 
مغول، از یک سو به چنددستگی ها و رویارویی های اندیشه ای و مبارزاتی 
و سالطین  دسیسه های خلفای عرب  ر با تحریکات و  دیگ و از سوی  رویید،  فرا

مرج. ترک و مغول ژرفا یافت ار ناتوانی  و کرداری، در کن اندیشه ایهرج و 
های  گی توده  گون و عدم یکپارچ های گونا رایی  گروه گ ز  ، زمینه سا مالی

ر چادرنشینیان شد   . مردم برای چیرگی ب
ان برامکه و  اول مانند ابومسلم و خاند گروه  در تالش برای چیرگی بر بیگانه، 
میندادران بزرگ  ک و خواجه نصیرالدین طوسی که بیشتر از ز نظام المل

دند، دست بو گاه حکومت پیوستند و با پذیرش اسالم کوشش نمودند، نظام به 
رانی"حاکم را از درون دگرگون ساخته و  176(. کنند"ای اسالم )1-  گروه دوم به 

ه و شیعهانشعابی مانند و گاه  فرقه ی اسماعیلی هانی  رویدند و بیشتر ن  گ
دند های وقت بو کار در پی سرنگونی حکومت  روه سوم با پایبندی به . آش گ

د و پس از فر گان رو آوردن هنگ پیش از اسالم به جنگ رویاروی با بیگان
ه مبارزه ی معنوی با "خرم دینان"شکست های بزرگ جنبش   و صفاریان ب

کشانده شدند و سرایندگانی مانند فردوسی از پرچم . اسالم  مندان  اندیش
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می توان در  های آن را،  داران معنوی این اندیشه سوم بودند که بازتاب 
اندیشمندان و هنرمنداندور ز  ره ای ا  ان معاصر در آینه ی دیدگاه های پا

وز نگریستمانند احمد کسروی ه آمیزه ای بود از .  هن پادشاهی صفوی را ک
می توان برآیند این  روه دوم،  اندیشه ها و باورهای هر سه گروه و بویژه گ

در ایران ارزیابی کرد گاه تاریخی    .تالطم دراز
ری نیز  "تنش تند فرهنگی" گاه زمامدا دست منفی خود را بر ثبات  تاثیرات 

های . گذاشت نیز، تنش  ایران  رنشینان بر  ز پیروزی چاد درست است که پیش ا
ها و تندی میان  و مالکین زمیندار و نماینده ی طبقه  الیه های پایین اجتماعی 

رفتن  مالکیت خصوصی و تضعیف و یا از میان  گسترش  ا  هان، ب آنان شا
ژه در سال های پایانی ویس های دو ر مالکیت همگانی، بوی و متکی ب دمانی 

ولی این درگیری ها خصلتی موقتی داشتند روز کرد،  مان  ساسانی ب . دود
رسوده ی  انی جانشین دودمان پادشاهی ف گر یک دودمان تازه نفس ایر حتی ا

کشور دست می انداخت می شد و همسایگان بر  نیان پس از پیشین ن ند، ایرا
اندن آشوریان و یونانیان (کوتاه مدت د بازپس ر علیرغم شرایط دشوار  )مانن

گزینش رهبری تازه مان می دادند و با  مان شاهی ،دوباره خود را ساز  دود
ر و یا سران ویس های دودمانینوینی را بر گرد اشراف بزرگ زمیندا  پایه  

می کردند   . گذاری 
ه دیش ر ان ر فرهنگ کهن سال ایرانی، که خطوط کلی آن د و د  های زرتشت 

ده  ه و بیان کنن هنامه ی فردوسی بازتاب یافت ز شا ا و نی کتاب اوست آموزه های 
های  ده  د میان شاهان و تو و شهرنشینی بود، کوشش می ش ده  رهنگ  ی ف

م یابدطبقاتی مردم آشتی  ر دشمن خارجی قوا ا جامعه در براب  برقرار شود، ت
ری اش کم شود   . و میزان ضربه پذی

گا و تضادهای همه دوران چیرگی  م اسالم بر ایران، برش شکاف ها  ه گا م ب
ماعی بود، چرا که همسایه ی چادرنشین تسخیر  سویه ی عمودی و افقی اجت
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ایران دی و )عرب ها(کننده ی  نظامی و اداری و اقتصا وه های   نه تنها به شی
ز بود ه داشت، بلکه پیام آور یک آیین تازه نی . فرهنگی رایج زمان خود تکی

کردند و با کوشش برای آنان  ا به شیوه ای خشن تحمیل می  باورهای خود ر
ه ی  هزار سال و فرهنگ چند  ری دین تازه به جای آیین  جایگزینی اجبا
ز سویی هرج و مرج اندیشه ای و درگیری در میان ایرانیان می  ایرانیان، ا
دند و از سوی دیگر به پیدایی طیف گسترده و رنگارنگی از دشمنان  پراکن

  . یشه ی عرب در ایران دامن می زدنداند
نخست یا  گر گروه  کاران"ا زش ر باالی هرم حاکمیت به اسالم سنی "سا  د

و روستایی یا  د، توده های پایین شهری  نا -"انشعابیون"روی آورن هما
و بی چیزان کوچ نشین ان  ه ور و پیش  به آیین های انشعابی و -کشاورزان 

دستضد خالفت عربی از آن ه  اسماعیلیه  دندو شیع روی اگر گروه سوم یا .  گ
ر با  "آشتی ناپذیر ستیزانِدشمن " مانند بابک و یعقوب لیث به جنگ آشکا

ه دشمنی با آنان بر  د روی آوردند، گروه اول و دوم ب خواستند و خلفای بغدا
کزی همدست شدندچون افشین مت های مر بدین .  در سرکوب آنان با حکو

مان ایرانیان، بر کاهش خودای بازیابی گونه در گذر ز  "تنش تند فرهنگی" و 
میان جریانات فکری گوناگون  ه از  و دستیابی به آشتی ملی، یک اندیش

دند ه پرچم معنوی مبارزات خود تبدیل کر با . مخالف استیالی بیگانگان را، ب
ه کوشش برای آشتی میان اسالم و آیین  ا و گزینش مذهب شیعه و با 

گی و دستیابی به شباورهای کهن سال ایرانی، چال د همبست  برای ایجا
زه ای شد د برش تا   . استقالل، وار

های  م ترین کانون  ، هنوز یکی از مه ران اگرچه باختر آسیا و ایران در این دو
هان روز بود مینداران و دیوانساالران(تمدن در ج ر دوران چیرگی ز   به ویژه د
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 و فرهنگی برای و دستاوردهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی) ایرانی بر بغداد
رفته از  ه  کندی رشد نیروهای مولده، رفت ، اما با  غان آورد آدمیت به ارم

ز گردید د و غروب خاور آغا   .درخشندگی آن کاسته ش
رشِ ازاین دوران گذشته کوتاهی، ب های  رهنگ  چیرگیِ دوره   گام به گام ف

و آرامش داخلی بود منیت  میان رفتن ا ده و از   ی در نتیجه. کوچنده بر آرمن
ها و ویرانی های پی در پی، به سیستم آبیاری و کشاورزی  تاخت و تاز
اخلی از  زرگانی د و پیشه وری و صنعت و تا حدودی با آسیب جدی وارد شد 

ان ساالری . رشد شتابان گذشته بازماند مامداری یا دیو ر ساختار ز د
منفی-اشرافی و نیمه سکوالر پیشین نیز دگرگونی  مان یافته   ساتراپی و ساز

لطوایفی م ملوک ا تئوکراتیکرخ داد و جای آن را سیست  زیر نظر  کم و بیش 
رنشینان مهاجر با شیوه ای خشن تر و ناکارآمد، گرفت بازتاب آن . چاد

مالیاتی زما رآمدهای  داران تازهکاهش د م ترین  کشاورزی، از محلم  مه
سرچشمه ی تولید ارزش اضافی در فئودالیسم، بروز بحران های جدی 

کشتدی، کاهشاقتصا ها به شهرها  زمین های زیر  از روستا ، سیل مهاجرت 
کشور و کاهش جمعیت در کشور بود ها و خارج از      .و کوهستان 
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رم تمدن ایران   دوران چها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
ز دوران صفوی و  دن ایران ا ان چهارم تم دور ه ی پژوهش نگارنده  بر پای

در ایر و تا امروز یعنی حکومت پیدایش دوباره ی دولت مرکزی  غاز شده  ان آ
جمهوری اسالمی با رنگمایه ی دیسپوتیسم شرقی و اینبار زیر پوشش 

های این .  سال ادامه می یابدپانصدوالیت فقیه به مدت نزدیک به  گی  ویژ
مرد می توان چنین برش کاهش مهاجرت اقوام چادرنشین همسایه : دوران را 

رهم آمیزی فرهنگی ایرابه ایران، های ، مهاجرین بانیان د  فراروئی توده 
های  مین علیرغم گوناگونی  میساکن این سرز یک ایجاد  به یک ملت و قو

داریارباز و سرمایه  زرگ بازرگانی    .  ب
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نشینی یکجا د رشد  ن ی   فرا
     

داری   دام ز کشاورزی و  20(آغا .00 ل یا 0 سا  13   ) پیش000.
ایی   ه (رشد جوامع روست 7از نزدیک ب .00 پی0 ل  د سا میال  )ش از 
هرها   دایش ش 5.00(پی ا 0 35 ت ز میالد00 ش ا ل پی  ) سا

      

ران  ن ای نخستی تمدن  2(بخشی از  سال941  (  
      

ل2000 ن   سا زدیک به (ایالم پیشی 35از ن 15  تا 00 د00 ز میال ل پیش ا  .1 ) سا
ل350 145از (ایالم میانه   سا تا 0  110 پیش از میالد0 ل   .2 ) سا
ل541 و   سا ز(ایالم ن 110 ا 5 تا 0  .3  ) پیش از میالد59

    

دوم  141(دوران  ل8  ) سا
  ا 

ل208 7(مادها   سا تا 67  5 میالد59  .1 ) پیش از 
ل228 5(هخامنشیان   سا 3 تا 59 میالد31 ش از  پی  ( 2. 
ل84 ان   سا 33(سلوکی ا 1 2 ت  .3 ) پیش از میالد47
ل471 ت ها   سا 2(پار 22 پیش از میالد تا 47 4( 4. 
ل427 س  سا 22(انیان سا 65 تا 4 1( 5. 

  ا 

وم  ال850(دوران س  ) س
    

ل99 ن   سا مویا  .1 )750 تا 651(ا
ل508 سیان   سا 7(عبا 125 تا 50 8( 2. 

     

رانی   ک به (خاندان های محلی ای دی ال234نز    ) س
ل52 82(طاهریان . الف  سا    )873 تا 1
ل33 ریان . ب  سا 8(صفا تا 67  900(   
ل99 ا. پ  سا نی 9(ن ساما تا 00  999(    
ل162 یان . ت   سا یار 9(ز تا 28  109 0(    
ل123 وییان . ث  سا 1 تا 932(ب 055(   

   غ 

خاوری   و  سال279(خاندان های ترک   (   
ل61 ویان . الف  سا 97(غزن 1 تا 7 038(   
ل156 ن . ب  سا وقیا 103(سلج ا 8 11 ت 94(   
ل62 ن . پ  سا 1(خوارزمیا تا 194  12 56(   

 .3 ه 

2(دان های مغول خان  ل45  .3 ) سا
      

ل97 لخانان   سا 125(ای تا 6  13 53(    
ل96 ن   سا ریا 140(تیمو 15 تا 5 01(    

     

ارم  چه 5نزدیک به (دوران   )  سال00
      

ل230 ن   سا 15(صفویا تا 01  1 73 1( 1. 

ل8 یان   سا فشار تا 1736(ا  1 744( 2. 

ل16 17(زندیان   سا تا 60  17 76( 3. 
ل129 جار  سا تا 1796(ها قا  1 925( 4. 

ل54 تا 1925(پهلوی ها   سا  197 9( 5. 

سالمی   ی ا  .6 )1979از (جمهور
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دی آغازین این دوران  گونی های اقتصا ر دگر از دیدگاه نگارنده موشکافی د
های  کشور و بویژه پویش  برای شناخت هر چه بیشتر تغییرات آینده ی 

است ژه ای برخوردار ران از اهمیت وی ونی ای   . کن
مایه داری در ساختار ،ویژگی برجسته ی این دوران های سر انه   پیدایش جو

راروئی آن به  ز دوران صفوی و ف دی جامعه ا یره در مناسبات بافت چاقتصا
ز مراحل گوناگون،اجتماعی ار ا ر پایان آن بود پس از گذ ر  این دوران نیز .  د د

رشمانند  ا سخت اقتصادِ پیشینِ هایِب و ب و ماندگاری  ایران، مناسبات ن  جانی 
رازگاه روگذشته  اجتماعی عناصرد گشت روب مایه این روند  در .ند  طوالنی، سر

دیکردداری در کنار فئودالیسم رشد  م چیره اقتصا  ، و فراروئی آن به سیست
ده  ر و پیچی ر در مقیاسی بزرگت و خارجی و این با ع بسیار جدی داخلی  با موان

ه گردیدتر  دی دگرگونی پروسه یدر . مواج  نه ، ایراناجتماعی-های اقتصا
عوامل داخلی بلکه عوامل خارجی علمی نوینیتنها  و انقالب  فنی – نیز در پرت

های قدرتمند صنعتی در هان،در اروپا و پیدایش قطب   تأثیر بسزائی  ج
  . شتنددا

م ولی تدریجی جدایی از ، اینکهکنش و واکنش هانتیجه ی این   سیر آرا
غاز شد و علیرغم سده ی   از،کشورهای پیشرفته جهان هم میالدی آ سیزد

ران صفوی، ادامه باززیست اقتصاد ایران در دو با . یافت کوتاه مدت 
ر اروپاگیریاوج  این بازسازی کوتاه مدت ، نظام نوین سرمایه داری د

بدینسان نه تنها پادشاهی . شداقتصادی نیز محکوم به شکست تاریخی 
ه به مراتب بایران، بلکه امپراطوری عثمانی و حتی ه  پادشاهی اطریش ک

موزون سرمایه داری از  رشد نا اروپا نزدیک تر بود، در سیر  های  دگرگونی 
درقیبان واپس  1(.ندمان دشاهی صفوی می توان ایران را، که  )77 با سرنگونی پا

دی سده یتا پیش از  ، هیجدهم علیرغم تمامی نارسائی های ساختار اقتصا
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کشورهای وز یکی از  مار می رفت،  ی پیشرفتهیش کم و بهن  جهان بش
ر آورد   .کشوری واپس مانده بشما

هم میالدی  کار آمدن دودمان صفوی در پایان سده ی چهارد پیش از روی 
ایران یک کشور یکپارچه نبود و در آن حکومت های مستقل محلی گوناگونی 

دند مان می ران انی و س. فر از فئودال های محلی ایر ر میان این امیران که  ران د
ر آذربایجان ققبیله های چادرنشین بویژه ترک بودند، دولت آ ه د  قویونلو ک

می کرد  و باختر ایران زمامداری  دولت تیموریان که در و وارمنستان 
هار حاکم ر قند داشتخراسان و تا حدودی د ، از توانائی بیشتری یت 

د 1(.برخوردار بودن د)78 ی در ولت تیموریان از سوی ازبکان چادرنشین شیبان 
ونلامیرانآسیای میانی و  د بودو آق قوی مورد تهدی کیه عثمانی  . ند ازجانب تر

و فراروئید، با  رو آق قویونل ز درون قلم پیدایش دولت مرکزی صفویان که ا
ر داشت ر باالی آن خاندان صفوی قرا وند ،نهضت قزلباشان که د . بود همپی

ژه درنشین ترک تکی در آغازصفویان بوی ه داشتند که بخش  بر قبیله های چا
ر پی ف ز آسیای بزرگ آنان د کشارهای دولت عثمانی ا  به )صغیر(کوچ

ربایجان و ایران مهاجرت کرد ر این . ه بودندآذ ه در قشما بیله ها هفت بود ک
ه دو قبیل و و روملو یمیان آنان  اری ، همه سویه شامل  از صفویان فرمانبرد

کردند ه ع،این جنگجویان چادرنشین. می  د از آنجا ک  خط وازدهمامه ای با 
د می نهادن مام شیعه بر سر  انی به یاد دوازده ا زلباشان،ارغو یعنی سرخ   به ق

ه ترکی، شهرت یافتند 17(.سران ب 9(   

و چهاردهم میالدی  ده های سیزدهم  ها در همزمان بادر س  حکومت مغول 
رقه ی درویشان که در آن پیروان و مرشدانی ، ایران با پیشرفت تصوف و ف
مینهوجود داشتندندان صفوی از خا  فرمانروائی آنان بر ایران فرهنگی  ی، ز

با ناتوانی حاکمان مغول و در پیامد آن تشکیل هسته ی گام  هم.فراهم شد
  .فراهم گردید شرایط عینی برای دستیابی به حکومت ،نظامی قزلباش
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د شاه اسماعیل مان به ج می ،نام این دود . گشت نخستین پادشاه صفوی باز 
ز عرفاشی می زمان خود و مرید شیخ تاج الدین یخ صفی الدین اردبیلی ا  نا

دختر او نیز ازدواج بودزاهد گیالنی   ،در میان مریدان شیخ صفی. کرد که با 
نند خواجه رشیدالدین  عی، سران فئودال ما افزون بر توده های پائین اجتما

دین محمد  نیز وجود داشتند 1(.فضل اهللا و خواجه غیاث ال ره )79-1  بر پایه ی پا
ماندگان علی خلیفه ،ای پژوهش ها ا از باز و خود ر الدین سنی بود   شیخ صفی 

هارم می دانست کار آمدن شیخ صدرالدین. ی چ ز روی   فرزند و ،گویا پس ا
ه ی شیعه ی به برای جذب توده های مردم که ،جانشین شیخ صفی  فرق

مامی  ، بدوازده ا   .  شدروی آوردهه آئین گرایشاتی داشتند
ویه که با  های صلیبی قفرقه ی صف مان جنگ  ها و شوالیه های مسیحی ز بیله 

میالدی از داشتهمسانی هایی ) معبدیان(به نام تامپله هم  ، در سده ی چهارد
ه ی،یک جرگه ی برادری درویشی م به یک فرق  جنگی- دینی گام به گا

روئید دهم. فرا ی فئودالی  ها شیوخ صفوی که به دسته،در پایان سده ی پانز
می شدند های ،تبدیل  از باور توده  گیری  ره   و پیشه ور و کشاورز با به

دس ماعی چادرنشین ایران و آسیای ترین ت تنگ نویدهای کوچک، الیه های اجت
د هر سال به  ه ی جها و به بهان انه می دادند  های سرزمین عوامفریب

داغستان و گرجستان و  می بردنتغیرمسلمان مانند  د و غنایم رابزون یورش 
می کردندخودجنگی نصیب     .  

در باختر پیروز شدند  دشمن خویش آق قویونلو  قزلباشان صفوی کم کم بر 
ه رهبری شاه اسماعیل بنیان گذار دودمان 1503و در سال   میالدی ب

دادند  در خاور دشمن بزرگ آنان همچنین. صفوی، سلطان مراد را شکست 
ا در سال یشخو کان شیبانی ر رو از 1510 ازب ر جنگی نزدیک م  میالدی د

ه راند روند تشکیل دوباره ی بدین گونه . ندخراسان و بخشی از آسیای میان
رنگ مذهب شیعه، پس از ،حکومت تمرکزگرا و اینبار با  زه  های تا  با ویژگی 
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ازگاهِبرشِ مانرواییِ در هایِ  فر  به سرانجام ، پراکنده ی فئودالیحکومت 
روزی صفویان،. سیدر مانده آنان اسماعیل به تقلید از شاهان  پس از پی فر

اری  نام شاهنشاه ایران بر خود نهاد،ساسانی مان صفوی پایه گذ  و دود
   )180(.گردید

لی صفوی را عنوی حکومت فئودا ه ی م رایش به مذهب شیعه به منزله ی پای  ،گ
ر داد کاش قرا ه مورد کن ز چند زاوی نخست اینکه گرایش شاهان و . می توان ا

انطبقات فئ دال ایر به مذهب به مثابه ی ابزاری برای  و خاور زمین و
ز پهنه ی یکپارچگی توده ها و  نظامامپراطورینگاهداری ا ره  و تثبیت   به

غاز دودمان س در  فئودالی،کشانه ی ا گسترش توان موبدان آ اسانی ب
از آئین  ز پشتیبانی دولت روم  زرتشتی در ساختار حکومتی بویژه پس ا

ه ی چندانی برای . (بودپیشینه دارای ، مسیحیت اگر چه در آن زمان زمین
ده  دینی روی آور دارای  ه م ره ب رشد نیافت و پس از دوره ی کوتاهی دوبا

   )شد
رنگاین گرایش ان  کم عراب بر ایر  پذیرش اسالم سنی از سوی و با چیرگی ا
ز  های بخشی از زمینداران بزرگ و رونق شاخه ی شیعه در بخشی ا ه  الی
مانند کشاورزان و پیشه وران و چادرنشینان ،ماعیپائین اجت  وارد ،بی چیز 

مانند طاهریان و . مرحله ی نوینی شد ا پیدایش حکومت های محلی ایرانی  ب
ه و پشتیبانی اسمی و آل بوی ل آنانسامانیان  ه ی یفه های از خ ه منزل  عباسی ب
عیت فئودانمایندگان باالی روحانیت، از ابزار  موق به ل ها دین برای تثبیت 

وه ی ظریفی بهره گرفته شد لی از یک سو با .شی  این دولت های محلی فئودا
رسمیت شناساندن خود  گاه با از جانب خلفای اسالمی، گاه بابه   شمشیر و 

ز سوی دیگر با عوامفریبی د و ا می آوردن عتبار دینی به دست  رنش، ا  پیوند ،ک
ان و پیشه ورا ده ی کشاورز دستان و تو گانان بهبود خود را با زیر ن و بازر

  . می بخشیدند
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مال ایران و گیالن  ه ی صفوی به (دولت آل بویه که از ش همانجا که فرق
رهبری شیخ تاج الدین زاهد گیالنی آموزگار شیخ صفی الدین صفوی و جد 

و گسترش یافت برخاسته بود و گرایشات ) شاه اسماعیل صفوی شکل گرفت 
زمی داد بازتاب زگرای دوران ساسانی را کتمر  به ی کم و بیش گرایش،نی

زیادی داشت و (شیعیان داشت گرچه از تندروی های صفویان فاصله ی  ا
ده بود ا پیش از اسالم را برگزی مسان ب ، ه رسوم این .)مدارای دینی ای از   پاره 

نند مراسم عاشورا ، شاخه ی مذهبی که هنوز هم در ایران گسترده است، ما
ه د.ریشه در این دوران دارد ارییگر سخن  ب رای ایرانیزمامد  پس از  تمرکزگ

ره ای در اسالم، ه مذهب البته باپا گرایش ب  درون  دوره های تاریخی خود با 
گانه و بیشتر ایرانی، با ه ی ضد بی د بودمای تالش  . نشیب و فرازهائی در پیون

استقالل سیاسی و اقتصادی پس از  ه  دوباره ی ایرانیان برای دستیابی ب
کوم  قبائل چادرنشین درازگاهت های محلی ایرانی و چیرگی سرنگونی ح

مسایه می توانست ،ه  پس از روبنائی جامعه ی ایرانگرایش این  ازخود را  ن
ها سازدروی آوری به اسالم   علیرغم وجود عناصر دیوانی بدین گونه. ر

ز شیوه ی کهنسال مدارای دینی یا گونه ی  ، ا ری دوران ساسانی زمامدا
رفته شدساتراپی-اشرافیم ایرانی سکوالریس   .، فاصله گ

ه پادشاهی صفوی که  ر پایه گویا دوم اینک ر درتاریخ ایران ب برای نخستین با
ذار  دین ی بنیانگ روحانی بود، گرایش به وجود آمد و   و  هاآن یک خاندان 

هاآرزوها و  رازگاه ه های و مبارزکوشش  های ایران را که زیر د  توده 
و سرکوب های خشن  ه شکست انجامیده بود، فشارها  مهاجرین چادرنشین ب

راه شدن با خواسته های جنبش صفوی. تجلی داد م، با هم  بویژه در مرد
در بخش هایی از ایران، از پشتیبانی آنانخوددوران نخست    به ویژه 
پایگاهی کم و بیش پادشاهان نخستین صفوی در جامعه . برخوردار گردید

د و  اشتن را مردم آبخشی از برجسته د کامل"نان  .  می خواندند"مرشد 
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هایشان فدا از توده هاگروهی ر اجرای دستور و کاری د ه  می کردند  به از جمل
ر همسایگان  هواداران بود که سپاهیان ایران در براب و  ان  کمک همین مرید

داد نشان  د  از خو ری  ک، استوا و ازب های عثمانی  نمند خود، حکومت   و ندتوا
ز سرزمین ایران ب دست یافت هایی نیزه پیروزیدر دفاع ا 1(.ند  81(   

ان در ایران رااین روند و گرایش اسالم ا تا حدودی ب، می تو  چگونگی رشد 
دوران خلفای  ه جزیره ی عربستان در دوران محمد پیامبر اسالم و  در شب

موی همگون دانست های انقالب اسالمی ایران در سال . ا پاره ای از ویژگی 
ری جنبش را در دست داشت و مقامش به  میالدی که درآن خمی1979 نی رهب

م" مسلمانان "اما و پیشوای بزرگ  گان زیادی رسانده   د و هواداران و شیفت ش
های مردم به دست آورد،  ده های پائین یدر میان توده  اد پشتیبانی تو

عیل صفوی و بزرگ کردن او تا مقام  مرشد "اجتماعی ایران از شاه اسما
ده می کند، را"کامل های پیشین ایراینان برای دستیابی به استقالل .  زن تالش 

کشور که مضمون یک جنبش بزرگ سیاسی و  مین از  و بیرون راندن مهاج
لیان در  اجتماعی و نیز قالبی مذهبی داشت، پیشتر با گسترش توان اسماعی

مانند ایران آغاز شده بود ا چندی پس از دوران صفوی در جنبش هایی   و ت
ای نم از رخنه ی ترکان مشعشعیان، بر ری  ماج جلوگی زندران و با آ ونه در ما

ان پیروزی هایی داشت   .در شمال ایر
ر پرچم به مبارزه  گرایش ، در برابر یورش مغول هااسماعیلیانبا شکست  زی

رنده این دیدگاه و. شیعه در میان ایرانیان رواج یافتآیین  ولد. و. نگا که  بار ت
و صور آن  ر همه ی اشکال  ع را د لفافه ی عقیدتی نهضت های روستائی تشی

می  می داندخواندایرانیان  در ایران که زیر پرده ی تشیع . ، درست  دیده  این پ
های  ات ایرانیان شد، با نمونه  در دست هم، پرچم مبارز و تصوف دست 

مانند  ه هامبارز این .شتداهمگونی هایی جنبش های اروپای باختری نیز 
ه ی شرایط زمان،اروپا دینیی گاه رنگ عرفان، گاه شکل  بر پای گاه رنگ بی   و 
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مندان چادرنشین و  روز علیه پی می گرفتند و به نبرد بر  ه خود  قیام مسلح ب
ده فئودالی آنان ره کشی خشن و گستر دند،به نجامی شیعیان در ایران در .  می ا

ناامنی و  وخرابی ها  ویرانی ها  و  ده  هابرابر مالیات های گزاف و شکنن و    
، یک نیروی توانمند  هامغولیورش زمان  از ،جنگ های پی در پی و هاکشتار

و مورد پشتیبانی  دند  های پائین شهری قرار بخشی از بو الیه  روستائیان و 
دوازده شیعیان. داشتند  در ،آنان با مطرح کردن ظهور مهدی امام غایب 

ر  عی د ر یک انقالب اجتما ر انتظا  و دین و چشم به راه از میان رفتن تجاوزپیک
کناری  ه"بر  بر روی زمین "سلطنت عدل"و پیدایش ) سالطین سنی ("ظلم

دند 1(.بو 82(  
های  است  می فرمانرویان با توده های مردم و پشتیبانی آنان از خو همگا

متکشان اما محدود هزح  به  و بسته به نیاز آنانمی نمود  و بیشتر ریاکاران
ده ها، می یافتتو کاهش یا افزایش   انجامید که دولت صفوی این روند بدانجا.  

د از خانقاه ها زاده شده بود، پس از استوار  ه های خودکردنکه خو  به ، پای
د و به شان پرداخت و برای ازمیان برداشتن آنانسرکوب   تالش بسیار نمو

  )183(.پیروزی هائی نیز دست یافت
مند ایران،  وان گان ت مسای  عثمانی در دولتسوم اینکه تهدیدهای همیشگی ه

و حکومت باخت دشیبانی ر  ه هر دو سنی بودن هبی ،در خاور ک  بر گرایشات مذ
ذ دشمنان  شاهان و روآوری آنان به شاخه ی شیعه برای جلوگیری از نفو
خارجی بر پهنه ی پادشاهی و تثبیت موقعیت در سرزمین های تازه تصرف 

را به تحمیل مذهب دولتی شیعه بیشتر گرایش ،شده  تأثیر می گذاشت و آنان 
ه شدت از .ی دادم عثمانی ب دلیل نبود که هم ترکان  گسترش مذهب شیعه  بی 

اتولی وجلوگیری کردند های خود به شیعیان آن  نزدیک به چهل ، در یورش 
ه  و هم ازبکان سنی ک ر گذراندند  بازماندگان از هزار شیعه را از دم شمشی
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دمغول در آسیای میانه  رشلبرای ج، بودن گست ه وگیری از  در  مذهب  شیع
18(.آسیای میانه به شدت در تاخت و تاز بودند 4 (  

ذهبی در ایران اریِ بازتاب منفی پیدایش دولت م وه ی دولتمد دوری از شی  و 
ایرانیان پیشینِ  ز ایالم تا پایان ساسانیان و دوران (استوار بر مدارای دینیِ  ا

های محلی ایرانی در دوران عباسیان ر سنیان و ،)حکومت عقیب و کشتا  ت
ده بود"تغال" مان صفوی . به طور گستر ر هر جائی دود ه د  به گونه ای ک

د م گروه های دیگرِ،استوار می ش   مورد پیگرد و کشتار و "بد دین"  تما
د ر دو سده ی . سرکوب قرار می گرفتن ه د د شیع انمن در پیامد آن روحانیون تو

ری  مامدا روشن ،دودمان صفویز هر دگراندیشی را سرکوب کرده و چراغ   
رانگ ایرانیفره مانیان و آل   و سا کومت های محلی طاهریان   که در دوران ح
ه د و در دوران سخت و خشونت و صفاریانبوی   به اوج تابش خود رسیده بو

بار چادرنشینان خاوری هنوز از آن اشعه های امیدبخشی می تابید، با تنگ 
های خشک مذهبی  دند کم کم خاموشنگری  ر این برش. کر  به رشد هنری د

گی ایران  گی فرهن ه طور کلی زند و حکمت و ب ر  هایبویژه شع  جدی آسیب 
  . آمدوارد 

عامل چهارم کبه منزله ی  می توان به کوچ چادرنشینان تر ز   میان  ا
ده )عراق عرب(روان ر آین ه ی اصلی ارتشبخشی از  به ایران که د  هست

دند کیل دا هااین موج مهاجرت. ، اشاره کردقزلباش را تش  ی پس از یورش 
ر ایجاد سالطین ه و در فک ا جانشین خلفای عباسی پنداشت عثمانی که خود ر  

مپراطوری بزرگ اسالمی بودند،   که به  تازهمهاجرین. صورت گرفتیک ا
کینه می ورزیدند،  و به دولت عثمانی  دند  ان آم شمار زیاد به آذربایجان و ایر

ر داشت)صغیر(کوچکاز آسیای  عیان هواداران بسیا ه سوی ،ند که در آن شی  ب
د نیز از آن تأثیر  و خو د  رفتندایران می آمدن عیان در آسیای . می گ قیام شی

بنده ی شاه اسماعیل ("شاه قلی" که رهبر  آن خود را )صغیر(کوچک
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وان میان آنان و دولت عثمانی در ) صفوی گیری های فرا می دانست و به در
ده  . شتاین منطقه داشیعیان در ی این سرزمین انجامید، نشان از نفوذ گستر
دی از شیعیان  ه در آن شمار زیا م ک گرایشات برابر خواهی با "غالت"این قیا  

، به دلیل ماهیت فئودالی پادشاهی داشتند پائین اجتماعی شرکت الیه های
ری از گسترش کشمکش با (صفوی و صالحدیدهای سیاسی  رای جلوگی ب

مانی عیل پشتیبانی نشد)دولت عث   )185(. از سوی شاه اسما
گشت صفوی و دودمانبا تشکیل  ای کهن سال  بباز تمرکزگر ه سنت های 

دولت نوین ایران پایه گذاری شدخاوری ه مذهب،  ه ی تندروانه ب ر تکی و اینبا   .
نند دیگر حکومت های پس از در نیز، هما هی تازه ی اسالمی  دشا  این پا

ان، ر ایر گی اعراب ب تر و دیکز رابطه ی دولت و حقوق وقوانین با دین نچیر
ز  ز اسالم بودفشرده تر ا ر ایرانِ. پیش ا ران، د اندیشه های تازه ی  این دو

گونی هائی در خدمت الیه  بیشتراجتماعی ا دگر و ب  نمودی مذهبی می یافتند 
ماعی حاکم در می آمدندو طبقاتها ه .  اجت درشرابط هان با مذهب  دوران  ا

هی صفوگسترش اسالم  دشا در زمان پا وی را، شاید  به صورت افراطی آن 
گونه ایبتوان بازتاب و واژ ر"ی ه  از انگار ناقص  دیهف  در مفهوم " ایز

18(.شاهنشاهی ساسانی شمرد و همزمان با  )6 غاز  ر آ دوران صفوی، خاصه د
دن شاه اسماعیل همراه های  بودروی کار آم ها و تندروی   با خون ریزی 

راوان هوده نیست که پاره ای از تاریخ شناسان  .دینی ف  تاخت و تازهای " بی
ا بیشتر میوه ی  مانی در آذربایجان ر و ویرانکاریهای عث ازبکان در خراسان 

ده نند"کارهای ناستو 1(. این شاه می دا 87(  
هی را وادار به پذیرش  شاه اسماعیل قصد داشت همه ی مردم پهنه ی پادشا

ه ری آیین شیع دوازده امامیاجبا   که از اوکسانیپاسخ او در برابر .  کند ی 
دو سوم آن سنی هستند  ز که  ه با مردم تبری مون د، چگونه برای ن پرسیده بودن

ر بود و نمونه وا ر خواهد شد، آشکار  هیچ کس باک ندارم، به ": رفتا من از 
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ده  ا زن کشم و یک کس ر ر می  د شمشی گوین عالی اگر رعیت حرفی ب توفیق اهللا ت
1(."نمی گذارم 88( 

ربنایی و با درهم آمیزی دو روند  ز توان اقتصادی  نخست،ناییروبزی  تمرک
ژه روحانیوندر دست دولت ای دستیابی هتکیه بدوم  و  و بوی ه بر  مذهب شیع

، کوشش هاهمبستگیبه   این تالش ها .شد برای بازسازی کشور آغاز یی ملی
دتایست با وجود  کوتاه و بلند م کال گوناگونی ادامه ،های  اش  تا امروز نیز به 

اقتصادی و همگامی با دستیابی به د. یافته است د  رش دیگر رجات باالی 
ما برخواهیم ،کشورهای پیشرفته ی جهان ا ر آینده   به دالیل گوناگونی که د

میسر  ه ی صفوینقطه اوج پادشاهی. نگردیدشمرد،  دویست سال  در ایران به  
گ له ی شاه عباس صفوی باز می  ره . شتدوران زمامداری پنجاه سا این دو

های نظامی بر همسایگانه تنها توام با پیرو مند عثمانی و ازبک و نزی   توان
ز دست  رشد ، بلکه به ویژه بود رفتهپس گرفتن پاره ای از سرزمین های ا

دی  ران و وتاه مدت کاقتصا می داددوباره ای    .را بازتاب 
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 صفویان
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   کوتاه به رویدادهانگاهی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ز پ مایه ی دگرگونی ها در زمان صفویان، برای پیش ا اختن به درون  رد
ه سیر دستیابی به یک چشم انداز کلی گاهی ب هارم تمدن ایران، ن ز دوران چ  ا

ا سده ی بیست می اندازیمرویدادها   . ت
هی صفوی دشا ر پی پا ه گام توان اقتصادی، د م ب کاهش گا ز دست دادن    ا
رجی ارهای خا ری ری درگی تندروی های دینی،،باز  با ،های داخلی و فساد ادا

های افغان از خاور سرنگون  افشار   خاندانپس از آن. شدیورش خان  های 
د یکی پس از دیگری  دههو زن ایران حکمرانی  چند  دوران . کردنددر فالت 

ه پیدایش یک دولت  راه بود، ب های فراوان هم درشاه که با جنگ ری نا زمامدا
کوتاه مدت  زرگ ولی  دالی ب ز دوباره ی جنگ )189(.میدانجافئو  گاههای دراز آغا

و تاخت و  رجی  کننده همسایگان خا های همیشگی و ویران  داخلی و یورش 
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، سیستم آبیاری پیشرفته ایران کان یافته اس  که  راتاز چادرنشینان به نواحی 
زی شد زسا هی با  و در فالت خشک ایران از اهمیت هتنها برای مدت کوتا

ا آن از .گزندهای هنگفت نمودوباره دچار ، دبودباالیی برخوردار   همراه ب
گام به گام  ه شد و  کاست نقش ایران در بازرگانی خارجی با همسایگان خود 

داخلی نیز در  ارهای  عتی تصاحبباز محصوالت پیشرفته ی کشورهای صن  
د شهرها . درآمد ی ورشکستدچار نتیجه آنکه، کشاورزی روستاها و اقتصا
د  بجز در برش  و رشد نیروهای مولدهی و اقتصادی و پیشرفت اجتماعگردی

، تقریبا متوقف گردید   . های کوتاهی
ده یدر  رنشین قرن هیجدهم تخت و تاج شاهی در ایران پایان س  انرا چاد

دندقاجار  می توان دوران فروپاشی نظام . از آن خود کر ا  دوران قاجار ر
ری–سنتی فئودالی و زایش سیستم سرمایه دا  در ایران پدرساالری کهن 

ز این . نامید ز دیدگاه اقتصادی، بلکه از چشم اندا ان نه تنها ا ری و دور ادا
ایران استدر برگ تیره ای  نیز،سیاسی و نظامی خاندان .  تاریخ معاصر 

دت نزدیک به ر م های 130 قاجار را د  سال زمامداری، علیرغم تمامی تالش 
ان کومی توان، کوتاه مدت برای بازسازی ایر  تبلور مت والیت فقیه پس از ح

انترین  و ناتو در این . ارزیابی کرددر پانصد سال واپسین دودمان فاسدترین 
لستان با دریافت امتیازات گوناگون  دوره بویژه روسیه ی تزاری و انگ

و سیاسی و در . بازی کردنددر کشور  نقش تعیین کننده ای ،نظامی اقتصادی 
هی دولتی زمامداران فاسد برای پر کردناین راستا ه های ت وه ، خزان  به هر شی

ه های    . دست یازیدندکشور ای برای حراج سرمای
د نظامی و این ناتوانیبرآین دست دادن   از   سیاسی و اقتصادی و فساد اداری، 

ز و خلیج فارس و خاور ایران  ژه در قفقا بخش بزرگی از بازارهای ایران بوی
دی. بود گسترش جنبش بزرگ ، از سوی دیگرسیاسی-این ناتوانی اقتصا  

ه استقالل کشور و ایجاد اصالحات  دستیابی ب ده ای برای  . را در پی داشتتو
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مایه  ها سر غربی که در آن مع اروپای  ر قیاس با جوا ایران در این دوران د
ه ر کرده و بتدریج سیطره  یداری صنعتی دیگر سلط ا استوا د ر اقتصادی خو  

کشاورسیاسی  می کرد، یک کشور  های میانی زی خویش را محکم  سده 
-1(.فروپاشی بودرو به و  پدرساالر- چادرنشینخشنآسیایی با دیسپوتیسم 

1 و سیاسی انگلیس و  )89 دی  ذ جدی اقتصا ر نفو دوران زی ر این  اگر چه ایران د
لی،روسیه رفت و و ای  ده  انیان به استقالل  جنبش بزرگ تو دی سخت ایر  پایبن

کت گسترده شان در مبارزات هایی بخشو شر  بویژه به انگلستان نشان ، ر
ای ایجاد آنان خواست داد که  مانند هندوستانبر اناوضاعی   قابل ، در ایر
1(.ستاجرا نی 90(   

ه همراه آورد،  ه امواج انقالب مشروطیت را ب هایجنبش توده ای ک  پایه 
مان  و بر دود کند  رآمد قاجار را از جا  اکا و ن ره ای  عشی ری  مامدا شیوه ی ز
 ،   ی گذشتهاین بزرگترین رویداد پانصد ساله. وارد کردضربات جدی موجود

وان مهمترین،را می ناکامی هاکوشش   و موثرترین می ت نیان، علیرغم تما  ایرا
نارسایی ها م ، برای ساختن بنایو  ،  ایرانویژه یی ئکراسی بورژواود
ه–در پی شکست انقالب بورژوا. ارزیابی کرد  پس از ،دموکراتیک مشروط

رضاشاه پایه دوره ی کوتاه د رگیری های داخلی، دودمان پهلوی از سوی 
درضا شاه تا سال   میالدی به 1979گذاری شد و تا سرنگونی فرزندش محم

ها.  انجامیددرازا ان پادشاهی پهلوی  مایه ،دور ه ی چیرگی مناسبات سر مرحل  
نظام پوسیده ی فئودالی در ایران  رهای  داری و درهم شکستن آخرین سنگ

زی اقتصادی ایرانبا اصالح. بود زسا ره ی با دومین دو با تکیه (ات رضا شاه 
ا و سازمان  کهنِ تمرکزگر بوروکراتیسم نوین و همگون با دیوان ساالریِ  به 

ار زه ی زمیند ژوا و سکوالر-یافته و اشرافیت تا های ،)بور نوسازی  ز   پس ا
ده ی نیازمندی های نظامی آغاز  ر، بویژه بر شالو وزرای برجسته ی قاجا

رجی . شد های مالی و دشواری های داخلی و خا تنگنا این اصالحات با 
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از سوی متفقین در جنگ . چشمگیری همراه بود کناری رضا شاه  ز بر پس ا
ران  ، دو های سیاسی پیامد آن و تنش   بازسازی اقتصادی سومجهانی دوم 

پسرش محمدرضا شاه با اصالحات ارضی و درهم  ایران زیر نظارت مستقیم 
مناسبات الیشکستن  دی که بر .  ادامه یافت، ارضی فئود این نوسازی اقتصا

گستره و ژرفای بیشتری  ، از  ه دست آمد د نفت ب پایه ی افزایش سریع درآم
ر بودنسبت به دو دوران  پیشین باز ایران برخوردا دی   و رشد سازی اقتصا

ز باال رفتن بهای نفت در بازار جهانی،  شتابان نیروهای مولده را بویژه پس ا
  .همراه داشتبه 

مالی روزبحران  د اقتصادی و ب ن و در کنارآهنگ ناموز،ناهنجاری رش
های دیکتاتوری   زیر، فرهنگی سیاسی و اجتماعی ودگرگونی  سایه ی 

و خودساخته  در پایان کارمحمدرضا پهلوی که ری  ر یک حزب دربا  تنها ب
د و هنوز عناصر س های پیشیناستوار بو خود داشت،   را درخت جان نظام 

ری. شد میالدی 1997زمینه ساز بروز انقالب در سال  این جنبش رارهب   
ر دست گرفتندروحانیون سنت گرای اسالمی رفته د ه  دوران نخست .  رفت

محکومت روحانیون در ایران با جنگ   در این برش.  بودایران و عراق توا
پس از آزادی سرزمین های اشغالی با طرح شعارهای بلند جنگ ادامه ی 

اقعیپرواز غیرو مات کم  ،انه و  بر پایه ی .  زدمانندی به اقتصاد ایران صد
کنار هزینه های سنگین نظامی  ان رژیم، در  کار در ره ای از دست ان گزارش پا
مرز  رشوه های زیرمیزی به مبالغی در  و  د و بست ها  حیف و میل ها و بن

1-1(.یک صد میلیارد دالر رسید جای  به  افزون برادامه ی این سیاست )90
دی  ، چنان خساراتی بزرگی گذاشتن شمار زیا  صنایع ایران برکشته و معلول

ریخ پانصد ساله ی ایران کم وارد کرد  و بنابراین به رشد نظیر بود که در تا
دن کشور آسیب های جدی وارد شد و پروسه ی صنعتی ش  .نیروهای مولده 

ز پایان جنگاسالمیدوران نخست حکومت  های  به بازسازی خرا، پس ا بی
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ز .شتاختصاص داجنگ گسترده ی  ها پس ا بخشی از این خرابی بازسازی  تن
دی، ها دوران تالش برای نوسازی اقتصا گام  غاز شدگام به  این دگرگونی .  آ
مایه داری  بر پایه ی اقتصاد ،ها ازی پیسر وزن سنگین بورژو شین و 

ره ای اصالحات تازهبازرگانی  ذه، و با پا رچوب دیکتاتوری م  زیر  وبی در چا
رآمد"الیت فقیهو"نام  ه اجرا د  این تحوالت علیرغم بنیه ی مالی گسترده و . ب

ز، از  نفت و گا رات  اران در پانصد ساله ی گذشته از راه صاد بی مانند زمامد
اشت هنجارهای بسیار د    .دامنه ی گسترده ای برخوردار نبود و نا
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  ن استعمار در ایرارخنه یآغاز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عالیت مانروایی انگلیس خاوری کمپانی هند  هایبا گسترش ف ر ب و فر
با این کشور در آسیا و همراه آن  مستعمراتی  افزایش نفوذ وهندوستان

زاریروس چشمگیر حضور گرگونی شد  دریه ت ر د ان دچا . منطقه، ایر
ز گوشه گیری  ه ی سنتی را ا ده گسترش مناسبات نوین اقتصادی، جامع س

د های  هانته ی دامواج خروشنو آن را در برابر میانی بیرون آور  و  یوفان ج
می دادفنی -انقالب عل 1(.قرار  ر سیاسی و اقتصادی )91 وجود مناسبات نابراب  با 

مره ی کامل تبدیل نشدبا مستع .  کشورهای سرمایه داری اروپایی، ایران به 
این وجود ری انگ  به دلیل دخالت گسترده ی شرکتبا  و های تجا لیسی 

هلندی تاریخ . پیوست نیمه مستعمره هایکشورجرگه ی  ایران به ،روسی و 
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دی و سیاسی دو  این سرزمین از آغاز پادشاهی قاجار با دخالت های اقتصا
روسیه به طرز جدی روبرو بود   . کشور انگلیس و 

ده بودسده های پیش از ،دست یازی به بازار ایران اما مونهبرای .  آغاز ش  ن
ر  گسترش ،شانزدهم میالدی سده ید  روابط ایران با کشورهای اروپایی 

ز یافت و  هایجمله دورانا زی  مارگران پرتغالی  دست درا این . آغاز شد استع
و پرتغال و اخراج آنان از  ری نظامی میان ایران  ها سرانجام به درگی تالش 

در زمان شاه . انجامیدسلطنت شاه عباس صفوی ، در پایان تنگه ی هرمز
رانسویان قرارداد بازرگانی  اسارت باری که ضمن ،ان حسین صفویسلط  ف
کشور ه ب) کاپیتوالسیون( حقوق کنسولی آن به ایران می شد، داده اتباع این 

ران قدرت نا. تحمیل کردند کشی پدر دو ر به دنبال لشکر ردرشاه افشا اری ت  تز
اردادهایی غیرعادالنه با روسیه به امضا،به داغستان و دربند در .  رسید قر

هیجدهمسده یدوران زندیه در آغاز نیمه دوم  گانی با ،  د بازر  یک قراردا
گلستان  ات و تسهیالت گوناگونیبستهان   به آن کشور شد و در آن امتیاز

دید گانی بین المللی )192(.واگذار گر نیان در بازر ذ ایرا گسترش ،کاهش نفو ا   ب
ئیان در منطقه در پیوند بود ری اروپا ذ تجا  1682رای نمونه در سال ب. نفو

رانیان،میالدی ر سیام نفوذ ای گان 100 که نزدیک به  د را در بر می  بازر
رفت،  رانسوی هند گ با کمک .  پایان یافتخاوریبا گسترش تحریکات شرکت ف

و شهروندان  ، مهندسین  وئی به جای ایرانیان رانسه در سیام دربار ل سفارت ف
کشور استخدام ر ارتش این  رفتن هلندی فرانسوی را د د و پس از توان گ  کر

ه ی  ایرانیان از ،ها و انگلیسی ها زرگانی پهن ده با ه کشتی . شدندران حمله ب
هان صفوی می  دشا ه پا کایت بازرگانان ب ه به ش دهای ایرانی نیز ک  ، نیزانجامی

اخر سده  گانی خارجی ایران تأثیر ی از او و بر امر بازر هفدهم وجود داشت 
19(.می گذاشتناخوشایندی  3(  
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دهای ناع،نوزدهمسده ی در  راردا ه ا ق ری و ایدالن ه تزا  که به وسیله روسی
های  زه  روا دن د گردید، زمینه ساز باز ش های اروپایی به ایران تحمیل  حکومت

رجی گردید ها و محصوالت خا مایه   ایران تبدیل بدین گونه. ایران بر روی سر
اری نقطه. به بازار فروش کاالهای صنعتی آن کشورها شد  ی عطف تأثیرگذ

دی  های نابرابر گلستان،ر ایرانباقتصا دنامه  من چای  بستن عه در  و ترک
در  نظامی ایران  های  ر پی شکست  روسیه ی تزاری د قفقاز و زمان قاجار با 

کشور انگلیس برای پیمان نامه ی  و نیز  از یک سوآسیای مرکزی پاریس با 
از دیگر سودست یابی به جنوب ایران  برای ،ادشاهی ناتوان قاجارپ.  بود، 

 از ی بین المللگستره یتثبیت قدرت مرکزی و شناسایی دولت خود در 
ه جای دست کشید گرجستان، ارمنستان، افغانستان و ناوگان دریای خزر  و ب

ران را بازپس گرفت و یک سلسله کاپیتوالسیون تجاری  آن تبریز و جنوب ای
انگلستان واگذار کرد ها موجبات گسترش نفوذ مان نامه پیاین . به روسیه و

ان را فراهم کرد دی خارجیان در ایر ز . اقتصا اردات ایران ا  2در پی آن و
ز 5میلیون پوند به  لیون به 2 میلیون پوند رسید و صادرات کشور ا  3.08 می

د افزایش یافت ز بازرگانی برون مرزی بیشتر شدمیلیون پون و کسری ترا   .
ان به سوی  ر شبکه ی نابرابرانه  م آمیزیدرهبدین ترتیب ایر بین بازرگانی د

  )194(.المللی گام برداشت
ه  ری از ی بافت کهن رجی، بسیا صنایع و ناتوانی در رقابت با کاالهای خا

ه در  صنایع دستی و کارخانه های کوچک و ا ک میانه ی سده ی ابتدائی ر
وجودآمده بودند، بنوزده کرد ام در ایران به  رو  کست پس از ش. بحران روب

ان  ا انگلستان ایر ر جنگ ب ری در دست کشورهای  بهعمالد گلیس و  ابزا ان
ه تبدیل شد نیمه مستعمره. روسی دیل ایران به کشور   از  و دست نشاندهتب

ز  گون راه دادننقطه نظر اقتصادی ا گونا های امتیازات  ر بخش  ه خارجیان د  ب
و تن ، بانکها، توتون  رانی، حمل و نقل ها، کشتی  ف، راه اری تلگرا کو، بهره برد با
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درآمد رحله ی اجرا  غیره به م ز سویی به . نفت، شیالت و  بدینسان ایران ا
از سوی دیگر به تأمین کننده ی م وارد و اد خام وکننده ی کاالهای خارجی و 

ه داریمحصوالت  ورزی برای کشورهای سرمای از نقطه .  کشانده شد،کشا
دشه دچار خ ، استانداران ال عم و  گردیدنظر سیاسی استقالل ملی  شاه، دولت

های فئودال به  ر و بسیاری از خان  بدلدست کشورهای مستعمره ابزاری د
د ورود کاال) 195(.شدن ا  مانند ساعتب  چاقو و ماهوت و چیت و  وهای خارجی 

مایندگی های روسیه در شهرهای  ایش ن کبریت و چای و ظروف چینی و پید
 الیه یجنوبی کشور و تهران، شهرهای در پاره ای از شمالی ایران و نیز 

، که جنبه ی واسطه گری و  دید آمد در ایران پ نوینی از بورژوازی بازرگانی 
های اقتصادی سیاست استعمار. داللی داشت  در ایران یاین قشر یکی از پایه 

گونی مهمی در . بود داد دگر روی دی درونیاین  ازی کشور الیه بن پدید  بورژو
  . آورد

ران در همیناز سوی دیگر  ، خشکبار، محصوالتی دو مانند پنبه، برنج، ابریشم  
، قالی و منسوجاتی از قبیل شال کرمان و  ر، گیاهان طبی هی، خاویا ، ما پوست

و و مخمل و تافته ی کاشی و قلمکار اصفهان  مله از سوی غیره زری  ، از ج
روسیه صادر شد زی در )196(.همین بازرگانان، به  ژوا پایان  در کنار رشد بور

ز ی سده  و آغا ده ینوزدهم  عنای س ه م دور صنعتی ب کارگر مز  بیستم، طبقه 
زهایی رشد کرد ان پدید آمد و با نشیب و فرا ر ایر ه د مروزین کلم وجود . ا با 

ژه بدلیل وین بوی گر، این طبقه ی ن کند طبقه ی کار  نبود رشد تدریجی و 
دهی صنفی خود دموکراتیکمناسبات  ، نتوانست به طرز جدی به سازمان

د حقوق قانونی کارگران را تأمین کند، ابتدا . ردازدبپ کاری که بتوان حتی قانون 
رزات ضد استبدادی ر جریان مبا نقالب مشروطه و د ر زمان ا ود  به طرز  

رسمیتنهاتلویحی  محدود کردن  ه شکل  عات ب مطرح ، کار روزانه سا  
  )197(.گردید
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ر ایران بازی گانه ای د نقش دو ری  های استعما کردرخنه ی دولت  ز سویی .   ا
د شدن  دموجب تن دیگر ی فروپاشی مناسبات سنتی فئودالرون  شد و از سوی 

صورتبندی رشد . رساندبه گسترش مناسبات نوین سرمایه داری کمک 
ما ری ا ان خارجی،سرمایه دا مارگر ،  با چیرگی اقتصادی و سیاسی استع

هنجاری رشد سرمایه دار.  ناهنجار و ناسالم داشتدرون مایه ای ا  ب،ینا
ژه دگرگونی در نقش زمینداران و  روند دگرگونی در سیستم فئودالی و بوی

ر ساختار  گ د اری مالکان بزر دنیززمامد د بو   .  در پیون
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دار ساختار زمین  در    یدگرگونی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر ایران رنشینان ب گی چاد کشاورزی بر ،در دوران چیر  واگذاری زمین های 
وپایه ی سیورغا ا اختیارات گسترده ی سیاسی و اقتصادی  لی ب حتی  ل فئودا

عینی ق مرکزی، زمینه ی  مات لشکری به حکومت  ضائی در برابر دادن خد
گاه  دست مرکزی و  مامداریکاهش توان دولت  هان صفوی .  را فراهم کردز شا

زی د زیبرای توانمندسا ا به زیان ولت مرک مساحت زمین های دولتی ر  ،
ها افزایش ورغال  ز حقوق سی های تازه که ا از واگذاری سیورغال  دند و   دا

ر بود، جلوگیری نمودند رخوردا ای ب ره اراضی دیوانی و . گسترده  دراین دو
افزایش یافت و کاسته شد از خاصه  زمین های سیورغال  پادشاهان . مساحت 

متگ گان و خد ه به بزر  حقوق و یا هدیه ای به ،ارانذصفوی برتر می دانستند ک
هندنام تیول  ری مرسوم شدی از سده . بد ه رسم تیولدا  خدمت ،شانزدهم ک
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می یا بخشی از  ه که تما گان به دولت از راه دادن این هدی مأمورین و وابست
ا دالی ر ره ی فئو می شد، به اجرا  به رآمدشامل  ریتیولدر سیستم . د  بر دا

ورغال، خالف مصونیت اداری به دست نمی آوردتیولشخص صاحب  سی   .
کومتی واگذار می تیول که ا ز اراضی دولتی یا دیوانی به اطرافیان دستگاه ح

رسم اقطاع یا واگذاری زمین به صورت موقت که در  ه  دی ب شد، تا حدو
ه قبائل . همگون بوددوران خلفای عباسی وجود داشت،  ه ب زمین هائی ک

رنشین داده می شد ه امیران و ،چاد و به ویژه ب ر یورت خوانده می شد   بیشت
می گردیدسران ل ار  ه داده می . شکری واگذ این زمین ها اگر چه به ایل یا قبیل

د،شد ر آغازِن ه د ر سران قبائل بویژه قبائل قزلباش ک   ولی در حقیقت در اختیا
هیِ  .ند صفوی هسته ی نظامی آن را تشکیل می دادند، قرار می گرفتپادشا

روشند یا مالک آن  توانستند مراتع گفته شده را بف بخشی از . شوندآنان نمی 
ان ز این دور رنشینان بویژه در آغا  هسته ی سپاهیان فئودالی را تشکیل ،چاد

ع بهتر از کشاورزان روستا بود دی آنان در مجمو وضع اقتصا و  . می دادند 
زیگران ر بجزبر کانه تنها برای یک دوره ی  د ره مال  دوران شاه اسماعیل که به

و در زمین کوتاه کاهش یافت، زیر فشار سنگین بهره ی  داشتند  ه قرار  مالکان
)  و غیرهغله، برنج، ابریشمپرداخت (های دولتی بیشتر به صورت جنسی 

داختند می پر ره ی فئودالی  19(.به 8(  
ز نفوذ  درت از سوی شاهان به مأموران دیوانی و کاستن ا روند واگذاری ق

غاز شده بود کارآمدن صفویان آ روی  ا  رنشین که ب  در دوران ،قبائل چاد
گسترش یافتحک ز  اری . ومت نادرشاه نی ه دنبال دشو پادشاهان صفوی ب

انه ی خالی ،های مالی ژه برای اداره ی سپاهیان و پرکردن خز  دولتی و بوی
مستقیم شخص شاه بود،  رتش غیرچادرنشین، که زیر کنترل  ره ی ا برای ادا

رند که شاهان پیشین وه ای روی آو کم وبیشبه همان شی ر پیش گرفته    د
دند ، برای تازهبدین ترتیب سپاه منظم مرکزی و نیروهای چریکی محلی . بو
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د از امالک خالصه  د خو ریافت مز تنها این . پادشاهی تیول دریافت کردندی د
ر بوجود دتغیی مانند  آم راثت برخوردار ،"اقطاعات" که تیول ها  از حق و  

انتقال یابد ان پسریشان  ه فرزند ر،باشند و تیول ب  از سپاهی  مگر آنکه تیول دا
19(.گری خودداری کند 9(  

ز دستیابی به تخت شاهی رشاه پس ا مرکز گرای دولت ،ناد صفوی  سیاست ت
گان لشگری  را باز هم بیشتر به پیش برد و از دادن تیول به سرکرد

زند نیز این سیاست را ادامه داد و با تکیه به . خودداری کرد کریم خان 
کردن  قبا  خشونت کمترئل کوچ نشین را با مأموران دولتی،  سیاست ساکن 

اجرا در آورد مود با صدور فرمان ها به مأموران محلی خود، ا. به  و تالش ن
مت گ و به خد کند  ا بکشت و زرع مشغول  2(.اری فرا خواندذآنان ر 00(  

مالی گفته شده و فشارهای سنگین خراج های دولتی اری های   زمینه ،دشو
های چندی در شورش پیداییساز  در این خیزش . ران صفوی بوددوآغاز  

وقفی آنان ها، بویژه مین های  ان قزلباش و روحانیون شیعه که ز  سر
مردم قرار  نتیجه . داشتندگسترش فراوانی یافته بود، در تیررس حمالت 

ر خاور ،اینکه های ایران د  کشور دچار بحران اقتصادی جدی شد و شکست 
ر  در باخت کان و  نمقابل دودر برابر ازب ر بخشید،یلت عثما .  به آن ژرفای بیشت

کوتاه از ،بحران اقتصادی اما ره ی   با اجرای پاره ای اصالحات برای یک دو
 اقتصادی رشدنقطه اوج . شتاب در روند فروپاشی جامعه ی فئودالی کاست

مانیان و محلی طاهریان  و سا ران پس از سرنگونی حکومت های   دوباره ی ای
، صفاریان و مند شدن شاه عباس تجلی ا روی کار ب آل بویه و توان دن  آم

گرای دولت با .یافت  و کوتاه کردن دست قبائل یچیرگی گرایش تمرکز
ر زندگی اقتصادی و سیاسی رنشین و گسترش نفوذ اسکان یافتگان د  ،چاد

موران دولتی . ایران وارد مرحله ی نوینی شد عباس که به مأ دولت شاه 
دست به دگرگو کیه داشت،  د که بویژه ایرانیان ت نی هائی درنظام لشکری ز
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دی بود ه عباس. دارای پیامدهای اقتصا دیک به ،تا پیش از اصالحات شا  نز
لی قزلباش داشت که از آن میان نزدیک به  وجوددویست هزار سپاهی فئودا  

د به خدمت لشکری فرا راشصت هزار جنگجو می خواندن با نوسازی ارتش .  
نوی ه فنون و تجهیزات  نظامیو مجهز کردن آن ب  120000 نزدیک به ،ن 

د سپاهی  گشتن ز  44000که آماده ی نبرد  ائمیِانآنتن ا  بیشتر  ارتش د
و موده  ه آز هی فئودالی بودند70000 نزدیک ب ر سپا ه تنها دگرگونی تازه.  نف  ن

نفوذ قبائل چادرنشین درنظام لشکری در عرصه ی اقتصادی بلکه   کاست،از 
رن مالی سران و بزرگان چاد شین قزلباش و دیگر ایالت را کم نیز نفوذ 

  )201(.کرد
ز مهمترین ارگان  باید این نکته را در نظر داشت که روند راندن ایرانیان ا

ری سپاهی ری یعنی رهب مامدا  با به کارگیری فای عباسیلخ از دوران ،ز
مان ترک و ترکمن  غال از  رنشینان خاوری که بیشتر  دندچاد ز شدبو این . ، آغا

مانروایی ففرایند در دوران  انه ی ر ها و مغول ها ادامه یافت و تا می ترک 
زا انجامید ر دستگاه . دولت صفوی به درا چیرگی چادرنشینان خاوری ب

ر،نظامی  بر درازگاهارکان های سیاسی و در پیامد آن به تسلط   به پیروزی د
ره ی . زندگی اقتصادی انجامید و دوبا کجانشینچیرگی گام به گام   بر انی

ر گذاشتن  میدستگاه نظا رنشین از این اهرمبخشی از و کنا هایعناصر چاد   
ری مامدا د ز نمن ها، متوا ز چادرنشینان از  علیرغم نشیب و فراز هاجرت بخشی ا

و بویژه زخاور ایران  ، شتاب روند و مازندران   خراسان ا ه خارج  جوششب
رنشینان با  رشد بورژوازییکجانشینان،چاد ه ی  ماهنگ هنیاز ب،  پروس  ه

رهای سازی  اخلیبازا ه ی چیرگی دوباره تمدن و د د شهرنشینی، زمین  و رش
ر کوچنده پفرهنگ  ده را ب هم ساختآرمن   )202(.س از سده ها فرا

انمند خودب وجود زمامداری کوتاه و تو درشاه با  د که نا رس  بیش ،ه نظر می 
گر از  کان دادن عشایردی  شاهان ایران در پانصد ساله ی گذشته سیاست اس
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ا شیرا هدف نادر همانند دیگر فرمانروایان . وه ی خشن دنبال کرده است، ب
عاصر ری از ،در ایران م ز فئودال های محلی خیزش جلوگی  چادرنشینان و نی

2(.بود دی 1730او در سال ) 03  هزار خانوار عشایر آذربایجان و 60 تا 50 میال
زار تن 60باختر ایران و فارس را به خراسان کوچ داد و نزدیک به  از  ه

مان سال  مشهد و نیشابور آورد و در ه کنار هرات را به   هزار 3ابدالیان 
کوب  گ بختیاری را به خراسان کوچ داد و پس از سر ار عشایرهفت لن خانو

ره نزدیک به  ز عشایر چهارلنگ دوبا را به 10پاره ای ا ر خانوار بختیاری   هزا
ز به این  هزار خانوار گرجی نی6در پی همین سیاست، . خراسان فرستاد

20(.ندایالت کوچ داده شد 4(  
زند نیز ادامه یافت و تنها پس از روی کار  سیاست نادر از سوی کریم خان 

دن دودمان درنشینآم غا محمد خان قاجار، جانشینان  چا  به سیاست گذشته آ
پرداختند ان دستمزد  عنو ه  ری زمین به سپاهیان ب رهنگ  وی واگذا  ف

گسترش یافت ز کمی  رنشینی نی مامداران تازه ی چادرنشین . چاد زندگی "ز
ده را به شهر و چادر را به کاخ ترجیح ه یکجانشینی، دهک  می "ایالتی را ب

2(.دادند رع پادشاهان ب)05 رسوم ،دی قاجا داب و   دوران دولتمداری پاره ای از آ
، آن ،سلجوقیان کردند ده ی سلطنتی را زنده   مانند واگذاری استان ها به خانوا

ر دوران ص ده بودچه د برانداخته ش ها به . فوی تقریباَ  ری تیول  واگذا
می گذاشتند،  ر اختیار حکومت مرکزی  ز د موقع ضرور سربا در  سپاهیان که 
رنشین تا حدودی  ر چاد عشای و حضور سیاسی و اقتصادی ایالت و  به نفوذ 

ها. افزود رامی  ره ،با این وجود در پی بروز ناآ کاهش قدرت آنان دوبا  برای 
روگان ه  عشایر پرداختبه جابجائی ری از آنان گ و گاه برای تضمین فرمانبردا

20(.داشته شدنگه  6(  
کز با تکیه به  مادی یک دولت بالنسبه غیرمتمر ر را می توان ن هی قاجا پادشا

وه ی اداره ی ایالتی های ،شی ها نماینده ی قدرت  در آن خان  کرد که   ارزیابی 
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هی بود دشا و حکام از خانواده ی پا ز آنجا که مالیات ها به . ندعشیره ای  ا
گاه  دست وه ی مطلوب به  مامداری شی های مالی ،رسید نمیز  دشواری 

دستور کار بود ه خارجیان در  ها ب متیاز زون و واگذاری ا ر این  .روزاف د
ده  کشور به ایالت سپر رزهای  داشت و نگهداری م مالَ وجود ن دوران ارتش ع

20(.شده بود 7(  
رنشی ری و چاد عشای ذ عناصر  کردن آنان ،ن در دوران رضاشاهنفو ار   با واد

ده ه و سرکوب گستر زندگی اسکان یافت سازمان ی آنان با تکیه به ارتش  به 
و مدرنیافته  موده  ر کمتر ،و آز وه ی ظریفی در. دش بسیا  این سیاست به شی

دوم با د یاصالحات ارضی تداوم یافت و به آنجا انجام اجرای دوران پهلوی 
ع  کوچ اقوام  گسترده ی پس از مهاجرت،یت چادرنشین آنکه در ایران که جم

ران بهنشین  و نابودی روستاها  کشتار وو  فالت ای متواری کردن کشاورزان 
اتع دامپروری، به یک سوم تا دو سوم جمعیت کشور  و شهرها و افزایش مر

ه تنها   درصد جمعیت 3 تا 2تخمین زده می شد، در پی  دگرگونی های تازه ب
  )208(.یافتکشور کاهش 

، در ان، در دوران زمامداری صفوی ر نظامی ها در ساختا ه ی دگرگونی  نتیج
مین این بود که دولت مرکزی متمرکز تر  ر تغییرات در سیستم مالکیت ز کنا

مساحت زم مالک شخصی شاه شد و همراه با آن  دولتی و ا   خاصهیاین های 
ذ اقتصادی و سیاسی و نظامی قبائ. افزایش یافت ل چادرنشین و کاهش نفو

موران دولتیواگذاری امور به دیو ر سنن کهن سال انساالران و مأ ه ب  ک
ری د دمتمرکز ولتمدا ه داشتن ، یکی ازعوامل شکوفائی کوتاه مدت اقتصاد تکی

ویناین دیوانساالری . بودایران در این برش تاریخی  رنگن هبی ی بسیار   مذ
هم شاخه ی در طول پادشاهی صفوی که بر باورهای مذهبی . داشت و آن 

ای بخشی از نظامشیعه به مثابه ررنگ ( فئودالیی روبن گاه پ رنگ و   )گاه کم
د، نه تنها به مساحت زمین های دولتی و خاصه افزوده شد، بلکه  استوار بو
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های زرگ وزمین  روحانیون ب ذهبی یا موقوفات نیز  مؤسسات م گسترش ،  
ری یافت دی و سیاس.بازهم بیشت ی روحانیت شیعه  در پی آن نفوذ اقتصا

  .افزون شد
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های اقتصادی رشد آن و زمینه  شیعه    روحانیت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه در سه بخش تاریخی،  دودمان در پانصد سال گذشته روحانیت شیع
اسالمی نقش ویژه ای بازی کرده است و جمهوری  ، انقالب مشروطه   .صفوی

های این دگرگونی، افیبرای پی جو زه هائی که در گذشته ی ریشه  انگی زون بر 
مینداری در ایران در  ر سیستم ز دبه آن اشاره کرده ایم، به ساختا  با پیون

از چیرگی چادرنشینان بر ایران  زمین های وقفی و نشیب و فرازهای آن پس 
های آینده ی اقتصادی و سیاسی ایران  ا که در دگرگونی  می پردازیم، چر

ر ر دو. دنجایگاه ویژه ای دا های د ر زمین  ره ی خلفای عباسی در کنا
رب که خود را از زماندگان عیون بزرگ، زمین های زیر سلطه ی باروحان
محمدبازماندگان(سادات د نیز، گسترده بود)   کنار این دو نوع . می دانستن در 

عرب (مالکیت دینی داران  انی و مالکیت زمین روحانی ایر ران  مالکیت زمیندا
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ده مان م)باز د آمد، گام به گام  سلجوقی  ترکان در دوران. الکیت موقوفه بوجو
ای اداره ی یمأموران دولت ای بر ویژه  وقاف  دم سرشناس و دارا، ا  و مر

ها و مدرسه ها پدید آوردند ونی. مسجد های کن گفت که ،بنا به داده  می توان   ن
داشته یا نه مالک خاصه یا خالصه وجود  از راه ا ه نظر تنها. زمین های وقفی  ب

ها به امالک وقفی مالکیتکه انتقالمی رسد   برای نگهداری آنان از ، زمین 
گان بوده است مین و بیگان غول ها بر ایران. یورش مهاج  ،پس از چیرگی م

دند زه از تصرف زمین های وقفی به طور کلی خودداری کر مانروایان تا از . فر
وجود داشت و د دوران حکومت ایلخانان در ایران، دیوان اوقاف  ر نخستین 

ره می شد ز سوی نصیرالدین طوسی ادا گویا اوقاف و . یک برش تاریخی ا
ری  و یا در پرداخت  بوده از پرداخت عوارض و مالیات آزاد،بنیادهای نیکوکا

ر بودند و ظاهراَ مالیاتی که به زمین ها ی کشاورزی ،مالیات ر فشا  کمتر زی
د می ش می گرفت،بسته  رار  دی از پرد.  در اختیار مساجد ق اخت مالیات یا آزا

مالیاتی عافیت های  ز م ره گیری ا زه های  می بایست یکی از،به گسترش  انگی
و  مین های موقوفی  در تولید اقتصاد کشاورزی و افزایش ز نفوذ روحانیت 

کشی فئودالی   . باشد،شرکت آنان در بهره 
روحانیون دی  د امنیت بر می توان، راانگیزه ی دوم گسترش نفوذ اقتصا نبو   

زیر حکومت خشن چادرنشینان مالکیت خ کردصوصی زمین   بدین .ارزیابی 
مالکین با تبدیل زمین های خود به زمین موقوفه  شاید امید داشتند ،گونه که 

محفوظ بمانند این زمین هاکه   . ازمصادره 
مورد نظر را تا حدودی  های  نکته ی سوم اینکه، واگذاری زمین وقفی، زمین 

می کرداز حوزه ی نفوذ دولت مرکزی خا  به بدین گونه این موسسات. رج 
مایه گذاری و واحد کوچک اقتصادی در مدار مستقل خود به سر  مثابه ی یک 

کین و ،در پیامد آن. ند مصرف می پرداختتولید و  نه تنها آزادی عمل مال
رل حکومت مرکزی  ه کنت می شد، بلک و هوادارانشان بیشتر  روحانیون و نفوذ 
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کا نتقال مالکیت و اجرای  راستا در این. هش می یافتنیز  با این دگرگونی و ا
ه ی اقتصادی، هدفی سیاسی نیز دنبال می شد   . سیاست زیرکان

ها و خانقاه ،در دوران تیموریان ه  ها و مدرس نند مسجد موقوفات ما  درآمد 
وجود ،ها ه ی زیادی  موقوف های  مین  ه ز ه ک هرات و آسیای میان  بویژه در 

های وقفی  اما، آمدن صفویانبا روی کار. ، کم گردیدداشت ر زمین  دیگ  بار 
ری از اوقاف تازه را شاهانندگسترش یافت ه ، و اینبار بسیا  بویژه شا

و شاه عباس اول و دوم و شاه سلطان حسین دند،طهماسب  با .  بوجود آور
کاهش نفوذ  اوقاف زمین هایوجود تالش نادرشاه برای بازپس گرفتن  و 

دی آنان ری از آنااقتصا ماند، بسیا دست نخورده    کهدرآمد آستان قدس. ندن 
ر دوران شاه سلطان حسین  و در بود  تومان خراسانی15000  صفوید

ر   تومان 2500 تا 2000 میان  تنها میالدی1822سال اوایل دوران قاجار د
و سیاسی در تخمین زده می شد،  اقتصادی  در پی پاره ای دگرگونی های 

د .ایران کاهش یافت در سده ی سال بعد هفتا  این درآمد با توجه به تورم باال 
از سال  د1822نوزده،  20(. نیز کمتر ش 9(  

هبی  مطلقه ی مذ کومت  پژوهشگران به مثابه ی ح را بیشتر  هی صفوی  پادشا
ه ی جامعه ی مبنی بر  انند که بر پای کنار جامعه می د در همه ی گوشه و 

گاه مذهبی برا ی تحکیم موقعیت دیکتاتوری فردی و دیسپوتیسم شرقی و دید
وار بود ملک مطرح کرده بود، پادشاه این بر .شاه است مانگونه که نظام ال  پایه ه

گانه .  بود هامالک مطلق همه ی زمینظاهرا  گاه که پادشاه ی ه این دید با اینک
و بالشرط نبود، با این وجود می  مورد قبول همه  ، عمالَ  مالک زمین هاست

مالک خصوصی شاه گست به آنجا جریان این . رش بسیار یافتتوان گفت که ا
عباس انجامید که  اری شاه  اند بهره برد برای اینکه از امالک شخصی خود بتو

 به "حرام" قرار گیرد که زمین ها را از راه  مردم و کمتر مورد سرزنشندک
اری . دست آورده، به واگذاری زمین ها به صورت وقفی روی آورد گویا واگذ
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 در دوران پادشاهی شاه عباس بیش از وقوفه ها،کشاورزی به مزمین های 
ره ی دیگر بود شاهان، گرایش به وقف زمین ها از سوی افزون بر . هر دو

می شد ده  دال ها نیز دی د  این گرایش درونمایه ی.فئو چرا که گذشته بود،  مانن
دینیی روقف دهندگان با واگذا ها به موسسات   از سوئی از امکان این زمین 

لتی می دربار دستگاه دیوانی و شاهان و غصب از جانب مأمورین دو و   
دند می ش د و از سوی دیگر از معافیت های مالیاتی برخوردار  افزون . کاستن

ه صورت  مالکی که ب رفته شده بود، اگر یک سال از تاریخ "حرام"بر آن ا  گ
ز سوی موقوفه هاتصرف گونه ادعائی از سوی ، می گذشتشان ا  از هر 

اشکال گوناگونی داشت، . نداد بودمالکین کهنه آز اداره ی زمین های وقفی که 
ر دست عده ی انگشت این زمین ها .  بوددرآمد گویا بسیار پر بیشتر د

درشما افته بودن وان دست ی ر داشتی که به دارائی فرا ر دوران شاه . ، قرا د
دوباره ی آن ،عباس دوم موقافات و پخش  ر اداره ی این  هائی د  دگرگونی 
وجود آمدرامیان شم گر به  دوباره ی دارائی های گرد این امر تقسیم . ی دی

ده مین های وقفی گویا.  در پی داشت، راآم ده می شدند ،ز  بیشتر به اجاره دا
ر  مزارعه بیش از شیوه مقاطعه به کا بخش . برده می شدو در آن روش 

ه  ها یعنی سیورغال ها، ک ز زمین  مالکابرایاختیارات بیشتری با دیگری ا ن  
راه بود زمین روحانیون ،نیز هم ذ  اشت در حوزه نفو سیورغال که . قرار د

هبی  ه خانواده های سرشناس مذ مورثی بود، نسل به نسل ب همان تیول 
ورغال ها.واگذار می گردید ز پاره ای معافیتی دینی سی  مالیاتی  های نیز ا

دند اخت نمی کر مالیات پرد عضی اصالَ  و ب مور اداره ی ا. برخوردار بودند 
ا و مستوفیان و  مخصوصی بود و همه وزر اوقاف در استان ها با مستوفی 

ولیان و مباشرین ا به دفتر  ی میباست محاسبه،متصدیان و مت  خود ر
مستوفی مخصوص  وظیفه ی رسیدگی به حساب ،موقوفات بدهند و 

21(.داشتبر گردن   راکشاورزان و مستأجرین و امور آنان 0(  
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ه داری و قوموبه پایه های سیستم   ،روحانیت شیعه در ایرانتوان اقتصادی ف
کار آمدن نادرشاه  جدی وارد ، آسیببا سرنگونی پادشاهی صفوی و روی 

، برای ایجاد .آمد ه ی پادشاهی خود را بسیار گسترده بود  او که پهن
گی  مبست رچگی میان اقوام گوناگونِه مانروائی خود و پس از و یکپا  زیر فر

دن دست رفته ی زمان صفوی که بیشتر سنی بودند،  سرزمین های از گشو
و تخت شاهی را  و آن را تازه کرد مشروط به پذیرش مذهب ،پذیرش تاج 

غییر مذهب رسمی.دین پیشین نمودجانشین  علیه ، ت ر  ز ب  اهداف دیگری نی
می کرد روحانیت ثروتمند دوران صفوی دهای اقتصادی آن  تعقیب  و پیام
   .دبرای زمین های موقوفی ژرف بو

رشاه  ه در زمان صفویان بسیار ناد به پس گرفتن زمین های موقوفی ک
ا در  ها ر کومت خود این زمین  در سال آخر ح ه بود، پرداخت و  گسترش یافت
ارضی که پس از آن  ر دفاتر ثبت  لصه، د ال خا پی فرمانی به پیوست امو

ر" و در درستی از  شد"رقبات نادری"معروف به  مال اعتبا  برخوردار "ک
ر حقیقت امر،)211(دبو و د وارد کرد  را ضبط کرد   ه ها  . بخش بزرگی از موقوف

دولت مرکزی  ری میان  و درگی ز اوقاف پس گرفته شد  در دوران او بسیاری ا
ها  از تسلیم زمین ،پاره ای ازصاحب نفوذان.  باال گرفت،با صاحبان موقوفه 

کردنددهای موقوفه به دولت خو مین های آنان دیگران از ترس اینکه ز، داری 
نشود دیگران داد ،گرفته  ه خودداری کردند و این فرصتی به   از دادن وقف نام

ه ثبت برسانند نام خود ب هان کردن . تا این زمین ها را به  ه پن کار ب نتیجه اینکه 
ده شد ه با دشمنی روحانیون شیعه . صاحبان حقیقی امالک کشی نادرشاه ک

اند فرمان ، پیش از اینکه بتو ، اما روبرو بود کشته شد درآورد   خود را به اجرا 
ر پی آن تا  روی کار  د که د بازتاب این دگرگونی ها و صدور فرمان این ش

مان قاجار دن دود ه یا به تصرف دولت مرکزی ، آم موقوف بسیاری از امالک 
د یا تبدیل به ملک خصوصی شد رآم رآمد ،در نتیجه ی این دگرگونی. د  د
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رین دس در مشهد که مهمت اناستان ق در ایر ذهبی و زیارتی  ،  بود مرکز م
  )212(.کاهش یافت

ر زمین هایدر دوران قاجار روند کاهش ر براب و د ه یافت  وفه ادام آن به   موق
های خالصه افزوده و اهمیت  ه روز باال رفتآنمساحت زمین  .  روز ب

های خالص،دگرگونی در زمین های موقوفه ولی اندازه ی زمین  با .  نبوده به 
وجود در آغاز شده بود، بویژه در پایان ، این  ر آمدن نا جریانی که با روی کا

های  ه ی تبدیل این زمین ها به زمین  و پروس ز ادامه داشت  هی قاجار نی پادشا
21-1(. امری بی سابقه نبود،شخصی 2(   

ر اما مالکیت بود، ،از سوی دیگ ه بازتاب ناامنی در امر  مان جریان گذشته ک  ه
واگذاری زمین ها  د روحانی برای فرایعنی   از پرداخت ربه پاره ای از افرا

در دوران قاجار ناتوانی در .  هنوز تداوم داشت،فرایندمالیات، در کنار این 
ه ی دولتی رجی ، بویژهکشورداری و خالی بودن خزان ر پی شکست های خا  د

وخارجیبخشی از و از دست دادن  ه تنها به سیاست ،بازرگانی داخلی   ن
د، بلکه فروش زمین واگذاری امتیا زهای گوناگون به کشورهای خارجی کشی
های  هم شامل شد  راهای خالصه ه زمین  میان از دست درازی ب و در این 

روحانیت شیعه با دربار بخشی از  ناخرسندی. نگردیدموقوفه نیز خودداری 
رفتن این سیاست اقتصادی در پیوند بود ا از جمله ب،قاجار ر پیش گ  افزون .د

ری کسب درآمد ا دولت به بر نیاز دستگاه ز راه فروش این زمینها، دشوا
  در اداره ی سود ده خالصه ها و ساالراندیوانربوط بود به ناتوانی اداری م

رخالصه ها و های هر چه بیشتر این زمین هاغی 2(. خرابی  13(  
ها  گی بر تنگدستی مالیقاجار ه صد سال از ،برای چیر  حتی پس از نزدیک ب

ر ثبت  ده ی دفات  را بیرون "رقبات نادری"امالک نادرشاه، اسناد خاک خور
هم بیشتر زمین بفروشدکشیدن مر حکومت خود ن تا باز  ه ع د و مدتی دیگر ب
ای مالی، که به بازار خرید و فروش . دنبیافز در نتیجه این وضع نابسامان 
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ر ثبءزمین و سو ر اصفهان کا از آن رونق فراوان داد، برای نمونه د ت استفاده 
اربابی مالک خالصه و وقفی و    )214(. دچار هرج و  مرج شد،ا
مشروطه در ایران کوشیدند که ،با انقالب  ذشته دولت های موقت   همانند گ

کی پس از  دست گیرند و اند  ، مشروطهواگذاریاداره ی امور اوقاف را در 
ولیت اد مسئ  اره یاداره ی اوقاف در درون وزارت معارف پایه گذاری شد و

مالک ها موقوف ه آنان واگذار  ،  ه ی چندانی نرسیداین امر ولی. گردیدب .  به نتیج
دن پهلوی ر آم رفته ز اولبا روی کا  و تالش شد مین های بیشتری از اوقاف گ

مور اداره ی زمین های آن رت دولت مرکزی باشد،تا ا ا این وجود.  زیر نظا  ،ب
ه  کنترل ها هنوز ب و این زمین وهدولت بیشتر سرسری بود  ده های شی  های س

دندمیانی و در می شد تنها گرایش تازه ای که .  نیمه مستقل اداره می ش
ه دید، در این زمینه بود که زمینداران بر خالف گذشت دیگر ،دوران رضاشاه   

می گذاشتند و یا این کار به صورت  وقاف ن د را یا در اختیار ا زمین های خو
ری بود  شاید این فرایند. بسیار محدود صورت می گرفت بازتاب امنیت بیشت

کومت بیست ساله ی او در  ه در دوران ح دودمان قاجار به سنجشک ا   ب
  )215(.وجود آمده بود

در دوران پهلوی دوم با اجرای اصالحات ارضی به سیستم فئودالی ضربت 
ر خواهیم  ریشه ای وارد شد و گسترده ت ده به آن  ه در آین همانگونه ک

گونه بر بقایای مناسبات ارباب و رعیتی به مناسبت سرمایه داری . پرداخت
ز ی د و این دگرگونی، زمین های موقوفه را نی ره ش در کم و بیش  پایانی چی

دبرگرفت عی و سیاسی هم سرایت کر اجتما ه های دیگر  این .  و به پهن
ازدگرگونی و   یکی  محمدرضا شاه  ا  ه ب انگیره های دشمنی روحانیون شیع

دن جمهوری اسالمی و در .سیاست مدرنیزه کردن او بود کار آم  با روی 
روحانیون کشور از سوی  گسترده ی  ودست گرفتن رهبری سیاسی   انتقال 

ه ی زمینه  مورین دولتی در هم مالکیت ها و جابجائی صاحب منصبان و مأ
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ر تاریخ  د آن د دی، که ابعا ایران کم سابقه کنونی  ساله ی چند صدهای اقتصا
ون اقتصادی روحانی ذ  ر زمینه ی ،بود، نفو  همه یاوقاف بلکه در  نه تنها د

گیر یافتپهنه های اقتصادی  زایش چشم   )216(.اف
ره شد اشا ه برای نمونه  ژه ،از آنچ روحانیت به وی  میتوان به اهمیت و نقش 

ده آنان  دونه ی مناسبات فئودالی و شرکت گستر زرگ ایران در گر روحانیت ب
کشیدر  ماعی ونیبهره  الیه های پائین اجت کارهای  از  ز سهیم شدن آنان در 

دی،امور بازار داخلی بازرگانی و دیگر گستره های اقتصا د  و  آن چه .  پی بر
رفت و  ز آن سخن می  ها و روحانیت ا وند سنتی میان فئودال  ه نام پی نخست ب
ای میان بازار و روحانیت  وند ریشه  د مناسبات سرمایه داری به اسم پی با رش

ایران شناخ پژوهشگران تأکید در تاریخ معاصر  ته و بارها بر آن از سوی 
ز ویژگی های اقتصاد ایران است لوی . شده، یکی ا این همپیوندی بر تاب

گی و  و نگار نیزرویدادهای سیاسی و اجتماعی و فرهن نقش   اقتصادی ایران، 
  .  کشیده استسالمیویژه ی ا
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   نوینو تنگناهای فزاینده ورشکستگی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ران صفوی د رون کشورهای پیشرفته ی جهان از دو روه  ائی ایران از گ جد
و  ر آن شتاآغاز شد  و بپس ا ده یب یافت  ر س ورشکستگی   نوزدهویژه د

ان ژرف  د آن بوداقتصادی ایر ده  .پیام رآمد دولت صفوی در سده ی هف د
دیدگاه  کشورهای پیشرفته ی اروپائی بود و از  ز  میالدی اگر چه کمتر ا

دی از ده اقتصا اپس مان ها و هنوز فاصله ی فرسنگی می نمود این کشور ، ولی 
عنی از سال 85نزدیک به . با آنان نداشت رآمد 1725 تا 1638 سال ی  د

مان صسالیانه ی  هزار تا 650فوی میان دود ر تومان بود که این 785   هزا
انگلستان و نیم کمتر از کشور  ها دوبار  ر پی )217(. بود در آن زمانمیزان تن  د

در ف د ایران  ه گام اقتصا گام ب ه تولید ناخالص داخلی 3روپاشی  ده ی گذشت  س
ماایران ر سا ا م تولید ناخالص داخلی آن کشور د هفت  2000ل  نزدیک به یک 
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هم به کمک رآمدهای رسید، آن  ارقام شتاب )218(. صادراتینفت و گاز د  این 
اقتصادی و شکاف میان اقتصاد ایران و کشورهای پیشر گی  فته ورشکست

دهد می   و همتوانی پیشیندر از میان رفتن  .صنعتی را تا حدودی نشان 
ائی ایران از  روه جد ، افزون بر عوامل دگ ده رونیکشورهای پیشرفته گارن  که ن

ر به آن پرداخته و در  ز آن خواهد پیپیشت گوشه های دیگری ا  این نوشتار به 
ویژه بازرگانی  گانی داخلی و ب در بازر خارجی ایران پرداخت، دگرگونی 

  .   داشتی برجستهنقش
عباس راه های  هی شاه  دشا دردوران صفوی خاصه در برش تاریخی پا
دور،  کشورهای  ز  ان به کشورهای همسایه و نی بازرگانی خاکی و آبی ایر

هنوز   ، عتی اروپا وپای صن رغم تالش کشورهای ن کنترل تا حدودی علی ر  زی
گونی در سیس. دولت مرکزی ایران بود ر دگر گانی جهانی و تغییر آثا تم بازر

د کشورهای  زن نیروها به سو ر  ،اما صنعتیتوا   کمرنگِیِ شکوفایدورانِاین د
د ایران  ده بودناقتصا گانی ایران . یز قابل مشاه در سده پانزده میالدی بازر

وز دهن د پرتو امیدی می افشان در این دوران .  هم از خو بازرگانان اروپائی 
د که منسوج می کردن ذعان  های خراسان با مخمل ها ا ات ابریشمی و مخملی 

ژنوو قماش ها .  و از کیفیت باالی پارچه های یزد سخن می رفتند برابری 
رای بافت وارد کاشان می  هفدهسده یدر آغاز  هنوز ابریشمی که سالیانه ب  

دن می د لن ه وار د ک ه ای بو ه از ) 219(.گردید شد بیشتر از پنب با این وجود آن چ
زد اه سده شان ه نابودی یا کاهش ر ده ب غاز شده بود در آغاز سده هف هم آ

کشیده شد ر سواحل . های بازرگانی سنتی در خاور  ه و دیگ بنادر سوری
کاالهای آسیای شرق ز  وخاوری مدیترانه ا و ادویه جات ی خالی   ابریشم 

د و ایران به این بنندنایاب ش ا  ری آسی ها تولیدات کشورهای باخت  درها و تن
دشد منتقل می و آسیای جنوب شرقی. ن هندوستان   که در آغاز به بازرگانی 

م از دست دست پرتغالی ها افتاده بود، ه گا گام ب هآنان  ه دست  شده گرفت  و ب

ن را  در بستر تاریخ ای
 

182

دی ها و اسپانیائی ها افتاد هلن و  گانی که . انگلیسی ها  های بازر این طرف 
کنترل گرفته بودند، شرکت د را زیر  و راه های داد و ست ارها  گانیباز" باز  ر

 که از سوی دولت هایشان مورد پشتیبانی ، را پایه ریزی کردند"هند شرقی
می آنانپشتیبانیبرای . مالی گسترده قرار گرفت  ناوگان های نظامی ، نظا

دریائی و ارتش خصوصی ایجاد شد که راهزنی دریائی را با استفاده از 
ر می گرفتند ده . تسلیحات پیشرفته به کا ر س با اتخاذ این هفده میالدی ی د

هندی شرقی  از شرکت  غالی ها شکست سختی  سیاست نظامی گرایانه، پرت
ها خورده و تمامی بازار خاور و بازرگانی آن با دیگر هندوستان ،کشور ز   ا

رفته تا شرق  نظامی،سیاآگ – از سوی آنان تصرف شد و زیر پوشش 

ختر آسیا،  به بازرگانی با،با این دگرگونی. بازرگانی شرکت هند شرقی درآمد
و ایران ضربه ی اقتصادی  بویژه  ر درجه ی نخست  وارد آمدد ) 220(.سنگینی 

گونی های تازه در آسیا نتیجه دگر و به ویژه  و ستدها در جهان  و کنترل داد   
مایه در کشورهای صنعتی انجامید گانی تراز ، اینکهکه به انباشت سر  بازر

واردات به صا م میزان  گام به گا منفی شد و  ات افزایش یافتایران  موازنه  .در
و روس می شد و تنها خاصهی منفی  گلیس   متوجه مناسبات ایران با ان

ان با آن درپاره ای  برش گانی مثبت برقرار  کشوری که ایر زنه ی بازر موا ها 
عثمانی بوددولتراز ما ت نسبتاَ هم ی، همسایهردمی ک  .)222-221(   

رجی  یک دگرگونی دیگر نیز به پید،افزون بر این ر بازرگانی خا ان د ایش بحر
ان و باختر آسیا کمک کرد و آن دور زدن  اخلی ایر و به تبع آن بازرگانی د

ز"دماغه ی امیدواری" می دیا BA(  از سوی بارتولو RTO H O LO MEW  D IA Z(
در پایان  

اه بازرگانی تازه ای میان  .سده ی پانزدهم بود در پی این اکتشاف ر
ا اروپا  پیدا شد و به این ترتیب بسیاری از هندوستان و خاور آسیا ب

ه کشورهای  د ادویه جات از پرداخت سود بازرگانی ب ری مانن محصوالت تجا
محلی از جمله  دن بازرگانان  ای ترانزیت کاال و شریک کر آسیای باختری بر
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و دریای دایرانیان در این سو ر خلیج فارس  د و شریان تجارت د ز شدن نیا  بی 
ر سرزمین )223(. قطع شدیسرخ تا حدود گ های منطقه ای  د  بسیاری از جن

کنترل  گانی اروپائی برای  عثمانی و مصر با طرف های بازر های ایران و 
هان ذشته و ایفای نقش بیشتر ی،شاهرگ های داد و ستد ج ان گ دستیابی به تو  

ر آن و دی د رچیرگی بر بحران اقتصا کشورها  د های زمامداری این   دستگاه 
زر. بود ه در وگانان ژنبرای نمونه با و پیزا و بویژه ونیز گرایش داشتند ک  

گانی ایجاد طشهرهای صور و حیفا و طرابلس و ان زر اکیه و قبرس مراکز با
رآورند رل د ه را زیر کنت نیروی روحانی و . کنند و بازرگانی منطق ا  در ایتالی

کردند و  دست هم برای نابودی بیزانس تالش می  گانی دست در  قدرت بازر
ر نتیجه  و عکا و ادسا و یونان و قبرس د د در اورشلیم  ی پیروزی خو

دند ، کم کم  .حکومت های التینی تابع پاپ بوجودآور ر نتیجه این شکست ها د
و قسطنطنیه از میان رفت ه   )223-1(.شکوه اصفهان و بغداد و قاهره و قونی

بازتاب اقتصادی این شکست های منطقه ای در باختر آسیا ورشکستگی 
دی و  ائی های دولت های بزرگ آسیای اقتصا ناتوانی مالی و کاهش دار

مانا،باختری ران وعثمانی بود ه های .  ای ران تنش  نیان در دو تالش های ایرا
ز سرنگونی پادشاهی صفوی در پایان سده   میالدی 18ی بزرگ داخلی پس ا

کار آمدن دودمان  قاجار برا رفتن از این بحران اقتصادی ی بیرونتا روی   
گی مالی ژرفای باز هم بیشتری گرفتجیبی نت در آغاز . ه ماند و ورشکست

ران همگی این دوره ی  و هندوستان و عثمانی و ای سده نوزدهم آسیای میانه 
ان با هندوستان از . پرافت خیز را پشت سر می گذاشتند راه بازرگانی ایر

غانستان، که گا ها با افزایش نفوذ خود در اف گلیسی  و ان رفته شد  م به ایران گ
ا در  ه ر نجامید، خود بازرگانی آسیای میان گام به جدائی این کشور از ایران ا
ور دور زیر  دوستان و خا د کاالها در خلیج فارس و هن و ست دست گرفتند، داد 

و خاور راه بازرگانی سنتی باختر  ار گرفت و  زرگانان انگلیس قر اه کنترل با ، ر
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ر کابل که کمی رونق  افتاد و در آسیای میانهشکوفایی از ابریشم،  جز شه
زنه به غروب  و غ نند هرات و قندهار  داشت، شهرهای بزرگ خاوری ما

ه هنوز باز بود، مسیر .  شدندنزدیکاقتصاد خود  گانی ایران ک تنها راه بازر
کاال با ترکیه و روسیه بود و ستد    )224(.داد 

د و ستد کاالها با همسایه ی و جریان دا ای کنترل بازرگانی  د بر  توانمندی نبر
. چون روسیه نیز در شمال بر سر بازار قفقاز و آسیای میانه جریان داشت

ری در  ر ارتش تزا  سده یدر پی دو شکست بزرگ نظامی ایران در براب
گانی  نوزده، های بازر راه  ه شد و  گی از ایران به روسیه پیوست بخش بزر

و آسیای میانه زیر کنتر ده با روسیه و قفقاز  مان ل این کشور در خارجی باقی 
ده  اقیمان ک ب و ناعادالنه از سوددهی بخش کوچ ررات تازه  آمد و با تحمیل مق

ه شد کاست پس از آن وابستگی اقتصاد ایران به روسیه تا مدتی باقی . نیز 
م به گام از میزان آن کاسته شد ر دوران رضا شاه گا   )225(.ماند و د

ه نتی ز جمل مایه درکشورهای اروپائی که ا کشی از انباشت سر ره  جه ی به
کنترل آنان بر امور اقتصادی  ر آسیا بازتاب  و د مستعمره  کشورهای 

گانی -کشورهای باختر تا خاور این قاره و نظارت  نظامی اداری  بر بازر
عتی  کی از علل پیشرفت صن هند و خاور دور بود، ی خلیج فارس و اقیانوس 

انگلستاناین کشورها ز سده یرشد شتابان صنعتی .  بود به ویژه   از آغا
کای نوزده دی و فراروئی آن به سرمایه داری صنعتی در اروپا و امری  میال

رتی در جهان تبدیل کرد که مبارزه ی  کشورها را به چنان قد شمالی، این 
کشورها ز سوی  مندانه با آنان ا ده که با بحران ساختاری ی واپسپیروز  مان

مالی و فساد روزافزون  دشواری های  دولتی روبرو دوران گذار و  دستگاه 
می نمود دند، بسیار دشوار     )226(.بو

ا بحران ی بحران اقتصادی بزرگ ایران درمیانه  ا ب وزده میالدی که گوی سده ن
ماقتصادی اروپا نیز  ر را همگا دولت ورشکسته ی قاجا مالی  زه ی   بود، شیرا
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ماعی و بروز انقال د اجت ب باز هم بیشتر از هم پاشید و درجریان تنش های تن
گانی  گی بازر روند ورشکست ر آمدن رضا شاه این  مشروطه تا روی کا

از این تاریخ به بعد در ترکیب بازرگانی خارجی . خارجی ایران ادامه یافت
مامی تار و پود اقتصاد ایران را اایران یک دگرگونی جدی تاریخی رخ د د که ت

ر رفته رفته  ر ب رفتد کشف نفتگ ری امتیاز آن به د و آن  ارسی در  و واگذا
دی در دوران مظفرالدین شاه1896سال  افزایش )226-1( میال سهم تدریجی  و 

داخلی زرگانی خارجی و   بلکه گسترش نفوذ و تأثیر ،و نقش آن نه تنها در با
اقتصادی کشور کنش و واکنش هایآن بر تمامی  از این تاریخ به بعد . بود 

محصولی و وا م اقتصاد ایران به اقتصاد تک  م به گا . بسته به نفت تبدیل شدگا
اقتصاد ر  د ی ها سال اایران به ویژه ب افزایش نقش نفت د  و 1953 ازبع

ره شاه به  ایران گشت دوبا کودتای نظامیباز ز  وند بود  پس ا  تا .در پی
اج و صادرات آن عمدتاَ زیر نفوذ و 1979 سال در شاهسرنگونی   استخر

کننده م تعیین  گلستان کنترل کنسرسیوم بین المللی با سه و ان قرار  ی امریکا 
ه در افزایش ) 227(.داشت ا برای نمون د ایران ر ر اقتصا هم نفت د افزایش س

های 3.3نزدیک به  میان سال ر  د ناخالص داخلی د در تولی  برابر سهم آن 
وان دید1972 تا 1959 ابستگی اقتصاد ایران به نفت پس از  )227-1(. می ت و

د وروی کار آمدن حکومت اسالمی نیزباقی  گونی چشمگیری مان  در آن دگر
د کنش و نوسانات بازرگانی خارج نیز  دوران این در.رخ ندا ی و همه ی 

های واکنش های اقتصاد ایران نفت خام صادراتی و در سال   بویژه به درآمد 
ه  ورده های آن وابست گاز طبیعی و فرا ونی تا حدودی به صادرات    .بودکن
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  برش نخست نوسازی در ایران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را دچار  مالی، کشور  مان و درهم امور  ر اداره ی نابسا ره ی قاجا در دو
د ه ی دولتی سده ی در اوایل . بحران ژرفی کر میلیون تومان  3بیستم بودج

انه برابر  و درآمد سر حکام .  میلیون تومان بود8 تا 7کسری ساالنه داشت 
التی و والیتی راکز ای لیاتهای دریا،م ز ما فتی را به خود  بخش زیادی ا

می دادند و   دربار، حکام و هزینه ی دولتی به طور عمده بودجه یاختصاص 
دود رمستم. قشون شاه می شد دولتی ح دجه ی  ز بو ی اشخاص نزدیک شاه ا

میلیون تومان، یعنی نیمی از4 دولت بود   2(.درآمد   ،کسری بودجه ی دولت )28
روز بوسیله ی قرضه های خارجی تأمین می شد و بدینسان  اسارت کشور 

ربار از سویی و روحانیت . برور افزایش می یافت در خاندان قاجار، شاه و د
ز سوی دیگر دو ستون معتبر قدرت در جامعه بودند د شیعه ا . نیرومن
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ره ی امور دینی، بلکه  امور دادرسی و بخش بزرگی از روحانیون نه تنها ادا
د و حقوق  و آموزشفرهنگ ر داشتن رای "ستبحق "ویژه  را نیز در اختیا  ب

دند د و حتی منازل خود قایل بو ده روحانیت شیعه در سیر حوادث. مساج  س
ده ی ونوز گونیبیست آغاز سده ی   ر دگر متضادی د ان در   نقش  های ایر

ری بازی کرد ه دا مای ه مناسبات سر ورود ب در پاره ای از سویی . آستانه ی 
رش دفمند از ب هایسنتبهره گیری از با ها ه هبی   گرایید و از  مذ به مردم 

ه مخالفت پرداخت و از   خودکامگانسوی دیگر با نوسازی در جامعه ب
هایی. پشتیبانی کرد ه  ارای آن، از روحانیتالی مور  بویژه بخش های د  به ا

موجود  وضع  از  پرداختند و  رچوبکه در اقتصادی امالک خود می   چا
های آنان بود، پشتیبانی دیگری از. می کردندخواست   روحانیت بزرگ  قشر 

مان با ، رفتبه پیشتا حدی با انقالب  وسیله ای بسازد گ از مشروطه   اینکه 
ر منجر شود روی . که به جانشینی روحانیون به جای شاه قاجا از همین 

نقالب مشروطه از ا مشروطپشتیبانی آنان   و بازتاب رویکردهای  به صورت 
مرنگ بود ه  و کوچک امامیانه از روحانیت شیبخ. آنان ک گونه ای کم و  ب

و بیش  ماریفعال به اپوزیسیون پیوست  در فرهنگ و ی که  از روشنفکرانش
اشتشیسیاست این دوران نق گروه آنان بودند بر جای گذ د، از  22(.ن 9(  

در برابر رشد ز روحانیون  وین در جامعه و  پایداری پاره ای ا مناسبات ن
رایش ا پشتیبانی  آنانگ ز روبرو می ز بخشی ا به سنتگرایی که گاه ب مردم نی

کشورهای سرمایه داری همگونی ز  ره ای ا ها در پا  شد، با روند دگرگونی 
ری. هایی داشت رین کشور سرمایه دا ها،در انگلستان سنتی ت ی ئ جانشینی ن

 یجای سیستم کهنه ی فئودالی در نیمه ی نخست سده  مناسبات نوین به
داری با ،نوزدهم گاهداری زندگی سنتی و  برای ن ی واپسگرایان گستردهپای

  )230(.ساختارهای وابسته به آن روبرو بود
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دهسده یدر  و روابط کاال، در جامعه ی ایران نوز ده کاالیی   پولی - تولید خر
ان گفت  اشت و در قیاس با فئودالیسم اروپایی می تو وجود د در شهر و ده 

ده تر  ه این روابط  از دیرباز گستر مودک ی، به رخنه ی سرمایه خارج. می ن
زش هنه ری شکست شدن پیشه وران شهر و ور ،آنبرآیند . انجامید مناسبات ک

عتی اروپایی را نداشتند دیگر . ده بود که تاب رقابت با کاالهای صن از سوی 
دیگر محصوالتیصادرات  و زری بتدریج جای خود را به  مخمل   مانند حریر، 

اروپایی مانند خشکبار، قال نیاز کشورهای  ی، کتیرا، پنبه، محصوالت مورد 
و غیره داد تغییر ساختار صادراتی به اقتصاد خود مصرفی و طبیعی . برنج 

کردآسیبروستاها  ه.  جدی وارد  ه رفت اشراف  فئودال، رفت مالکان   در کنار 
و مأموران دولتی  ریشه ی مالکان نوی از گانان و کسبه و روحانیون  زر با

زه، کاالیی شدن پیدایش مح. دست به خرید و اجاره ی زمین زدند صوالت تا
و غصب امالک  ایش قشر نوین مالکان  ورزی، پید ر محصوالت کشا بیشت

هقانان  و بی چیزد دهقانان و تنگدستی به ، چادرنشینانچراگاه هایتصاحب    
هاجرت ها به شهرها و بم دب آن ران انجامی ز ای 2(. خارج ا 31(  

ری در ایران با همراه  ری دالافزونرشد سرمایه دا ژوا واسطه گر،  بر بور ل و 
ز بوژروازی که به تولید صنعتی گرایش  نیز بوجود آمدقشر نوینی ا . داشت 

ه نتیجه نرسیدالیهتالش این  کست علل ش.  در راستای تأمین بازار داخلی ب
زآن  رجی و  را می توان ا خودکامی و جمله در نتیجه ی تحریکات سرمایه خا

د امنیت   سامان یافته و جهت سیاستباشت سرمایه، نبود نداخلی، ضعف انبو
ار ه هر گونه تحول د را ک کاری روحانیون واپس گ ملی و نیز خراب د   اقتصا

نتیجه اینکه عرصه . ان سلطه ی خود می دانستند، بر شمردیصنعتی را به ز
ه بازی با زمین و  ری، بازرگانی، ملک داری و سفت رباخوا مانند  های سنتی 

گسترش یافت 23(.مستغالت  2(  
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ایران هنوز ساختاری جامعه یزده نوسده یدر  و در کنار  فئودالی   داشت 
کاال ده -تولید خرده کاالیی و روابط  ر و  ولی در شه مایه  پ  مناسبات نوین سر

و خارجی اخلی  دشواری های د ا همه ی  اری ب دید ا حدو گسترش  ت  رو به 
ر این سده.بود رجی ی سرمایهحضور  د روز  خا ر اقتصاد ایران روز به   د

عیبیشتر می  های اجتما ر پیامد آن و همگام با دیگرگونی  اقتصادی -شد و د
رونی، فروپاشی ساختارهای کهن شتاب می گرفت رشد ناهمگون . د د  برآین

ر ری، و ه دا د ایران گی شکستمناسبات سرمای در بخش هایی از اقتصاد خر
وپا و  هم چنین .بود عت بسیار ن د صن مانن گون اقتصادی  گونا های  بخش 

زی، از کشاورزی و بویژ رون و برون مر ه خدمات و زیربخش آن بازرگانی د
گر بر  یک سو بر پایه ی نیازهای بازارهای کشورهای اروپایی و از سوی دی

می گردید این تغییرات . اساس خواسته های بازار مصرف داخلی دگرگون 
د خود مصرفی و  بلکه به ساختار،تنها شهرها را در بر نمی گرفت  اقتصا

گام. نیز وارد می شدطبیعی روستاها  گام به   در کنار در پی این روندها 
ان  مین دار کان ز . زدند می دست به خرید و اجاره ی زمینتازه ای فئودال، مال

مایه داری و  مناسبات سر د از  مناسبات نوین را، که آمیزه ای بو الیه ها  این 
دادند ها گسترش می  ر پهنه ی روستا دالی، د   . فئو

ره ی قاجار ادار دچار بحران در دو اقتصاد ایران را  کشور،  مان  نابسا ه ی 
ه ی دولتی . کرد ر کسریبودج د ملی بیشتردچا رآم گشت، د  کاهش  بازهم 

تنگناهای بزرگی پدید آمد حکام و ودرباریافت و برای گذران  در این .  ارتش، 
ناچار ه  دجه ی دولت رهگذر ب   تازه تر قرضه های خارجیِاز راه کسری بو
د و بدی گونه وابستگینتأمین ش ر آن  کشور روز برور افزایش یافت  کنا  و در 

و ضد شیعه ی بابی واکنشی از .وج گرفتناخرسندی توده ها ا  جنبش بزرگ 
گاه زمامداری ناتوان و  ر برابر دست روستایی و شهری بود د های  سوی توده 

ه شدجنبش اعتراضی اگر چه این . فاسد آن دوران ولی ،در هم شکست جامعه  
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ز سوی دستگاه حاکمه،ورفژرفش  . دگرگونی کردرا دچار ژهرم ها ا   بوی
ا تدبیرتوسط وز . را می توان از جمله بازتاب این اعتراضات دانست رایی ب

 که ما در این نوشتار به منزله ی اولین دوره ی نوسازی کوشش هااین 
م، بسیار کمرنگ و ناپایدار  د ایران برشمرده ای دنداقتصا از آنجا که . بو

ای داشت و از پادش مانده ی عشیره  گرایشات واپس  هی قاجار  شنایی ژرف آا
دور بود، این نوسازی ها نه  ی دگرگونی های جهان پیشرفتهبا روز  با  آن 

ریم خان زند،پشتیبانی همه سویه ی  نند نادرشاه و ک هان، ما ه بیشتر شا  بلک
اطرافیان وریناز سوی  مشا گاه حکومتی و ب و  دست از ویژه ه    وزیرانپاره ای 

دودمان  دشواریاین  و به دلیلندپدیدار گشت و کوتاه مدت با    بی سامانی و 
ربار واپسگرانادانی و فساد د روهای  اه  و دیگر نی دی به همر  دستاوردهای زیا

ران فتحلیشاه کم و بیش دارای . ندنداشت ر تازه از دو ری قاجا مامدا دستگاه ز
نخست چند ارگان داخله و خا و مالیه به سامانی شد و در آن  ه  رجه و عام

رفت ر وزیر و یک صدراعظم را در بر می گ   )233(.وجود آمد که چها
های ایران از دیرباز وزیران نقشی برجسته بازی می  ری  در ساختار زمامدا

و خاوری به . کردند ری  گی روبنایی پس از یورش چادرنشینان باخت این ویژ
ا دگرگونی هایی ادامه یافت ر دورا. ایران نیز ب م مقام پدر و پسر ن قاجارد ، قائ

اشتند ان گام هایی به پیش برد ر راه بازسازی جامعه ی ایر در این میان . د
و معروف به م هانی  قائم مقامیرزا ابوالقاسمدستاوردهای وزیر پسر   فرا

رنیزه کردن  از جملهاو. وزیر عباس میرزا و محمد شاه برجسته تر بود  به مد
 کاهش نفوذ  ودر رفتن اموال دولتی جلوگیری از ه وسازمان ارتش
هنه ی روحانیون در  لپ ابرابر یداخ متیازات ن اری ا ری از واگذ  و جلوگی

ر سیاست خارجی  و سیاسی د رایش را می توان . روی آورداقتصادی  این گ
ایران دانست که از  رو به رشد  ژوازی  ز بور بازتاب خواسته های بخشی ا

ونال روز می داد - ناسیونالپادشاهی و-سویی از خود خصایل ناسی لیبرالی ب
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ه ریشه در  زی ک ژوا ه با بخش سنتی بور و از سوی دیگر از همراهی همه جانب
و می توان آن را بورژوازی ناسیونال د داشت  ار و مساج نامید، -باز سنتی 

م. خودداری می کرد ه ی اقدا م در نتیج ا ات رفورمیستی خود بقایم مقا
کات  گیتحری م همیش مستقی انگلیس و روس، و فرستادگانکارداران  و   

روبرو شد و سرانجام  کشته شدواپس گرایان توسطدرباریان و روحانیون    .
د ره ی اوبیهوده نبو ر انگلیس دربا رسمی نوشت که سفی یک ":  طی گزارش 

مقام است د و آن قائم  او را خری و "نفر در ایران هست که با پول نمی شود   
اه ضرور و از سر ر برداشتن ا می نمودبنابراین  2(.ی  34(  

رشکنی های رغم کا عظم پرتدبیر  وداخلی علی ر دومین صدرا  خارجی، امیرکبی
مان م مقامدود گسترش و ژرفش  پسر و پدر را قاجار تالش های اولیه ی قای  
شاه به تخت ن  میالدی پس از رسیدن ناصرالدی1849او در سال  .بخشید

ر مقام  ماندهشاهی د ه نوساارتش فر ه ی ایران  و صدراعظم دست ب زی جامع
ران او بافت ارتش.زد زسازی  در دو ای تجهیز آن وشد و با  قطع  نیز بر

رجی  ات خا رخانه بنا15وارد  نخستین روزنامه "وقایع اتفاقیه"او .  گردید کا
ه گذاشت و  رسمی کشور را پای نخستین مدرسه ی غیرمذهبی کشور نیز ی 

نام  ارالفنون"به  ر آن  را تأسیس کرد"د زی، به آم که د هندسی، کشاور وزش م
می پزشکیمعدن، وم نظا و نیز موسیقی،، دامپزشکی، عل زبان  وهای خارجی     

و فرهنگی هم . ه شدعلوم سیاسی پرداخت های دیگر آموزشی  ه  وی در زمین
م هایی  مخارجراه کاهش   از   اقدامات  این هزینه ی. به پیش برداشت گا

عوارض واردات و مالیات جدید  ربار، افزایش  این . بر تیول داران تأمین شدد
مایندگان انگلستان و روسیه روحانیت واکمیت و حاقدامات با مخالفت شدید   ن

د کشته شد، 1870امیرکبیر در سال  . گردیدروبرو می بع و ک  از کار برکنار 
زی اقتصادی ایران به شکل گسترش مناسبات اقتصادی با  ما روند نوسا ا

ز راه  از باختر  در این برش.  خارجی ادامه یافتریه گذاجلب سرمایجمله ا
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ه  کاال به ایران، صدور سرمایه ب ر صدور  وه یدر کنا  تازه ی سیاست شی
روپایی بدل گردید رجی از . کشورهای ا ری خا ه گذا در پی این سیاست سرمای

ر به  ر نیمه ی دوم 12حدود صف وند د میلیون پ رسی نوزدهسده ی  2(.د   در )38-235
لست و در آسیای دشمنی روسیه و انگ ان با امیرکبیر، سیاست خارجی ا

ر قبایل جنوب  و سای نشین های ترکستان  کردن خان  مرکزی برای هماهنگ 
ه و  ز نقش بازی می کردفراخواندنروسی .  آنان به حکومت مرکزی ایران نی

لستان زیان به به هدف رسیدن این برنامه ی امیرکبیر  ه و انگ منافع روسی
می ساختهای جد وارد  2(.ی  39(  

مان  مز ر در بودپایان دوران قاجار ه دیگ گونی های   با گسترش پاره ای دگر
ماعی کشور ز آن نمونه .زندگی اقتصادی و اجت های بود ا  گسترش زبان 

زه، تأسیس تلگراف و  خارجی، آشنایی با فن گداختن آهن، نقشه کشی تا
ذاری تلفن و چاپخانه و کی، پایه گ غ الکتری ارت پست، آغاز استفاده از چرا  وز

رخانه ها 2(.خانه و بانک و پاره ای کا 4 ه ی  )0 ر زمین ان قاجار د دور در 
ای از  د و کاریزکشاورزی دست به بهبود و ساختن پاره  ز زده ش ها نی

رخانجات و د کا انسراها و دکان هائی نیز ایجاد ش 2(.کارو ژه  )41 این تحوالت بوی
رتو د آم دستاوردهای نوین کشورهای صنعتی باختر در پ  و بیشتر دپدی

ر ر و پیگی ات دامنه دا  حتی در میان . بودی بایستهظاهری و بدون تأثیر
رشد اقتصادی عی کشور، از آن میان -کارگزاران و هواخواهان  اجتما

ها  ر اروپا، شناخت  رشد صنعتی د رامون نیروهای زاینده ی  میرکبیر نیز پی ا
زین بود ر سطحی آغا  دوران آن ی در جامعهاین فرایند با این وجود  )242(.د

عی، پیدایی طبقه ی  اجتما الیه های  بازتاب یافت و از دیدگاه ویژگی های 
ه داری ایران و جدایی نسبی میان  و الیه بندی نوین در سرمای ر صنعتی  کارگ

در پی داشت مالی و صنعتی را  زرگانی و  2-(.سرمایه با 42(  



  در بستر تاریخ ایران
 

193

رانگونه نخستینبه این  مرحله ی نوسازی در ای د ای  ر پیام ر به ، که د نوشتا ن 
دستاوردهای آن خواهیم پرداخت، هایی از    به شکل اقتصاد وابستهگوشه 

گشتبویژه الدینشاه قاجار آغاز  مان.  از دوران ناصر هی است در این ه  را
ژیم جمهوری  رضا شاه، محمدرضا شاه و ر تاریخ اقتصاد معاصر ایران، که 

داسالمی  ران خو وت،  در آینده ی تاریخ ایران بدر بخشی از دو کال متفا ه اش
اَ همگوندرون مایه ایولی  دادند، نسبت گونی در.  ادامه    بافتتالش برای دگر

اپن و  د عثمانی و چین و ژ مانن ر ایران ه زه کردن کشور د سنتی و مدرنی
و بویژه همسایگان بود گانگان  زتاب تهدید نظامی بی ه از جمله با در این . روسی

واپس ماندگی ژاپن توانس میان تنها دو کشور روسیه و تند در این دوران بر 
می توسعه طلب فرا  یتا حدودخود  روهای نظا چیره شوند و در پی آن به نی

مسایه، ایران بر پایه بافت عشیره ای دودمان . روئیدند هر دو ه تالش های 
نرسید، بر بافت برآیند پایانی به های نیمه سنتیقاجار و عثمانی بر پایه   

دالی ضربه ی مایه داری در پوسیده ی فئو د رشد سر رون د و   کاری وارد نکر
د ماند 24-2(.آنان کن نمونه ی آسیائی پیروزمند در راه چیرگی بر واپس تنها  )2

گی  می توان با ارزیابی آن دسته از .  ژاپن بود زمینخاوردر ماند
ه دلیل جزیره بودن  را، که ب افیائی ویژه ژاپن  ه موقعیت جغر پژوهشگرانی ک

مست ان یکی از ازگزند یورش  عنو ه  استعماری در امان بود، ب م کشورهای  قی
مستقل این کشور مورد توجه قرار داد  و  امیرکبیرکوشش های. دالیل رشد 

دست اندرکاران نواندیش ه به پیروزی دیگر  زی جامع  در ایران برای نوسا
اپن توانست از نفوذ ،نرسید  ولی بیست سال پس از آن امپراطوری ژ

زون استعمارگر رچوبروزاف اقتصادی در چا و اصالحات    رشدان بکاهد 
درآورد 2(.سرمایه داری را به اجرا  43(  
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های ه    پیشین سده یی از داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر سده ی نوزده ایراناقتصادبرای  ر دست نیست و تنها بر  د ر دقیقی د  آما
رجی مسافرین خا و  پژوهشگران  دهای انجام گرفته از سوی  رآور  و پایه ب

ورشکستی مالی . توان نمایی از آن عرضه کرد می ایرانی، اقتصادی و  بحران 
رزی این در  مقابل ا رخ برابری پول ایران در  ر کاهش ن سده بیش از همه د

ره . یافتهای خارجی بازتاب  نق ه ی کاهش عیار  های میانگین ساالن میان سال 
ه 1900 تا 1800 ره ای از برآوردها ساالنه نزدیک ب  درصد 50 بر پایه ی پا

د که بخش مهم کاهش آن به  ز می گشت ساله ی پنجاهبو  .نخست این سده با
ر داخلی  ر افزایش میزان تورم در بازا کاهش نرخ برابری پول ایران بویژه د

کاهش عرضه مواد  .انعکاس یافت ا از جمله می توان در  علل دیگر تورم ر
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می عیار پول داخلی و نیز سقوط بهای نقره ذایی، کاهش عمو ی از که بخش(غ
از سوی دیگر بحران .  در پهنه ی جهانی جستجو کرد)سکه های ایران بود

ه های دولت و  هزین و  ها  زن میان درآمد دی و نبودن توا ساختاری اقتصا
گانی خارجی، به این روند شتاب بیشتری  کسری رو به افزایش تراز بازر

2(.داد 44(  
ر درازای سده ی  مچنین رشد شتابان جمعیت که میزان آن د  از نزدیک 19ه

د، با افزایش بهره دهی 9 میلیون نفر به مرز 6به   میلیون نفر رسیده بو
هری و روستایی همگام نبود های . واحدهای اقتصادی ش مین دلیل تنش  به ه

نیمه ی دوم  د و در  غاز شدن رام آرام آ ده آ اجتماعی در نیمه ی نخست این س
24(.ند فراروییداین سده به فروپاشی گام به گام سیستم اجتماعی کهن 6-245 (

گانی  های بازر ژه زیر تاثیر داد و ستد  وزری در این دوره بوی کشا بخش 
و . خارجی بود کشت  ان  و میز در چگونگی  بدین معنی که در این دوره 

ورزی، بنا به درخواست بازار جهانی، دگرگونی  کشا صادرات فراورده های 
محصوالت ک کل افزایش نسبی کشت  ه به ش شاورزی تجاری و هایی رخ داد ک

دیگر .  بازتاب یافت،کاهش نسبی کشت محصوالت کشاورزی سنتی از سوی 
کی در بازار داخلی به  د خورا موا و وابسته بودن  زایش جمعیت  ما، با اف ا

روبرو گشتیم محدود آن  مونه . کشاورزی بومی تا حدودی با افزایش  برای ن
 درصد 41بر با رشدی برامیالدی  1888 تا 1880در فاصله ی سال های 

انبدون در نظر گرفتن کاهش نرخ   در برابر لیرانگلیسی و میزان تورم ارز ایر
 که نشان دهنده ی مواجه شدیم ، در زمینه ی محصوالت کشاورزیدر کشور
رشد .  بود در این سالها آنبهبود کم ا وجود   درصدی در بخش 41ب
ه ،کشاورزی ازکشاورزان نزدیک ب مالیات های دریافتی  صد افزایش  در240 

 و مهاجرت آنان به  انجامید و نداری بیشتر روستائیانتنگدستی که به یافت
ها  داشتشهر ا در پی     )247(.ر
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ژه کاهش درآمدهای دولت از محل  و بوی ری بحران اقتصادی  اوج گی با 
ژه  ز اقتصاد داخلی بوی مجموع مالیات های دریافتی ا بازرگانی برون مرزی، 

ز ری یافتدر پایان سده ی نوزده اف  درآمدهای 1888در سال . ایش چشمگی
مالیات های پرداختی نقدی، مالیات های جنسی و  ه بخش  ز س کشور بویژه ا

ه دست می آمد ر این میان به مالیات های نقدی . گمرگی ب سهم عمده د
اشتاختصاص مالیات .  د درآمد دولت با از دست دادن  با توجه به کاهش 

از دس های  استان  ت رفته ی قفقاز و وجود کسری در تراز های دریافتی از 
روزافزون برابری ریال با ارزهای خارجی از سویی و  بازرگانی و نیز کاهش 
ژه  داخلی بوی ز امکانات  ای بهره برداری ا ه بر دی مسئوالن د سیاست  اقتصا نبو
بهبود وضع کشاورزی و آبیاری از سوی دیگر، زمینه ی  ورشکستگی 

راهم گردید 2(.اقتصادی ف 48(  
د استان بزرگ و حاصلخیز ر این دوران د ها ازچن بخش بزرگی از مالیات 

هان دریافت می شد . ایران مانند آذربایجان، فارس، خراسان، تهران و اصف
گان خراج  استان خوزستان که پیش از اسالم یکی از مهمترین پرداخت کنند

و کرخه زمامداران به  د کارون  رودخانه ی بزرگ مانن و چند  ر آن ایران بود  د
رند و زمین های آن بسیار حاصلخیز است ه ویرانی و نبود ،جریان دا  در نتیج

کوچکی  ر رکود به سر می برد و تنها بخش  دی د روشن اقتصا سیاست 
می کرد اهم  مورد نیاز دولت را فر 24(.ازمالیات های  لیاتی استان ) 9 رآمد ما از د

د ه خو اختصاص می یافت و قسمت  آنهاها تنها بخش کوچکی ب بزرگ آن به  
کزی واریز می شد ا توجه به هزینه های سنگین ارتش و ریخت . خزانه ی مر ب

ذاری در استان ها باقی نمی ،و پاش های دربار مایه گ ای سر  جای زیادی بر
های مالیاتی تنها نزدیک به . ماند ریافت  محل د ها 4از  تعلق  درصد به استان 

د . داشت اشتن هایی د استان  م را نیز  ز دیگران به خزانه بیشترین سه که بیش ا
می ی دولت  دمالیات  25(.پرداختن 0(  
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رشد جدی صنایع فاصله ی  ان سده نوزده هنوز با  گر چه در ایر  زیادیا
و غیرگمرکی، درآمدهای به شتیمدا غیرمالیاتی  ولی در میان درآمدهای   ،

و تلگراف با  عادن، کوره پزی ها  محل موسسه ی ضرابخانه، م دست آمده از 
ز ر بخش هاسهمی ب دیگ ر نسبت به  کار بود ،رگ ت ه . آش سهم این بخش از ب

ا وجود نوساناتی ر آینده ی ایران ب دهای دولت د ده  همواره ، تقربیادرآم افزو
گ )251(.شد های یبخش بزر کسر هزینه  موع درآمدهای دولت پس از   از مج

گاه دیوانی اختصاص می  دست ها، به ارتش و دربار و  شهرستان ها و بخش 
انایی های مادی .یافت ده برای باال بردن تو  نبود یک سیستم برنامه ریزی ش

ه بسیار ناچیز در اختصاص بودج کاس  ومعنوی کشور،  به مدارس عالی انع
ها . فتمی یا زینه یتن  برابر هزینه های آموزشی 300 شاهزادگان اندرونی ه
و نجبا و روحانیون و .بود میان مستمری دیوانساالران فاسد   در این 
نیز در نظر  راافظینمح گرفته ایم  2(.ن 52(  

، در  ده در سده ی نوز رجی به طور کلی  با وجود افزایش حجم بازرگانی خا
کاهش آن روبرو گشتیم ها با  ازای. پاره ای از برش  ه در در  نزدیک برای نمون

ه  ،1888 تا 1880 هشت ساله یبه  گر چ زایا زان ش کمیبا اف ز می   708629 ا
ه  مان800000میلیون تومان ب ، ولی با توجه مواجه بودیم  در این شاخص  تو

ری  رزهای خارجیارز داخلیبه گرانی و کاهش براب ر برابر ا   گرایش، د
د می منفی بو ر نزدیک به  . عمو کاهش بازرگانی برون مرزی ایران د برآورد 

گ نزدیک به ه ی باال سال8تنها  ره استرلین  )253(. بود درصد10 با محاسبه به لی
نوسانات آن را در بر نمی در روند بازرگانی برون مرزی تنها دگرگونی 

مانند . گرفت زیان کاالهایی  ه  ایران ب م ترکیب صادرات  در اینجا گام به گا
و به سود دیگر محصوالت مورد نیاز کشورهای  ر، مخمل و زری  حری

نند ت رنج دگرگون  وریاک، خشکبار، قالی، کتیرا، پنبهاروپایی ما تغییر . گشت ب
ها ضربات جدی ساخ تار صادراتی به اقتصاد خودمصرفی و طبیعی روستا
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وران و کارگاه های کوچک  وارد و پیشه  کرد و ورشکستگی روستاییان 
2(.نی شدریسندگی را با 54(  

د شکل  د می توان1889 در سال  برای نمونهکاالهای وارداتیترکیب  رون
ری  داخلی راساختار اقتصادگی ر کند   ر رأس. کمی روشن ت  کاالهای د

زات  و شکر، ادویه و فل میزان کل . ندقرار داشتوارداتی چلوار و پارچه، قند 
ات در این سال برابر  ک به دو رقمی نزدی یا  تومان13696000با بود وارد
ورشکستگی اقتصاد  )255(. درهمین سالبرابر ارزش صادرات ایران بازتاب 

گا کسری مبادالت بازر در  ده ایران را به ویژه می توان  نی برون مرزی مشاه
ات کشور 1889در سال . کرد ان نزدیک به دو برابر صادر  واردات ایر
درات،  )256(.شد بیشترین دگرگونی در زمینه در کنار تغییرها در بخش صا

ات ریشمی دیده ، وارد و پشمی و اب ر عرصه ی منسوجات نخی  زسوی ا. شدد
 می  که از آن میانشد دیگر کاالهای تازه ای به فهرست واردات ایران افزوده

افینتوان به د پار مانن ر ایران.  اشاره کرد محصوالتی   برای افزایش صادرات د
های نمونه  ا 1850در میان سال  دی1860 ت مبادله، میال  در ، از دیدگاه ارزش 

مشاهده  ز شد مواد اولیه  ه ی صادراتیدیدگاه و ا د در پنب در این  .ضریب رش
ان در بخش پیشه ،ارگاه های نساجیورشکستگی هر چه بیشتر کراستا   بحر

محصوالت صادراتی هت  منافع در،وری و روند تغییر در ساختار   ج
25(.بودکشورهای صنعتی  8-2 57(  

و شتاب گیری کسری  واردات، کاهش صادرات و پیدایی  افزایش حجم 
ر داد و ستدهای ایران با  رجی ایران را، برای نمونه می توان د بازرگانی خا

ه مشاه ا سال . ده کردروسی  به مازاد تجاری می 1830مبادالت با روسیه ت
غاز سده ی بیست با کسری فزاینده روبرو بود ، ولی پس از آن تا آ . انجامید

کسری تراز بازرگانی، به  ر  د و ستدهای برون مرزی، افزون ب افزایش دا
دیگر  افزایش کشت و صادرات فراورده های کشاورزی تجاری، کاهش نسبی 
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کشاورزی، جایگزینی صادرات محصوالت ساخته شده به صادرات تولیدات 
کشورهای صنعتی، افزایش گام به گام   ات بیشتر کاالهای  ه، وارد مواد اولی
محصوالت کشاورزی و درهم پاشی ساختار صنایع نوپای داخلی  ات  وارد

راتی نزدیک به . انجامید ز سویی سهم منسوجات صاد ای نمونه ا  درصد 30بر
و از سوی کاهش یافت و گسترده شد  رچه های خارجی به ایران   ورود پا

رابر گردید7دیگر همزمان صادرات پنبه  دین گونه بهای کاالهای وارداتی .  ب ب
ره تامین می  و غی درات تریاک، پنبه، تنباکو  د و صا ز راه تولی ر داخلی، ا به بازا

د های تاریخی، رشد بدهی های.شد ده نبود که بر پایه ی برخی دا  برون  بیهو
وانست در فاصله ی بیست  ه روند پیشین، می ت مرزی در زمان قاجار و ب
ع آن  د و سالی صد میلیون از بابت اصل و فر رس میلیون ب سال به مرز هزار 

افزاید ملکتی بی ری م مصارف جا 25(.بر  کشورهای رو به  )9 د که   این در حالی بو
ه سیاست ایجاد  اه "ملیثروت "صنعت آورده ی اروپا در این زمان ب  از ر

گمرکی گانی همراه با سیاست  اری -تشویق سیاست موازنه ی مثبت بازر اد
  )260(.روی آورده بودند

و ستدهای برون مرزی به تنگدستی بیشتر  ه ی داد  ه افزایش نابرابران گر چ ا
ر به روند انباشت  های شهری و روستایی انجامید، ولی از سوی دیگ ده  تو

دست بازرگانان شتاب  در  با در نظر گرفتن سطح پایین تولیدات . دادسرمایه 
رقابت سخت با محصوالت ارزان و با کیفیت خوب خارجی، نمی  صنعتی و 
ه ی انباشت  ران پروس رخانه دا و کا د که در میان صنعتگران  توان گمان کر

زرگانان بود نند با  بازرگانان و زمین ،افزون بر آن هر سه گروه. سرمایه ما
و صاحبان کارخانج و غیر منظمداران   ات، از دست درازی های مالی منظم 

در امان نبودند دیوانی  ر این میان کوششدستگاه   برای ساماندهی به  و د
رون مرزی نیز تنها تاثیراتی  کارشناسان ب ری  کارهای مالیاتی از راه بکارگی

26-1(.کوتاه مدت داشت 0(    
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طح باالی تنگی منابع مالی دولت، ورشکستگی اقتصاد روستایی و شهری، س
رزی، در کنار تورم و  راز بازرگانی برون م کسری ت مالیات دریافتی، افزایش 

داخلی، ناچیزی و تنگدستی روزافزون   را در پی مردمکاهش ارزش ارز 
رآمدها، دولت را حتی هر از چندی وادار به مصادره ی اموال . داست گی د تن

زود افزایش ناامنی اقتصادی می اف ه به  کرد ک نوسازی اقتصادی . دارایان می 
ه ی دستگاه  کوتاهی زیر رهبری خردمندان ه تنها در برش های  دوران ک این 

ری ها ،دیوانی این دشوا ر پرتو  د، د زیر رهبری دو وزیر برجسته بو  بویژه 
می گرفت کند صورت  و بسیار  این ساختار . عمدتاَ به صورت خودپو 

اقتصاد ایران را بر پایه های وا،ناهمگون م  م به گا گی به تجارت و  گا بست
در دوران ناصرالدینشاه نتایج این  .سرمایه گذاری خارجی استوار کرد

ر آشکار شد ه بیشت ز آن ژرفا یافتپروسه هر چ در زیر فشارهای .  و پس ا
های  ز بروز تنش  ری ا و جلوگی ها  دولت برای تأمین هزینه   ، سنگین مالی

واگذاری بی رویه دی  و افراطی حق سیاسی بیش از پیش به سیاست اقتصا  
روسیه روی آورد و  ه انگلیس  یا ب مزا ری ها، امتیازات و  ره بردا این . به

در جامعه بود، که ،اقدامات بحران زا گ اجتماعی   زمینه ساز یک دگرگونی بزر
روشن . انقالب بورژوایی ایران را ندا می داد دودمان قاجار فاقد یک سیاست 

ماندهی ن نوسازی بود و به جای ساز یروهای اجتماعی و تالش و هدفمند 
الیه های اجتماعی برای چیرگی بر واپس  برای شرکت گسترده ی اقشار و 

و  ، موضعی انفعالی  گی گانگانگاه ماند ابر بی ر بر کانه د  )260-2(. اتخاذ می کردزیر
ران یتنش ها ی تند اجتماعی  در آینده های  از این  بودبازتابی  ای بن بست 

گناهای زیربناییر تن   .وبنایی و 
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ساختار ر بکوشش اتیزه کردن  دموکر   زمامداریای 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
غازانقالب م ملی ضد استعماری در آسجنبش ازی شروطه سرآ های  یا و  
ماعی زیر درفش نمودی از ا جریانات پیدایش مبارزات بزرگ اجت  سیاسی ب

ایران  و بیش مشخص اجتماعی در  –این رویداد سیاسی .بودهدف های کم 

ره ای از دگرگونی ها در اجتماعی، که ه و تحمیل پا عقب نشینی هیأت حاکم  به 
ه بود؛ پوسیدگی هاسیاست قاجار گوناگونی تأثیر گرفت منجر شد، از عوامل   

رشد نسبی بورژوازی  گانی و صنعتیجامعه ی فئودالی،  ده بازر و خر  
ژه  و بوی گی مردم اروپا  کار و زند ان با اف بورژوازی، آشنایی روشنفکر

ا ه تزاری که زمینه ی یک مناسبات ن غارتگرانه ی انگلیس و روسی ر و  براب
الی و ضداستعماری را فراهم ساخت رخواست های . جنبش بزرگ ضد فئود د

اساسی، تشکیل مجلس قانون  د از تدوین قانون  عمده ی جنبش عبارت بودن
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و مالکیت خصوصی و سایر درخواست  وحفظ حقوق فردی  ، تأمین  گذاری
ه دار ، در 1905جنبش مشروطه که از سال . یهای حقوق سرمای  آغاز شد

د ژرفش یافت و با گسترش آن اقشار اجتماعی  سال مانندهای بع  گوناگونی 
ه های میانی شهریدهقانان، کارگران و خرده بورژوازی  نیز  بویژه الی

ه تری ، همانند حزب درخواست های خود را به طرز جدی تر و سازمان یافت
عامیون و حزب اشناک سیون  دمکراتاجتماعیون  رقی و حزب د  و اتحاد و ت

2 1-3(. مطرح کردندارامنه 61(  
دم در سال  فرالدین شاه جانشین  فرمانی بوسیله ی مظ1906 در اثر فشار مر

و مقررات انتخابات ناصرالدینشاه ر شد  اساسی صاد ره ی قانون  ، دربا
اعالم گردید و نویناولین مجلس ایران قانون اساسی مجلس  . یب کرد را تصو 

دود شد و حق پایه ی این قانون بر  ه ی مجلس مح اختیارات شاه بوسیل
ر گردید ها و امتیازات به مجلس واگذا های . تصویب قوانین و بودجه  در سال 

اقتصادی آلمان مشروطه نفوذ  آلمان به .  در ایران افزایش یافت نیزانقالب 
ریافت امتیازات گوناگون مانند تأسیس بانک، اعطای قرض گشایش  ه ود

روسیه که در  گلیس و  دست یافت و به تبلیغات ضد ان آموزشگاه ها در تهران 
ه ی توده ای داشت، کمک کرد آلمان در بازرگانی خود با ایران در  .ایران زمین

ه کم کم بر امتیازات خود بیافزاید و درجه ی نخست را  در نظر داشت ک
2(. به دست آوردبازرگانی برون مرزی ایران 62(  

های کارشناسی مالی به ایران به از ورود گروه  ز با   سوی دیگر آمریکا نی
متیازات نیز دریافت کرد د و برخی ا غازی ذ اقتصادی آ  دریافت .گسترش نفو

ان آن دوران که  ره ای از سیاستمدار ده ی پا های سا زات با برداشت  این امتیا
ریکا می توان  مایه ی ام  از آب گلیم خود را"گمان می کردند با یاری سر

وند بود"بیرون کشید دی با آلمان و  )262-1(. نیز در پی مناسبات اقتصا گسترش 
نزدیکی دو رقیب قدیمی شمالی و جنوبی یعنی  ه  ده ی آمریکا، ب ایاالت متح
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لیس انجامید ه و انگ رویدادهای . روسی د این دگرگونی های اقتصادی و  در پیام
رای حفظ منافع در عی همراه آن و ب گرفته، در سیاسی و اجتما رار   خطر ق

کتبر سال  ر1911ا نیروهای نظامی خود را د نواحی جنوبی ایران   انگلیس 
روسیه ی تزاری از شمال وارد خاک ایران شد و سپس ارتش  کرد    وپیاده 

ران  مجلس بسته در این میان . پیاده گردیدکودتای ضد انقالب مشروطه در ته
و دس دند  ها و روزنامه ها توقیف ش انجمن  ده ای تار وشد،  های مبارز تو  ته 

ر گردیدند انقالب بورژوا. ما استعماری ئیبدین ترتیب  ، ضد فئودالی و ضد 
در سال  ماری مردم آسیا بود،  رزات ضد استع ، که پرچم دار مبا مشروطه

اپس گرایان 1905-1911های   بوسیله ی نیروهای خارجی و به همراهی و
کوب شد زی سر   قاجار در ایرانلتگونی دوبا سرن. داخلی به شیوه ی خونبا

مشروطه نیز بود، ه پیامد انقالب  ای ایجاد دگرگونی های اقتصادیک و   راه بر
زی اقتصاد ایران گرد تا حدودیبرداشتن گام های تازه برای نوسا هم  . دی فرا

ا نارسائی های بسیار درهم آمیخته بود،  ها نیز ب ه این سیاست  درست است ک
غاز جدی م زی اقتصاد ایران را از این ولی در حقیقت امر آ رحله ی نوسا

رفت مانی می بایست در نظر گ گارنده با این وجود دوره ی. برش ز  بیست ن
دوران دوم ارزیابی کرده است، ی زمامداریساله   رضاشاه را به مثابه ی 

ر و در دوران قاجا زاری دوراندیشی که به  به ویژهچرا که  رهبری و  زیر 
ه کردرشد اقتصاد و فرهنگ نو کمک  های ندشایان توج ه های پیشرفت  ، جوان

مسئولین دستگاه  از  دی از سوی پاره ای  آینده بسته شد و تالش های سودمن
درشددیوانی و روشنفکران و سیاستمداران کشور برای  و آموختن ی اقتصا  

کشورهای  ربار قاجار، صنعتیفنون و فرهنگ پیشرفته ی  ، علیرغم فساد د
  .صورت گرفت
گونی های دوره ی رضا شاه پیش از پرداخت ه دگر هی ن ب به پاره ای از نگا

ان تا سال  های اقتصادی ایر دازیم 1911شاخص  ه پیشتر . می ان مانگونه ک ه
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و نوسازی  ورشکستگی در بخش کشاورزی، ناتوانی در ساختن  اشاره شد، 
ده،  کسری موازنه ی بازرگانی و کاهش پرشتاب برابری  ورم فزاین صنایع، ت

اری نرخ ارز در ب د، دولت را به واگذ ریت فاس در کنارمدی رابر ارزهای خارجی 
رجی  ام های خا ریافت و کشورهای خارجی و د ات به  هر چه بیشتر امتیاز

دهی ها 1911در سال . کشاند ه بازپرداخت این ب زرگ درآمد دولت ب  بخش ب
ه . اختصاص داشت  میلیون قران 27بدهی خارجی ایران در این سال نزدیک ب

د که بخ هنشاهی بو ه بانک استقراضی روس و بانک شا ش بزرگ آن مربوط ب
ها چیزی نزدیک به . انگلستان بود اخت بدهی   درصد 20بدین گونه بازپرد

می شد را شامل  های دولت  2(.هزینه  م های دریافتی و هزینه  )63 بازپرداخت وا
از سوی دیگر، به  ز سویی و درآمدهای رو به کاهش  های رو به گسترش ا

دهیماری کب ری شتابن ه زمینه ی واگذا در دوران قاجار ک  هنه ی کسری بودجه 
کشورهای بیگانه  ر پی داشری امتیازهای گوناگون به  ت، شتاب بیشتری ا د

2(.بخشید 64(  
ز سده  ر آغا ر درآمدهای دولت به دو ویژگی یا ی د بیستم می توان د

ن. دگرگونی تازه برخورد کرد ده  سبت نخست اینکه در مقایسه با سده نوز
ر آن از سهم  ر براب ر مجموع درآمدها افزایش یافت و د کی د دهای گمر درآم
رآمدهای کشاورزی  ر د مالیات های نقدی و جنسی یا به گفته ی دیگ بخش 

نند معادن و صنایع به کندی در برابر آن. شدکاسته   سهم بخش هائی ما
دافزوده  گانی. گردی ده ی گسترش داد و ستد بازر دهن نشان  این دگرگونی 

عتی و تالشی ساختار  برون مرزی به طور کلی و رشد بسیار کند صن
ه ی ایران بود روستاها در جامع ه و خودگران  و اقتصاد بست دالی  دومین . فئو

ذشته بارها با آن  دیمویژگی که در گ اری مواجه ش ، افزایش شتابان واگذ
د داخلی بود ایند اقتصا در فر گسترش نقش آن  متیازات و   1908در سال . ا

رآمد دولتاز متیازات نزدیک به یک پنجم ا موع د د رامج می ش 2(.ند شامل  65(  
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دیگر را ر ساختار .  در بافت هزینه ها پیدا کرد می تواندگرگونی  بحران د
ده ی  و آغاز س ر سده ی نوزده  ده ای د های بزرگ تو د و جنبش  اقتصا

د قاجار،بیست ربار فاس وان د ز ت زینه ها تا حدودی ا   کاست و در بافت ه
دید آورد ده که 1908ما در سال . دگرگونی پ ه ی سده ی نوز  بر خالف میان

زرگی از درآمدها را به خود اختصاص می  در آن دربار و نجبا بخش بسیار ب
م روبرو ن،دادند رین مخارج به وزارت خانه های گوناگون گشتی ، بلکه بیشت

ه های دولتی. اختصاص یافت هزین در  م مستقیم دربار  نخست در  از مقام ،سه
ده به جایگاه ششم  . کاهش یافت میالدی 1908 در سال میانه ی سده ی نوز

هابا  ه  کیل وزارت خان کار آمدن مجلس و تش وز با فساد و ،روی   اگر چه هن
رو  ه روب ذشت  بودیم،زد و بندهای گوناگون در دستگاه دولتی به شیوه ی گ

ه شد ودس د و باری های پیشین تا حدودی کاست زه ولی از بی بن ری تا تگاه ادا
رفتکم کم و مدرن    )266(.شکل گ

ر زمینه ی بازرگانی برون مرزی نیزد رآمد   رزش د م به ا ه گا گام ب  اگر چه 
و از میزان  ر سال 14064000دولت از این محل افزوده شد   به 1897 قران د

موع ، افزایش یافت1911 قران در سال 42557746  ولی سهم ایران درمج
دِ رآم ده د دست آم ز بودهنوز  به  ناچی گانی . بسیار  میان راه های بازر دراین 

های دریایی نیز در کشورهای خارجی و بخصوص تکن بویژه راه  کامل  رل 
و روسیه  های  برای نمونه از .قرار داشتانگلستان  ری کشتی مجموع بارگی

و شمال ایران، خارج شده ز مرزهای آبی جنوب   42 درصد انگلستان، 48 ا
ایران بود2 آلمان و تنها  درصد6درصد روسیه،  در .  درصد آن در اختیار 

رفت می گ ره  ز کشتی های بادبانی به ه طور عمده ا  در ،این میان ایران هنوز ب
دند ری بو روپایی بخا های ا ر کشتی  کشتیرانی در دریای . حالی که بیشت

کامال زندران  دریای عمانما زیر نظر روسیه و راه آبی خلیج فارس و    عمال 
ر  26(.نگلستان و سپس آلمان بود اکنترلد زرگانی )7 مبادالت با رزیدر    برون م
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های آبی ز راه  ه فزون ،ایران ا رو ب میت آن  عیین کننده و اه  نقش خلیج فارس ت
ه تقریبا .بود ه ک گون مبادالت64 بدین   از راه خلیج فارس و  دریایی درصد 
اه دریای مازنداران صورت می گرفت36تنها  2(. درصد آن از ر 68(  

وارداتی ایران میان سال های د مترین کاالهای   1911 و 1888رترکیب مه
گیری دیده  ر این میان کاالهایی . نشددگرگونی چشم گاه ها را د نخستین جای

، قند، طال و نقره و چای تشکیل  دندمانند منسوجات پنبه آن چه در این . دا
د، اف23فاصله ی  می خور ه در ترکیب کاالهای وارداتی به چشم  زایش  سال

والد،  زارهای داخلی بود، برای نمونه آهن و ف کاالهای تازه به با ورود پاره ای 
ز نفت ر رده بندی ارزش کاالهای وارداتی نفت . ورق های فلزی، کبریت و نی د

داد و نیاز بازار داخلی به آن، از  ه خود اختصاص می  جایگاه هشتم را ب
منسوجات ابریشم و پنبه و پشم و  د  مانن ر بودمحصوالتی  . نخ کتان بیشت

افزایش ورود آهن آالت و ورق های فلزی، می تواند نشانگر گسترش شمار 
ر ایران باشد ) 269(.واحدهای کوچک صنعتی و کارگاه های ساده ی حرفه ای د

ر صادرات ایران میان سال های بز گرگونی د  در 1908 تا  1888رگترین د
ر سال . دادزمینه ی تریاک رخ  ه د ر ارزش  1888تریاک ک را د مقام نخست 

کا،کاالهای صادراتی داشت ر مجموع صادرات  ه شد و جای س از وزنش د ت
و فرش به آن را  ه در ترکیب کاالهای .دادپنبه و سپس میوه  نقش پنب  افزایش 

گونی اخلی و  صادراتی را، می توان بازتاب دگر در ساختار کشاورزی د
زنه ی فراورده های کشاورزی بازرگان دن و ی در کل تولیدات سنگین ش

، ارزیابی کرد از سوی دیگر نقش برجسته تر کاالهای . کشاورزی ایران
محصوالت  ولید  کار شده، نشانگر کاهش ت صادراتی مانند فرش و پوست 
ه در  افزایش صادرات کاالهای سنتی و مواد اولی و  ساخته شده  ی داخلی 

ولید و بدین گونه روند تبدیل اقتصاد ا. ساختار اقتصاد ایران بود یران به ت
د خام کشورهای صنعتی، شتاب می گرفت   )270(.تهیه ی موا
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می  نقش بیشتری بازی  درات ایران به صورت مداوم  ،قالی که در صا  در کرد
در می شد1908سال  مانی و امریکا صا ، عث ر به روسیه ر به .  بیشت میوه بیشت

رنج به طور و چین، پوست و ب عثمانی  ه وهندوستان، تریاک به   عمده به  روسی
در می ری صا ه تزا گردیدروسی  .)27 ، مهمترین  )1 از ورشکستگی اقتصاد ایران

د می بردند موردِ واردات و صادرات، در هر دو.طرف های تجاری ایران سو   
هاینخستین طرف زرگانی ایران  انگلستان ، با روسیه و پس از آن   .بودند 

ه  ، نزدیک ب ر سال  میلی152بیشترین کسری بازرگانی برون مرزی ون قران د
ه انگلستان باز می گشت که بخش عمده ی صادرات خود را مستقیما 1908  ، ب

کی از آن را از راه مستعمره خود هندوستان به  از خود کشور و بخش کوچ
می آورد 2(.اجرا در  72(  

ز منفی بازرگانی در سال  مرز  1908ترا  قران رسید که چیزی  میلیون109به 
ه   کشور  حجم داد و ستد بازرگانی برون مرزی تمامی درصد11نزدیک ب

ا روسیه و عثمانی توازن مثبت بازرگانی .بود در این سال ایران تنها ب . داشت 
متیازات گوناگون محل ا ه به درآمدهای گوناگون روسیه از   نمی توان ،با توج

رزیابی کرد د را نیز در حقیقت امر مثبت ا راز داد وست ها می توان گفت . این ت تن
رقیب خود که نس مقایسه با  ر  اقتصادی روسیه از ایران د بت بهره کشی 

ز راه امتیازات  ه دست آمده ا گی در درآمدهای ب ه او نیز سهم بزر انگلستان ک
ا کشور. داشت، کمتر بود ان ب د ایر ه داد و ست مینه  ب نقطه مثبت دراین ز  تنها 

گ های پیش  که در این سال مانند پاره ای سال شتهمسایه ی عثمانی باز می 
عتی امر بااین  .گشتیم با تراز مثبتی روبرو ،و پس از آن  واپس ماندگی صن

لستان  ه با روسیه وانگ ر مقایس مانی د دعث د بو 27(.در پیون 3(  
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راندوران دوم نوسازی در ای    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
ر سال شاه کهرضا  م سردار سپه1921 د کابینه به با نا د وارد   ، در جریان ش

ر وت نخست رقیب خود دستیابی به قد کنار گذاشت  ا    سپسسید ضیاء ر
هره گیری از . ت عهده گرفروزارت جنگ را باداره ی  امکانات نظامی او با ب

ر نوین ایران و با آماج -و در چارچوب خواست الیه های بورژواخود  زمیندا
لی و یکدست و آذربایجان  های در سرکوب جنبش،برپایی یک بازار م  گیالن 

ها وی.  نقش جدی بازی کردقمناط دیگرو  رویداد ر پیامد این    در سالد
د1926 مؤسسان را فراخوان هادن دودمان قاجار  و مجلس  ر ن تخت با کنا

2(.رد کاز آن خودشاهی را  نایی  )74 در روی کار آمدن رضاشاه افزون بر توا
ره ای  عوامفریبی های خود او، پا های نظامی و شیوه های ویژه ی سیاسی و 

دست داشتند، از آن نمونه می توان به از نیروها و خارجی نیز  ی داخلی 
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زی در حال رشدپشتیبانی  ورژوا روحانیونسرمایه داران وابسته و ب   و و 
د نیز 2(.دولت انگلستان اشاره کر دن رضا )75 رسی ه قدرت   کمک با شاه جریان ب

های  رپایی آئین ها و سنت  ا تظاهر به دینداری و ب گسترده ی ارتش و ب
ا  و مذهبی ذ نجف و قم ب ه ی پرنفو و حوزه های علمی جلب دیدگاه روحانیون 

ر پیوند بود 2(.د ، نجف، تهران و  د)76 اجع تقلید قم ر مجلس مؤسسان مر
رخاستند و ب ه پشتیبانی از ا رچه ب 2(.شهرستان ها یکپا ضاشاه برای پی ر )77

رپائی تمرکز همه جانبه وین و ب زی نظم ن  دستگاه حکومتی دست به  درری
گی خود را اق داماتی زد و برنامه ی اصالحات اقتصادی، اجتماعی و فرهن

ا با بیش از . آغاز کرد ارتش نوین ر در ابتدا  زایش هزینه 5او  ر اف  براب
کنترل اوضاع  رای  مات خود و ب رچوب اجرای تصمی بازسازی کرد و در چا

ز صحنه خارج کرد ر، احزاب سیاسی را ا  اتحادیه های کارگری همه ی  وکشو
مود ممنوع را زی.ن زسا و با ه اقدامات ا و از جمل ه در ارت دادگستری ز  د ک بو

گام گام به  کاستتوان از پی آن،  مجلس  و روحانیون   حضور آنان را در
و. کاهش بخشید از نیروی های مذهبی برای در این میان ا رچه در آغاز   اگ

ره گرفته بود 27(استواری زمامداری خود به د قربان، مدینیمراسم  )8 اسم  عی ر
روادید  ماه محرم را کم کرد و صدور  زنی و تعزیه خوانی  رزنی و قمه  زنجی

کربال را نجف و   ، دینه داد نیزبرای متقاضیان مکه، م کاهش  دیگر .   از اقدامات 
ان به بهبود وضع آموزشی و ایجاد اصالحات در زبان فارسی، که  او می تو

واژهدر جریان آن ه ی زب ها بسیاری  رسمی کشور ی فارسی به اندوخت ان 
27-1(. شد، اشاره کردافزود زبان فارسی اما به پیش )8 زی   گرایش برای بازسا

ملی گرائی و گرایش به ایران باستان و تالش . تشاز رضاشاه باز می گ
رسی ه های جالل  از جملهبرای استفاده نکردن از واژه های غیرفا  دراندیش

ا قاجار درکتاب  ه خسروان"الدین میرز د و نیز "نام و آخوندزا  ههم اندیشه ی ا
گسترده بود ر نیز  2(.از دوران قاجا 7  آخوندزاده که در قفقاز بزرگ شده بود )9
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اه ایرانیانخود را از  و در پی کشف علل واپس ماندگی ایران و ر  می دانست 
د ز آن بو 2(.های برون رفت ا 80(   

های بزرگ کوشش های  از شکست  رضاشاه برای مدرنیزه کردن ایران پس 
هور پیوستحک های خاور زمین در سده نوزدهم به ظ در این دهه . ومت 

،ناپلئون مصر را  ه شکست خوردگشود مپراطوری عثمانی از روسی و ا  روس  
و ترکستان وافغانستان را از ایران جدا  ز  ر جنگ های خود قفقا و انگلیس د

ره شد هند چی مصر و ایران و. کردند و انگلستان بر  در  ه ی نوسازی   پروس
م ر بودیانی ازهمگونی هایعث رخوردا پایه ی اصالحات هر سه کشور، .  ب

ژه بر  رضا شاه در ایران بوی ه و  ر ترکی ، آتاتورک د در مصر محمد علی 
دی استوار بود و وعناصر دگرگونی های اقتصا گی هر سه، اجتماعی    فرهن

در آن  ه باختر داشت و  زی نمی کرددیننگاه ب 2(. نقش چندانی با  او برای )81
دن آماج هایپیا دولت تازه و برقراری تمرکز دولتیبرپایی خود، به ده کر  به  

زی عشایر صورت گسترده روی آورد و در این چارچوب سیاست  آرام سا
کنترل  ه خوانین محلی،  اشتن، نیروهای مذهبیو سخت گیری ب و از  برد چادر 

گسترش شهرها،  نظام وظیفه، پایی، برنام های پیشین درباری میان بردن
نوین شهرهاپایه گذاری و ی  گون آموزشگاه هایصنایع و ایجاد   گونا را  
اساسی، برگماری خودکامانه ی  و همزمان سیاست پیاده کرد نقض قانون 

و دستگیری  رائی شخصی  دولتی، انباشت دا مات ارتشی به مسئولیت های  مقا
ان کشتار روشنفکر را  و مخالفینو  28(.به اجرا در آورد  2(  
گی های تازه بودسیاست اقتصادی   در پی .رضاشاه دارای برخی ویژ

ز یک سوکارکردهای او ه به  ا ، در بخش کشاورزی تعداد مالکان وابست
ژوا و بور  دچار اصالحاتی شد، ئیبورژوازی افزایش یافت و مالکیت اربابی 

ماند و گرگونی جدی باقی  ما سلطه ی بقایای فئودالیسم کهن بدون د را   پایه د
د کشاورهای د فئودالی دگرگونی  اقتصا و تولی مانده  د نشدزی واپس  2(.ایجا 83( 
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ایع رشد کرد ری، صن  در این .از سوی دیگر با گسترش مناسبات سرمایه دا
گردید و کار میان انگلیس و ایران برقرار  زه ای با کمپانی های نفت   روابط تا

در شهر وروستا بیشتر شد ه ی مناسبات اقتصادی . مزدوری  در زمین
و شوروی دوسویه قرارداد تضمین بیطرفی 1927سال خارجی در   ایران 

د، بر قرارداد سال  رسی گانی به امضاء  زر  1921بسته شد، موافقتنامه ی با
 به اجرا باختریلغو کاپیتوالسیون تأکید شد و در مناسبات با کشورهای 

ر سال . درآمد ری بهای ارز، 1931د گانی و استوا  برای برپائی توازن بازر
و وارداتی سهمیه  برون مرزیبازرگانی د، کاالهای صادراتی   انحصاری ش

گردید دبندی  کشورهای خارجی این تصمیمن  به ات و با وجود مخالفت های 
داجرا درآمد 2(.ن 84(  

گام ه ی نفت در اقتصاد ایران گام به  مان رضا شاه وزن ر شداز ز  و  سنگین ت
عامل تع ده و پیگیر در چند دهه به  یین کننده در  در پی یک روند شتابن

کشور فرا روئید د  در دوران مظفرالدین شاه قاجار که امتیاز نفت . اقتصا
ه تصویب  ه بیست سال ب زنزدیک ب و تازه پس ا ار گردید  ایران به دارسی واگذ

دان ایرانی به اهمیت نفت در اقتصاد جهان  دولتمر .  نبودندآگاهمجلس رسید، 
ضاشاه لغو گردید شرایط  که این امتیاز از سوی ر1933در پایان سال 

گنج بزرگی است که  ران می دانستند نفت  دگرگون شده بود و سردمداران ای
ر دوران گلستان د نفت ان رفته استیاز سوی کمپانی   )285-2-1(. طوالنی به غارت 

امتیازنامه ی کمپانی نفت انگلیس و ایران ر زمینه ی  رضا شاه در آغاز ، د
ر پیش ی سازشکارانهدیدگاه دگرگون خواهانه و سپس روش و در  د گرفت 

ا کمپانی انگلیس 1932سال  د تازه ای ب گفتگوهای قراردا  در پی چهار سال 
ه جای ( 1993سال   برای بهره برداری از اندوخته های نفتی ایران تاپنهانی، ب

ده  بست و )1961سال  درآمد تثبیت ش ه ی  هایی در زمین در این زمینه امتیاز
ه دست از سوی نفت و ناوابسته  ر جهانی ب با نوسان های بهای نفت در بازا
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28(آورد ر )6 دیگ و از سوی  انگلیس را در ایران افزایش داد  2(.حقوق بانکی  8  در )7
 خواهان کوتاه  کهپی بسته شدن این قرارداد بیشتر شخصیت های سیاسی

لیس در ایران دندشدن نفوذ کمپانی انگ مورد پیگرد و فشار قرار گرفتند بو  ،.  
ران رضا شاه افزایش نقش اقتصادی از ویژ ان در دو گانی ایر های بازر گی 

ا سال. آلمان درایران بود  مبادالت میان دو کشور با شتاب افزایش 1941 ت
ایران  ه  مان ب  بزرگترین  به برابر شد و این کشور5یافت و صادرات آل

ر نفت ایران محصوالت از سوی دیگر بخش بزرگی از.  مبدل گردیدخریدا
رنفتی را نیز غی ایران  ر بود   خط کشتیرانی 1939 در سال. این کشور خریدا

وفت ه ز خط انزامستقیم میان هامبورگ و خرمشهر برقرار شد و شرکت ل نی  
د–هوائی تهران رلین را پایه گذاری کر 28-1(.ب گانی  )7 ر پیمان بازر از سوی دیگ

ان و آل دشواری ترانزیت کاال میان ایر د و  مان از تازه ای با شوروی بسته ش
کشور به شیوه مناسبی حل و فصل گردید حق ترانزیت کاال ابزار  .راه این 

د   . جنگی را شامل نمی ش
گانی خود با اتحاد  ر پی کاهش مناسبات بازر ره د دو این  ر  دولت ایران د

ه نخست اینکه .  اقداماتی دست زد این آماج بهشوروی بود و برای رسیدن ب
نساجی ه های  ب،با ساختن کارخان ستگی ایران به واردات این کاال از  وا

ا کاهش داد و بدین تریتب با ساختن  ه ی نساجی که 31شوروی ر کارخان  
دند ر دولتی بو کاالها از شوروی به یک سوم رساند،بیشت . ه شد واردات این 

ه اینک د یک شرکت  اودوم  ه ایجا دست ب در بازرگانی خارجی   با ایجاد انحصار 
هامی ب  قماش، خشکبار، قند،  کاالهایی مانندرایمرکزی و چندین شرکت س

، پشم رش،شکر وانائی بازرگا و پوست، ف ن ایرانی را برای نا برنج زد تا ت
و دولتی شوروی افزایش دهد  گویا .رقابت با سیستم بازرگانی متمرکز 

دولتی شدن بازرگانی خارجی تنها برای مدتی صورت گرفت ولی پس از آن 
اما گذشته از چگونگی اجرای کار، بر . ددوباره به بخش خصوصی سپرده ش
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ر دست نمی توان افزایش درآمدهای دولتی از این راه را انکار  پایه آمارهای د
3(.کرد 03(  

راه آهن سراسری ارتباط میان وی سوم اینکه  اه ها و ساختن  با ایجاد ر
مالی و جنوب گسترش یمناطق ش و دریای خزر را  ژه میان خلیج فارس   و بوی

و از و د شوروی کاستداد  مناطق شمال به واردات اتحا 2(.ابستگی   سیاست )88
دی رضاشاه در دهه ی دوم فرمانروائی اش  ر بیطرفی نسبی بیشتر اقتصا ب

ر سیاست خارجی استوار بود کرد تا اقتصاد ا )28(.د و از این راه امکان ایجاد 
اه ها بدون وام  و سایر ر هن  ز صنایع، راه آ ملی گسترش یابد و برخی ا

شمار شرکت های ثبت شده ی  1940 تا 1932 از سال. دنرجی ساخته شوخا
و صنعتی از   2165 به 1945 افزایش یافت و تا سال 1735 به 93بازرگانی 

د وبه این گونه . واحد رسی ات صنعتی افزایش یافت  در  وزن مخصوص تولید
درصد رسید18.4 درصد به 9.05 از 1941 تا 1937فاصله ی سال های     .

ه از شایان ری1300 گفتن اینک ، 1939سال های  در  میلیون ریال سرمایه گذا
2(. میلیون ریال متعلق به دولت و رضاشاه بود550 8 9(  

ا از بانک شاهی که در مالکیت انگلستان  ز چاپ پول ر رضاشاه همچنین امتیا
زه بنیان شده ی ملی ایران واگذار کرد ار. بود، به بانک تا  ی شبکه ی هاد

دتلگراف را ا ، و ز کمپانی تلگراف هن دریافت حقوق گمرکی را از  و اروپا
ژیکی بازپس گرفت مانده ی بل   . مأموران باقی 

دامه ی   کوششآغاز راه در دومین دوره ی نوسازی اقتصادی ایران، در ا
ان دوره یهای وز درکار و بهبود را و دست ان  قاجار، با ایجاد راه ها 

رفت کش1926 در سال.  ارتباطات شکل گ اه 3200وربیش از   ر بزرگر  کیلومت
رتخانه ی تازه بنیاد 1942 در سال.  خراب بود هانداشت، که بیشتر آن  وزا
ز  زرگراه با کیفیت نسبتاَ خوبی نگهداری 20000شده ی راه، بیش ا متر ب  کیلو

د ر یک برش می کر ابری د گونه ظرفیت تر ه 15 و بدین  دیک ب  برابر 7 ساله نز
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افته بود دند، این ر. افزایش ی می ش ایجاد  اه ها که اساساَ برای مقاصد نظامی 
عتی کشور را تشکیل می  دی بویژه گسترش صن ربنای توسعه ی اقتصا زی

ره نیروی کار در صنعت نفت از . دادند دو ر این   نفر به نزدیک 20000د
مچنین در طول31000 د و ه رسی دهه بسیاری کارگاه های کوچک،  یک  نفر 

و خی کفاشی و نجاری  ان صنعتی ایران به . اطی به وجود آمدندبویژه  کارگر
د مناطق روستایی ایران جذب می شدن احی . طور عمده از  از سوی دیگر نو
ایجاد شد و مسکونی  ری، اداری  عتی، تجا همچنین پروژه های . تازه ی صن

های ارتش تازه زه و بویژه پادگان  عتی تا ها و کارخانه های صن  و وزارتخانه 
مؤسسات آموزشی، بو ا تا و  ز 8دجه ی دولت ر  میلیون 245 برابر، از کمتر ا

میلیارد ریال در سال4.3به بیش از  1926 ریال در سال  افزایش 1942  
29(.داد 0(   

های  د و دارای ویژگی  می ش های گوناگون تأمین  اه  ز ر د این هزینه ها ا درآم
دوره ی زمامداری رضاشاه گسترش  ولید نفت درنخست اینکه ت. خود بود

مان یافت زی اقتصادی کشور در ز زسا اول با ره ی  ر، آنچه که در دو  در قاجا
ر .دسترس نبود ز سوی دیگ ها به خارجیان که  ا سیاست سپردن حق امتیاز

در دوران ناصرالدینشاه گسترش یافته بود، باز هم افزایش یافت و در 
ه های خارجی، میزان آن از یک رچا مای ه و جلب سر چوب اقتصاد وابست

د رسیدمیلیون پو میلیون پون د به حدود چهار درآمد حق امتیازها به طور . ن
به . های مدرن و ماشین آالت صنعتی می شدجنگ افزارعمده خرج خرید 

ان به  می تو زه سوم  وان انگی گانی پس از عن د بازر و بهبو رفه های باال  تع
ول جهانی نابسامانی را از  کههای جنگ ا کات ایران  د گمر رآم  میلیون 91 د

ره کرد میلیون ریال افزایش داد421به ریال  دهی به . ، اشا هم چنین سامان 
ار اهمیت برخوردار  ر دریافت درآمدهای مالیاتی  های دولتی و بهبود د ارگان 

رآمد کهم. بود  بسیار ناچیز  تا پیش از روی کار آمدن رضا شاهالیات برد
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رسید280 به میزان1942  در سال،بود ی که نمودار دیگر.  میلیون ریال 
ه ی داد و  ه سیاست نوین در پهن لی دولت را بازتاب می داد ب بهبود امکانات ما

می گشت رون مرزی باز  گانی . ستدهای ب ر بازر از راه سیاست انحصا
هم روبرو  کشورهای اروپایی  مخالفت  خارجی توسط حکومت مرکزی که با 

ز صفر به  کشور ساالنه ا رسید1.2شد، درآمد  د ریال  لیار دیگر   ویژگی.  می
رنامه ریزی را بازتاب می داد های ب رضاشاه که نارسایی   به ،اقتصاد دوران 

مامداری او باز می  کسری بودجه ی فزاینده بویژه در پایان سال های ز
ز سال. گشت ه تأمین کسر بودجه ی تورم زا روی آورد 1938 رضا شاه ا  ب

را  ر گردش  کناس د ایش داد 1942تا سال و بدین شیوه حجم اس 2(.افز 92(  
گانی  ر بازر اقتصادی رضاشاه و از جمله انحصا در پی دگرگونی های 

ای از کشورهای خارجی مانند پاره  مرگی ه گیری از سدهای گ و بهره   
ره ای  سرمایه داری در دوره ی رشد آغازین خود و دگرگونی در پا

ر داخلی روحانیون ،ساختارهای بازا زاریان سنتی ایران که با  رضائی با  نا
دندشیعه در وند نزدیک بو دی، )293(. افزایش یافت، پی  سیاست تمرکز اقتصا

د و ر درآم زمالیات ب گانی مالیات بر   نی انحصار بازر کنار  کاالهای مصرفی در 
ری از بازاریان را در پی داشت،خارجی افزون بر آن لغو .  ورشکستگی شما

ر  ا درآمد که صنف216مالیات ب ه اجر مالی سازمانه بود ب ها تا امکانات  ی  
رسنتی  داد کاهش  رابازا افزایش  اصناف . دهد، ناخرسندی بازاریان بزرگ را 

وران خرد ده ی ،بویژه پیشه  ر س ه د گروه اجتماعی بودند ک  تا 19 گویا تنها 
ه به  ا جداگان روحانیون رها کرده و تقریب ا از رسیدگی قضایی  حدودی خود ر

پرداختند د می  مشکالت درونی خو 2(.حل و فصل  مایه  ترتیب نفوذ ینبد )94 سر
ا روحانیون مناسباتداران بزرگ بازار داشتند، ی نزدیک سنتی و تاریخی که ب  

ر عتگران، بازا ان و زیردستان آنها یعنی صن های خرد و  یبر شاگرد
ردهای رضا شاه در کنار کاین کار. مزدبگیران تا حدود زیادی از میان رفت
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ژه بازبینی سیستم و آموزش دگرگونی های غیرمذهبی و بوی   ودادگستری 
ه  از سوی ی اعتراضیهاواکنش ، به  هاکاهش نفوذ روحانیون در این پهن

ار ه از سوی دستگاه سازمان یباز نجامید ک م ا ان و روحانیون بر علیه رژی
د-یافته ی ارتشی 2(. پلیسی سرکوب ش 9 6-295(  

عتی  های اقتصادی رضاشاه اگر چه همه سویه نبود، ولی رشد صن دیگرگونی 
ری برای کشور واپس مانده ی ایران نسبی داشترا  اما ناپایدا ده  .در پی  عم

ه جانبه ی اقتصادی را ناکامیابیترین عوامل  و هم رشد صنعتی پایدار  ر   د
ه یمی توان به  ه : جسته کرد زیر برگون د کمپانی نفت نخست اینک کارکر

م کافی گلیس و ایران به چپاول ذخائر کشور انجامید، بی آنکه سه ره  ازان  به
ری آن دی کشور در اختیار دولت ایران قرار گیردبردا رای بازسازی اقتصا  . ب

کشور  1951 تا 1932میان سال های  میلیون لیره به 1.3تنها از درآمد   16 
ده بود،  رسی ر حالیمیلیون لیره  ر همین فاصله که   د دولت انگلستان د درآمد 

2-1(.به مراتب بیش از این بود کاف)96 زسازی  عدم انباشت  ی سرمایه برای با
ر اختیار دولت، اتخاذ  ریشه ای و پیگیر اقتصادی و نبود درآمد کافی د
های  تصمیماتی را موجب شد، که فشار به توده ها را افزایش داد و تنش 

رضا شاه در پرتو مناسبات اقتصادی و سیاسی . را بانی گردیداجتماعی 
رای ر اری فع تشنگی دنابرابر بین المللی حاکم بر آن دوران، ب ستگاه زمامد

کارکردهائی آورد که نگاهداری و خود  ه  روی ب پادشاهی خودکامه اش، 
ز کردرشرایط را آبستن جنبش های ب ه که ،گ اجتماعی   همان گون

و اجت اعی مناصرالدینشاه ناآگاهانه با اجرای بازسازی اقتصادی و سیاسی 
  . دکرده بو انقالب مشروطه آبستنناپیگیر خود، شرایط را 

به منزله ی عامل دوم می توان به نارسایی سیاست زمینداری رضاشاه 
ده ی دهقانان فچیرگی . پرداحت و نداری گستر ئودالیسم در بخش کشاورزی 

کشور را  دندمتشکیل که اکثریت شمار  ر داخلی ی دا دی بازا کسا ، کوچکی و 
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ر پی داشت رضا شاه به روشنی طرح اصالحات ضروری ارضی را از . را د
د و با نگهداری و گسترش بی مرز مالکیت های خود ب رون کر رنامه ی خود بی

و از دگرگونی در مناسبات کهنه ی ارباب  به شیوه ی سنتی، به مالکان گرائید 
رعیتی خودداری  مودو    . ن

د بود عتی کردن رضاشاه در پیون گر با ویژگی سیاست صن گیزه ی دی . ان
دی غیرتبخش هایسرمایه گذاری های بزرگ در  های ،ولی مانند کارخانه   

ژیم وی یکی از دالئل نارسائی سیاست اقتصادی ،ابزار جنگی علت .  بوددر ر
ری ذشتهها،  این سرمایه گذا غرب در ایجاد حلقه همراهی با از  گ  سیاست 

می د شوروی –های کم و بیش استوار نظا سیاسی در مرزهای جنوبی اتحا
ر ترکی(بویژه در ایران و ترکیه  ه آتاتورک د گون با شا ه نیز سیاست هائی هم

درآورد اجرا  روسیه ی تزاری به  نبود پشتوانه ی ،)ایران در پی فروپاشی   
نند  ده ی مردم، هما رضا شاه .  بودقاجاردوران اجتماعی و ناخشنودی گستر

و پشتیبانی انگلستان بر سر کار آمده بود و  اه کودتای ارتشیان  از ر
گاری مایه . رت ارتش می دید خود را نیز در گسترش قدماند از میان سر

می ساخته  دف نظا ها که با ه اه  احداث ر گذاری های نظامی، بویژه هزینه ی 
م به رشد صنعتی کشور کمک کند   . شد، توانست به صورت غیرمسقتی

د بایسته یبود امنیتهم چنین ن میان الیه ، سیاسی و اجتماعی در ی اقتصا
عی اجتما ری های باهای گوناگون  ه دشوا دی کشور افزود ب  .زسازی اقتصا

ه بود و 19این فضا در سده ی  دی کشور سایه انداخت  نیز بر رشد اقتصا
های تاریخی داشت ه افزایش سهم سرمایه داران . ریشه  اگر چه رضا شاه ب

مالکان  ز آنان در برابر  صنعتی در تولید ملی کمک کرد، ولی پشتیبانی او ا
مایه دا. ناپایدار بود های وی شماری از سر و زمین  روش دارائی  ران را به ف
وادار نبوددر.  را از اموالشان محروم کردپاره اینمود و  خود   فضای  

مایه بخش اطمینان  د انباشت آغازین سر و در حالی که رون د کشور  ر اقتصا د
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های  در ری  دچار دشوا ، خود به خود  ه های بورژوازی در حال رشد ایران الی
و ز ده  مار خارجی بوددگرگونی نظام واپس مان مات ،یر فشار استع  این اقدا

ررضا شاه به ترس ان انجامید بیشت ورژوای نوین با .  سرمایه دار بدین گونه ب
عتی  ر بخش صن ری د ه ی خود، از سرمایه گذا نباشت ک ا سرمایه ی کوچ
ا در  عامالت امالک و زمین ر و م راه بازرگانی سنتی  خودداری کرد و همان 

لی کم دشواری ژرفی که.  گرفتشپی ر عوامل گوناگون و مروز تحت تأثی  تا ا
ده ، روند نوسازی اقتصادی کشورو بیش همگون ر دا را تحت الشعاع قرا  

ه . است د ک ها بی دلیل نبو ری  ه دولت و شخص بخش بزرگی از سرمایه گذا ب
ری حساب بانکی برابر با . رضا شاه متعلق بود ره گی  میلیون 3او به هنگام کنا

د و   جای ر خود ببازماندگان میلیون هکتار برای 3 زدیک بهزمین هایی نپون
29(.گذاشت 7( 

د یک سیاست دارای چشم انداز و روشن اقتصادی پاشنه ی آشیل برنامه ن بو
دی این دوران بود ر پیروزی بر واپس . های اقتصا ه کشورهای موفق د نگاه ب

ه ی ژاپن ابعاد این کوته  میان نمون از آن  گی اقتصادی در آسیا،  های ماند بینی 
کند اقتصادی را روشن  پیدایش گرایشات  امااز دیدگاه سیاسی. تر می 

روئی ایران به سرمایه داری ان فرا ر دور ر نظر گرفتن ویژگی ،گوناگون د  با د
د ژاپن و آلمان همگونی هائی دا مانن ه های دیگر جهان  . شتهای خود، به نمون

رشد مناسبات نوین د دهه ی گذشتهدر پروسه ی  مانند، در چن   ایران نیز 
و دیکتاتوری در نوسان بود و گرایشات چپژاپن و آلمان میان دمکراسی و   

رایش  دولت های آن با پاره ای از اشکال آن در این دو خودکامانه ی اتگ
هاییکشور مسانی  2(. می نمود ه 9 9-2 ه دراین فرایند ویژگی ایران در  )98  از جمل
مای رایشاتسی رجسته تر گ ه عنو ب رناتیو  مذهبی ب دیگر ان آلت سیاسی در کنار 
ه. آشکار می شد سیاسیاشکال   و نیز  مانند نادر شاهان پاره ای ازاگر چ

ده های مردم به مخالفت جدی بر علیه روحانیون شیعهبخشی از  از جمله (تو
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ر سده ی نوزده پرداختند و از)در جریان جنبش ضدشیعه ی بابی د حوزه ی   
ذ اقتصادی آنان با کاهش ز د، ولی مین هاینفو  این دگرگونی ها وقفی کاستن

اشت ه د د و مایه های سازش کاران نبو ه چ. گسترده  گی روحانیون شیع در یر
ر  ر اقتصاد و نیزپیک هوری اسالمی ب ر همه یحکومت جم زندگی پهنه های   ب

هنگی ان می بایست پشت آزمونی ،اجتماعی و سیاسی و فر  است که شاید ایر
روشن فرمانروایی دینید را به صورت قطعی با سر می گذاشت تا تکلیف خو  

گر کشورهای  مایه داری همانند دی د سر د سکوالریستی رش رون ه  و ب کند 
  .جهان باز گردد

اقتصادی گاه  واناز دید می ت را با نارسایی   ان در این دوران   سیاست ایر
ر کردژاپنمقایسه روند دگرگونی های آن با کشور  بر خالف دوران .  آشکا

می رضاشاه ک و در تالش نموده به کشاورزی بی مهری  برای صنعتی کردن  
د ژاپن شتابان  وآماجناهمگون و بی  زی اقتصا  کشور بود، شکوفائی و نوسا

 همانند بیشر کشورهای اروپائی در آغاز 1905 تا 1886در طول سال های 
د کشاورزی استوار  ه بر اقتصا ع بلک ری، نه بر پایه ی صنای مایه دا رشد سر

ولید با این سال ها   انباشت سرمایه درسرچشمه ینخستین . بود افزایش ت
از کشور  ژاپن پس ازاینکه . پیوند داشتابریشم و صادرات آن به خارج 

ولیدات ابریشم را تا سطح شاخص های   به ، باال بردجهانیکیفیت کنترل ت
ده ی جهان تبدیل شد و میان سال های  ا 1899بزرگترین صادرکنن  1903 ت

وند15ه نزدیک به ساالن د  میلیون پ درابریشم صا کنار صنایع ابریشم .  کر در 
د ژاپن صنایع نساجی برای تولید نخ بود که در  رآم ه ی د دومین سرچشم

د کشاورزی  دیک با اقتصا د نز  5.1 میالدی 1907در سال . قرار داشتپیون
 400میلیون نفر در این رشته مشغول به کار بودند و ساالنه نزدیک به 

ولید می شدمی ایش حجم . لیون پوند ریسمان نخی ت د صنعتی شدن و افز رون
کم  ر دهه ی . پدیدار شدصادرات صنعتی کم   دو سوم صادرات ژاپن 1880د
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مس و زغال سنگ  ده سال  رنج بود و تازه پس از پانز و ب ابریشم، چای 
ه صورت  رات ب می از صاد و نی مهمترین صادرات کشور را تشکیل دادند 

درآ 3(.مدماشینی  0 0(   
الزم نداشت ه صادرات کشور توجه  دی رضا شاه نه تنها ب  ،برنامه ی اقتصا

از توان  ها  ده ی روستا و واپس مان درساختار سنتی  دم دگرگونی  بلکه با ع
کرد الزم را ن ده ی  کشاورزی نیز استفا در بخش  رویکردهای او . اقتصادی 

نوین بین المللی برای گسترشکوشش ر شرایط   مناسبات رو  تازه ای بود د
ه که  کوشش کمرنگی بود از آن چ اری در ایران، اما تنها  ه د د سرمای به رش

ری هشتم در مخوف در  هان و ایوان  انسه  ول در فر لیس و فرانسوای ا انگ
مناسبات کهن  دی  رای نابو انیا پیش از او ب ایزابل در اسپ د و  ه و فردینان روسی

انه و کم و بیش زورمدارانهسال فئودالی پیروزمند ده بودند  3(. به ثمر رسان 01( 
حکومت خودکامه ی رضا شاه با وجود نوسازی اقتصادی ایران، در 

ژوا و تنگ مناسبات بور الی ماند، از اجرای اصالحات -چارچوب کهنه   فئود
مالکان . ارضی خودداری کرد و به مالکان و زمینداران امکانات فراوانی داد

ول  در مجلس دوم8در مجلس ا  26د و در مجلس سوم درص 12  درصد، 
ددرصد کرسی ها را به خود اختصاص داد 3(.ن 02(   

ز طبقه ی اعیان قدیم را جلب کند و پشتیبانی  وانست بخشی ا افزون بر آن او ت
های دولتی و . متوسط سنتی به دست آورد مؤثری از قشر کت  پیدایش شر

کننده ی نورچشمی و ،کومتیحانحصارات  و وارد ده   شماری افراد صادرکنن
وابسته به دربار را به وجود آورد نوسازی های رضا شاه، . صاحبان صنایع 

مید . بویژه در پایان دوران سلطنتش به دگرگونی ساختار طبقاتی جامعه انجا
زی دستگاه دولتی، پشتیبانی نسبی از  زسا از راه با ران رضا شاه  در دو

 فروش  گمرکی، تشویق هایبا برقراری حمایت عمل آمد وسرمایه داران به 
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ر و "کاالهای وطنی" د ناپایدا ه داران، هر چن غیره، اطمینانی در سرمای  و 
31(.پدیدار شدشکننده،  1 (  

ده  و زن دی کشور  ر بازسازی اقتصا د را د رضا شاه مشروعیت پادشاهی خو
کرد بورژواییکردن ناسیونالیسم می  ده ارتش تازه.  جستجو   سازمان دا

راسیشده در درجه ی نخست و سپس بوروک نوین)دیوانساالری(  ده ،   شالو
30(.را تشکیل می دادند زمامداریهای ساختار نوین  الیه ی  )4 ر دوران او  د

مندان و بازرگانان  کار و  ز نظامیان  کان زمین که ا مال تازه ای مرکب از 
ر گرفته بود، رشد یافت برخاسته . و متحداَ در مقابل اشرافیت فئودالی قرا

می توان بورژوا ل نامید، چرا که دهقانان را همانند رژیم فئودا-آنان را 
وز پاس می  ذشته را هن کشی می کردند و سیستم گ ره  دالی گذشته به فئو

ه ی مالکیت خصوصی ر پای ر چه ب اشتند، اگ دند،د   .  دارای زمین بو
یه از سوی دیگر پا علیرغم نارسایی های خود، نوسازی اقتصادی رضا شاه

ری ایران را استهای مایه دا ز بورژوازی ایران . وار کرد سیستم سر بخشی ا
می ایستاد و بر استقالل کشور  در برابر انگلستان و فشارهای اقتصادی آن 

می ورزید ز برکناری رضا شاه، . تأکید  این الیه ی اجتماعی در پس ا
ده ی ایران های یک دهه ی آین کرد،دگرگونی  ر آن .  نقشی ویژه بازی  افزون ب

ان ب دقشر بزرگی نیز از روشنفکر بخشی از آنان به پشتیبانی . وجود آم
روی  داخلی پرداختند و گروه دیگر به گرایشات چپ  ری  ع سرمایه دا ازمناف

ک شدند ه وران نزدی و دهقانان و پیش ه جنبش کارگران  د و ب   . آوردن
ان رضا مور ،شاه از ویژگی های دور نفوذ روحانیون در ا  کاسته شدن 

ماعی اقتصادیسیاسی و اجت های حقوقی و .  کشور بود و  در پی دگرگونی 
د و  کنار شدن گاهی بر ز حاکمیت حقوقی و داد ه  ا روحانیون شیع قضائی، 

موزش و مینه ی آ از تأثیر آنان در ز  .پرورش بسیار کاسته شد همچنین 
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مالی این  ز از راه کم کردن زمینالیهامکانات  وفه های نی  گروهی وشد کم  موق
و برخی  دستگیر  دند به قهماز رهبران دینی      )305(.تل رسی

نجامید ر کارگران و مزدبگیران ا افزایش شما طبقه ی کارگر . رشد صنعتی به 
ز  ر ا درصد از 4تازه اگر چه کمت ولی ، را تشکیل می دادکشور  نیروی کار کل 

رچند شهر بزرگ سخت فشرده  هد ه دارای توان سیاسی گشت  و بر همین پای
زر75بیش از . باال بود های ب ، اصفهان،  درصد کارخانه  گ در تهران، تبریز

مازندران بودند در 64000. گیالن و  کارگر  کارگاه 62  ری  و بسیا ه   کارخان
پرداختند  کار می  ریز . های صنایع دستی به  رخانه ی تولیدی داشت18تب .  کا
ران،  کز بزرگ صنعتی ای رخانه 9 نفر را تنها در 11000اصفهان، مر  کا

کار گرفته بود گر در پاالیشگاه 16000خوزستان شرکت نفت . نساجی به   کار
اختیار داشت48000آبادان و  ر  ری چاه های نفت د ر حفا ر د نف  .)3  وضع )06

ر سال  کارگری د های   و  سازمان  د بود  می طبقه کارگر بسیار ب  1931عمو
ع اعالم شده بودند در سال )307(.ممنو دی  ه اعتصابات کارگری چن  با این هم

ه شیوه ی خشن سرکوب  و، براه افتاد1929-1932های  د لی ب و در گردی
ممنوع شد1936سال  ه اعتصاب اکیداَ  ) 308(. بر پایه ی آیین نامه ای هر گون

ری فئودالی  بویژه در زمان ،روزگار دهقانان با ادامه ی شیوه ی بهره بردا
هانی دربحران اقتصاد های  ج هم بدتر شد1930-1929 سال   کم شدن.  باز 

کشاکاال برای تقاضا  کاهش سطح زیر به ،ورزی در گستره ی جهانیهای 
نجامید ر بحران . کشت در ایران و کاسته شدن زمین های کشاورزی ا ر فشا با

ه،جهانی در زمینه ی .  دوش دهقانان افتادر ب، از راه باال بردن بهره ی مالکان
زورم و خلع سالح گسترده پیاده شددارانهکوچ نشینان نیز سیاست اسکان    .

ه مرگ و میر بسیاری از دام های کوچ نشینان و همچنین این رویدادها  ب
تازه، همراه با و جنبش های زیادی کشید که با واکنش ارتش سازمان یافته 

ه سختی سرکوب شد و زره پوش ب ها رشد اقتصادی . هواپیما  در این سال 
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ابتدایی  همان صورت هببیشتر روستاها کم بود و صنایع روستائی نیز 
30(. کردند، عمل میگذشته 9(   

و  ماعی از سویی  گرگونی ساختار الیه های اجت بافت رشد اقتصادی، د
م رضا شاه از سوی دیگر  تنش های سیاسی ناگزیری را ،غیردمکراتیک رژی

ر میان روشنفکران ژه کارگرانبویژه د و بوی مونه .  در پی داشت  رای ن ب
ر خوزستان دست به اعتصاب زدند و رض کت سابق نفت د ا شاه کارگران شر

را به  ان آبادان را سرکوب و رهبران آن  کارگر انگلیس  دریائی  با کمک نیروی 
مرام " هواداران قانون مبارزه با وی، بارزاتبا رشد م .زندان انداخت

 تن از 53 ،1937سال را به تصویب رساند و در ) کمونیستی ("اشتراکی
، اعضای ر اول ماه مه دستگیر شدند ایران د  آن به زندان هواداران جنبش چپ 

دند و رهبر آن زندان کشته شدانافتا در  بودند  گروهی نفر 53این .  تقی ارانی 
ه رویدادهای یک  که در آینده حزب توده ایران را پایه گذاری کردند، حزبی ک

عجین ، دومدهه پس از جنگ جهانی 3(.گشت با زندگی آن  10(  
ای  ایران برگ تازه  در  هانی دوم  ان ورق  تاریخدربا آغاز جنگ ج  معاصر ایر

د جنگ جهانی اول بی طرفی اعالم کرد، . خورد مانن در جریان جنگ، ایران ه
مان هیتلری بیشتر نمود ز آل . ولی به صورت تلویحی پشتیبانی خود را ا

میدگزینش کناری او انجا  سال در.  این سیاست از سوی رضا شاه به بر
انگلستان از جنوب(ینق متف1941 مال و  کردند،  ایر)شوروی از ش غال  اش ان را 

مورد  دنیروهای پشتیبان آلمان  ولیعهد پیگر د، رضا شاه به نفع   قرار گرفتن
د و کشور را ترک کردخود  ری ش ه کناره گی   . محمدرضا شاه ناچار ب

از سوی آلمان بویژه پس از  ذ در ایران  گسترش نفو اری سیاست  زمامد
ک آغاز شد ه گسترش بیسمار د و رو ب ران رضا نها ه اوج خود  و در دو شاه ب

رسید ه جزیره ی موریس و سپس به )312(.تا آن زمان   او نخست ب
رهسپار شد ری خاندان پهلوی  م سرمایه گذا کز مه . ژوهانسبورگ یکی از مرا
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رتش اری های کالن در ا د سرمایه گذ وجو ه ، با   به دلیل نبود ،شایان توجه آنک
د گسترده دهان، ایپیون های مردم و فساد فرمان نتوانست حتی نیرو ن  با توده 

و افسرانش که خود باید  د  هی در برابر سپاه متفقین پایداری کن مدت کوتا
و نمونه دند زیردستان  یپیشگام  دسمی بو مقاومت، جبهه ت، پیش از  ور ترک 

های  رسته  ز  گریختند و ابزار جنگی بسیاری ا را ترک کرده و به تهران 
ه دست کوچ نشینان افتاد د و ب   )313(.ارتشی بجا مان

دی و سیاسی  ره شد، رضا شاه را از دیدگاه اقتصا اشا همانگونه که  پیشتر 
هنده ی راه  مرنگ دوران قاجار دانستمی توان ادامه د در وی . اصالحات ک

لی قرار  های داخلی و بین المل راه نوسازی اقتصادی ایران در شرایط نوین 
ز رنخست اینکه . داشت ه پیش ا ماری ک وی کار جنبش اعتراضی ضد استع

د بود، اگر چه در نتیجه ی  دی موجو رضا شاه نیز به صورت ج دن  آم
می یافت،  دانی ن کان بروز چن دستگاه خودکامه ی رضا شاه ام در اما سرکوب 

عی ژرف تر و گسترده تر شد های اجتما دها تاثیرگذار الیه  ر سیر رویدا  و ب
ه ی تزاری کشور اتحاد شوروی با سیدوم اینکه . بود ه جای روسی است ب

ورهای اقتصادی و تازه ایاقتصادی  روی کار آمده بود که امکان مان  
دادمساعدیسیاسی  ان می  رزی  نکته ی دیگر اینکه.  به زمامداران ایر ع ا مناب

اش، افزایش یافته  ه  م ناعادالن وجود سه ا  م، ب ایران از راه صادرات نفت خا
د به توانائی ایران برای شتابدهی بازسازی  ه این خو اقتصادی کمک بود، ک

گیزه ی چهارم می توان به آنافزون بر . می کرد ه عنوان ان مناسبات ، ب
داری  های الیه  در این چارچوب. رو به گسترش اشاره کردسرمایه 

لشان،  ایرانبورژوازی  با وجود دست درازی های شاه به سرمایه ها و اموا
ر شدند   .از توان بیشتری در اقتصاد ملی برخوردا

ول حکومت بیست ساله ی خویش با تکیه به امکانات تازه، چه رضا شاه در ط
ه بافت جامعه ی سنتی  عی و سیاسی ب اجتما ز دیدگاه  ه ا از نظر اقتصادی و چ
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راه رشد و  در  ه پیش برد، اما  گامی ب ضربه ی تازه ای وارد کرد و کشور را 
و برای  ارینوسازی کشور، در چارچوب اقتصاد وابسته باقی ماند   نگاهد

مایه داری، بویژه از راه ورود پادش هی خود در کنار رشد مناسبات سر ا
ه ه هایسرمایه ی خارجی، ب الی ضربه ی  پای  روابط واپس مانده ی فئود

د نکردپایانیشکننده و  ر چارچوب سازش .  وار ه اقتصاد کشور د بدین گون
ه ی تنش های آینده  را فراهم  و باقی ماند و زمین هنه و ن ناپایدار روابط ک

  . ختسا
دی دوران رضا شاه با کمک نگاه به گوشه ای از ویژگی های اقتصا  مهمترین 

هاشور می زند ز این برش را  ما . پاره ای داده های آماری نمایی روشن تر ا
ویژه در پایان  ر دوران قاجار ب ران د ان نوسازی اقتصاد ای در نخستین دور

ره ای دگرگونی ها غاز سده ی بیست به پا ده و آ ر در سده ی نوز د تغیی مانن  
د ساختارهای نوین  ه ها و ایجا هزین در  و کاهش نقش دربار  ساختار حکومتی 
هم بخش کشاورزی  د س وزارتخانه ها، کاهش رو به رش بویژه در چارچوب 
ه کشورهای  رآمد از راه گمرکات و امتیازها ب در درآمدهای ملی، افزایش د

صاد جهانی، رشد بیگانه، وابستگی هر چه بیشتر ایران به چرخه ی اقت
کند و بدون پشتیبانی سازمان یافته ی دستگاه  در هم پاشیدولتیصنعتی    و 

ره نسبیِ اشا ر روستاها  ویژه د اقتصاد خودگران و بسته ی داخلی ب  ساختار 
ه در . کردیم ر دوران رضاشاه اگر چ  دموکراسی بیشتر چرخش راستاید

کشور این بار ز،جدی ایجاد نشد یر رهبری دستگاه  ولی شتاب صنعتی شدن 
زه ای شداودولتی متمرکز وبویژه شخص  نگاهی به اعتبارات .  وارد برش تا

دجه های  یو بو گرگونی ها را 1942 تا 1935 دولت در میان سال   این د
د. نشان می دهد ان سه نکته را برجسته کر   . از این میان می تو

و سامان دهی ه گذاری در وزارت جنگ   هایو نیر بهنخست اینکه سرمای
نتظامیارتشی و  نخست به حکومت رسیدن رضا شاه از ا در سال های   که 
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رجه ی  یک برخوردار بود ر سال های بعد  ،اولویت د م به گاد م گا  مو با تحکی
کاهش  مایه یافتحکومت مرکزی و سرکوب مخالفین   و جای خود را به سر

  . صنایع دادگذاری در بخش راه ها و 
زون سرمایه  رضا دوم گسترش روزاف گذاری در پایان سال های حکومت 

منظور زی  راه ها بویژه به دو  زسا کی افزایش امکان حرکت : بودشاه در با  ی
ر صورت بروز  رجی درگیری هایبرای نیروهای ارتشی د و یورش خا  محلی 

نقل کاالها در و  دیگری فراهم کردن امکانات برای حمل  اهو  های ترانزیتی  ر  
دست آوردن هر چ اه ایران و به  ر زمینه را . ه بیشتر درآمد ازاین ر این ام

  .برای صنعتی کردن کشور نیز فراهم می کرد
ری در بخش صنعتی باز  زافزون به سرمایه گذا ه توجه رو سومین ویژگی ب

گ رشد واگذاری اعتبارات در سال های . شتمی   تا 1940مهمترین ضریب 
عت اختصاص دا1942 ه بخش صن مشت ب ر مجموع سر و مقام آن د ایه  

رس،گذاری ها ری در بخش راه می  ز سال ی به مرز سرمایه گذا رشد آن ا د که 
رهنگی، روبه افزایش 1942 تا 1935 عتبارات ف 31(.بود بدون گسست، همانند ا 4(   

مومی میان سال های  ه ع  چشم انداز روشن تری 1942 تا 1935رشد بودج
می دهد رآمد از افزایگذشته . از سمت گیری اقتصادی کشور به دست  ش د

ه دست درازی رد رامونیانش رضا شاه و هایبار که از جمله ب  به پی
لی باز می گ دهای م های دولتی ،شتدرآم ه گذاری  لی افزایش سرمای  خطوط ک

زیابی کرد،را گانی .  می توان مثبت ار بویژه توجه ویژه به امور صنایع و بازر
ر رشد بودجه ار بودو مقام نخست آن د ر .  از اهمیت برخورد این برش د

و بازرگانی رشدی برابر  عت   .ند درصد را نشان می داد35زمانی بخش صن
ر آن  ها در اموردر کنا ری   اگر چه  بهداشتی و فرهنگیافزایش سرمایه گذا

ر کشور بازپس مانده ی ایران پاسخگو نبود، ولی  برجستگی خاصی د
اش 3(.تد مایه گذاری در بخش فرهنگ ) 15 ژه سر یسوادی  برای مبارزه با بیبوی
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روز  لیون جمعیت آن  از اهمیت برخوردار بود، چرا که از نزدیک به ده می
و از 6کشور  دند   میلیون 4 میلیون روستایی تقریبا به طور کامل بیسواد بو

ها  هری نیز تن الیه ها 2جمعیت ش ز میان  هم ا میلیون سواد داشتند که بیشتر   
31(.و طبقات باال یا میانی جامعه ی شهری بودند 6(    

ز  مامی دوران های پس ا از ویژگی های اقتصاد این دوران ، همانند ت  آنیکی 
د کشور  درات نفت در اقتصا م صا ایش سه م نفت افزایش. بودتا امروز، افز  سه

قابل توجه  ه رضاشازمامداریدر درآمدهای دولت در سال های آغازین 
ات نفت این هفت سال درآمد ایران از راه صادردرازای تنها در . مینمود

ه نیم میلیون لیره به  دیک ب میلیون همانا نزدیک به سه برابر افزایش 1.4ازنز  
دیافت و این در حالی  ارزش صادرات نفت تنها نزدیک به دو برابر بو  که 

 دولت ایران از سهم بیشتری در صادرات به گفته ی دیگر. افزوده شده بود
ا 3(.گشتر نفت برخورد 17(   

رشد با نگاهی به ضریب رشد د  بویژه به آن،رآمد نفت، ارزش صادرات و 
 روبرو ، کمی پس از روی کار آمدن رضاشاه،ضریب رشد درآمدهای دولت

ایران و کمپانی نفت ایران و.شدیم ر پی رایزنی های درازمدت میان دولت    د
گلیس ما هنوز بسیار ب به در سهم ایران،ان د نسبی ا د آمد کمو ) 318(.بوجو

م صادراص رضاشاهادرات نفت خا غاز تا پایان دوران  گونه تی از آ  تقریبا به 
رآمد  1932 تا 1926برای نمونه میان سال های . پیوسته در افزایش بود د

افزایش ر چشمگیرنفت با وجود نوسانات با  ز با  بسیا ه تولید نی و در زمین  
اجه  افزایش روزافزون و بدین ترتیب . گشتتقریباَ بدون نوسان جدی مو

گام به گام ایران روند وابستگی  ات نفت و صنعتی شدن  اقتصادی به صادر
رشد آسیا  د بسیاری کشورهای در حال  مانن درات تک محصولی، ه بر پایه صا

کای التین درحال شکل گرفتن بود 31(.و افریقا و آمری 9(   
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رآمدن 1922  تا1913میان سال های  های نزدیک به روی کا مانا سال  ، ه
رو  با یک جهش جد به بعد،رضاشاه اج نفت روب گر چه . گشتیمی در استخر ا

 ولی ضریب یافت،افزایش استخراج نفت تا پایان سال های حکومت او ادامه 
ه دوران  مت اورشد و جهش افزایش آن هیچگاه ب های آغازین حکو  سال 

 نه تنها در وزن صادرات 1942 تا 1931در فاصله سال های . )320(.نرسید
کاهش جدی  ه در زمینه  ارزش صادرات، بدون نگاه  بدیده شد،بدون نفت  لک

روبرو  ه صادرات بدون نفت  م در زمین به . نگشتیمبه تورم، با افزایشی مه
دهای ارزی، بر خالف نمونه ی  نفت و بهبود درآم دیگر سخن افزایش درآمد 
هایی  مایه گذاری در بخش  ، به سر ر دوران بازسازی اقتصادی کامیابِ ژاپن د

مین نیاز ع محصوالت صادراتی با پتانسیل تا و تنو اخلی و افزایش  ر د های بازا
، بیشتر  دراتی ز نفت صا منجر نشد و گام به گام منابع ارزی به دست آمده ا

زهای بازار مصرف داخلی  32(.هزینه گردیدبرای تامین نیا 1 (   
رون مرزی بدون  ر زمینه ی تراز بازرگانی ب بی توجهی به ایجاد برابری د

ز جنفت را ر آینه ی، می توان ا گریست افزایش چشمگیر واردات ایران مله د . ن
مینه واردات ولی از نداد،  افزایشی رخ  کاالهای وارداتی بر پایه ی وزن،در ز

ان آن از ،دیدگاه ارزش میز رقم 9.32  ریال به  د ریال47.17 میلیارد   ، میلیار
دیک به   افزایش ،1927 تا 1910 تنها میان سال های  درصد500همانا نز

ات نفت افزای از راه بیشتررضا شاه بدین گونه . تفیا ش استخراج و صادر
مان دهد  در این برش زمانیخام گانی برون مرزی سا ه بهبود بازر انست ب  تو

ه  اه و ن عتی از ر ه های صن ر ارزش صادرات نانفتی در زمین افزایش چشمگیر د
32(.و کشاورزی گاهی به برش میان سال های) 2   در آغاز1305 تا 1298ن

گانی ،دوران رضاشاه نادرست در سیاست بازر ز این گرایش   نمونه ای ا
کار بودن او ه تا پایان روی  ا حدودیایران را ک رتر می  ادامه داشت،  ت آشکا

غاز. کند ای بهبود تراز بازرگانی او  نخستین تالش های،در آ  شدنخارج  و بر
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ا پیروزی آغاز ترازهای از کسری  ه ب و کهن اری  چیرگی ب.شدهمیشگی  ر دشو
های از راهاقتصادی  مایه گذاری در آن بخش  درات نانفتی و سر افزایش صا  

رسد و به بازار برون مرزی برای  صنعتی و کشاورزی که زود به بازده 
د رآم کشورهای آسیایی(صادرات و کسب د ، بی )همانند پاره ای   عرضه گردد

زی اقتصادی ایران از بن بست خود بیر نتیجه د نوسا د و رون 3(.رفتون نمان 23(  
ره ی زمامداریبه  می توان به مثابه ی دوران ثبات کوتاه مدت دو  رضاشاه 

مرکزگرای اقتصادی. ایران نگریست های ت اه -در پرتو سیاست  ماعی او، ر اجت
د و هزینه ی حمل و نقل کاهش یافت و در پیامد آن  ناامنی ها امن تر شدن

دترابری و  ا حدود زیادی کم ش گانی ت ا افزایش درآمد سرانه و ب. خطر بازر
رشد توانایی خرید توده ها و گسترش پهنه ی بازار داخلی، شاخص های 

ه سوی بهبود گرایش یافتند ده زمینه را . اقتصادی ب د ش آرامش و ثبات ایجا
ها در بخش بازرگانی، بلکه در بخش صنایع داخلی  برای انباشت سرمایه نه تن

اهم    .کردو حتی تا حدودی در بخش کشاورزی فر
گانی  می توانبهبود نسبی بخش کشاورزی را  از جمله در تاثیر آن بر بازر

مشاهده کرد تولید محصوالت کشاورزی به ویژه دو بخش را . برون مرزی 
گانی و بخش سنتی: در بر میگرفت گانی به . بخش بازر د محصوالت بازر تولی

رجی طور عمده شامل پنبه، تریاک، تنباکو و خشکبار به منظور تامین  ارز خا
محصوالت . برای ورود محصوالت مورد نیاز بازار داخلی بود افزایش تولید 

و میوه در خدمت تامین نیازهای  و جو و برنج  داخلی، مانند گندم  پر تقاضای 
اردات آنان  از و ری   .قرار داشتخوراکی جمعیت رو به رشد ایران و جلوگی

ه می شددب گونه ارز کمتری هزین نسبی . ین  بخش کشاورزی را، توانایی 
های  دات محصوالت کشاورزی در مقایسه با دوران  دن وار دود بو مح

و جمهوری اسالمی(بعدی ، علیرغم افزایش درآمد سرانه و باال )دوران شاه 
کشور، بازتاب داد د و فزونی جمعیت  رشد بخش کشاورزی . رفتن توان خری
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ه با وجود نیاز رو به د ک ر این واقعیت نیز می توان دی زار داخلی، را د رشد با  
کاسته نشد محصوالت کشاورزی صادراتی  3(.از حجم  24 (  

، در  ر گوشزد شد ه که پیشت نسبی بخش کشاورزی، همان گون د  با وجود رش
گونی بزرگی رخ نداد و چگونگی مناسبات زمین داری دگر با این . بافت سنتی 

ر اقتصاد بسته و خودگردان، گشایشی چهره نمود ن در این دورا. وجود د
ده  روند پیشین در تولید محصوالت کشاورزی که از زمان قاجار آغاز ش

ه این معنی که در فرایند نیاز بازارهای جهانی، . بود، شتاب بیشتری گرفت ب
د و ستدهای برون مرزی کاهش یافت و  ورزی در دا کشا سهم کاالهای سنتی 

کشاورزی صادراتی افزوده شد کاالهای  هم    .به س
ه بخش خصوصی، در بخش صنعت و معدن ، چه از سوی بخش دولتی و چ

و تولیدات بیشتر بود ها  لب توجه اینکه، حتی در صنایع . سرمایه گذاری  جا
عال داشت ع داخلی، نه . بزرگ نیز بخش خصوصی همکاری ف ماج صنای آ

ار داخلی بود مایه . صادرات کاالهای ساخته شده، بلکه تامین نیازهای باز سر
ه در عنایع، این واقگذاری های بخش خصوصی در ص یت را آشکار کرد ک

های  د پیش زمینه ها، امکان انتقال سرمایه  و ایجا منیت و آرامش  پرتو ا
دی، موجود است در بخش بازرگانی به بخش های تولی ده  در این . انباشت ش

کارخانه های تهیه صابون و شیشه  های کوچک اقتصادی مانند  راستا واحد 
مای ر با سر ه بیشت راه افتاده بودند، و منسوجات ک ه ی بخش خصوصی به 

مانند . موفقیت بیشتری داشتند ر  زرگت ع ب ای از سوی دیگر بخشی از صن
مایه  ز سوی دولت یا سر و منسوجات که بویژه ا رخانه های شکر و کبریت  کا
ا از سوددهی کافی حداقل در  دند، گوی غازی ر آ ه کا گذاران خارجی و داخلی ب

ار ن المللی برخورد ه بین  دندمقایس کم آنان را در ترکیب کاالهای . بو حضور 
وان نشانه ای از این )  درصد کل صادرات5چیزی نزدیک به (صادراتی  می ت

انست اری د ز صنایعی که شودمی . دشو ه ا دست  این گمان را هم داشت که آن 
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دند، تنها در جهت پوشاندن بازار داخلی  با سرمایه گذاری خارجی به راه افتا
دند و نه با و جلوگیری از حضو می کر رقبای بین المللی در ایران عمل  ر 

ز بازرگانی برون مرزی د ترا زارهای خارجی و بهبو این . هدف پوشاندن با
ه تاکنون نیز ادامه دارد 32(.پروس می توان )5 دولتی را  دات صنایع  ده کم تولی  باز

به دلیل ناروشن بودن سیاست . از چشم اندازهای دیگری نیز نگریست
دی،  های پر هزینه اقتصا د بودندی بیشتر طرح  و غیر هدفمن . دولتی کم بازده 

واحدهای تولیدی،  کم بازدهی واحدهای اقتصادی گزینش نامتناسب  در 
درآمدهای ناکارایی دستگاه بوروکراتیک دولتی، رشد فساد، وابستگی به 

اه نفت و چ از حد قیمت دولتی چه از ر کنترل بیش  ه دیگر منابع دولتی و نیز 
دندها  های گمرگی موثر بو زی، . و تعرفه  دم استقالل بانک مرک هم چنین ع

افزایش انتشار پول و تورم رو به رشد نیز از توانایی رقابت کاالهای داخلی 
کاالهای وارداتی، علیرغم تعرفه های دولتی، می کاست   .  در برابر 

عالیت های صنعتی با در این برش ه ویژه ف و ب  چگونگی رشد اقتصادی 
ا گاتنگ بودسی دستگاه بوروکراتیک به رشد . ست های دولت در پیوند تن نگاه 

دی درون ر چشم انداز  گرااقتصا  بود و بیشترجایگزینی کاالهای وارداتی را د
 24این سیاست بویژه در پایان دوران رضاشاه که در آن نزدیک به . داشت

می خورد مایه گذاری شد، به چشم  ز سوی دولت سر مایه س. واحد تولیدی ا ر
ر بخش صنایع از جمله از راه افزایش درآمدهای دولتی، کاهش  گذاری د

مخارج مستقیم و غیر کنترل  نسبی  و  ، ساماندهی به نهادها  می مستقیم نظا
گاه اداری. هزینه ها فراهم می شد گسترش دست رویکردها  -بازتاب این 

ال در بوروکراتیک، افزایش تولید برای بازار داخلی و باال رفتن سطح اشتغ
ها بود م باالی . شهر ه در سه ز جمل رشد اقتصادی را می توان ا لی  بهبود ک

گانی دید ع و بازر دجه صنای  7(1940 تا 1933تنها در فاصله ی سال های . بو
از ) سال هم این بخش  ه 3.1س درصد ب  8 درصد رسید و نزدیک به 24.1 
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ان چشمگیر بود ر کنار این رو. برابر افزایش داشت که برای ایر ند افزایش د
گشت مونه در فاصله ی. نیروی کار صنعتی نیز برجسته   تا 1931 برای ن

ده  درصد به شاغلین بخش صنع300یک به نزد 1941 ت و معدن افزو
     )326(.شد

ه در  ع سبک ک مینه ی صنایع، دولت و بخش خصوصی بیشتر به صنای در ز
گاه دا مرکر داشتند، ن در این . شتپاره ای از شهرهای بزرگ بویژه تهران ت

ری در صنایع  د ایران برای سرمایه گذا ده ی اقتصا دوره هنوز گرایشات آین
ده بود) مانند دوران شاه(مادر و سنگین کار نش ده آش ه طرز گستر انگیزه ی . ب

در پی پایان  ز روز افزون بازار داخلی که  نیا ر  آن را می توان از سویی د
عی و سیاسی و آسیب به  اجتما ر اقتصادی پیش دوران های پر تنش  ساختا

، جستجو کرد ده بود ا می توان در دگرگونی های . آم گون آن ر نمونه های هم
ر سال های پس از سال  اخلی د د د ز پس از پایان جنگ ایران 1954اقتصا  و نی

ده  عراق مشاه مایه در دست بخش . نمودو  انباشت سر ز سوی دیگر  ا
عادی ما نند دوران شاه و خصوصی و توانایی مالی در بخش دولتی، به اب

اه  ز ر ه از راه اقتصاد داخلی و چه ا ده بود، چ می نرسی جمهوری اسال
هنوز . صادرات نفت همچنین امنیت و آرامش اجتماعی و اقتصادی تازه 

های ضرور برای ایجاد  اخلی از همه ی اهرم  زی د ورژوا د و ب ناپایدار بو
می گرفت ره ن واپس ماندگی به  در این .شتاب جهشی و از میان برداشتن 

گیری از صنعتی شدن  ری برای جلو های کشورهای استعما کارشکنی  زمینه 
نقش جدی بازی می کرد   .کشور نیز 

و داخلی  در بخش خدمات با کنترل مستقیم و غیرمستقیم بازرگانی خارجی 
گاه دولتی دست و بزرگ شدن  -از سوی دولت، کاهش نفوذ بازار سنتی 

رو گشتیم مات در به طور کلی . بوروکراتیک روب می توان گفت که بخش خد
مت اقتصاد دولتی  ه گام در خد دی، گام ب رار قکنار بخش های دیگر اقتصا
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گانی شان، سهم . گرفت ر شریک های بازر بوروکراسی نوین در کنا ز  بخشی ا
و  د و ستدهای داخلی و خارجی دست  ویژه در سودهای به دست آمده در دا

م کمتری به با. پا کردند میان سه ها تعلق در این  ه  زرگانان کوچک و واسط
دی در بخش خدمات، کاهش نفوذ بازار . گرفت زی اقتصا ر نوسا ر دیگ تاثی

ر آنان بود) صرافان(سرمایه ی سنتی ایش شما و افز با . با پیدایش بانک ها 
کاهش نسبی توان بازار سنتی، در پی گسترش بازرگانی  داخلی  دولتیوجود 

ر سرمایه به شیوه ی س در این . نتی هنوز توان باالیی داشتو خارجی، بازا
دوره همانند دوره های بعدی نوسازی اقتصادی، بخش خدمات بیشتر در 
ماند و  کی باقی  و خدمات بان و ستدهای بازار و واسطه گری  داد  چارچوب 
نند خدمات مهندسی  د خدماتی ما مول هایی چشمگیر از رشد بخش های  نشانه 

دیده نشد  درصد بودجه به 5جه به اختصاص با تو. و تاسیساتی و غیره 
ر بخش  ، د از گذشت زمان نتظار داشت که پس  های آموزشی، می شد ا هزینه 

ماتی نیز دگرگونی هایی رخ دهد   .مولد خد
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  جنگ جهانی دومپیامدهای 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
را ترک کردخارجی در پی ورود نیروهای اشاهرض کشور  .  به ایران بناچار 

وجود هدشاهی پابا این  مشروط د .  بر جای ماند او  های اونبو ر پایه  و لرزه د  
کند، چرا که ،حاکمیت ایران انست تغییر زیادی در سیستم خودکامه وارد   نتو

ای گستردههیچ سازمان و حزب سیاسی متشکلی ده   در ایران  با پایگاه تو
رضا شاه  وجود نداشت و جنبش اعتراضی در طول حکومت دیکتاتوری 

دسرکوب شده ب ر این دوران تحوالت سیاسی به اشکال. و   از جمله نوینید
ر نفوذ رجی انگلستان زی با این همه ورود . شکل می گرفتند سیاست خا

دی برای رشد  ری رضا شاه زمینه ی مساع گام به نیروهای متفقین و برکنا
الیه های گوناگون کشور فراهم کردگام .  جنبش ضداستبدادی در میان 

های پس از روند دگرگونی  ر حقیقت امر ادامه ی  ایران، د  جنگ جهانی دوم در 
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همانگونه که ایران . ند بود1905-1911انقالب ناتمام مشروطه ایران در سال 
علیه  در میان کشورهای آسیائی نخستین کشوری بود که پرچم مبارزه 
های پس از برکناری رضا شاه،  ، در سال  دست گرفت رجی را به  مار خا استع

ه یک ماری بدل گردیددوباره ب هر دو . ی از پیشتازان آسیائی سیاست ضداستع
گ ایران بر زمینه های یک ضرورت  نا ،گریز ناپذیرجنبش بزر  از میان هما

مناسبات کومت  کهنه یبرداشتن  ک ح ، در شرایط نبود ی  توانمند فئودالی
د بین المللی به وقوع پیوستنیز مرکزی و  د شرایط مساع جنبش . ندوجو

ری  مان ضداستعما ر این سال ها همز  با  موج گسترده ی مبارزات بودد
هندوستان 1947در سال . کشورهای جهان سوم برای دستیابی به استقالل  

گاندی و  و در پی مبارزات  د  ملی هن ره  گیری از مبارزه ی آشتی کنگ بهره 
هیسما"جویانه زیر پوشش اصل  3(.مستقل شد "آ ر آسیای جنوب )28-327  د

رفت، در چین جنگ داخلی خاوری شعله های ن د آزادیخواهانه باال گ بر
وز به  ه ی اوجگیری مبارزات در افریقا که هن همچنان ادامه داشت و پروس

غ کشورهای  سرمایه داری قرار داشت در یو  در حال ژرفا یافتن ،طور کامل 
د. بود د کشورهای کم و  صد بدین گونه روند چن ماری با ایجا ساله ی استع

ر طول بیش مستقل و تاز 3(.د ش لگام زدهی  سال تا حدود30-25ه بنیاد د 29(  

گیری  کناره  ده ناگزیرشاه که پس از  ده و از پشتوانه ی تو  پدرش روی کارآم
، زار با ثبات هن برای بازسازی نظم کای برخوردار نبود  ،داخلی و گسترش با

 )329-1(.ت شکسنخست دو جنبش بزرگ در آذربایجان و کردستان را در هم
ه سویه به جنبش سراسری سرکو راه را برای یورش هم ب این دو جنبش 

موار کرد و اصفهان . کشور ه زندران، گرگان  ر ما حمله به نیروهای مقاومت د
می برپا شد  آغاز شد و در پی اعتصاب کارگران نفت خوزستان، حکومت نظا
مامداران و  ه چینی ز کای کارگری دستگیر و با دسیس رهبران سندی و 

 تن از اعتصابگران کشته 46 قبیله های عرب خوزستان ره ای ازی پاپشتیبان
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می شدند170 و 3-2(. تن زخ مسلح  )29 مازندران نیز باندهای  در شهرهای 
ا دست به ترور نمایندگان کارگران زدند کار 33(.آش ر سال  )0  بسیاری از 1946د

دست ارتش و ژاند های کشور به  رخانه  غال شدند و بسیاری از ارمکا  ها اش
و سندیکارو کارگری توقیف گردیدندهازنامه ها  های  دوم برای کوشش . ی 

 بویژه تحت تأثیر سیاست کشور در ،در این سال ها دمکراتیزه کردن کشور
د نفت  رفتمور   . قرار گ
ز م آن 15 حدود در آغا و سه راه صادرات نفت بود   درصد از درآمد دولت از 

ها حدود  ر تولید ناخالص ملی تن ا به 4د ، اما  درصد ر خود اختصاص می داد
ر فاصله ی   درصد 66 منابع ارزی ایران از صادرات نفت 1950 تا 1947د

ارزی ایران بود د ایران در. کل دریافت های  ر مور انگلستان د  سیاست 
ری از ایجاد صنایعِجچارچوب  تنها استثنا . خودنمایی می کرد نفت  همراهِلوگی

گ نفت در آب ر این زمینه پاالیشگاه بزر در سالد  با ظرفیت 1952 ادان بود که 
میلیون تن5 د  ابع نفت ایران تا . به کار آغاز کرده بو  سیاست کنترل مطلق من
از هر گونه نفوذ ایران بر شرکت نفت آ ری  ه برای جلوگی نجا گسترش یافت ک

هام این شرکت در ایران جلوگیری  ایران وانگلیس، حتی از خرید و فروش س
33(.به عمل آمد مخالفت سیاست )1 گی از  موج بزر رعادالنه ی انگلستان   نفتی غی

انگیخت  1933پیمان سال . طبقات و قشرهای وسیع جامعه ی ایران را بر
مناسبات نابرابر  میان رضا شاه و کمپانی نفت انگلیس، دگرگونی چندانی در 

دایجاد نکرد کشور بدون توجه ه بو منابع نفتی  ره برداری از   و در پی آن به
انبه منافع د دید شد1993 تا سال  همچنانرازمدت ایر  سال در. ه بود تم

در مورد1948   “ملت ایران   استیفای حقوق” مجلس شورای ملی قانونی 
وان آن را آغازی برای جنبش ملی شدن نفت ایران  تصویب کرد که می ت

3(.خواند 32(   
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 سال های تنش های تند سیاسی میان شودرا می  1953 تا 1951 سال های
گون اجتماعی ایران برای ایفای نقش در سرنوشت آینده ی الیه گونا  های 

د انگلستان و امریکا بر سر بازار ایران  ایران و همچنین سال های  رقابت شدی
کرد در این دوران به دلیل نبود . بویژه ذخائر نفتی جنوب کشور ارزیابی 

ه، دگ کزی سامان یافت و فقدان یک حکومت مر ماعی  رگونی ثبات سیاسی و اجت
در ساختار اقتصادی کشور انجام نشد با این همه جنبش ضد . چندانی 

ه ای در تاریخ مبارزات ایران  ماری این دهه به دستاوردهای بی سابق استع
ز کودتا  از 1953ی دست یافت و می توان گفت، آینده ی اقتصاد ایران پس ا

قتصادی و همانند اصالحات ا( بود بازتاب همین رویدادها و دستاوردهاجمله
عتراض از جنبش ا ریسیاسی ناصرالدینشاه پس  ان قاجا  و  بابیان در دور

   ).اصالحات رضا شاه پس از انقالب مشروطه
برخوردهای  زمینه ساز 1941 پس از ی در سال هایبحران ژرف اقتصاد

د دگرگونی در ساختار دی برای ایجا های اجتماعی تن  سیاسی و تنش 
ری مامدا درز  این میان در پی فعل و انفعاالت گوناگون  کهنه ی کشور شد و 

لی شدن نفت  ه نخست وزیری برگزیده شد و با اعالم م سیاسی مصدق ب
دید "اقتصاد بدون نفت"سیاست  ره  مصدقبه گمان. پایه گذاری گر  گ

اری نفت گشودنی نبود در ایراندشو زودی  د بدون نفت که مصدق .  به  اقتصا
مالی ژرف . ید  برگزید، به پیروزی نرس1951 در سال چیرگی بر بحران 

روش نفت ایران امکان داشت ولی  اه ف ری مصدق تنها از ر دوران نخست وزی
ارهای تازه ی فروش  در این زمینه سیاست روشنی برای دسترسی به باز

هم چنین سیاست روشنی برای برون رفت از بحران . نفت پیگیری نمی شد
ز  های مالی خارجی ا هانی در مالی از راه دریافت کمک  راه بانک ج جمله از 

رفت ار نگ کار قر 3(.دستور  34-33 رجی و ) 3 رهای خا دلیل فشا مصدق به  دولت 
ر مشکالت اقتصادی ایرانِی وناروشنی سیاست اقتصاد رای چیرگی ب  آن  ب
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و دکترین  د  روش نفت سرباز ز ز ف را همچنان "اقتصاد بدون نفت"روز، ا  
ری کرد گسترش از سوی دیگر فشارهای اقتصادی. پیگی  امریکا و انگلستان، 

ر نسبی  دی غی  را در پی  خاوری کشورهای اروپایبانفتی مناسبات اقتصا
دولت امریکا در این برش تاریخی حتی حاضر نشد قند و شکر مورد . داشت

در بر ه اقساط و یا  ا ب ه ایران بفروشدانیاز ایران ر دراتی ب  )335(.بر مواد صا

گرفتن سیاست مصدق با در پیش  هادهای دولت  پیشن  بیطرفی و نپذیرفتن 
ه ی نفت تازه، دشمنی  کا و انگلستان در زمینه ی بستن پیمان نام مری مشترک ا

دو کشور را برانگیخت بدین ترتیب زمینه های سرنگونی . هر چه بیشتر این 
به سرلشکر  رهبری آن عمالَ  هم گردید و  ز راه کودتای نظامی فرا دولت او ا

ذار شد دی و تالش او. زاهدی واگ ل کودتا ناسرانجام بود و در پی آن زاه
و  ر  دند، ولی  بازهمدستانش در آغاز دستگی به  دوم کودتا کوششآزاد ش

دی از آماج خود رسید و شمار زیا ر و کشته شدندمبارزان     . سیاسی دستگی
نجامید، ولی  مانند انقالب مشروطه، اگر چه به شکست ا جنبش ملی شدن نفت 

مراه داشپیروزهای چندی با خود  ه ه  قانون ملی شدن نفت نخست اینکه. تب
و کشورهای  ایران   آسیا بی خاوررا به تصویب رساند، چیزی که در تاریخ 

و امریکا شرکت نکرد و هم چنین .  بودپیشینه گلستان  در دسته بندی های ان
د ه ای به امضاء نرسان مان نامه ی غیرعادالن ر دولت . با آن ها پی از سوی دیگ

ا دومصدق  استعماریلتب ا برید   لستان به طور قاطع مناسبات سیاسی ر  انگ
ر جهان و  گسترده ای د اند، چیزی که واکنش  و نمایندگان آن را از کشور ر

ه ی غرب آسیا داشت ر آن می توان به این نکته . بویژه در منطق افزون ب
ر گران  روند این رویارویی میان ایراناشاره کرد که د ه منافع  و استعمار ب

ز. شد وارد اتیصادی انگلستان ضرباقت و ایران و  آنا گلیس  مله بانک ان  ج
انگلستان ری  های استعما گاه  ه که یکی از پای و خاورمیانه خاورمیان  در ایران 

منطقه ضربات جدی وارد گردید، بستبود عتبار این کشور در    .ه شد و به ا
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ر دوران زمامداری خود با وجود این دستاورده ، در دولت کوتاه مصدق د ا
دیدگاه پیاده کردن سیاست های خود، در شرایط دشوار آن دوران، چه از   

دچار اشتباه های بزرگی شد انداز سیاسی  ز چشم  نخست  .اقتصادی و چه ا
دیاینکه  ناچار به شکست "اقتصاد بدون نفت" سیاست ، در زمینه ی اقتصا

ا تکیه به طبقات دارا ا ب دتای نظامی ر مالَ زمینه های کو د و ع ناخشنودبو و    ،
رهمانا ه دا های پیشین بزرگ و فئودالان سرمای ز دیگر سو.  فراهم کرد   ا

دی و سیاسی  من"مصدق برای کاهش نقش اقتصا رو  که استقالل "اصل ت
روبرو می کرد  اقدام روشنی ،اقتصادی و سیاسی ایران را با تهدید جدی 

داد ریکا . صورت ن می کرد ام ه گمان  ز آنجا ک و مساعدت"وی ا  بایسته "کمک 
د 33(ای به ایران خواهد کر د )6 منفعل مان مینه برای ، کم و بیش  ه ز و در نتیج

م او از راه  زی رژی براندا اخلی مخالفاناقدامات آینده ی  و دست نشاندگان  د
م سازمان داده شد ه گا ر ایران گام ب ا د روشن هم چنین. سی  او با اینکه دیدگاه 

ز ش همه سویه ی جنبش و  گسترو قاطعی در مورد ملی شدن نفت داشت، ا
ده های میلیونی برای بُرنده تر و ثمربخش تر کردن جنبش دن تو  ،شریک کر

 که شاه جوان از ترس فشار توده ای از بویژه پس از آن. خودداری کرد
ره از آن داشت کهه بود، فرصت مناسبی کشور گریخت از سوی . نجست به

از اتحاد با یکی از  دیگر مصدق و روی سیاسی آن جبهه ی ملی  زرگترین نی ب
کار فعالیت تزمان، حزب  ونی بودن، نیمه آش ده ی ایران که با وجود غیرقان و

می توانست حکومت او را پشتیبانی کند، خودداری کرد وجود  .می کرد و  به 
کشو روی بزرگ سیاسی  ، جبهه ی ملی ایران رنیامدن اتحاد میان دو نی

ران،  ده ای گابازتابی بودوحزب تو دید مصدق در  از  ه ناروشن و ناهمگون 
هایاره ی این ب و نیز چپ روی    .  حزبجریان سیاسی 

و درهم کوبید  م کهن را  رضا  انقالب مشروطه شالوده ی نظا رژیم دیکتاتوری 
ده ی آن ا،شاه بر پایه های کوبیده ش وحدت ملی بورژو   مدرن و نیمهئی 
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وار کرد و رویدادهای سال ها وین را است  1953 تا 1951جامعه ی ن
و دی آن را گسترش داد  و اقتصا ماعی  و اجت به  دستاوردهای سیاسی 

زه  د تا های توده ها ابعا رای دستیابی به خواست  ری ب مبارزات ضد استعما
ایع نفت . بخشید ورد این سال ها مبارزه برای ملی کردن صن گترین دستا بزر

و از جمله و ملی  هائی  بخشی ازتالش گسترده  ران برای ر از  بورژوازی ای
درات نفت ایران بود وابستگی به صا م کار بین المللی بر پایه  . سیستم تقسی

گر چه  دن سیاست بدون نفت، با توجه به جنبش ا دن نفت و برگزی ملی ش
نی ماری به  و ندانم کاریناتوا دی زیاد اردوگاه استع انمن تو و   نیروهای داخلی 

میدشکست  ه نمایانجا دم را ب ع مر وسی  .ش گذاشت، اما خواست توده های 
های  م به گام گروه بندی  ر این سال ها شکل گیری گا دیگ دستاورد بزرگ 
مانی و  رزات پارل ماعی در چارچوب مبا ها و طبقات اجت دی و قشر اقتصا

  .حزبی بود
هایجریانات سیاسی و سازمانی و  ده رویداد ر این سال ها به طورعم  ایران د

ر ر تاثی جبهه ملی :  بوداسی سی کم و بیش سازمان یافته ی دو جریانِزی
ز زمینداران بخشی  نزدیک به آن و حتی الیه هایایران، نماینده بوژوازی و  ا

دهقانان و  ان و  کارگر نمایندگی  ان به  از سوئی، و حزب توده ی ایر
کران چپگرا از سوی دیگر   .روشنف

  
  
  
  
  
  
  



  در بستر تاریخ ایران
 

241

  
  
  

در دهای  نقش فزاینده ی نفت    اجتماعی-یاقتصاد فراین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گونی های سیاسی است که اوج 1954 تا 1942 سال های ر تنش دگر  دوران پ
مصدق نخست وزیریخود را در سال های  دهد  های . نمایش می  میان سال 

ری1951 تا 1942 اج نفت ن ها علیرغم درگی زدیک به پنج برابر ، استخر
ه مراتب بیش از ده سال یافتافزایش  ه این ب  رضا شاه آخر در دوره یه ک

ر . بود مایه گذاری و دستیابی نیاز بازا ان و سر عتی به نفت ایر کشورهای صن
در ایران زمینه ساز این جهش تند بود دوران نخست . به منابع تازه  ر  د

ما استخراج نفت به شدت کاهش یافت و تا حد تأمین نیازهای  وزیری مصدق ا
اخلی  3-1(.فروکش کردد 36(   

رات نفت خام و افزایش نقش آن د ایران از راه صاد ر تأمین نیازهای درآم  د
ز این راه که تا سال دولتدر آمد . چشمگیر بودارزی کشور   دو  از1932 ا
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ره کمتر بود، در پایان سال های حکومت رضاشاه به مرز   میلیون 4میلیون لی
ه ی سال در فاصل افزایش یافت و  وی تا سال  لیره   1951های پرتنش پس از 

ره رسید16به بیش از میلیون لی  کمپانی های نفتی در دوران درگیری با.  
رآمد  انجامید و د ه اقتصاد وابسته به نفت ایران  لی سنگین ب ر ما مصدق به فشا
ر نزدیک شد و حتی از  ه صف نفت تقریباَ ب ز  ایران برای این دوره ی کوتاه ا

ر 1920های  سال ر صادرات نفت و تالش ) 337(.گردید نیز کمت زتاب بحران د با
را می توان در دگرگونی مصدق برای بازسازی اقتصاد ه به نفت  ی بدون تکی

غیرنفتی ایران دید ز سال . ارزش و وزن صادرات  ضریب رشد این صادرات ا
عنی آغاز بحران،1950 تا سال 1932 ر ده.  روبرو بودناتی با نوسا، ی ساله  د

مت رضا شاه   بی توجهی به افزایش سهم این بخش در به دلیلی پایان حکو
ز بازرگانی برون سال در . بودیم مرزی با روندی رو به کاهش روبرو ترا

ه رخ ننیز  1952 تا 1950 های  و داددگرگونی چشمگیری در این زمین
های پیش  د سال  های . باقی ماندنوسانات در ح دگرگونی بزرگ میان سال 

در عرصه ی صادرات غیرنفتی1953 تا 1950 رآمد ارزی ایران ،   به کاهش د
 تالش کوتاه مدت برای دستیابی به جانشین برای از راه صادرات نفت خام و

ز می گ انشتنفت با ناتوانی های اقتصاد ایر  برآیند بی ، که آن نیز به دلیل 
3(.ماند 38(  

رون مرزی در پیامد بحران  راز بازرگانی ب ریختن ت رهم  د ارز کافی ود نبو
کشور و نارضائی بخش بزرگی از  ناگزیر وکاهشِ نفت، اردات   شتابان و
ران را در پی داشتبازرگ داران ای ر پس . انان و سرمایه  رچه بخشی از بازا اگ

و مانده بودند کنار ا کاشانی هنوز در  مصدق از   ولی آنان نیز ،)339از جدایی 
ارزش واردات کشور میان . مخالفین مصدق پیوستندی گام به گام به دسته 

ه هفت  برابر کاهش یافت و1950 تا 1947سال های  د کاالهای کمبو  نزدیک ب
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انی پیامد آن زمینه را برای افزایش چشمگیر واردات پس  ز و گر د نیا مور
  .  فراهم کرد1953 ازکودتای سال

لی در  1953 تا 1951 رویدادهای سال های رسید، و اگر چه به آماج نهائی ن
ژه ای بازی کرد و بازتاب  های آینده ی کشور نقش وی گونی  روند دگر

و سیاسی آن نه تنه دی  را زیر پوشش اقتصا ا ایران بلکه خاورمیانه و نزدیک 
  .گرفت

دوباره ی محمدرضا شاه یک دسته  ه تخت نشستن  اجرای کودتا و ب با 
دی به وقوع پیوست هایدیگرگونی ر زمینه ی پیمان نامه .  ناگزیر اقتصا د

دتا، قرارداد کنسرسیوم بین 1954 های نفتی در سال ، یک سال پس از کو
ه تصویب  دیگر . رسید و سپس به اجرا درآمدالمللی نفت ب رحله  در این م

دند انگلیسی نبو کت های  ران تنها شر  40( کمپانی آمریکائی5. طرف مقابل ای
ه ی اعضای کارتل بین ا)درصد ز آن جمله هم مللی نفت، یک کمپانی ل و ا

گلیسی انگلیسی در – و یک کمپانی هلندی) درصد40(فرانسوی، یک کمپانی ان
ه پیش 100لی، به کنسرسیوم بین المل  هزار میل مربع زمین نفت خیر ایران ک

کت های انگلیسی بود، حاکم شدند ر شر در این ترکیب  )340(.از این دراختیا
وانائی زیادی یافته بود، برای  دوم ت خواست آمریکا، که پس از جنگ جهانی 

گی بر منابع نفتی ایران  زه. ورد شده بودبرآچیر نامه ی تا مان   تقسیم ،در پی
ملی شدن نفت ایران 50-50ود بر اساس س  که در جریان مبارزات 

گفتگوهای درخواست رآمد و پایه ای برای  اَ به اجرا د د، ظاهر  شده بو
ه برای دستیابی به حقوق اقتصادی  وجود .  شدآنانکشورهای خاورمیان با 

زه، کنسرسیوم بین المللی عمالَ از  د نفت تا راردا برخی اصالحات مثبت در ق
می ح نفت ایران و انگلیس برخوردار بود و اسناد و تما قوق شرکت سابق 

ره  استخراج و تصفیه و حمل و نقل و قیمت و غی مدارک مربوط به اکتشاف و 
هان نگاهداشته می شد اری . از دولت ایران پن ره برد این پیمان مدت امتیاز به
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نفت ایران را تا سال د ت1994 از  ان تعهدامدی ملی نفت ایر   راتی کرد و شرکت 
اخت ر زمینه ی  پرد مت" د نفت ایران"غرا گلیس پذیرفت به شرکت سابق  .  و ان

میلیون لیره و 6.7 سال سالیانه 10 تا مدت پذیرفت کهیران هم چنین ا  67 نیز 
هالک نشده ی حوزه ی قرارداد به شرکت  لیرهمیلیون  برای تأسیسات است

گلیسی بپردازد  سال 50ا وجود بدین گونه می بایست به این شرکت ب. ان
مجموعاَ مبلغی برابر با  غرامت 143چپاول منابع نفتی ایران،  لیره   میلیون 

ه  کت . می شدپرداخت لی از شرکت 214این شر  میلیون لیره بخاطر سرقف
می کردنیز کنسرسیوم بین المللی  3-1(.دریافت  40(    

درات نفت خام از منطقه ی  د صا زایش تن ا اف پس از جنگ جهانی دوم ب
م قیمت گذاری ارزش نفت جهانی که پیشتر از سوی آمریکا خاور میانه، سیست

گرگونی شد دچار د منطقه ی خلیچ فارس در . تعیین می شد،  م کشورهای  سه
نفت جهانی از   درصد در سال 12.2 به 1940 درصد در سال 4.8تولید 

هان پس از 1949 رسید و در سال 1948 ر ج  این منطقه مقام سوم را د
کا و ون مری وری . زوئال به دست آوردا ژه نمایان بود اینکه، بهره  آن چه که بوی

د ر مناطق بو ر از سای های نفتی در منطقه خاورمیانه باالت وری . چاه  ره  به
ر سال  هر چاه د روزی  ر منطقه ی خلیج فارس 1949متوسط شبانه   5143 د

مریکا فقط  200بشکه، در ونزوئال  هم ذخیره .  بشکه بود11 شبکه و در ا ی س
ر کشورهای خلیج فارس  منابع نفتی در همان ریکا 41سال د  35 درصد، ام
ونزوئال   3(.را نشان می داد درصد 11درصد و   ویژه به چشم می  )41 آنچه ب

رس،  منطقه ی خلیج فا ده ی نفت در  ع گستر د مناب وجو خورد این بود که، با 
انی نمی یافت، چرا که ر این منطقه افزایش چند ع نفتی د ای مریکا خود رشد صن  ا

ع از زمانی به طور جدی آ. صادرکننده نفت بود از شد که امریکا غرشد صنای
در کننده ی نفت به وارد دیدکننده ی نفت خام تبدیل  از صا در طول . گر

ملی شدن  نفت در ایران و گسترش مبارزه ی کشورهای خاورمیانه مبارزات 
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در پی  و رایزنی های کشورهای منطقه بر سر و  گوها  تقسیم منابع نفتی گفت
مت نفت خلیج فارس تا حدود 50-50بر پایه ی   دالر برای هر بشکه 1.75، قی

نفت در مکزیک ،کاهش یافت  دالر و در دریای 2.66 ولی همزمان قیمت 
ماند2.30کاریبیک  ن المللی  کنسرسیوم بی تازه یقرارداد .ه بود دالر باقی 

رآمد اول رگرفت؛  دولت ایران در نظراینفت دو نوع پرداخت را ب مالیات بر د
مشخصدوم و  اخت  ه سازمان .بهره ی مالکانه با پرد  بر پایه ی محاسباتی ک

 دالر قیمت متوسط هر بشکه 11 کرد، از منتشر 1964اوپک بعدها در سال 
ر اروپای غربی فقط  ده ی نفتی در بازا ور  درصد آن به 6.7 سنت یعنی 74فرا

رس کشورهای صادرکننده نفت انحصار ها بود و 41.4. یدمی   درصد سود 
دولت52.3 ا  ز آن ر ده نفت اروپائی به   درصد ا های کشورهای وارد کنن

دند دریافت می کر غیره  عوارض و  وان مالیات و  3(.عن 42(   
گون داشت گونا های نفتی دالیل  نخست اینکه . سود بی سابقه ی شرکت 

ر بسترهای نفت خی ه چنان زشرایط زمینی د کشورهای خاورمیان  که بود 
زینه های کم  رمنابع نفت با ه ، دسترسد ا که این ذخایر در  قرار می گرفت  چر

ا ر د کم قرا میق شتنداعماق نسبتاَ  ره برداری از آن حفر چاه های ع  و برای به
های نفت منطقه بیش از هم چنین . بودضروری ن از چاه  ری  حجم بهره بردا

رای نمونه بهره برداری سالیانه . بودحد متعارف  ی یک چاه در خاورمیانه ب
انو نزدیک و از جمله ای ر ایاالت بیشتر  برابر 300 تا 200 ر از یک چاه د

کامتحده 34(. بود ی امری  15 تا 10ستمزد کارگران نفت ایران سوم اینکه د )3
کائی  کارگران در ایرانِ. بودبرابر کمتر از کارگران همگون امری  آن زمان مزد 

کارگر ر موسسات نفت از مزد  ر و د ان دیگر تأسیسات صنعتی ایران کمت
روزانه 16 تا 12حقوق کارگران نفت جنوب ایران در برابر  18 ساعت کار 

ه سختی فراهم می کردها ریال بود که حتی خوراک آن ره .  را ب کمیسیون ادا
نفت ایران 1950در سال  ی بین المللی کار  برابر 4 نوشت که مزد کارگران 
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د کارگران م ونزوئالئی استکمتر ازدستمز ه  ولید . شاب نتیجه اینکه هزینه ی ت
مریکا  اس هزینه در–یک تن نفت در ا ها11.8 – تگز  رقمی  دالر و در ایران تن

ا نشان می داد دالر 5 نزدیک به 3-345(.ر 44(  
د و بازتاب آن حتی  روبرو ش دم  ه با اعتراضات مر بستن پیمان نامه ی تازه ک

در  زنامه های ایران در روزهای سرکوب بعد از کودتا  دیدرو ده گر ، مشاه
دستگیری و اعدام فعالین سیاسی د با  مان بو مز مان نامه. ه زه با یتفاوت پی   تا

دن نفت مصوب پیمان نامه ی لی ش ه در زیر فشار جنبش 1951 قانون م  ک
د شده بود چنین  ر مجلس تأیی ری نفت ایران که اول اینکه :بودملی د  بهره بردا

ر بود بر پایه ی مص ه کنسرسیوم بین 1951وب قرا در اختیار ایران باشد، ب
مللی واگذار گردید م ایران در فاصله ی سال های. ال  تنها 1971 تا 1966 سه

3(. درصد بود3 ه )46 ر اختیار کنسرسیوم افزایش یافت و دوم اینک  مناطق زی
کنترل کمپانی نفت انگلیس، دولت ایران ا ر   جزیره ی 8فزون بر مناطق زی

و ه کنسرسیوم خلیج فارس   پس از  هم چنین.واگذار کرد سواحل آن را نیز ب
ه ای یافت منابع نفت ایران افزایش بی سابق استخراج  مان  دت . این پی  9در م

کت تا سال   میلیون تن نفت بهره برداری کرد 240 بیش از 1963سال این شر
زانی  که این مقدار بیش از ران طی  می نمودمی  50که کمپانی نفت انگلیس وای

ره  این در حالی بود. سال کارخود درایران استخراج کرده بود ه میزان به ک
نفت در  ری دولت ایران از   تا 250 سال کار کنسرسیوم تنها حدود 9بردا

تمامی .  تن یعنی یک هزارم میزان استخراج این شرکت بودهزار 260 اَ  تقریب
ز کی ا عوارض گمر ری شده بدون پرداخت مالیات و  هره بردا  ایران نفت ب

دوره . خارج می شد نفتی در مدت در این  مپانی های   ساله 5سود خالص ک
راق هدر ع عربستان سعودی62  ب درصد و در ایران61  به درصد، در   71  به 

مایه گذاری  ز سوی دیگر )347(.رسیددرصد مبلغ سر های ه بر خالف خواستا  
کارخ جنبش ملی شدن نفت، های نفت،  وله  ها، ل انه های برق تمامی پاالیشگاه 
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راختیار کنسرسیوم بین المللی قرار گرفت و اختیارات نامحدود  و غیره د
گاه ها رها و فرود ه برای ساختن راه آهن، بند  و غیره به آن دیگری از جمل

ه شکل چشمگیری .شرکت واگذار گردید در ایران ب  در پی آن تصفیه ی نفت 
ان با و از جمله پاالیشگاه بزرگ نفت آباد ر خود کاهش یافت  ه کا  ظرفیت کم ب

ر آن . ادامه داد زون ب نظامی اف  و واگذاری نفت جنوب به 1953کودتای 
لی نفت ای گسترش ،کنسرسیوم بین المل زه ای بر ازه های تا شمار  درو

کائی گشود و مری رجی بویژه ا رشناسان خا موارد این  کا در پاره ای 
رشناسان ر  بهکا مار دو براب  در 1962سال در آغاز .  رسیدند خود پیشینش

ر می کردند 900تأسیسات کنسرسیوم   کارشناس خارجی بویژه امریکائی کا
د مان سال  و این در حالی بو ر ه ه د ده 40ک ر ش ر بیکا ز کا رانی ا کارشناس ای  

دند ا خارجیان پر کرده بو 34(.و جایشان ر  پیامد در پیش گرفتن این سیاست ِ )8
ه تنها ،اخراج کارکنان صنعت نفت کم کردن شمار ناسان بلکه کارشراندن  ن

رانی  ه سال . بودکارگران و کارمند ساده ی ای ه بهره برداری نفت سال ب با آنک
می یافت، تعداد کارکنان  د افزایش  نیم خو ه  ه ب و ب  تن 40000کاهش یافت 

گر بیکار و مبلغ 1500  سال4در طول . رسید کار ره ی 30  لیون لی  می
گ به درآ های  ساالنه ی کنسرسیوم مداسترلین و برنامه ی اخراج  افزوده شد 
کار کنسرسیوم تا سال . ی گردیدآینده برنامه ریز  بیش از 1957از آغاز 

کارگر ایرانی ناچار30000 کار راهی    ده و برای یافتن  به مهاجرت ش
کویت  دندکشورهای دیگر مانند  34(.گردی 9(   

اضات مرد ها اعتر ه تن م را پیمان کنسرسیوم بین المللی نفت آرام آرام ن
ر سال ،برانگیخت مصاحبه ای د  به کمبودهای 1957 بلکه حتی شاه نیز در 

منافع صادرات نفت شد م باالتری از   )350(.جدی آن اعتراض و خواستار سه

می افزود،  کشور  آنچه که افزون بر درآمد کم دولت به دشواری های اقتصاد 
رج نظامی رو به افزایش رژیم پس از کودتا بود ن ایران به با پیوست. مخا
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، که در آینده با  ه، پاکستان و عراق پیمان نظامی بغداد با شرکت ایران، ترکی
گسترش  مخارج تسلیحاتی  و نامیده شد،  بیرون رفتن عراق پیمان سنت

ری  ز سال. یافتبیشت از 1961 تا 1953 شاه ا مور 65 بیش   میلیارد ریال به ا
ربوط به آن اختصاص داد و  گونه در  بدیننظامی و ساختن تأسیسات م

اری بیست ساله  ران زمامد رضا شاه در دو اشت که پدرش  گام گذ همان راهی 
ه بود اری . ی خود در پیش گرفت افزایش مخارج سنگین غیرتولیدی بر دشو

رج در طول . های مالی ایران افزود  سال پس از ورود به پیمان 5این مخا
دجه ی کشور را به خو40سنتو هر سال بیش از  اختصاص  درصد از بو د 

دیگر . داد درها و  ها، بن ، فرودگاه  زینه های جنبی نظامی برای ساختن راه ها ه
ه های تسلیحاتی هر  )351(.تأسیسات نظامی بیش از این بود زیاد هزین گسترش 

ر پی  می انجامید و د داخت های ایران  ه و نبود توازن پر سال به کسری بودج
د می ش ذ. آن ذخائر طال و ارز کشور کمتر   تا 1958های خائر طی سالاین 

ان 1960سال  میز  میلیون دالر کاهش یافت و بر 70 میلیون دالر به 117 از 
ر همین فاصله از  های ایران د اخت  زنه پرد موا  میلیون 49.2خالف آن کسری 

لی.  میلیون دالر رسید63دالر به   تورم اوج ،همراه با این نارسائی های ما
رو از دست دادگرفت و ارز ایران ارزش خود را  زیر این .ز به روز   پیامد ناگ

گی مالی افزایش بدهی خارجی بود ایران بدون نگاه . ورشکست بدهی خارجی 
کابه کمک های نظامی و فنی  میلیون دالر 574.3 به 1963، در سال  امری

های . رسید ه حدود حتی ین بدهی ها برون مرزی ابر پایه ی گزارش رسانه  ب
  .افته بودیک میلیارد دالر افزایش ی

ان در  ا می تو ر این سال ها ر های اقتصادی ایران د ری  برجسته ترین دشوا
ر جستجوکرد مان تازه با نخست اینکه: عوامل زی  پس از بسته شدن پی

ه و وابسته به نفت کشور  کنسرسیوم بین المللی نفت، اقتصاد ورشکست
رآمد تازه ای دست یابدنت  یافتیدردرست است که . وانست در حقیقت امر به د
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ر سال میلیون دالر به 32از  1954 نفتی ایران د رسید و تا 181  میلیون دالر   
میلیون افزایش  یافت437 به1961سال  ولی این درآمدها در برابر سیل ،  

رجی بی تأثیر بود نظر گرفت که  )352(.ورود کاالهای خا زون بر آن باید در  اف
مت زایش قی ر نتیجه ی اف  در پی  بیشتر نفت بلکهافزایش درآمد دولت نه د

درات نفت ارزان ایران  دست آمدافزایش بی سابقه ی حجم صا از سوی  .به 
 سیاست نظامی گری و افزایش مخارج تسلیحاتی و فشار سنگین آن به دیگر

دجه ی کشور زود بو این سیاست افزون بر . به کسری بودجه  کشور اف
های خود در  گاه  نشان از ترس رژیم ، ایرانگرایش امریکا در گسترش پای

می دید داشت که پایگاهی در میان مردم ن  افزایش هم چنین. کودتائی شاه 
رجی که  ذ سرمایه های خا غاز شد، باعث گردید که 1952 سال ازنفو  آ

ه بین ا رجی و صاحبان سرمای ر زیادی سود را لشرکت های خا مللی مقدا
کشور خارج کنند ز  رجی . ساالنه ا در سال مبلغ کل سود شرکت های خا

د یک میلیارد دالر بود1958 3(. در ایران حدو 53(   

ز در همین سال   کمپانی خارجی، از 1084در پی اجرای سیاست درهای با
کائی، 220جمله  مانی، 151 شرکت انگلیسی، 185 شرکت امری  160 شرکت آل

کت سوئیسی در ایران کار می 40 کمپانی ژاپنی و 53شرکت فرانسوی،    شر
مایه ی خارجی اجازه دارند دولت ای. کردند ران تضمین کرد که صاحبان سر

د آن ها  ا از ایران خارج کنند و سو د ر ه سرمایه ی خو بخواهند آزادان هر وقت 
از پرداخت مالیات آزاد 5در  ایران  کارشان در  ز )354(.خواهد بود سال اول   ا

م بانکی  سوی دیگر تسهیالت فراوانی برای آمدن سرمایه های مالی در سیست
و انگلیسی با  ، ژاپنی  رانسوی د و بانک های امریکائی، ف در نظر گرفته ش

گسترده زدند ری سرمایه های ایرانی دست به فعالیت  زه . همکا روا سیاست د
و ورشکستگی  کاالهای خارجی  ه ی  روی ه ورود بی  از سوی دیگر ب های باز 

انجامید اخلی  وان د د نات ر فاصله ی این سال ها واردات کشور. اقتصا  5 د
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های بازرگانی ایران  انه پرداخت  موز و کسری  زایش یافت   4برابر صادرات اف
د همگون اقتصادی پس از . برابر ش ز سیاست های نا بحران مالی ناشی ا

اردات ،کودتا کاهش و ز جمله  ذ برخی تصمیمات بی حاصل، ا ه اتخا  دولت را ب
نوشابه های الکلی و کاالهای تز ئینی بعضی اتومبیل های گران سواری و 

اقتصادی ایران در این برش به. واداشت ری های  گر دشوا  انگیزه ی دی
ری عمومی دهقانان و ندا ورزی  کشا گی بازمانده های فئودالیسم در   باز چیر

می دادندمی گشت ا تشکیل  ریت جمعیت کشور ر ماندگی.  که اکث  به این واپس 
نجامید زار داخلی می ا د با ر. کسا هرضا شاه اگ ات  به ضرورت اصالح چ

ناتمام  دم و خواست  د و نیاز مر مانده ی ایران پی نبر ارضی در کشور واپس 
مشروطه را بی  وبی  گذاشتپاسخانقالب  دی نسبتا مطل ما به رشد اقتصا ، ا

دی در سال های پس از  .دست یافت ها و نارسائی های اقتصا ناتوانی  پیامد 
کشور در چارچوب عقب مانده ی خود باقی مان د و کودتا این بود که 

ه ی  نتوانست با وجود باال رفتن درآمد نفت ایران، که پیامد صادرات بی سابق
، نوسازی  ذ سیاست سنجیده و صرفه جویانه ذخائر نفتی کشور بود، با اتخا

را پی گیرد دی دوران رضا شاه  مصرف سرانه ی کاالهای صنعتی در . اقتصا
ر ازعلیرغم درآمدهای نفتی، ایران  ها حتی کمت  دو کشور طی این سال 

ه بود و ترکی مسایه ی عراق  کشور باعث ورشکستگی . ه رکود صنعتی 
ری از موسسات از های بافندگی و چرم سازی شد و با  بسیا رخانه  ه کا جمل

مارافزایش  کت های ورشکستهش رار ، شر های روزافزون  ف مایه به بانک  سر
گسترش یافت     )355(.خارجی 

زایش رو به رشد بی گی اقتصادی و اف کاری به اعتراضات توده ای ورشکست
دهقانی از پایان سال  روستاها انجامید و جنبش  ر   هر چه 1960بویژه د

ر دامن رفتهبیشت گسترش .  گ های ایران با  دگرگونی در بافت فئودالی روستا
ا ان امریکا برای ایجاد ساختار یاعتراضات توده   و با گرایش مثبت زمامدار
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گر از . دنو در ایران وارد مرحله ی تازه ای ش مانند پاره ای دی ر ایران  د
ه کشورهای  رضی با پایداری زمینداران ،رشدرو ب  تالش برای اصالحات ا

رو بود ر مصر نیز . بزرگ و کارشکنی آنان روب می توان د ه ی آن را  مون ن
 این 1973 مشاهده کرد که پس از تصویب قانون اصالحات ارضی در سال

ال ها کارشکنی فئود ها با  نه تن وپا و بزرگ ،قانون  زی ن مت بورژوا مقاو  بلکه با 
دوستان نیز اصالحات در. روبرو گردیدمصر نیز  اری  در هن مناسبات زمیند

رو شد ان بزرگی روب وزیسیون میان رهبران که در با پایداری زمیندار   نیزاپ
دند ر سال .بو مانند 1370 پاره ای از اعضا رهبری جنبش ضداستعماری د  

هان سبها"خانواده ی  ا از راه زمین *"وید د خود ر رآم ری سنتی  بیشتر د به دا
هنه را پاس می داشتنددست می آوردند روی مناسبات ک    )356(. و از این 
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گام دوره ی نوسازیمین سوآغاز گام به     ایران  در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر تابستان  ر کشور 6، 1962د رباره ی اجرای اصالحات د ونی د ه ی قان  الیح
و ب ها . ه همه پرسی گذاشته شدتنظیم  زوده شد که 6بعد د دیگر نیز بدان اف  بن

مهمترین این . ترین الیحه ی آن بود قانون پیرامون اصالحات ارضی مهم
دن جنگل ها،  رضی، ملی کر ؛ اجرای اصالحات ا ر بود ه قرار زی الیحه ها ب

رخانه ها و  مین اعتبار مالی برای کارگاه هایفروش کا لتی با آماج تأ  دو
کارگران ا ر قانون انتخابات مجلس، سهیم کردن  صالحات ارضی، تغییرات د

د مؤسسات صنعتی و ایجاد  رآم  برای مبارزه با بیسوادی "سپاه دانش"در د
ها ر روستا 3(.د ه تصویب رسید،  )57 ه از سوی امینی ب رضی ک اصالحات ا قانون 

میل و م تک و در سال گسترشتوسط دولت عل ای آن آغاز 1962  یافت   اجر
 پیاده شدن اصالحات ارضی با مخالفت زمینداران بزرگ و محافل واپس. شد
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رخی 1963سال در . گرای مذهبی روبرو شد  سه روز در تهران و قم و ب
زی کرد در آن خمینی نقش ویژه ای با د که  ها تظاهراتی برپا ش . شهر

و خمینی را  ا دستگیر  مخالفین ر نیروهای نظامی شاه تظاهرات را سرکوب، 
غ ر آ راق تبعید کردندد و سپس به ع ه  اصالحات ارضی را نمی . از به ترکی

لی در  توان یک کارکرد قاطع برای ریشه کنی مناسبات فئودالی و نیمه فئودا
مار آورد ، گذار تدریجی کشاروزی . روستاهای ایران بش این اصالحات

مایه داری بود که با شرایط مساعدی برای  روستائی ایران به راه رشد سر
دمالک 3(.ین و قشرهای دارای روستائی پیاده ش 58((  

نتیجه ی مثبت اصالحات ارضی تضعیف پایگاه اقتصادی زمینداران بزرگ 
 سیاسی کشور بود، زندگی کلی آنان در  موقعیتپیشین در روستاها و تزلزل

زندگی روستائیان دگرگونی ژرفی بوجود نیاورد و درآمد سرانه ی  ولی در 
مچنان ناچیز باق رضی به قرار . ی ماندآنان ه ارد عمده ی قانون اصالحات ا مو

ر بود مالکیت برای هر شخص نخست اینکه: زی نصاب  د   هکتار زمین 400 ح
و یا  می توانست ظرف دو . تعیین شد هکتار زمین دیم 800آبی  ک  مال هر 

ارث  ر را به و مقدا سال پس از تاریخ تصویب قانون یک برابر و نیم این 
ک می توانست هر مقدار ا. ندقانونی خویش منتقل  مچنین  د را زمین های  زه خو

ه دولت واگذارددیگران ه که مایل بود ب ه عنوان عمران ب مقابل مبلغی ب  و در 
 حد نصاب مالکیت برای هر شخص در تمام ایران بر پایه دوم اینکه. بپردازد

 و بقیه می بایستی از سوی دولت گرفته شدی این قانون یک ده شش دانگ 
و به اقساط به روستائیان صاحب نسق واگذار خریدا  سومین آماج .گرددری 

اصالحات ارضی اه  ،برجسته در قانون  ز ر ران ا دگرگونی کشاورزی ای
م کشاورزی و نوسازی سیست ه می بایستماشینی کردن  د ک  از دو راه به  بو

مایه  کل ویژه ی سر ه ش و صنعت ک ر آید؛ نخست شرکت های کشت  اجرا د
کت سهامی ارضی که اداری آمیخته ب د و دوم شر آن  سرمایه ی خارجی بو
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گاهگام راه را می توان  و دراز  این شرکت ان دهقانان به کارگر تبدیلبه گام 
   )359(.شمردها 

ها چنین بیان می کرد گاه خود را درباره ی این دگرگونی  : شاه دید
هائی. کشاورزی ایران باید مکانیزه شود" ر جا ورزی د کشا های  که  قطب 
و بهمان نسبت بلکه بیشتر باید ز د  مین خوب است و آب هست ایجاد شو

دی که در امور کشاورزی  و از افرا ان مملکت افزوده شود  کارگر تعداد 
مایه  )360(."سرگرمند کاسته شود اصالحات ارضی برای رشد مناسبات سر

مزمان برای زمیندارانی  کرد و ه کانات بیشتری فراهم  داری در روستاها  ام
کت های بزرگ خصوصی و که به دند و نیز شر وه ی نوین روی آور  شی

دی فراهم ساخت رجی زمینه مساع   . شرکت های خا
ه هایویژگی اصالحات ارضی ایران را می توان ب گونه ی    برجسته زیر  

روستاهای ایران، که از نخست اینکه گذشته :کرد ز ضرورت دگرگونی در   ا
ر دستور کار بود، این اصالسده ی نوزده  ویژه از سوی حات از باالد  و ب

ر چارچوب سیاست شاه گتن و د و با پشتیبانی واشن رای "   "پیشرفتاتحاد ب
در آمد کومت شاه، دوم اینکه . به اجرا  های ح م پایه  هدف این اقدامات تحکی

اری  ه د کاهش اعتراضات توده ای در روستاها و گسترش مناسبات سرمای
ر ده بود و با تالش برای جلب رضایت  ه عنوان متحد د مینداران بزرگ ب ز

مت توام گردید اه افزون بر آن. جدی حکو ر ر زه د های تا گام  وجود   با 
ها روستا رآمد  اصالحات ارضیپس از پیاده شدن ،نوسازی   میانگین د

گر. کشاورزان همچنان پائین ماند رضی از سوی دی  در اجرای اصالحات ا
ماندند  محروم  ابر آنو نیمی از دهقانان از دریافت زمین  ر بر می از د  بخش مه

مچنان در دست زمینداران بزرگ باقی ماند کشت ه  .ندزمین های بزرگ قابل 
این ترتیب که از   میلیون 305 میلیون هکتار زمین قابل کشت حدود 802به 

ر میلیون407به دهقانان و قریب هکتار  دست زمینداران بزرگ  هکتا  آن در 
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ماند ه کندی  طرح تشکیل و اجر هم چنین.باز  ای شرکتهای سهامی زراعی ب
رفت و بخش اندکی از دهقانان را در برگرفت دیگر . پیش  های  گی  ویژ از 

کته های  اشاره داشت که نیزاصالحات ارضی می توان به این ن کت   از راه شر
داران و  مله به زمین ز ج کشت و صنعت، زمین های خوب و قابل کشت ا

رجی به روستای و. ندسرمایه داران خارجی واگذار گردید ه خا مای رود سر
ایران رزیل، ،ایران، در تاریخ  مره ی هندوستان، ب  بر خالف کشورهای مستع

ز این زمان آغاز شدکوبا و غیره  ر سال . به ویژه ا  شرکت کشت 50، 1973د
ر ایران تأسیس شد و . ندو صنعت د دولت   3در خوزستان با سرمایه ی 

کائی و یک شرکت ژاپنی یک شرکت  کشت و صنعت پدید آمد، با شرکت امری
لندی و انگلیسی و غیره در مناطق  های آلمانی، ه مشارکت سرمایه 

ره یحاصلخیر ان، خراسان و غی ، دشت مغان، قزوین، مازندر نند آذربایجان  ما
گردیدندطرح ها ی همانندی 36(. پیاده  1(  

ئیان  اجرای اصالحات ارضی با وجود جوانب مثبت آن، بارآوری کار روستا
اف محصوالت کشاورزی همچنان در سطح را   کمزایش چندانی نداد و تولید 

رج ادامه یافت و  ماند و وابستگی به واردات فراورده های کشاورزی از خا
می از درآمد ایران را هزینه کرد ه گذاری دولت در بخش . بخش مه سرمای

ولید  ه روستائیان که می بایست به رشد  ت کشاورزی و کمک مالی ب
دکشاورزی بیا رسائی های برنامه ای و،نجام های   به دلیل نا کاری  ندانم 

نرسید از آنجا که پس از پیاده شدن اصالحات ارضی شمار . اجرائی به نتیجه 
ده بود که توانایی اقتصادی  د ش واحدهای کوچک کشاورزی ایجا ری از  بسیا

می کرد م دولتی نقش ویژه ای بازی  برای کمک . ناچیزی داشتند، واگذاری وا
مایه به  ها و ساماندهی سر ری وام  بهبود کشاورزی، سازماندهی نوین واگذا

از راه بهبود سیستم آبیاری توانست  امراین . گذاری ها الزم بود بویژه 
 ، در تاریخ چند هزارساله ی خود سنت خاصهکشور پدید آید کشوری که   در 
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د  و کم مانندی مانن ریز"های کهن  رندگی  س"کا االنه  سازی داشته و میزان با
ر مقایسه ی جهانی بسیار ناچیز است بر پایه ی پیش بینی های دولتی . آن د

د  موجود راه اندازی و بهبو  می یافت و برایمی بایست سیستم های آبیاری 
ه می بایست شیوه ی نوین . می شدگسترش آن برنامه ریزی  در ادام

وسائل مو اشتن  رآوری باال با در اختیار گذ رد نیاز و کشاورزی ماشینی با با
ا در  اجر رای اجرای آن به انبارها، . می آمدآموزش های الزم کشاورزی به  ب

ه ی  د سم پاشی و غیره نیازبود که تهی ، کودشیمیائی و موا وسائل حمل و نقل
کن بود ر نداری بسر می بردند نامم در صورت . آن برای روستائیانی که د
د ن خست نیازهای اجرای درست اصالحات ارضی کشاورزان می توانستن

روی  رآورده سازند و سپس به تأمین نیازهای شهرنشینان  داخلی خود را ب
ده تر ی آورند و به مبادله  اقتصادی با شهر بپردازندگستر آن چه . مناسبات 

ر می افزودافزونکه   ، بر نادرستی سیاست اقتصادی دولت به دشواری کا
ر م بسته و واین بود که کشاورز ایرانی زی ده ی  پوشش سیست اپس مان

دالی هنوز با دنیای تازه ی سرمایه داری که بر پایه ی رقابت و افزایش فئو  ،
ر بود، ناآشنا بود ر استوا ئیان . بازدهی مداوم کا دولتی به روستا واگذاری وام 

زی کشاورزی و  ری آنان در بازسا کاغذ می بایست به سرمایه گذا بر روی 
کنترل چندانی در نحوه در عمل ولی ا. آوری کمک کندرباال بردن با ز آنجا که 

می مایه گذاری  کشاورزان صورت ن  تقاضا برای دریافت وام ،گرفت ی سر
ه به طور عمده از راه دالالن  یا برای مخارج کاربردی می شد ،کشاورزی ک

م معمولی با بازپرداخت آن با  ان وا ه عنو رفته می شد یا ب ر گ ه کا غیرمولد ب
ره ر می آمد،به ه به باال رفتن بازدهی کار ن سیاستبازتاب ای.  بکا  نادرست ک

های دولتی به روستائیان بود ام  36(.نیانجامید، کاهش میزان و 2(   

 واگذاری وام که برای ایجاد رفرم در ساختار روستاها و باال از سوی دیگر
ری رو به رشد  ه بدهکا ه شده بود، ب دن بازدهی کار در نظر گرفت بر
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نجامید های دولتی در طول زمان، کشاورزان کاهش وام. روستائیان ا  
وام خصوصی کشاند ا به درخواست  ه ر کست رتیب در کنار بدهی . ورش بدین ت

ه دولت زوده شدندی های بدهکار،روستائیان ب زه ای اف گون و تا گونا مانند ،   
، بدهی برای استفاده از  بدهی برای بازپرداخت وام رهن زمین، بهره ی رهن

انار گاه شم. آب کشاورزی و غیره کار می رسید10 حتی به بستان .  مؤسسه 
اری1970 بر پایه ی یک ارزیابی در سال میزان واگذ ائیان به  زمین  روست  به 

،اندازه ی کافی  زسازی بود کشاورزان برای با دریافتی بیش از نیاز   ولی وام 
مین های کشاورزی  د آن بخشمی نمودز ه برطرف کردن ی و در پیام  از آن ب
می رسیدنیازهای مصرفی رو ر نظر گرفته شود . زمره  اقعیت نیز باید د این و

ره  که روستائیان بی چیز و هری به وردهای زندگی ش واپس مانده که از دستا
لی تازه برای برطرف کردن طبیعی بود که ، نداشتندی چندانی  از امکانات ما

د،  روزمره خو گی ساده ی  بازتاب به دیگر سخن . بهره گیرندنیازهای زند
ئیان سیاست س م به روستا رمایه گذاری دولتی و خصوصی و وا گذاری وا

لی بود کشاورزان  انجامید و این در حا ه بدهی بیشتر  که  در برخی موارد ب
زان متناسب نبود ودر  ور کشا وام برای سرمایه گذاری با میزان بهره وری 

روستائی بیشتری شتاب  باز هم  رانتیجه ورشکستی واحدهای کوچک 
3(.بخشید 63(   

رضی به بهبود جدی زندگی  لی می توان گفت که اصالحات ا به طور ک
و سنتی در روستاها ضربه ،روستائیان نیانجامید لی  ه مناسبات فئودا  ولی ب

روستا و نیز  در  داری  و در پی آن مناسبات سرمایه  د کرد  کننده ای وار ی ش
ر گسترش  ره ی بایافتمبادالت بازرگانی میان ده و شه ه زنجی  زارِ و روستا ب

لقه ی بازاز سرمایه داریِ ه ها به ح ران و نیز در برخی زمین  رو به رشد ای
و ان ماند و. سته شدجهانی پی ه از ساختار اقتصادی کشاورزی اما ناتو ذشت  گ

رفتپاره ای مصرفی به خود گ ها ، خصلت    .  استثنا
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ده ی وره ی نخست نوسازی اقتصادی ایران در د آغازینی در  کوشش 19س
ناچیزی شرایط بسیار مللی و داخلی بود که پیامدهای مثبت ولی  دشوار بین ال  

ری بیست . برای اقتصاد ایران داشت ، زمان زمامدا ر دوره ی دوم بازسازی د
رخی تصمیمات درست  ها که با اتخاذ ب این دگرگونی  ساله ی رضا شاه، 
ده وضاع جهانی به سود ایران توام بود، گستر نسبی ا نیز بهبود  دی و   اقتصا

وتر و اقتصادی دوران . گردید ژرف تر   پس از ثبات نسبی سیاسی 
ازکودتا و   اصالحات ارضی و پیاده شدنمحمدرضا شاه در سال های پس 

های  گونی  گیر قیمت نفت در بازار جهانی، شتاب دگر بویژه افزایش چشم
دی بیشتر شد د کشور در این برش تاریخی پیشرفت محسوسی . اقتصا اقتصا

ر و د اشته شدراه مبارز کرد  ه پیش برد م های موثری ب گی گا ماند ا واپس  . ه ب
اقتصاد ایران  اقتصادی شاه،  ه ی  هارمین برنامه پنجسال طی سال های چ

د کرد11.6سالیانه با شتابی برابر  رش رآمد .  درصد طبق قیمت های ثابت  د
مت های ثابت 21.2کل ملی طبق قیمت های جاری  و بر پایه ی قی  درصد 

به موازات افزایش سریع نفت و دوبرابر هم چنین . شد درصد افزوده 14.2
د  ارزی کشور به حدو ری  ابر رقم 3.3شدن قیمت جهانی آن، دریافت جا  بر

رسید و   میلیارد دالر برای دولت 8.2 به میزان ی قابل توجهمازادقبل از آن 
ز جمله پیامدهای آن بودایران 36(. ا 4(  

، این نفت صادراتی ر برای  افزایش درآمد  ا، نه  خالف سالبا از کودت های پس 
دن بر حجم صادرات افزو ه بوسیله افزایش چشمگیر قیمت نفت ،تنها از راه   بلک

د دست آم ر جهانی به  ر بازا ر سال . د  میلیون دالر و در 55 دولت 1964د
و در سال958، 1969 سال میلیون دالر   دالر وارد خزانه ارد میلی1.2 ،1971  

ز 5ن مبلغ به  ای1973 در سال. ی خود کرد  برابر 4 میلیارد دالر و پس ا
رسید20 مرزشدن قیمت به  ریخی .  میلیارد دالر  این دگرگونی چشمگیر و تا

در درآمدهای ارزی، برای دولت ایران که همواره با دشواری های مالی 
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ر پایه  د آورد، که ب ژه ای بوجو زه و وی ه گریبان بود، شرایط تا فراوان دست ب
ر بخش ،ا اتخاذ سیاست های سنجیده ی اقتصادیی امکانات آن و ب  می شد ب

کشور چیره شد ماندگی اقتصادی  اپس  دجه ی کشور . مهمی از و افزایش بو
م رنامه سو هارم خرج ب کشور را افزایش گردید  و پنجم و چ د اقتصادی  و رش

ر طول دو برنامه ی اقتصادی با صرف . داد  میلیارد دالر تولید ناخالص 9.5د
ه های نخستین. باال رفت درصد 30 و 14، 8ب به ترتی ملی  بهبود  برایبرنام

د ه سیستم حمل و یاقتصا رها شد و از جمل  صرف فراهم کردن زیرساختا
و طرح هاینقل، بخش کشاورزی  د بخشید کالن آبیاری را   در برنامه . بهبو

ابع انسانی پرداخته شد پس از مذاکرات  )365(.های آینده به صنعت، معدن و من
ذ همه سویه ی شاه، در ماه دوجا نبه میان کنسرسیوم و دولت ایران، با نفو
رس ه از ماه . به توافق رسید پیمان تازه ای 1973 ما مان ک ر پایه ی این پی ب

مامی صنایع 1973جوالی  ران مسئولیت ت نفت ای لی  درامد، شرکت م  به اجرا 
رفت و همزمان متعهد شد برای بیست سال  را به عهده گ عینی میزان "نفت  م

مناسب  را با قیمت تضمینی  ر دهد"نفت  در پیامد .  در اختیار این شرکت قرا
مت  ه ی قی دی تعیین آزادان ا حدو دست دولت وآن ت  میزان صادرات نفت از 

ولی ، می توان گفت که نفت ایران در اختیار ایران گذاشته شد. خارج بود
مچنان با ناآشکارکنترل 3(.زماند کنسرسیوم ه 66(  

ان در . افزایش چشمگیری یافت  درآمد ارزی کشور1974 در سال م ایر سه
ار جهانی نفت  درصد تولید نفت خام 10.6 میلیون بشکه در روز یا 6باز  

ه ی دولت در چنین شرایطی چنان بهبود یافت . جهان بود وضعیت ارزی خزان
زون بر  از سررسید بازپرداخت کرد و اف رجی را پیش  که ایران بدهی های خا

ه  هائی که آن شا ه کشور و یا از راه مستقیم ب لی  مؤسسات بین المل از راه 
مایه  ز سوی دولت، سر ، وام پرداخت و ا کسری موازنه داشتند اری  دشو

ز کشور نیز آغا د گذاری در خارج از  زافزایش. ش افزون درآمد ارزی به  رو
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مید ه ی کشور انجا گونی در بودج ای دگر ذ تصمیمات تازه ای بر ر سال. اتخا  د
ری و  بود برابر شده2حجم بودجه  1974 های جا ه  هزین  و افزایش شدید 

ها و اعتبارات از سوی بانک ها به  م  دولت و گسترش واگذاری وا عمرانی 
ه تندی افزایش داد،بخش خصوصی را ب های  . حجم نقدینگی  موع پرداخت  مج

هایران رقمی نزدیک به  1977 تا 1973ی ها  در سال در این زمین  10به 
د د لی ایران بودمیلیار ناخالص م می رسید که سه درصد تولید  خروج ارز . الر

و کمکهای   گشتاز ایران به سه صورت وام  ه گذاری صورت بی بر مای  و سر
گرفت ام ها به . می  ره مجموع و این دو ، کمک7.8در  بی های   میلیارد دالر

ذاری های خارجی به  مجموع سرمایه گ  894عوض به یک میلیارد دالر و 
می به میزان یک میلیارد. رسید دالرمیلیون  ه بانک جهانی  همچنین وا دالر ب
ز. داده شد رفتندولت جمهوری اسالمی هنوز در مورد با هاپس گ  و  وام 

ززمان شاهانباشته های مالی  رون مر ر ب اری  د ویژه با امریکا با دشو  ب
3(.روبروست 68-3 67(   

مل تولید دی موسسات ، نیاز به عوا اهم کردن نیازمن  تهیه ی قتصادی،افر
لیدات داخلیدر کنار  ،وسائل زیربنائی وانی تو وه ،نات واردات کشور را به شی  

م آوری افزایش داد در  درازایواردات در. ی سرسا ا سالسنجش یک سال    ب
د دالر به 6.1 درصد بیشتر شد و از 86، 1973  میلیارد دالر در 11.5 میلیار
 درصدی را در پی 15.5ورم افزایش حجم نقدینگی که ت. رسید 1974 سال

اجرای این . تورمی واداشت داشت، دولت را به اتخاذ سیاست های غیر
ه های آبادانی که  های جاری و افزایش هزین ه  هزین از راه کاهش  سیاست 

رفت ری شد، صورت گ ز سوی دولت سرمایه گذا د این سیاست . بویژه ا پیام
وجه به قیمت باالی نفت  با ت1975 درسال.  درصد بود9.9 کاهش تورم تا ،ها

از نفت و گاز به د دالر 24.17  مرزدر بازار جهانی، درآمد حاصل  لیار  می
رآمدهای نفت ایران بود. یدرس غ رکورد تازه ای در تاریخ د بر این . این مبل



  در بستر تاریخ ایران
 

261

رآمد نفت به  م سرانه ی هر نفر از د تازگی  دالر رسید، که 717پایه سه
ر سال. داشت و به مبلغ  حجم واردات باز هم1976 د  20 افزایش یافت 

د دالر رسید و نرخ ،میلیار ماند  های ضد تورمی دولت بی تأثیر   ولی سیاست 
زان و به شدتورم دوباره افزوده که  1977 سالدر .  درصد رسید16.5  می

در کاهش یافت و  زار جهانی  نفت در با ه به آتقاضای  ه وابست مد ارزی دولت ک
غ میزان آن  افزوده شد و نفت بود نیز کم شد، بر حجم واردات ه مبل  25.2ب

مان با آن تورم د و همز رسی رز تا نیز میلیارد دالر  اوج درصد  25 م
36-370(.گرفت 9(  

ه ی سال های ر فاصل رشد صنایع برابر 1977 تا 1973 د  7.4 میانگین 
متوسط درآمد درصد و رشد متوسط  درصد بود5.6سرانه به طور  اجرای .  

کاری انجامید ونرخ  در این سالپروژه های بزرگ اقتصادی  ها به کاهش بی
د که خود در2.9بیکاری را به میزان  رسان تاریخ اقتصاد معاصر   درصد 
مانند بود ذاری های دولتی . ایران بی  ویژه از راه سرمایه گ رشد صنایع ب

اری. گرفت صورت می  در طول این  در این بخشمیانگین رشد سرمایه گذ
ه تولید ناخالص ملی به درصد و نسبت22.9دوره به  ذاری ب مایه گ  34.4 سر

ز تا آن زمان  مونه نداشتدرصد رسید که آن نی دی. ن د باالی اقتصا  ،رش
ا در پی  ها ر روستا شکاف طبقاتی زیاد، تورم رو به افزایش و کم توجهی به 

رجی . داشت ری با انحصارهای خا ره ایران بدون اینکه از همکا ر این دو د
ه ای  می بایست صنایع سرباز زند، برنام ه بر پایه ی آن  در پیش گرفت ک

گسترش یاب ار نفتی شوننفتی دولتی با شتاب  ماَ وارد باز مستقی و  با . دند 
نفتی که  واگذاری امتیازات سنتی  وه ی  تصمیمات تازه ی کشورهای اوپک شی

کشورهای نفت ر  دیگ ز بود،  بار گران آن چندین دهه بر دوش ایران و  خی
ز. برداشته شد ز سیاست کاهش  پس ا رای مدتی ا دستاورد ایاالت متحده ب این 

رژی  ع ان ها سیاست کنترل مناب د که تن کوشش کر قیمت نفت دست برداشت و 
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کشورهای نفتخیر، . را به اجرا درآورد و باال رفتن درآمد  افزایش قیمت نفت 
کشورها  اشت که این  کشورهای صنعتی جهان را در برابر این پرسش گذ

هند کردچگونه درآمد به  ه در . دست آمده را هزینه خوا ایران بلک ه تنها در  ن
گیدیگر کشورهای صادرکننده ی نفت گون ده ی بارآور از انباشت  چ استفا  

روز بود ور  دست 37(.سرمایه های کالن در  1(   
ری ها های داخلی درپاره ای از این دشوا ه قرار زیر بود؛  سرمایه گذاری   ب

د اقتصادی بویژه نبپایینسطح  ود صنایع ماشین سازی در درون  رش
ده  گ داخلی، اقتصاد چند گونه با برتری اقتصاد جنسی و خر ر، بازار تن کشو

مانده، و نیز   زیرساختی،کاالئی، وجود بندهای فئودال و واپس  های کم رشد 
هندسی و م د کادرهای متخصص کارگری  ره ای اقتصاددانان بر این . کمبو پا

د که تا سال  کشورهای خاورمیانه به  ذخا1980باور بودن  50ئر ارزی 
د می توان د رسید که این خو د دالر خواه رزیستمیلیار ر سیستم ا مالی – ب

اشته باشد ه داری تأثیر د مای م جهان سر ماری صندوق . تما های آ ا به داده  بن
در پایان سال  مللی پول  ولید 1974بین ال  ذخائر ارزی موجود کشورهای ت

ز ،کننده ی نفت ذخائر جهان 10رد دالر یا  میلیا40 بیش ا  درصد مبلغ کل 
و ژاپن 7.15ایاالت متحده  باید دانست که. بود  میلیارد 2.13 میلیارد دالر 

اشتدالر  رزیابی بانک . می رفت و این ذخائر رو به کاهش اندوخته د بنا به ا
و ترمیم ه  ذخیره ی کشورهای نفت،بین المللی توسع ر حال افزایش  دخیر   

مو. بود دو گرایش ع ر به  کشورهای نفتخی ای از گونه می در  ؛ پاره  بود
دیگر  رخی  ده را برای مقاصد رشد داخلی و ب د به دست آم رآم رها د کشو
ده در سیستم بانکی یا  مارات خلیج فارس به صورت سپر مانند عربستان و ا

اختند ر کنسرن های  بین المللی به کار اند وجود اتالف هزینه . د دولت ایران با 
غیره، بخش بزرگ این درآمدها را  های بیهود ری وام و  ه ی نظامی و واگذا

ه کار انداخت د داخلی ب د اقتصا 3(.برای رش 72(   
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می توان گفت ه ی صنعتی با اطمینان    کشورهای نفتشدن که ادامه ی پروس
ده نیست که . خیز با منافع کشورهای بزرگ سرمایه داری منافات دارد بیهو

دانش از استادان اقتصاد  ه ی یکی  ه ی هفت سال روارد که به تنظیم برنام گاه ها
لیس همواره دسیسه چینی می کند  ر ایران کمک کرده بود، نوشت که انگ اول د

کارا  و آش ا بگیرد  ر ایران ر ده ": یادآور گردیدتا جلو توسعه د مایلم با این عقی
ی رایج در میان ایرانیان موافق باشم که خطرناک ترین نفوذ خارجی در این 

3(".ر، انگلستان است نه شورویکشو تنش های سیاسی و نظامی تحمیل  )73
ه اقتصادی این ،شده به منطقه ی خاورمیان رشد   در سمت جلوگیری از 

رها و  و غیرقابل جلوگیری از برای کوششکشو انباشت سرمایه های کالن   
ژه پس از .  ثروتمند استمنطقه یاین در  ،کنترل ذشته بوی در چند دهه ی گ

دست آمده از روی کار آمدن جمهوری اسالمی، بخش بزرگ سرمایه های به 
ر جنگ ایران راه صادرات نفت خام، برای خرید  گیری د جنگ افزار بویژه بکار

رو به و عراق و از روند  ده  ه ش هزین زسازی خرابی های جنگ   و یا برای با
وانست برای  ه می ت مت شاه ک رشد انباشت سرمایه در سال های پایانی حکو

اقتصاد داخلی و جهانی به کار آید، کاسته شدتأثی اری بر    . رگذ
دیگر بهبود و پیشرفت در زمینه ی آموزش و  دی و رشد صنایع   اقتصا

ز اصالحات ارضی آغاز و با افزایش قیمت نفت  ه پس ا عی ک اجتما عرصه های 
ر چارچوب برنامه های پنج ساله به اجرا درمی  ه بود، اگر چه د گسترش یافت

ترین تصمیمات با  مهم. ک برنامه ی همه جانبه و مشخص بود یفاقدآمد، 
رفته می شدتأیید و کنترل پایانی شخص شاه  دولتی و گ ارگان های  و نظارت   

مجلس تحت الشعاع آن بود   .قضائی و 
رهم آمیخته  ژه ی شاه د دوران سوم نوسازی اقتصادی ایران که با نظارت وی

ر گستره ها و انگیزه های زیر شکل ،بود ه: گرفت ب اری نخست اینک  سرمایه گذ
ها زیرساخت  عتی و گسترش  وه ی عمده با شرکت ،ها در امور صن  به شی
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دولت صورت می ه این سرمایه گذاری ها وابسته به درآمد ب. گرفت مستقیم 
د اه صادرات نفت خام بو   و دولت نقش تعیین کننده درنددست آمده از ر

دی کشور ر پایه ی برنامه رنوسازی اقتصا ا نوسانات  ب یزی هایی داشت که ب
3(.نفت دگرگون می شدند های گذشتهشخص شاه خودکامگی  )74 ز ریشه   ا

مالی باالی وانایی  گاه اقتصادی، به ویژه بر پایه ی ت دید  ژرف و تاریخی، از 
ار بود ا نداشت سرمایهدوم اینکه. رژیم استو ان ب   ی بخش خصوصی در ایر

و طی  د انباشت سرمایهنکردنکافی  ر کشورهای اروپائی رخ  ، چنان رون که د
ال ، سرمایه ی  ای شرکت درزمداده بود ژه های بزرگ اقتصادی   بر پرو

د این ناتوانی به پشتی ر پیام و اتخاذ تصمیمات نداشت و د  دولتیبانی مالی 
ری و قانون مور از سوی شاه و دستگاه ادا اریبرای حضور در این ا   گذ

د بود ان که در فعالیت های نوسازی این آن دسته از سرمایه دار. نیازمن
ر مانند دوران پد ، ه کت کردند ز زمینداران گذشته و  دوران شر شاه، بیشتر ا

   )375(.بازرگانان بودندبخشی از  و نیز نظامی-کارمندان باالی دولتی

در ایران رایج  1953ل ورود سرمایه ی خارجی بویژه پس از ساهم چنین 
ها60در دهه ی  .شد مایه گذاری  الستیک،  سر رجی بیشتر در صنایع  ی خا

و دن بود  ائی، امور ساختمانی و مع های  مواد شیمی هفتاد بخش  ه ی  در ده
و کشاورزی را برگرفت و تسلیحاتی  رایش شاه به . اتومبیل، پوالد  علیرغم گ

ان، حجم این سرمایه گذاری ها  ر ایر رجی د ه داران خا سرمایه گذاری سرمای
ان کم بود و برای نمونه های در ایر در سال  مایه 1978-1973   میزان سر

ری دولتی به رقم 2.8گذاری خارجی  مایه گذا ما سر  42.2 میلیارد دالر ا
مایه . میلیارد دالر می رسید ز سر بخش خصوصی تنها نزدیک به نیمی ا

ه ،گذاری دولتی مانا نزدیک ب و 23.4 ه د دالر مستقیم   میلیارد دالر 2.7 میلیار
وام دولتی در صنع،از راه  ری کرد     )376(.ت سرمایه گذا
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مایه های خارجی این دیدگاه را بیان می کرد، که  ر مورد جلب سر شاه د
ر ایران بدانجا  رجی در ایران و حضور آنان د افزوده شدن سرمایه های خا

داری باختری به ثبات و استقالل در ایران میانجامد مایه   که کشورهای سر
مند خواهند بود 37(.عالق 7(  

روند با وجود دگر د ایران،  مانده ی اقتصا گونی های مثبت در ساختار واپس 
همگون  رمی نمودتحوالت نا این  .ی زیادی داشتهایی تازه ناهنجار  و ساختا

می ا نارضائی عمو ه ی  مر زمین ه کمک یک زا ه ب ، ک  رژیم غیردمکراتیک شاه را
د، فراهم می کرد کار آمده بو ل عواممی توان . کودتای نظامی دوباره بر سر 

مید رااقتصادی مهمی م شاه انجا رژی گونی  زیر گونه ی به ،  که به سرن
وز درصد باالئی بیسواد . برجسته کرد ، ایران هن با وجود بهبود اقتصادی

رین کشورهای خاورمیانه  ز بدت داشت و مرگ و میر در کشور در حد یکی ا
مین برش و کمی پس از آن، میانگین  .بود رفت که در ه باید در نظر گ
ورمیانه رقمی میان بیس دی در خا  درصد را آشکار می کرد، 80 تا 60وا

میان  گین بیسوادی  التین میان و در 40 تا 20درحالی که در آمریکای   درصد 
ر  د آرژانتین و شیلی حتی زی مانن منطقه  ز کشورهای این   درصد 20پاره ای ا

3(.بود ک به روستائیان و تحوالت برخاستهافزون بر آن )78  از  با وجود کم
دون برق96اصالحات ارضی، هنوز هم  ها ب درصد روستا و   دود    50ح

دند وارها بدون زمین بو ولی روستائیان بسیار کم بود ،درصد خان  پشتیبانی پ
کساد کشاورز لی برای کشت به دلیل ی وو   سیاست فقدان نبود انگیزه ی ما

ا راهی شهرها می کردکاراهای حمایتی  یل بی دل. ، بخش بزرگی از آنان ر
های پس از در فاصله ی رشد ناموزون اقتصادی سال  ان  د که ایر  نبو

مواد غذائی در سال اصالحات ارضی از صادر د1961 کننده  کننده ی   به وار
میلیارد دالری مواد میالدی خوراکی در نیمه ی دهه ی یک  هفتاد  . بدل شد 

  آینه یبازتاب نارسایی برنامه های اقتصادی را هم چنین می توان در
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نگریست در سطح کشورروزافزون شکاف طبقاتی روسه بی رویه بود .   این پ
ماعی در فقر و در پیامد آن میزان های پائین اجت الیه  ره ای بهبودها   علیرغم پا

ر باالئی به شدت در این راستا . گسترده شد دست اقشا مایه در  تمرکز سر
م میلیاردی رسید اری به ارقا د اد  سال پایانی در چند. افزایش یافت و فسا

دوم،  لوی  هی په نا در مرز( گفتیمبالغ هنگویا پادشا  ) میلیارد دالر2 گما
ده ی سلطنتی  اعضای خانوا نفت به حساب  د  رآم کی از د مستقیما از راه بان

ه حدود  همدرآمد شاه. گردیدواریز  تخمین زده می   میلیارد دالر20 تا 5 ب
   )379(.شد

اری دیگر آنکه  ودشو های نظامی  منطقه هزینه  م شاه در  رژی  نقش ژاندارمری 
ارد می کرد دی و های . به بودجه ی کشور خسارات زیا میان سال  شاه 

ز12 بیش از 1956-1949 ه ا اری   میلیارد دالر اسلح کشورهای باختری خرید
م 1956سال  کرد و بودجه ی نظامی کشور را تا د دالر 7.3 به رق لیار  می

وزارت دفا. رساند ده های  مجموعبر پایه ی دا فروش جنگ افزارها  ع امریکا 
نزدیک به 1977-1972 سال های  در فاصله تنهابه ایران  میلیارد دالر 14.4 
و د  های زیادی از درآمد کشور را به  بو زینه  می نیز ه گر نیروهای انتظا دی

38(.صورت آشکار و پنهان به خود اختصاص می دادند دی که  )0 بحران اقتصا
موزون اقتص ادی کشور بود، به تورم دامن زد و شاخص ناشی از رشد نا

ه شدت افزود را ب های زندگی  ر سال های . هزینه   این شاخص 1949-1956د
دی شاه باعث شد که در . دو برابر شد روازانه ی اقتصا ژه های بلند پ پرو

ا 1974 فاصله ی یک سال یعنی ه سه 1975 ت  سرمایه گذاری های توسع
دش به طرز سرسام آوری د و این به موجودی پول دنبرابر شو ر گر

3(.افزود  کاهش تورم به یامبارزه با گرانفروشی برای از میان برداشتن  )81
و ژیم شاه با بازار کشانده شد  د آنمبارزه ی ر ر پیام ران به  د  بازار سنتی ای

گر چه  از سوی دیگر . خود، روحانیون هر چه بیشتر گرائیدیمتحد گذشته  ا
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تولید صنعتی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به در این دوران برای افزایش 
مات لی این اقدا ه پیش برداشته شد، و م هائی ب  نارسا و بدون ،صادرات نفت گا

ه بود درست است که در پی باال رفتن درآمد نفت تراز . برنامه ریزی همه جانب
از افزایش  مبادالت بازرگانی خارجی ایران مثبت شد، ولی این بهبود ناشی 

نبودصادرات غی در فاصله ی سال های . رنفتی ایران   تا 1948برای مثال 
رنفتی از 1963 ها به 42.3 میزان صادرات غی  میلیون 82.1 میلیون دالر تن
درات نفت برش رسید، در حالی که  در همین دالر  درآمد بدست آمده از صا

ز  38(. میلیون دالر رسیده بود342.2 میلیون دالر به 29.2خام ا روند  )2 این 
ده ای تا پایان حکومت شاه باقی ماند   . بدون دگرگونی عم

روی ک دی شاه در بافت نی های اقتصا ای پدید دگرگونی  ر ایران جنبش تازه  ا
هنگفت در بخش  به این گونه که .آورد رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 

مارصنعتی افزایش  اشت کارگران و مزدبگیران ش  دوم موج. را در پی د
ر رهبری رضا شنوسازی اقتصادی ا ه تعداد کارگران کشور ایران زی ه ب

گرگون کرد ا د د زیادی ترکیب طبقاتی جامعه ر دو ژه ،افزود و تا ح  ولی پرو
دی پهلوی دوم جهشی بزرگ در آن ایجاد نمود رقم تقریبی تعداد . های اقتصا

ان کشاورزی به حدود  کارگر و   میلیون 3.5کارگران ومزدبگیران روستائی 
می ش ده  ا پایان سال. دتخمین ز ران رضا شاه ت دو  نیروی کار 1941 در 

انه ی دهه ی، درصد رسیده بود16کشور به  می ما در  دی70  ا  این   میال
درصد 34شمار به دو برابر خود یا  رویید  3(.فرا ه ی کارگر  )83 بدین ترتیب طبق

ان . تبدیل شدند و مزدبگیرین روستائی به بزرگترین طبقه ی اجتماعی ایر
دستیتنداری و  اننگ کارگر در میان  ه تنها   ، صنعتی و شهری پایین دست ن

ده می شدبلکه در میان کارگران ساختمانی و بویژه در روستاها  . دی
کارگری که در سال های  نقش بسزائی در 1953 تا 1941 اعتراضات 

ز کودتای ،رویدادها و دگرگونی های سیاسی ایران داشت  اگر چه پس ا
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وسیله ی نیروه وجندای انتظامی سرکوب شدنظامی به  لی با ا گیری بحران  ، و
کردند در دهه ی هفتاد میالدیاقتصادی 38(. نقش بیشتری بازی  4(  

و 610 در ایران 1974در پایان سال  مان اتحادیه ای   فدراسیون 20 ساز
اشت وجود د و سازمان  )385(.کارگری  رت کار  ر کنترل وزا های ایران زی سندیکا

دند و ت کار می کر منیت  ها و فابریک ها ا مامی موسسات صنعتی، کارخانه 
نظر س ر  کارگری در. قرار داشتنداواک زی اضی  عتر  سال های آغاز جنبش ا

و در 1975 ولی از سال ،اصالحات ارضی کاهش یافت نهاد   رو به فزونی 
جریان اوج انقالب با بسته شدن لوله های نفت توسط کارگران نفت 

رز د مرحله ی جدی مبا ده ای اتی شدخوزستان وار  و در واقع نقش تعیین کنن
ر سرنگونی شاه بازی کرد لی بود که . د در حا  برای فعالین 1974در سال این 

ر موسسات صنعتی مجازات زندان تا  ر د ر نظر 15کارگ ام د  سال و حتی اعد
ده بود 38(.گرفته ش 6(  
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های نو دمکوشش  ساختارهای  ای برپائی    کراتیک و بر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اقتصادی ایران، که تا آن زمان  زی  با سرنگونی شاه سومین دوره ی نوسا
ره ی پیشین نوسازی دو ا هر دو  ولاندور(در مقایسه ب  از ) قاجار و پهلوی ا

ری برخوردار بود، پایان یافت ره ی بیشت از سال . ژرفا و گست دوران پس 
و جنگ ایران وعراق ی کار تا پایان جنگ و رو 1979  از سال،های انقالب 

های اقتصادی است  دن دولت رفسنجانی، به طور کلی دارای همان ویژگی  آم
ها ه و تنش های سیاسی سال   1953 تا 1941ی که سال های انقالب مشروط

اشت دی. ندبه همراه د از  د دو دوره ی پرتنش پیشین  این سال ها همانن گاه ددر 
زی اقتصادی ک اه نوسا دی دگرگونی ریشه ای چندانی در ر شور ایجاد اقتصا

های  های دگرگونی  ضرورت رشد . آینده فراهم گردیدنشد، ولی زمینه 
ده ده نش ر و اجرای خواست های برآور دی پایدا ماقتصا رچوب  ی مرد  به چا

ن را  در بستر تاریخ ای
 

270

ود پاسخگوی آن نب ه ی شاه  مت خودکام کو ز داشت که ح . های تازه ای نیا
و قشرهای گسترده ا1979 انقالب ز سوی توده های میلیونی مردم  ه ا ی از  ک

 دست روحانیت سنت گرا افتاد، ولی هطبقات اجتماعی پشتیبانی شد، اگر چه ب
ه ی  غازایرانی-خاوریبه ساختار دیسپوتیسم خودکام ر آ  ضرباتی وارد  د

  . کرد
است های  عالم شده ی اسالمی به بخشی ازخو درست است که جمهوری ا

روحانیت شیعه که ادعای خالفت و حکومت را ازدوران  امامت امام دیرینه ی 
لی فقیه جامه ی ، در سر می پروراند"علی"اول شیعیان  مت و  به شکل حکو

ر و بنیان رژیم جمهور ند، ولی ساختا استه از  که برخی نوینعمل پوشا
ران و الیه های میانی  ماعی از کارگ گون اجت گونا مبارزات طبقات و قشرهای 

، ه ی ایران بود داران کوچک و میان در تا سرمایه   بر خالف رژیم آغاز بویژه 
های  ه ی تقسیم قدرت و برگرفته از شکل دمکراسی حکومت  شاه، بر پای

های اسالمیباختر زمین گی  ویژ ای  در حقیقت امر .  تنظیم شده بود، با پاره 
د اقتصادی و انباشت بیشتر زندگی گام به گام بر پایه ی رش  سیاسی ایران 

ایجاد ساختاره ای پایه ای ضروری، سرمایه در دست بخش خصوصی و نیز 
داهرم زه ای یافته بو های تا ر آغاز نیز .   می د با آنکه حکومت جمهوری اسال

اشت ان گفت که از ،از بافت دموکراتیک فاصله ی فرسنگی د  بی تردید می تو
ر طول دو سده ی کنونی ایران، در مقایسه ی  وتیسم حکومتی د میزان دیسپ

دی، به ترت مت نیمه فئودالی و دوران های گوناگون نوسازی اقتصا یب از حکو
هی  دشا کامه ی خانخانی قاجار تا پا و سپس رژیم دیکتاتوری خود رضاشاه 

ک زده کومت جمهوری سنت یساوا اسالمی  شاه و ح ده ی  را و فقیه ز در  (گ
م به گام کاسته شد)آغاز کار  با حضور گسترده ی توده ها  و نقش فعال.  گا

گون اجتماعی گونا های  ر صحنه ی تر طبقات و الیه   و احزاب و گروه ها د
راتیزه شدن کشور چه در ژرف د دمک و اقتصادی، رون ا و سیاسی و اجتماعی 
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در عقب چه در پهنا شتاب بیشتری یافت ده  و همین عامل نقش تعیین کنن  
م دیکتاتور د داشتنشینی گام به گا ران از مواضع خو یک از  در هیچ. های ای

مام مورد ارزیابی، ز ریخی  ران خودکامه داوطلبانهبرش های تا  به دا
ددمکراتیزه کردن کشور نپرداخت  و از هر  فرصت کوچک برای دستیابی ن

گرداندن چرخ تاریخ با باز از دست داده و  گرهای  هدوباره به سن وه  تکیه ب  شی
دیکتاتوری بهره  ذشته از . جستندهای خشن  ر سال های گ ا د این گرایش ر

واقعیتجمله در این ه ی فرهنگی می توان دید که د  عیر زمین و اجتما  و  
ر طول حکومت مالیان چشمگیرپسگردی سیاسی در جریان جنگ و  د ، بویژه 

دهای آنپس از آن، ای از نمو وقوع پیوسته که پاره   اروپا سده های میانی ، ب
ر  دیشهرا د   . ندنمی کزنده  ان

زیع دارائی  کار آمدن جمهوری اسالمی در زمینه ی مالکیت و باز تو با روی 
ری رخداده کیت ها و اتخاذ سیاست .ای کشور تغییرات چشمگی  جابجائی مال

گاه تازه ی حکومتی،  دست های ناروشن اقتصادی پس از روی کار آمدن 
داد دآوری واحدهای صنعتی را کاهش  ی در پیامد آن تولید مل. سطح سو

 خانوار در سال های پس از انقالب کاهش رحقیقی و میانگین حقیقی درآمد ه
دآور بخش خصوصی که .یافت توسط  با وجود جابجائی مالکیت های سو

گاه های انقالب مصادره رخی داد مور به ب ، اداره ی ا  و به دولت واگذار گردید
و یا گروه های ویژه سپرده شد د  ر فاصله ی کوتاهی . از افرا  بانک 28د

ر اختیار 43.9خصوصی که  های ایران را د م بانک  های تما  درصد کل دارائی 
اش ه دولت واگذار گردید،تندد ما دولت . ند ب ده های خارجی ا در زمینه ی سپر

نیاورد گون. پیروزی چندانی به دست  ی ها همه ی صنایع در چارچوب این دگر
د مچون مس، پوالد، آلومینیوم و همچنین خودرو و تولی ه ای ه  فلزات پای

 سرمایه دار و صاحب صنعت بزرگ ایرانی و بستگان درجه 51سرمایه ی 
د عالم ش ره شده از سوی دادگاه انقالب به . نداولشان ملی ا اموال مصاد
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د"بنیاد مستضعفان"ارگانی زیر نام  ارگان بعدها از شمول .  واگذار گردی این 
می نیز   ی دارای1983 در سال. بیرون رفتقوانین و مقررات محاسبات عمو

کارآمد تبدیل شده  اقتصادی نا بود، عبارت های این بنیاد که خود به یک غول 
دند از؛  و صنعتی، 203بو رخانه ی تولیدی  زی، 472 کا  زمین بزرگ کشاور

 ملک 2786 شرکت خدماتی و تجاری و 238 شرکت بزرگ ساختمانی، 101
مستغالت بزرگ 3(.و  87(   

گسترده بود عت بسیار   در سال. دامنه ی جابجائی مالکیت ها در بخش صن
هایِ)  درصد3.5 تنها  1977 در سال(  درصد14.2 ،1983 کارخانه  ز   ا
ه 10 دارایِ صنعتیِ را در بر می  68 کارگر و بیشتر، ک درصد کارگران 

دند درصد از ارزش افزوده ی بخش صنعت70.9 گرفتند و  در ، را می آفری
گاه های با بیش از 95.7چنین  هم. اختیار دولت قرار داشتند کار  درصد از 

کارگاه های با 37 کارگر و 1000 ر زیر مدیریت 999 تا 50 درصد از   کارگ
3(.دولت درآمده بود کلیفی کارکنان  )88 پیامد این جابجایی ها کاهش تولید و بالت

د مستضعفان 100 از 1995 برای نمونه در سال. بود  شرکت زیر پوشش بنیا
کزی و ازرهای به 97 ه از راه بانک مر لی داشتند ک تنگناهای پو  درصد آنان 

ده از راه صادرات نفت مر بیشتر.  تامین می شدنددست آم  ، صنایع شاملاین ا
ه توقف  ات شد و ب نساجی و تولید فلز مله صنعت  عتی 2500از ج  طرح صن

انجامی 3(.دتنها در این سال  89 (  
دهقانان  ها از سوی  از زمین  ری   و تصاحبدر بخش کشاورزی نیز بسیا

ه ی دولت  وسیل روی هم رفته   وها به تصویب رسید  آنمالکیتسپس به 
هن ده شد هزار 800 زدیک ب ورزی به دهقانان دا کشا کتار زمین  مات . ه تصمی

کاهش داد رآمد ،تازه شکاف طبقاتی را برای مدتی کوتاه   ولی از سوی دیگر د
و نرخ بیکاری که در سال ه ی کشور پائین آمد   درصد بود 2.9 ،1978 سران

زبه مر درصد در سال11.5   رارویید 1981   ر آن میزان سر. ف مایه افزون ب



  در بستر تاریخ ایران
 

273

ز  رجی به تندی کاسته شد و ا  به 1978 در سال  میلیارد ریال634گذاری خا
مان 43.2 از سوی دیگر درآمد ایران از راه صادرات . کاهش یافت میلیون تو
ده بود، با افزایش قیمت نفت در انفت خ ری شاه پائین آم م، که پس از  برکنا

رقم  ار جهانی باال رفت و به  ما این افزایش  میلیارد دالر 24.97باز رسید، ا
ران و عراق به اقتصاد ناتوان و بی سمتگیری  کوتاه مدت نیز با آغاز جنگ ای

کی ن دایران کم     )390(.رسان
را دچار  آغاز جنگ به اقتصاد بی سامان ایران فشار زیادی وارد کرد و آن

د ایران از 1981  در پیامد این تحوالت در سال.نمودتری  بحران ژرف رآم  د
 میلیارد دالر رسید و بدهی 11.6 نفت به کمتر از نیم خود، یعنی به صادرات

ه مبلغ  ایع، خرابی های ناشی .  میلیارد دالر بالغ شد4.5خارجی ب بمباران صن
های نظامی د جنگ و افزایش هزینه  از راه خریدهای قانونی و  از پیام

گفت هایی هن و امریکا با ب ز اسراییل  رقانوی حتی ا ز اختصاص غی بخش  و نی
و  ر سیاست ناروشن  کنا نظامی، در  ه امور  بزرگی از بودجه ی کشور ب
ماتی پایه ای وارد  ه رشد ایران صد دی ، به صنایع  تازه و رو ب ناهنجار اقتصا

3(.کرد 92-39 دی و ساختاری دوران   )1 های ج ری  ر دشوا ه دچا د ایران ک اقتصا
ر شرایط تازه باز هم بیشتر به نفت صادراتی وا،گذار بود با . گردیدبسته  د
ه به مبلغ 1982 مد نفت در سالآرکاهش د دولت  میلیارد دالر رسید، 10.6، ک

ر تنگنا قرار گرفت ر د  این دالرهای نفتیعلیرغم افزایش کوتاه . هر چه بیشت
ر سال ها باز هم کاهش یافت و د  میلیارد دالر 6.2 حتی به 1986 دریافتی 

ساله دچار کسری بودجه بود و ایان جنگ، دولت هر  تا پرسید و در نتیجه
  .  درصد افزایش یافت30میزان تورم نیز تا 
ناچاردر چنین شرایطی  ده زمامداران اسالمی به  ه سیاست بسیار کنترل ش  ب

دولتی رو د. دندآور ی  کاالهای اساسی برنامه ریزی ش  و نددر این راستا 
ه اجرا در دی هآسیستم سهمیه بندی ب دامد تا حداقل نیازمن در . دنه شو برآور
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مجال رآمد نفت و بار سنگین هزینه های نظامی  کاهش د   چندانیاین مدت 
مایه گذاری در بخش صنعتی باقی نمی گذاشت ر بخش . برای سر از سوی دیگ

های  ناروشن بودن سیاست های دولت و ناآرامی  خصوصی نیز به دلیل 
ری می کرد و عراق از سرمایه گذاری خوددا مایه میزان کل سر. جنگ ایران 

دولت در مقایسه با سال  ه ی  کاهش یافت، 1956گذاری ساالن  به یک سوم 
ه یک سوم  مان ب و دربخش ساخت ماشین آالت یک چهارم  در بخش  این کاهش 

ر پایان جنگ 15.8در پیامد آن نرخ بیکاری به . رسیده بود  درصد د
3(.رسید 93(   

های ر فاصله ی سال  ان ض1979 د گ به اقتصاد ایر ربات بسیاری  تا پایان جن
کشور رفتند و در پی . وارد شد کارآمد و متخصص از  بخشی از نیروهای 

 نرخ ، و نیز فشارهای بین المللییناتوانی دولت در اداره ی واحدهای اقتصاد
ه تنها ناشی از فرار آن ها پس از کمبود. یافترشد کاهش   افراد متخصص ن

رآیندسرنگونی شاه، بلکه  ری سیاست ب دیبرکنا شان در تمام سطوح  دگران
و غیره بودآاقتصادی،  هانه ی . موزشی  کارشناسان به ب نداشتن "بسیاری از 

د و در پیامد دیگر و "زدگی غرب"، "تعهد اج شدن ه و یا اخر  بهانه ها بازنشست
و از پذیرش دگراندیشان به  "انقالب فرهنگی" ها بسته شدند  دانشگاه 

و مؤسسات آموزش عالی خودداری ش گاه ها   "ایدئولوژیک"د و آزمون دانش
دید د یک میلیون متخصص از کشور خارج و بخش بزرگ . رایج گر حدو

ر در بخش های تخصصییدیگر و کلیدی در داخل کشور از کا  محروم  
د دجه کشور در سال. شدن مان برنامه و بو در ساز ای نمونه   1047، 1977 بر

د  می پرداختن کار  رشناس با درجه ی لیسانس یا باالتر به  ز انقالب کا که پس ا
   )394(. تن کاهش یافت210 شمار آنان به

د اختصاص دا زیادی به خود  زینه های  مچنین جنگ ه ر پیامد آن ه  و د
مان با  زایش جمعیت کشورهمز و تولید ناخالص ،اف ه کاهش یافت  د سران  درآم
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رو به پائین به خود ه شدت روند  رفت ملی ب  ساله به 8  جنگزیان های. گ
ان ب ر این جنگ . سیار بزرگ بوداقتصاد ایر ر گم  61ر کشته، ا هز300د هزا

م میلیون تن ناقص العضو و دربندهزار  50شده،   میلیون تن 2.5 و بیش از نی
ره شدند زندهای هنگفت شهر 52 هم چنین. آوا کامالَ ویران، 6، گ  15 شهر 

های 30 درصد خراب و 80شهر تا حدود  ده 5 درصد روستا  استان جنگ ز
کام دل ویرانبه طور  از جنگ در مناطق . ند گردی های ناشی  تنها خرابی 
اساس یک ارزیابی انجام . شد میلیارد دالر تخمین زده 18مسکونی به  ر  ب

 میلیارد دالر بود که حدود 592 سال 8 جمع  کل خسارت ها در طول ،شده
وان  میلیارد دالر آن 210 ه زیرساخت های را می ت های مستقیم ب خسارت 

دیگر کشور مانند  تجهیزات، مواد اولیه، کاالها و  ماشین آالت، ساختمان، 
های اقتصادی    )395(. دانستثروت 

ز اصالحات ارضی با تمام  برنامه های پنجساله ی اقتصادی شاه پس ا
آزمون بر پایه ی .  اقتصاد ایران کمک کرده بودرشدنارسائی های آن به 

دوران شاه،  ر آمدن  8با پایان جنگ های برنامه ریزی در  و روی کا ه  سال
رنامه های اقتصادی  پنج ر دستور کار  رفسنجانی سیاست ب دوباره د ساله 

دی پنج رنامه ی اقتصا و اولین ب رفت  میساله قرار گ هوری اسال  تا 1990( جم
اجرا درآمد)1994 ده ی برنامه ی .  از سوی دولت تصویب و به  آماج عم

ابی و افزایش ظرفیت ت تازه، بازسازی خر این . ولیدی کشور بودهای جنگ 
زی اقتصادی ایران دوره را ره ی نوسا زله ی آغاز دوبا  نمی توان به من

ده این . ارزیابی کرد می برشاز دیدگاه نگارن ا  رحله ی ر زسازی شود م  با
انی های آن از یک سو ناشی از سیاست  خرابی های جنگ نامید، که ویر

گر ب ز سوی دی ران بود و ا لیه ای عراق ع انه ی  سیاساحکومت  ت کینه توز
ز ایران دن ارتش عراق ا مشهر و بیرون ران زی خر دسا ز آزا  ،خمینی پس ا

د داشت انه یبا . پیون عار نابخرد دوران،ش و نجف می "  آن  دس از کربال  راه ق
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د،"گذرد می ش کافانه نگریستباید این نکته را .  بر طبل جنگ کوفته   که موش
عتی ایران پس از آز مشهر مورد حمله بخش بزرگی از تأسیسات صن ادی خر

کشور  اه به بنیه ی اقتصادی  هایی ارتش عراق قرار گرفت و از این ر  آسیب 
مانی آزادی . هنگفت و کم مانندی وارد گردید اگر ایران به جنگ در مقطع ز

های جنگ و  ز نیمی از خرابی  اینکه بیش ا مشهر پایان می داد، نخست  خر
دوما مات جانی و مالی آن کاسته می شد،  د ساماندهی اقتصادی صد رون  

اسالمی 12  نزدیک بهپس از ایران که تازه  سال از روی کار آمدن جمهوری 
ان به دلیل موقعیت ،آغاز شده بود ، سوم اینکه ایر ر می رسید ر به ثم  پیشت

نزدیک به   میلیارد دالر خسارت که از سوی عربستان و 50برتر در جنگ 
ها ر کشور دیگ نفت خیپاره ای   دریافت می ،س تضمین شده بود خلیج فارزی 

موج خرابی ز  گ هکرد و چهارم اینکه ا  وکلیدی  صنعتیای واحدهای بزر
ری می شد مراحل پایانی جنگ خوددا   . ایران در 

ه ی بخش دوم جنگ پس از اقتصادی می توان هزین آزادی  از زاویه ی 
مشهر را نزدیک به  ا اگر درآمد نفت ایران ر.  میلیارد دالر تخمین زد400خر

ر است با بیست سال 20ساالنه  م، این مبلغ براب  میلیارد دالر در نظر بگیری
د نفت کشور زه ی در پیش گرفتن این سیاست از سوی زمامداران . درآم انگی
می ها بلند،جمهوری اسال غیرواقع  نه تن ازی های  انه در سیاست  پرو بین

د، بلکه به طور عمده هدفِ کوب یِ شیوه ها بازگردانِ پنهانِخارجی بو  سر
دست رفتهگرانه، ز  برداشتن نیمه ،  تسخیر دوباره ی سنگرهای ا از میان 

ز انقالب  ده پس ا است 1979دمکراسی به دست آم واری پایه های حکومت و 
می کرد دینی-خودکامه دنبال  عار . را  ا طرح ش جنگ جنگ تا "در طول جنگ ب
ری والیت فقیه و نبرد، "پیروزی روحانیت قشری زیر رهب گان میان    اوهمبست

ه نیروهای آزادی خواه در جریان بود و دادخواهبر علی وجود جنگ از .  
ه هان ه ب کاست، چرا که ب می  اری سرکوب مخالفین در داخل   ایجاد  یدشو
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مش و  گیآرا روزی بر دشمن خارجی،  و درونینگاهداری از همبست  برای پی
عراق به پیروزی نرسی. توجیه می شد ا  گ ب می در جن د و به جمهوری اسال

ه ی خمینی  م زهر نوشید"گفت های "جا ه توده  رعلی اخلی ب ما در جنگ د ، ا
دی کرد،خواه آزا رفته را تسخیر گی از سنگرهای از دست    .  بخش بزر

ریخی مورد ارزیابی نگارنده، همگی  دیگر دیکتاتورهای ایران در چند برش تا
ر مخالفین و آزادیخواهان و از کشتا دستگاه سرکوب مجهز بودند   ابائی به 

م والیت فقیه ر میان آنان رژی انداشتند، اما د ری که با  ر  به  دین ازبهره گی
می پرداخت،  و خشنسرکوب شدید دی خواهان   و کم سابقه ی نه تنها آزا

کوب  ها و سر ره ی توده  گی روزم بلکه دست به دخالت در همه ی امور زند
، می توان خشن رنیسم می زد ع آثار مد های ترین  نوع حکوم هر نو ر دهه  ت د

های  ها با حکومت  ای زمینه  ره  و در پا ران خواند  ریخ ای های گذشته ی تا سده 
زندانی .اروپا همگون دانستمیانی  کشتار هزاران  مونه می توان به   برای ن

ر ( سیاسی در زندان های ایران ر آنان ده هزار نف ) می شودتخمین زده شما
مان نامه ی  و در 1989در فاصله ی زمانی کوتاهی در سال  پی پذیرش پی

ره کرد598 ز سوی  خمینی اشا و پذیرش صلح ا .  شورای امنیت سازمان ملل 
نیان  ز زندا ر شامل آن دسته ا ایران، بیشت ر بی پیشینه در زندان های  این کشتا
سیاسی شد که پیشتر در دادگاه های انقالب بی گناه شناخته شده و تنها به 

گارش نامه ی پشیم لیل پرهیز از ن دندد   .  انی، در زندان مانده بو
های بازسازی اقتصاد گ تالش   زیر جمهوری اسالمی بویژه ی دربا پایان جن

رآمد  عامل بود؛ نخست کاهش هزینه های جنگ، دوم افزایش د ه  تأثیر س
ودولت اتسوم     .سیاست درهای باز دولت رفسنجانی و افزایش حجم وارد

ها  های باال رفتنبا افزایش درآمد رهب هانی در پیوند  دوبا زار ج در با  ی نفت 
ر این راستا . بود زد  میلیارد 9.6 دریافت های دولت از راه صادرات نفت ا

در سال  ه 1968دالر  د دالر در سال 12.37 ب رسید1969 میلیار  .)39 سیاست  )6
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درهای باز دولت در این دوره را می توان با سیاست های شاه پس از کودتا 
ر سال های ر آغاز برنامه ی پنج. خطوط همگون دانست ای پاره در 1953 د  د

ده هائی برای سا انجام شد و نرخ ساله ی اقتصادی تالش  نرخ ارز  زی   آن سا
د ر بدل ش کی و یک نرخ در بازا نظام بان نرخ در  نرخ در این چارچوب . به سه 

و 70ارز رسمی  اساسی  دریافت درآمد نفت، واردات کاالهای   ریال برای 
ه اخت بدهی  اء هر دالر بازپرد اردات 600ای دولت، نرخ ارز به از  ریال برای و

ه ای ه ای و سرمای رآمد و نرخ ارز شناور ،کاالهای واسط  به صورت رسمی د
گردید ه صورت آزاد توسط . به وسیله بانک ها تعیین  نرخ ارز در بازار ب
عیین می شد واردات را از سطح . دالالن و صرافان ت ز حجم  سیاست درهای با

ر سال م16.5 و  1986  میلیارد دالر در سال22.3 به 1978 یلیارد دالر د
رساند1991  میلیارد دالر در سال30.9  سیاست کسری تراز  اینحاصل.  

ر .  میلیارد دالر رسید11.4حساب جاری بود که به  هفت ساله فاصله ی یک د
ر حالی بود که میان و میلیارد دالر افزایش  یافت100کل واردات به  این د گین  

د ساالنه نفتی ایران حدود   رآم 3(. میلیارد دالر تخمین زده می شد15د 97(   

دود 1993 در سال ه نرخ ارز یک نرخ از سوی بانک مرکزی در ح   به جای س
ز سوی 1650 دید به طور روزانه ا نرخ ج د و  ازا یک دالر تعیین گردی  ریال به 

اه سیستم شناور و مدیریت شده مرکزی از ر د محاسبه،بانک  همزمان .  ش
کلیه   که هیچگردیداعالم  دیتی برای واردات وجود ندارد و  گونه محدو

ر اسنادی  می شود)ال سی(پرداخت ها از راه برگه های اعتبا انجام  ر سال .   د
موفقیت  رز صورت گرفت که با  رخ ا های بعد تالش های دیگری برای تثبیت ن

روبرو نبود هر چه بیشتر سیاست درهای باز اقتصادی افزا. چندانی  یش 
در پی داشت ا سال. بدهی های خارجی را  رقم 1994 بدهی ایران که ت  23 به 

ده بود از سوی دیگر حجم . ه بودپیشین بی  تا آن زمان،میلیارد دالر رسی
ا سال ورم ت  49.3 به 1994 نقدینگی  گسترش یافت و در نتیجه ی آن نرخ ت
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انه به تد رآمد سر د د رش ریج کاهش یافت و به درصد افزایش یافت و نرخ 
ای.صفر رسید دی در دراز  برنامه ی اول  پیاده کردن این راه رشد اقتصا

ا ناچار  دولت رفسنجان،پنجساله ره ی دوم ریاست ی ر د که در دو کر
واردات روی آورد ر اجرای این . جمهوری به سیاست محدودیت زیاد  د

و نرخ تورم تا های خارجی بازپرداخت شد  ز بدهی   حدودی سیاست برخی ا
ر سال .م گردیدک ر آمدن خاتمی و کاهش قیمت نفت د  1997 با روی کا

دهای نفتی ایران  و با توجه به بازپرداخت بدهی   درصد20درآم کاهش یافت 
ه ،های خارجی م مالی 16.5 که تا آن تاریخ ب  میلیارد دالر رسیده بود، سیست

دی شد رز و در پیامد تالش برای تثبیت نرخ ا. کشور دچار بحران ج
دهی های خارجی، سرمایه گذاری در بخش صنعت و ساختمان  اخت ب بازپرد

ر رکود گردیداهش یافتبه تندی ک ان در .  و اقتصاد دچا اقتصادی  ایر رشد 
و کاهش77نزول کرد و در سال   درصد3.1 به 76سال  متر شد  از این هم ک   

ه حدودیمتقیمت نفت در بازار جهانی که ق  دالر 9  یک  بشکه نفت خام را ب
دشواری های ارزی کشور افزود رآمد ارزی ایران . رسانده بود، بر  این امر د

 میلیارد 2 میلیارد دالر رساند و در پی آن  به بدهی های خارجی 9.9را به 
ر ارزی به   کاهش یافت، رکود 3.7دالر افزوده شد، حجم ذخائ  میلیارد دالر 

مان نرخ تورم دی ژرفای بیشتری گرفت و همز ه اقتصا  درصد 18.1 ب
رویید 39 (.فرا 8(   

ایداربهبود نسبی اپ لی ن  به  آنرامی توان که ، پس از آن اقتصادی کشور و
ه  زی خرابییمنزل زسا غاز   پایان دوران با  برای کوششهای جنگ و سرآ

د ان نامی ز 1999  از سال،نوسازی اقتصادی ایر ه ی دو . دش آغا در فاصل
مت رفسنجانی بخشی ازخرابی  زی شد و دوره ی حکو های جنگ بازسا

دولت وی و بی تدبیری و سوء اشتباه بزرگ  رغم   مدیریت بانک مرکزی  علی
رازهای خارجی و واگذار ه واردکنندگان کاال بدون در یدر کنترل ت  اعتبارات ب
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ه ی نوسازی ناپایدار اقتصادی  ه ی کافی ارزی، زمین دسترس بودن پشتوان
د ایران  بر کوششدوره یاین . کشور پایه ریزی شد ای نوسازی اقتصا

همانند دوران شاه با افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و در پی آن بیشتر 
ر بازار . شتشدن درآمد دولت ارتباط نزدیک دا در نتیجه ی دگرگونی د

، قیمت نفت به باالتر از  ای هر30جهانی های   دالر بر رسید، حجم بدهی  بشکه 
رجی  میلیارد دالر با3.7خارجی به میزان  زپرداخت شد و تراز بازرگانی خا

ه به طور عمده منفی بود، ب و  میلیارد دالر روبر6.3 مازادی برابر اایران ک
از کسری بودجه دولت در سال. گردید ز سوی دیگر   16 به میزان 1999 ا

و نرخ تورم1998 درصد در مقایسه با سال کم شد  ر سال . پائین آمد کمی   د
نفت خا2000 اه صادرات  ده شد  از ر م به  درآمدهای ارزی دولت باز هم افزو
در ز بازرگ ی آننتیجه و  رز ثابت انی خارجی ترا رخ ا ایران بهبود یافت و ن  
ذاری ها . ماند مایه گ سیاست صرفه جوئی دولت اما از سوی دیگر کاهش سر

داشت و کشور به نرخ  را در پی  ر در کنار افزایش زیاد  جمعیت  این ام
   )399(.بیکاری افزود

ر سال  ز بازرگانی برون مرزی د هبود ترا و ب افزایش درآمدهای نفتی  با وجود 
رم یا برش  ، در دوران چها کنونی ، "کوشش برای نوسازی"های 

رشد زی مانند  مایه  دستاوردهای دوران سوم نوسا باالی اقتصادی، سر
مار زیاد واحدهای تولیدی نو، فراهم  گسترده، ایجاد ش گذاری های صنعتی 

، رشد مطلوب میانگین کردن بازا اشتغال، افزایش چشمگیر درآمد ملی ر کار و 
انه و غیره تکرار ن د سر گ پر . شدنددرآم ه ویژه در بخش صنایع با آهن ب

رشد فراورده های صنعتی با میانگین 1979 شتاب پیش از سال ، مانند 
رز 12.5ساالنه ی  ر م و کارگاه ها د عتی  درصد، رشد موسسات صن  100 

، افزایش ه میزان دو درصد کنان صنعتی در رشته های صنعتی ب کار  شمار 
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برابر، برای نمونه در درازای برنامه ی چهارم پنجساله ی توسعه و عمران 
رو ن    )400(.گردیدیمشاه، روب

ه ی  تا 1986 میان) و نه پنجساله(در جمهوری اسالمی در طول ده سال
ها رشدی برابر با 1996 .  درصد داشت75، شمار کارکنان در بخش صنعت تن

رشد ساالنه ی کارکنان در موسسات صنعتی پیش از  گونه میانگین  بدین 
ر با 20 برابر با 1979 سال می براب  درصد 7.5 درصد و در جمهوری اسال

نا نزدیک به سه برابر کمتر، آن هم در حالی که جمعیت ایران با  بود، هما
رشد بیشتری روبرو گشت 4-402(.میانگین  01(   

ر مورد رشد در رشته های تولیدی، د ، سرمایه گذاری   موسسات صنعتی
ر در دسترس تصویر  میانگین درآمد سرانه نیز، آما لی و  افزایش درآمد م

دی پس از سال ری از دگرگونی های اقتصا می کنند1979 بهت برای .  عرضه ن
ان شاه (1973 تا 1967نمونه درآمد ملی میان سال های  رابر با قیمت )دور  ب

ر های ثابت، سا داشت، در صورتی که در درصد  11.6لیانه رشدی براب
ده ساله ی ه ای برابر با 2001 تا 1991 فاصله ی  ا رشد درآمد سالیان  6.3 ب

دیم، همانا  ز سال 44درصد روبرو بو رآمدها پیش ا ز افزایش د  درصد کمتر ا
1357.)4 ه بیشتر بازتاب یافت )03 رآمد سران . این تفاوت در زمینه ی میانگین د

ه از در  رآمد سران گین د ر سال380حالی که میان  دالر 1274 به 1962  دالر د
ر مرز 1975در سال   درصد، 25 فرارویید، یا میانگین افزایش ساالنه ای د

د سرانه  درآم ه ریالمیانگین افزایش   تنها در 2001 تا 1991  میان سال هایب
انه به دال.  درصد بود3.4مرز  د ساالنه ی درآمد سر ا سیر ر اممیانگین رش

هشی داشت ر رسمی از چرا که نرخ دالر. کا ر بازار غی ر سالریال 1420 د   د
در ریال 8008 به 1991 زایشی نزدیک به 2001 الس  رسید، همانا اف  560 
ر این درازای ده ساله با میانگین . درصد ه عبارت دیگر نرخ ارز ایران د ب

ا  ر ب هشی براب وان خرید شهروندان،  درصد ساالنه روبرو بود که عمال ت56کا
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ه بخش قابل توجهی از نیازهای  به ویژه الیه ها و طبقات پایین و میانی را ک
کاهش داد تنها . خود را از بازار آزاد و وابسته به دالر خریداری می کردند، 

در بازار غیر رسمی و از سال1999 از سال ر رسمی و 2001   ر بازا  د
کشور د رز  رابر ارزهای خارجی بودیم که دولتی، شاهد کاهش کمتر نرخ ا ر ب

هانی، با توجه به  زار ج در با رز  رخ ا نسبی یا کاهش کمتر ن آینده ی این ثبات 
40-405(.تورم باال و دو رقمی، در پس پرده ای از پرسش پنهان است انگیز  )4

مات  مانند رشد بخش خد کند را می توان در عواملی  دی  د اقتصا رش های این 
گلی و وار گانی ان و سیاست و بازر و نابسامان  داتی، اقتصاد دولتی بی برنامه 

لی تورم زا، جستجو کرد   .های ما
ر آمدن جمهوری ب ه ی فشرده می توان در اقتصاد ایران با روی کا ه گون

ر را برجسته کرد های زی گی  را در نخستین دگرگونی. اسالمی ویژ د   خو
ره ی زرگانی با خصلچه ژه زیربخش با ت  گسترش بخش خدمات و به وی

و وارداتی  مودانگلی   زمامدارانروی کار می توان گفت که با . آشکار ن
ر ،اسالمی نیروی بازاریان در ساختا دی  د و در پیامد آن تقویت اقتصا از  گردی
ژهفعالیت هاییک سو  ماتی و بوی گسترش خد ایران  در   و  یافت واسطه گری 

ر  دیگ مجموعه ی اقتصاد ایران کاسته شاز سوی  عت در  پیوند . داز سهم صن
ز این دگرگونی در ساختار اقتصاد ایران انیتمیان روح ه زمینه سا  و بازار ک

گاه دینیاز دیرباز میان .  کهنسال است،بود دست  و بازاریان بخش بزرگی از 
دواج و   مشارکت در بازرگانی وجود داشت و یاروابط گوناگونی به شکل از

ایشات در پیامد آن  ز گر ریانبارها با دستور مالیان ا های بازا ه شیوه   ب
موارد  . شد پشتیبانیگوناگون ور به بستن بازار برای نمونه در پاره ای  دست

ا وه شدداد های خارجی و زمامداران  بست نشینی برای فشار به ه ب ی دولت 
اخلی رو آورده شد 4(.د کی از ) 06 اریان که در جریان سرنگونی شاه ی باز

د های مالی جنبش خمینی بودن گام به گام 1979 ، پس از سال)407(سرچشمه   
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کم کردند و در بسیاری از نهادها جایگاه کومت اسالمی مح ر ح  خود را د
نیاد، سازمان، کمیته و غیره نفوذ  ده و به گونه اینمودهمانند اتاق، ب   گستر

رفتند ر این راستا. نبض اقتصاد را به دست گ از بازار داخلید  ، بخش بزرگی 
وصادرات واردات، قرض الحس  و در کنار  ها  ه  های  آنن ره ای شرکت   پا

رفتتولیدی نیر در اختیار  ر گ 4(.آنان قرا 0 8(   
گر چه گام دگرگونیهمگام با ا ر ساختار اقتصادی و پیدایش  گام به   د

نوین و مدرن سرمایه داری  با دشواری های نوین  نفوذ سنتی بازار،نهادهای 
وان اق هنوز نهادهای سنتی از ت تصادی باالیی در روبرو می گردد، اما 

رخوردارند ر تولید ناخالص .حکومت اسالمی ب ان سهم باالی خدمات د  در ایر
ه دلیل رشد ،ملی عامل ب عتی کم  افزون بر این  را می توان صن بود که آن 

اقتصادی زاریان نیز دانست-بازتاب نفوذ    . سیاسی با
ر دست  گانانبا انباشت سرمایه د مایه، بزرگبازر دودی به سر   گرایش مح

ده   ولی این پروسه در ،شدگذاری در بخش صنعتی با پشتیبانی دولت دی
مت بهبود ساخ مجموع آن نتخد ر  می.بودار اقتصاد د توان از   دالیل آن را 

زهجمله در  ر جستجو کردانگی ر تزریق سرمایه از سوی دولت :  های زی ساختا
ه ها با سرمایه های بخش خصوصی و  مای زی این سر و چگونگی درهم آمی

د، بخش بازرگانیهویژب هبو د تولید داخلی و ب رجی رت  به فراین ز بازرگانی خا ا
ز . کمک نمی رساند ول، آنه هاینشانا  ید درصد کم بخش صنعت در ت

افزایش کسری  گانی خارجی تراز ناخالص ملی و  زر واحدهای . بودبا
د  دی ساخته شده که با همکاری انحصارهای بین المللی ایجا دنداقتصا ، تا ش

های  از کوششپیش  و کاهش تعرفه  د به سازمان تجارت جهانی  ها برای ورو
اری بخشی از  برای تامین ،گمرگی دندنیاز بازار داخلی پایه گذ انحصار . گردی

ژه در پاره ای از بخش ها در اختیار این سرمایه داران بود در این . تولید بوی
ری بودن بازار و ناکارایی سیستم مدیرراستا   کیفیت ،یتبه دلیل انحصا
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نیز باال بود مرغوب و بهای آنان  ر افزایش بهای کاالهای ساخته . کاالها نا د
ه ،شده نیز بی تاثیر ی گسترده   و حضور فروش یپیچیدهی  شبک واسطه ها 
   .نبود

ه گام درآمد سران م به  ژه پس از ،افزایش درآمدهای نفتی و باال رفتن گا  بوی
ز به کاالهای  ای جامعه پایان جنگ از سویی و نیا کیفیت بر مرغوب و با 

ز سوی دیگرمصرفی داخلی  ورود کاالهای خارجی به صورت قانونی و ، ا
زایش داد ا اف  برای بخش ،ها اینکه  این کنش و واکنشبرآیند .قاچاق ر

کی بازرگانی که گروهخصوصی بویژه  مایبخش کوچ ا در ه ی از سر  خود ر
د،  ری کرده بو سودآوری کاهش یافت و صنایع انحصاری داخلی سرمایه گذا

ر مستقیم  مستقیم و غی  ازجریان انتقال سرمایه ها چه سرمایه های تزریقی 
های بازرگانی مایه  ز بخش –بخش دولتی و سیستم بانکی و چه سر صنعتی، ا

گانی ه بخش سنتی بازر ری ب کوشش برای ورود .  شتاب یافت،صنعت انحصا
روی کاالهای به سازمان تجارت جهانی و باز کردن دروازه های ک شور به 

های گمرکی عرفه  دی و   و نیزخارجی از راه کاهش ت های اقتصا ناپایداری 
مایه ،های خارجی اجتماعی و سیاسی و تنش ها به شتاب جابجایی سر  نه تن

ه پروسه ه بخش خدمات افزود، بلک هاه انتقال سرمای یها ب  این بخش به ی 
نیز  کردشتابانخارج از کشور را   .  

ه شیوه ی ادویژگی دیگر د اسالمی ب دی جمهوری   ی ارهر سیاست اقتصا
مالی باز می گردد مور  می توان در   رادشواری بزرگ اقتصادی ایران. ا

مای  ه بخشهای گوناگون دولتی، سی تزریق منابع مالی از بخش نفت و گاز ب
افزایش پول .آشکارا دیدنیمه دولتی و خصوصی  مالی به   سیاست انبساطی 

دش و تورم ف ده در گر هایمیان سیاست تزریق. می انجامد زاین   انباشته 
دهی بخش های دولتی نفتی-مالی و کم سود  کارایی   به اقتصادی داخلی و نا
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نیمه دولتی و خصوصی گانی و صنعتی و ،و  ر همه پهنه های بازر  د
می شود پیوندی دو سویه ،یکشاورزی و خدمات     .دیده 

منابع مالی از بخش نفت و گاز ب گر ورود  دی آنان را  ه بخشا های اقتصا
رآمدها کرده و از کوشش واحدهای اقتصادی برای بهبود  ه این د ه ب وابست

و سوددهی می ر  ر دستگاه ،کاهد سطح بازدهی کا دیگ  کِیبوروکرات از سوی 
و  ری وگسترده  کم و بیش انحصا رآمد دولتی و نیمه دولتی و ساختار   ناکا

دهانگلی بخش خصوصی صنعتی، چنان ساخته و ه گیری ش اند که بدون  دف 
دهای باالی نفت و گاز رآم ا ندارنده ی توان ادام، صادراتی ِد زندگی ر   .  

منابع مالی به اقتصاد نه تنها تورم ریق   بلکه کاهش ارزش ریال را در ،تز
ر پی داشت ار پول جهانی نیز د رفتن  1979 پیش از سال. باز در پیش گ

ورم دو رقمی را ،سیاست باال د ت ژه، بانی ش ر زمینه. در پاره ای سال هابوی   د
ارزش ی دیده نواحد پول داخلی ولی  آن را انگیزه ی . شد نوسان چندانی 
وان با  می ها در بخش صنعتی، رشد شتابان حجمت ه گذاری   باالی سرمای

وند دانست رآمد . اقتصادی و نبود تنش های خارجی در پی پس از روی کا
می رقمی ب،لی تزریق منابع مات سیاسجمهوری اسال رز ه تورم دو   50 و تا م

ریدرصد د، ولی در کنار آن از جمله به دلیل کاهش سرمایه گذا های   انجامی
و افزایش تنش دی   بر ،های خارجی دولتی و خصوصی، کاهش رشد اقتصا

ه شدت کاهش یافتگذشته اخالف    . رزش ریال ب
د و کنترل حساب شدنبو رت  در نظا ز بخشمنابع  حجم تزریق ه  و ت نفمالی ا  

ری آن در بخش های  گاز به کل اقتصاد و نارسایی در چگونگی به کارگی
می،گوناگون اقتصادی را د پیاده نشدن دربرای نمونهتوان    های پیش بینی  بن

ر  دهشده د رات گستر رآمدهای نفتی، اختیا ارگان یقانون اساسی در مورد د   
زینه کردن  و نیمه دولتی در ه ها،های دولتی  است عمالً غیر  سیاین درآمد

ر پی  حساب  از و بدون برنامهمستقل بانک مرکزی و نیز برداشت های پی د
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ره دبرجسته ارزی  یذخی های در مورد عدم کنترل قانونی.  کر هنه   در این پ
 ، روده ی اسالمیحتی مجلس مالی وسیله ی نیزدست پ ره  به   اعتراضات پا

گان  اختیپیرامون.  دادخود واکنش نشانای از نمایند ارات بانک مرکزی و  
داده های روشنی مبنی ،های آن سیاست دسترس بر  ر   عدم استقالل آن د

 که خود را در رسانه های گروهی نیمه سانسور کشور نیز بازتاب می است
هند   . د

ر در مورد  اثی رزیمیزان ت دوق ذخیره ی ا دی،صن   بر روند بهبود اقتصا
ه همین خاطر  شدهاین صندوق نسبتاً تازه ایجادنخست باید گفت که   و ب

ات آن هنوزتاثیر ا نمی پوشاند برش زمانی  د اینکه این دوم.  درازی ر ها تن سب
 از افزون بر آن باید دانست که. گیرد بخشی از منابع مالی نفتی را در بر می

های غیر قابل پیش بینی  راه اشت   آن در نظر گرفته ازهای گوناگون برد
مالً آن را از آماج خود  روزهای دشوار انباشته برای، همانا ایجاد شده، که ع

ه با بحران دی، مقابل و کاهش  اقتصا وابستگی ضربه پذیری و های بازار نفتی 
د ه یاقتصا مینی و سرچشمه های ب د تک محصولی، برون رفت زیرز ز اقتصا  ا
می   .کند دور 

نیز زمامداری دین ساالر از خود ویژگی  کار و کارزایی  همچنین در زمینه ی 
کار می کندی یها از روی کار آمدن جمهوری اسالمی. آش د چشم  ،پس  رش

ری در  ده کارکنان گی اسطه گری مشاه گون شهری بویژه و گونا بخش خدمات 
کنان بخش صنعتی نسبت به بخش خدمات. شد کار ر   علیرغم ،کاهش شما

ه بویژه به سالناتینوسا عراق باز می  ک و  گ ایران  ، تاکنون شتگ های جن
ر رشد روز افزون نات. ادامه دارد کشاورزی در کنا وانی های بخش صنعتی و 

اکارآمد و انگلی در ایران رانرخ  ،بخش بازرگانی ن ری رسمی   هم افزایش بیکا
مون تعطیلی روزافزون واحد های صنعتی. داد زه از نشریات پیرا  ،داده های تا
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ری  نانه ت ای چشم انداز خوش بی ر زمینه اشتغال بر آینده ی دگرگونی ها د
   .سیم نمی کندتر

الیه های باالیی جامعه ابعاد  افزون بر آن انباشت سرمایه در میان طبقات و 
در فرایندهای ،برآیند آن. تازه ای یافته است کارفرمایان   شرکت گسترده تر 

است د  کارام  کارفرمایان در حضور بیشتر. اقتصادی بویژه بخش های نا
روسه  ا پ گون اقتصادی ب گونا های  مالی از سویی و افزایش تی بخش وان 

رج در  ، کارفرمایان از سوی دیگر مدیریتِ تخصص و توانِه یگسترش د
د است لی بازتاب . پیون نوینافزایش توان ما الیه های  ر این  ، برون مرز در  راد
وان گانان ایران دمله ج از می ت ری های کالن بازر ه گذا در کشورهای ر سرمای
ره ی  نایی خرید کارخانجات گران  ایراندر داخل. خلیج فارس دیدکنا  نیز توا

ه خرید چندین  مون و از آن ن در بازار بورس تهران  رخانه بهای دولتی  کا
مان  کاسی سی های بودانع از انباشت سرمایه ی کالن در میان این الیه   

  .سرمایه داری
های اقتصادیب رسایی  رازای زمامداری دین ساالران، -ازتاب نا اجتماعی در د

ر در مقیاس کند شدن رشد نیرو در داخل و واپس ماندگی بیشت های مولده 
ره جنوبی، ترکیهرتنگاهی به کشورهای هم. جهانی بود   واز ایران مانند ک

زیل نشان می م به گام ایران در کنار این کشورهای رو  بر ه کوشش گا دهد ک
د اپس ماندگی اقتصا هایی از زنجیر به رشد برای چیرگی بر و ی و ر

ماری، اب با استع ده استچندانی  یکامی ه دیگر سخن. همراه نبو روی ب  پس از 
کشور ما و کشورهای ،کار آمدن رژیم اسالمی  رو به رشد شکاف میان 

ر  موجودبا . استگردیده بیشت عیت های  واق ا در استروشن  ،توجه به   که ب
رفتن سیاست ر چند  هپیش گ انتظار داشت که د ای اقتصادی پیشین نمی توان 
ز ای ده نی  کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان وارد ه یران به جرگدهه ی آین

  . شود
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لی، ر در زمین افزون بر آن آخرین داده ها و سنجش های بین المل  ه ینمونه وا
غیر نفتی و بویژه صادرات صنعتی، ی، رشد صنعت،تورم  سهم صادرات 

رزی، کسری تراز بازرگانی ذب سرمایه،ارزش پول، ذخیره ی ا رجی  ی ج  خا
ره نش،و غی رو به   ر کشورهای  ایران و دیگ ز آن دارند که شکاف میان  ان ا
  . ، رو به افزایش است کامیابرشدِ

اقتصادی اً  های صرف ه  ر در این جاست که نه تنها در زمین اری کا  بلکه ،دشو
ابسته  عی که و های اجتما ز آنند نیزیادر پهنه  ان برگرفته ا  چشم انداز ، نمی تو

مید بخشی ترسیم کرد و کشورهای  صورت گرفتههای سنجش. ا  میان ایران 
ره ای شاخص ها مانند حمایترو به رشد و پیشرفته صنعتی   پیرامون پا

و فن آور م ی،های اجتماعی، آموزش، بهداشت، فرهنگ   دارایی اشتغال و تقسی
دارداز ایران  روز افزون نشان از جدایی،ملی نیز ه کشورها  دست برای .  این 

ماعی که یک های نمونه عدالت اجت ر سالمردمی از آماج  های پایانی دهه   د
د و در روند انقالب  گرفته،بود 1979هفتا  تحقق ، بنا به بررسی های صورت 

نکرده و  در کنار آن .  هم رو به افزایش گذاشته است"جینیضریب "پیدا 
 بر این تاریکی نمی  تری دریچه ی روشن، در ایران نیز"دهک ها"بررسی 
  . گشاید

کاهش وا  ، کشورهای صنعتیگروهپس ماندگی و ورود گام به گام به برای 
ماعی ریز ناپذیر است-دگرگونی های ژرف اجت نمونه ی اسپانیا . اقتصادی گ

ماعی و  ز بازسازی و نوسازی ساختارهای اجت که در فاصله ی کوتاهی پس ا
کم اقتصادی دی از کشوری با توان  و بدون بهره گیری از سیاسی و اقتصا  

گازیانباشته های  رارویید، نفتی و  دی جهان ف هفتم اقتصا ه جایگاه  روپا ب  در ا
، در  ای سرمایه داری رو به رشد ایران دست کم بر می تواند آزمونی باشد 
ماری و دستیابی به استقالل ملی و  ابستگی استع رهایی از بندهای و چارچوب 
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لیسیاسیِ-حضور اقتصادی ر پهنه ی بین المل ز د وان  در این زمینه میت. همترا
  .از تجربیات نوین چین نیز بهره گرفت

 
******  

  
ه ویژگی ها  گاهی ب دن، ن هر دوران تم ذشته ی کتاب در پایان  در بخش های گ
اری  ، مانند دشو نوین را از پاره ای چشم اندازها انداختیم و دگرگونی های 
و  گانی برون مرزی و نقش  ویژگی بازر وام همسایه،  و آبیاری، کوچ اق آب 

ذ شاهان سیستم تمرکزگرای  و زمامداران در ساختارهای اجتماعی و نفو
گریستیم دوران چهارم تمدن ایران، اگرچه دشواری آبیاری د. ایرانی، ن  ردر 

گانی برای چیرگی بر آن، بر  های کشاورزی و ضرورت کوشش هم زمین 
در این برش  ، ولی  از (چگونگی شکل گیری ساختار زمامداری تاثیر گذار بود

م نقش این عامل کاهش یافت)تا جمهوری اسالمیدوران صفوی  گام به گا  ، .
می توان در عواملی مانند فروپاشی تدریجی مناسبات  انگیزه ی آن را 

ری، کاهش چشمگیر شمار کشاورزان ئف روابط سرمایه دا دالی و جایگزینی  و
ری، رشد  زرگ شه ز در قطب های ب مجموعه ی جمعیت کشور، تمرک در 

و-مناسبات نوین کاال ده تر بخش پ د گستر ر روستاها، داد و ست لی د
و کم  مرزی  زار برون  ر پاره ای زمینه ها با با و د کشاورزی با بازار شهری 

، جستجو 19شدن سهم کشاورزی در درآمد ملی، به ویژه از پایان سده ی 
  .   کرد

ر پیوند با کوچ اقوام همسایه و تاثیر گذاری آنان بر بافت اقتصادی -د
وه و شی مانند اجتماعی  داری، در دوران چهارم با پدیده هایی   ی زمام

ر دوران  دن، سکونت بخشی از یونانیان  د اییان در دوران اول تم مهاجرت آری
و ترک  درنشینان عرب  د کوچ چا مانن دوم تمدن، موج مهاجرت های پی در پی 
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ز گذشته روبرو شدیم ر دوران سوم، کمتر ا در برش چهارم، . و مغول د
ز میان مهاجر گذشته از ر آغاز دوران صفوی ا های کم شماری د ت 

از باختر به جنوب باختری ) بین النهرین(رودان و  ان  به شمال باختری ایر
ر آسیای میانی و  گ ها د کوچ های پیامد جن ایران و پاره ای جابجایی ها و 
مانند  مناطق داخلی ایران، امواج گسترده ی مهاجرت  ره ای  خراسان و در پا

نشینی بر . پیش دیده نشد گ کوچ  م از تاثیر فرهن هم چنین گام به گا
دی ماعی کم گردید-ساختارهای اقتصا ه درهم آمیزی اقوام . اجت به این گونه ک

ره  رشد سرمایه داری، ایجاد بازار ملی، به ، به ویژه در پرتو  مهاجر و بومی
رهای روبنایی بورژوایی سنتی و مدرن ری از ابزا و رفته ،گی گسترده تر شد   

ره چیره گردیدرفته  ز سده ها دوبا ر کوچنده پس ا زمینه . فرهنگ آرمنده ب
کاهش توان اقتصادی کوچ نشینان در اقتصاد ایران  های عینی این فرایند را 

د ، در . فراهم کر ز دوران صفوی برای کاهش نفوذ فئودال ها و ایالت محلی ا
ری دگرگونی هایی رخ داد و در پیامد آن کم کم از م ساحت سیستم زمین دا

وه  ای از شی گشت به پاره  و با باز ورغال ها با اختیارات گسترده، کاسته  سی
ه مساحت زمین  های اقطاعی و های زمین داری دوران سامانی و آل بویه، ب

دشاهی اری .  افزوده ش دن واگذ ها، با رایج ش ری قاجار تنها در آغاز زمامدا
مین های کشاورزی با اختیارات گسترده  مسانی ز دوره ی نظامی و ه  با 

د طبیعی، در این فرایند ایستی پدید  سلجوقیان و گسترش دوباره ی اقتصا
رهای فئودالی و  م به گام ساختا رشد مناسبات نوین و فروپاشی گا د که با  آم

وم چندانی نیافت-گسترش مناسبات کاال ر روستاها، تدا روند )409(.پولی د  
ذ چادرنشینان، پهنه های نظامی را نیز در از دوران .  برگرفتکاهش نفو

وابسته به  می  ر و زند، این دگرگونی با تشکیل نیروهای نظا و افشا صفوی 
د وقفه ی کوتاه مدت در  د و با وجو دولت مرکزی، کم و بیش چشمگیر بو
رنشینان و چاد دی ایالت  می و اقتصا و رشد توان نظا دوران قاجار   بخشی از 
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ها می،و روستا ها و جمهوری اسال از میان ، در دوران پهلوی   به طور کامل 
و انتظامی و امنیتی،  مان یافته ی ارتشی  رفت و دستگاه نوین و مرکزی و سا

د زرگی از شهرنشینان ریشه در . جانشین آن ش با این همه از آنجا که بخش ب
د سنت گرایی و  گی آنان مانن ایالت و عشایر دارند، هنوز روحیات فرهن

ریزی، بر جامعه ی کنونی ایران  می زندسازمان گ   .رنگ ویژه 
ران، هم چنین با پدی ر دوران چهارم تمدن ای ده دد ه ی یورش بسیار گستر

ه از سرنگونی دودمان  ذشت  از سوی افغان ها صفویهمسایگان به ایران، گ
اخلی اقوام ایرانی ارزیابی  که آن را می توان بیشتر در چارچوب درگیرهای د

گان همه سویه یکرد، با تسلط کم و بیش  اری  بیگان نند زمامد بر ایران، ما
ها، رو غول  ها و م با این همه در پی . رو نشدیمبیونانیان و عرب ها و ترک 

ها و  گسترده ی روستا رجی و ویرانی  اخلی و خا ر پی د جنگ های پی د
هانی رشد سرمایه داری، پهنه  ماندگی ایران از پروسه ی ج ها و واپس  شهر

زمامداری کاهش یافت ان در آسیای پیامد آن، جدایی ب. ی  خش هایی از ایر
مانند  دست دادن استان هایی در قفقاز  ، از  ه افغانستان و از جمل  ارانمرکزی 

دن بخش هایی از باختر ایران در میان  و گرجستان و ارمنستان و جدا ش
دگرگونی نوین در این برش تاریخی، به رابطه ی . بود) بین النهرین(رودان

ر خا کشورهای تاثیر گذا ه دوران تمدن . رجی باز می گشتایران با  اگر در س
ر گذار بودند، در فرایند رشد  رویدادها تاثی ر روند  دیک ب گذشته، همسایگان نز
ره  ا به گان دور، ب م تاثیر همسای م به گا دوران صفوی گا سرمایه داری از آغاز 

نظامی، افزایش یافت اقتصادی و سیاسی و گاه  مناسبات  ری از  گونه . گی بدین 
ر باختر و دولت شیبانی در نقش زمامدا مانی د ر مانند حکومت عث مجوا ران ه

عتی  کشورهای صن کاهش یافت و تاثیر  کم  ر، با غروب اقتصادی آنان، کم  خاو
های  و آلمان با اجرای سیاست  و امریکا  بر ایران، مانند انگلستان و روسیه 
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ده و نوین اقتصادی و اجتماعی و  ر اشکال پیچی ماری ونواستعماری، د استع
ه روز چشمگیر تر شد می، روز ب و نظا گی و امنیتی  و فرهن   .سیاسی 

گانی برون  زر و از آن دست با دی  ری، همه ی گستره های اقتصا تاثیرگذا این 
ر برگرفت ز د در هر سه . مرزی و در پیوند با آن تجارت درون مرزی را نی
دی اجتماعی و -دوران تمدن پیشین، بازرگانی خارجی در ساختار اقتصا

زی کردچگونگی ژه با ری نقشی وی مامدا در دوران .  شکل گیری دستگاه ز
ه شدهچ دودی کاست اقتصاد کشور تا ح ر  وزن این عامل د ز  در این . ارم ا

د مانن عواملی  ماری در منطقه زمینه  ذ کشورهای استع ر گذار  گسترش نفو تاثی
دند   .بو

ایران،  هارم تمدن  ری جریانات دینی ازبه دوران چ تاثیرگذا بر  چشم انداز 
اخت، چرا که از اهمیت برخوردار  ری نیز باید نگاهی اند زمامدا وه ی  شی

دند مت های متمرکز . بو ریخی با بازگشت به شیوه ی حکو این برش تا
هی پیشین و این بار با رنگ تند دینی غاز شد در زمان صفویانپادشا بدین .  آ

هان توانم از توان شا کم کم  ند گونه برخالف دوران سوم تمدن ایران که 
و ا تمرکز  فئودالیشیوه ی ملوک الطوایفی کاسته شد   جانشین آن گردید، ب

قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی در دست شاهان صفوی در باالی 
ری از دین برای . ساختار روبنایی، روبرو گشتیم ره گی در چگونگی به

ری اما، نوساناتی رخ داد ز دستگاه زمامدا دوران صفوی و . نگاهبانی ا
ز از جمهوری  و پرهی ده ی دین و سیاست  زی گستر هم آمی می، برش در  اسال

د و  پهلوی دوم  قاجار وسکوالریسم در ساختارهای اجتماعی، دوران زن
و سیاست گونبرش سازش نسبی میان دین  گونا ا درجات   و دوران کوتاه  ب

دی دین ساالران در  نفوذ سیاسی و اقتصا و رضاشاه، مقطع کاهش  رشاه  ناد
ری بودساختار زمامد   . ا
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ز درجه ی سکوالریسم آنان، به  ذشته ا مرکزگرای این دوران، گ حکومت های ت
گاه اجتماعی  و تکیه  ک و فاقد پایگاه طبقاتی  ه، غیر دمکراتی طور عمده خودکام
رشد پایدار و شتابان برای  ده ی  کنن و بنیان های مدنی کارآمد و تضمین 

ن، برای بخش بزرگی از افزون بر آ. جامعه ی واپس مانده ی ایران بودند
های  هنه ی سیاسی که جویای راه برون رفت از بن بست  دست اندرکاران پ

دی د-اقتصا گام و نداجتماعی بو غ که پیشرفتِ زیربناییِ چشمگیر، هم ، این آمی
ماند د پنهان  ر پس پرده ای از دو ها با . همزاد با نوگرایی روبنایی است، د تن

ها و دس ز همه ی آزمون  ره گیری ا تاوردهای پیشین و امروزین ایران و به
کنون و آینده، می  واقع بینانه برای ا اه و  جهان و دیدی بلند و دگرگون خو

دوار بود ایدار و شتابان امی وزایی و نوسازی و پیشرفت پ   . توان به ن
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هاپاره ای گی  ویژ سال گذشته پانصد تاریخی از     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دوران چهارم تمدن ایر های به  گی  ویژ رین  ز چشم انداز مهم ت می توان ا ان 
ری نیز نگاهی انداخت ان همراه بود با همبستگی .ساختار زمامدا غاز این دور  آ

گی چند صد ساله ران و مبارزه با پاشید هان صفوی . سیاسی ای دوره ی شا
ه سه برش بخش کرد وان ب دند، می ت برش . را که پرچم دار این همبستگی بو

نفوذ برجسته ی نخست با چیرگی گ رنشینی و  سترده ی فرهنگ چاد
کش های داخلی ری ها و کشا ان درگی  خارجی، برش دوم  وقزلباشان یا دور

ه یا برهه ی پیروزی عباس در هم آمیخت ر با زمامداری شاه    نسبیکه بیشت
های  هنه  ه ی پ دی در هم منده بر کوچنده و رشد کوتاه مدت اقتصا فرهنگ آر

دامپروری و پی و  ه وری و بازرگانیکشاورزی   برش سوم یا دوران ،ش
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و نظامی، ناتوانی  اقتصادی و سیاسی و فرهنگی  گسستگی  هم  و از  فروپاشی 
ذهبی ه ی م گاه های تنگ نظران دید و گرایش تند به  ر همسایگان  ر براب ایران . د

در این مرحله هنوز وزنه ی سنگینی در باختر آسیا بود و فاصله ی فرسنگی 
کشورهای رو به ص دنِبا    .  اروپا، نداشتنعتی ش

ناپذیر  می شود تجلی کوشش خستگی  را،  رشاه  اری ناد زمامد دوره ی کوتاه 
کشور و ایجاد یک بازار بزرگ تر  ری از هم گسستگی  ای جلوگی ایرانیان بر
منطقه ای ایران در باختر آسیا،  ملی و تالش برای پاسداری از جایگاه 

مود، برخال. ارزیابی کرد کوشش ن ف صفویان بازار ملی ایجاد کند نادر شاه 
د ره ای یو بنابراین از آمیزش دین با سیاست تا حدو ری کرد و در پا  خوددا

ه با کمک  احل مدیتران ر همگرای فرامرزی تا سو د بازا ای ایجا زمینه ها بر
د مانی، دست به اقداماتی ز از رویکردهای نادرشاه در شرایط . عث پاره ای 

ر نامطلوب داخلی و خارجی  ا اقدامات پبسیا می شود ب زه ترا،  ای مبار ر اول بر
ر خاور  زرگ ملی و منطقه ای د روسیه و ایجاد بازار ب با واپس ماندگی در 

ه کرداروپا  اگر چه او در زمینه ی بهبود کشاورزی و پیشه وری و . مقایس
ه پیش  و خراسان ب ، به ویژه در خاور ایران  هایی نیز و بازرگانی گام  صنعتی 

ه و برداشت، ولی ا و سیاست جنگ جویان ها در پرت شکر کشی لین دگرگونی 
در پی و جنگ های داخلی ویران کننده مله در های پی   و کشتارهای زیاد از ج

گینی داغستان و دهلی رنشینان سن  که هزینه اش بر دوش روستاییان و شه
ری نرسید 4(.می کرد، به برآیند چشمگی ره ی )10  دوران نادر بر خالف دو

دین ساالران بر ساختارهای نفوذ کاهش صفوی، تجلی  و اقتصادی  سیاسی 
  .اجتماعی بود

زند را که تنها بر بخشی از ایران فرمانروایی کرد، "وکیلی"دوران   کریم خان 
محلی ایرانی در دوران خلفای  های  کومت  می توان در پاره ای زمینه ها با ح

 ، ه در آن توان سیاسی و نظامی محدود مسان دانست ک ولی کوشش عباسی ه
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زندگی چشمگیر بود مالیات ها . برای سا و  ری ا دوره ی کوتاه زمامدا در 
زان کم گ کشاور ر  داران ب ر زمین  پاره ای ردید،کاهش یافت، از میزان فشا

گانی مورد  ذاری شدند، بازر های نوین پایه گ ، برخی کارگاه  د کرد صنایع رش
رفت، بخشی از شبکه ی آبیاری بازسازی  ر گ ر زمینه  و  دیدگرپشتیبانی قرا د

ری و به و ماری گام هایی شایسته و ی آموزشی و فرهنگی و هن ژه مع ی
ه شددر اشت زند، دوره ی مدارا میان دین و . خور امکانات آن روز، برد دوران 

ر دوران کریم خان، نقش بازرگانان هلندی و انگلیسی . سیاست بود اگر چه د
هنوز در ایران  ولی دولت  ذ آنان در ایران افزایش یافت،   چمبر ه ی کامل نفو

ده  مستقلی در برابر استیالگران اروپایی پیا و سیاست کم و بیش  ر نداشت  قرا
د ده و شهر . می ش این برش تاریخی را، می توان بیشتر تجلی چیرگی فرهنگ 

ر فرهنگ کوچ نشینی ارزیابی کرد، اگر چه نفوذ بزرگان چادرنشین  نشینی ب
دی ماعی، -در ساختارهای اقتصا کریم خان خود از میان آنان اجت از آنجا که 

ه می انداخت ر روند دگرگونی ها سای   .بود، ب
دستخوش  کوتاه کریم خان زند، ایران  ذشته از دوره ی  هیجده گ در سده ی 
و هم چنین زد  کننده ی همسایگان  ویران  ر پی و  ها و یورش های پی د جنگ 

د چا رنشینان به و خوردهای داخلی فئودال ها و نیز تاخت و تاز زیا د
مین های اسکان یافتگان گشت روستاها و . سرز در پی  بازتاب آن، ویرانی پی 

های  م  کشاورزی و سیست د  هنگفت به ویژه به اقتصا ها و آسیب های  شهر
رین مراکز . آبیاری بود کی از مهم ت ر اصفهان و کناره آن، ی برای نمونه د

ک به دو سوم روستاها در این برش، نزدی ران  و بی سکنه کشاورزی ای  ویران 
ز میان رفتند زها و موسسات آبیاری ا کاری ها و بندها و  د و سد   )411(.شدن

رهنگ  رشد نسبی ف ر جنوبی،  دوران قاجار برش چیرگی فئودال های شمالی ب
ری با خشونت، به ویژه در آغاز آن  گسترش پهنه ی زمامدا و  رنشینی  چاد

لی را، می توا. بود زه ی تسلط فئودال های شما ن از جمله در توان انگی
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رآمدهای   از محل بازرگانی با روسیه و مطلوباقتصادی باالتر آنان که با د
ره گیری از جاده های  کاروان رو شمالی و بندرهایبا به ر درآمد   دریای پ

وند داشت، جستجو کرد های . خزر پی وبی پس از ویرانی  در سرزمین های جن
های دراز داخ و جنگ  لی، علیرغم کوشش های کریم ناشی از یورش افغان ها 

رهایخا ز بند وستد کاالها ا  خلیج فارس، وضع منطقه به خوبی ن زند و داد 
گشت در آغاز آن، بر . دوران پیش از افغان ها باز ن ژه  دوران قاجار به وی

گشت به شیوه ی  ر و زند، تجلی باز خالف دوره ی صفوی و افشا
ری مرکزگریزِ اگر یک . ان بود دوره ی سلجوقیکشورداری و زمین دا

اند که  مامدارانی خو را ز لمانی، سلجوقیان  در دورانی کوتاه به "ایرانشناس آ
ر اشغال  ک نگارنده ی "بیشترین سود در سرزمین زی د چشم دوختند، ی  خو

هره ای دید که ایران را  ان، فتحعلیشاه را چ ر خود به ایر در جریان سف اروپایی 
ملک اس" دت اجاره ات به چشم  ه م ری ک علوم نیستیجا 4(.ت می نگریس"ش م 13-

4 مین ها به شیوه ی ) 12 ران، واگذاری ز ا چیرگی فرهنگ چادرنشینی بر ای ب
و به  کزی و دیوانی کاسته شد  ز نظارت مر و موروثی گسترش یافت و ا تیول 
ده  محمد خان پشتیبانی کر د ترکمانان که از آغا  مانن پاره ای از چادرنشینان 

دند، سرزمین های تازه واگ گردیدبو 41(.ذار  4(   
ان پادشاهی ناصرالدینشاه، تجلی 19نیمه ی دوم سده ی  دور ژه   و به وی

در این . فئودالی بود-فروپاشی نظام فئودالی و سستی روابط پدرساالری
م به گام رشد کرد و همزمان با آن حضور  دوره مناسبات سرمایه داری گا

از راه داد و ستد بازرگانی و سپس اری کشورهای استعماری   سرمایه گذ
از آن جا که کوشش برای بازسازی اقتصادی از . مستقیم، گسترش یافت

ر فاسد د دربا الی، مانن نع فئود  بافت ،سوی بورژوازی نوین با موا
رنشینی گانه پدرشاهی-چاد کشورهای بی واپس گرا و دخالت های  روحانیون   ،

نوگرایان  رویکردهای  از سوی از یک سو، و ناروشنی ها و ناکارآمدی های 
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رهایی از بند واپس ماندگی بیانجامد ، روبرو بود، این روند نتوانست به  . دیگر
های خارجی،  بستن پیمان نامه های نابرابر، واگذاری امتیازات به شرکت 
و نظامی، ایران را  ورود روز افزون کاالهای خارجی و شکست های سیاسی 

ه مستعمره و ورشکسته بدل کرد ک کشور نیم می توان گمان کرد . عمال به ی
ان صفوی دور مانند  دوره ی (که در صورت ادامه ی زمامداری آرمندگان 

عباس و تالش های دوران نادر شاه و زند، به جای تسلط دوباره ی ) شاه 
ری چادرنشینان رها(زمامدا ری با )قاجا د جایگزینی مناسبات سرمایه دا راین ، ف

و رفورم ها م مقام ها و امیر شتاب بیشتری در ایران به پیش می رفت  ی قائ
رشد پیدا می کردند ری برای  مساعدت رها زمینه های  مان قاجار . کبی دود

دیگرگونی  ای  دین و سیاست بود و علیرغم پاره  دوران آشتی نسبی میان 
گ در  های نوین در نهادهای روبنایی، دین ساالران به ویژه روحانیون بزر

د زمین داری و بازرگانی و داد ری و آموزش، نقشی پهنه هایی مانن گست
د ملک. برجسته داشتند مندانی مانن ده نبود که اندیش و مرج مبیهو  خان هرج 

ا برآیندی از کارهای  د در این برش ر ر و چند نفری مالی "موجو طایفه قاجا
عور مق بیش کاتشان تحت غرص" می دانست که "اح ع حر بهیچ " و  بود"جمی

4(." نبود"چیزشان اطمینان 15(    
ده ی دوره ی زمام ریده ش وان ادامه ی فرایند ب داری رضا شاه را می ت

پیشین، همانا چیرگی فرهنگ آرمنده بر کوچنده و خاصه برش پیروزی 
دی رژوا-اقتصا زمینداران بر اشرافیت فئودال و بزرگان -سیاسی بو

اپس گرا، ارزیابی کرد رنشین و روحانیون و بدین گونه سیستم تیول . چاد
مروزین که داری والیتی و موروثی قا استانداری ا کنار و سیستم  جار بر

دستاوردهای نوین  بازسازی نوین ساتراپ های کهن و انطباق آن با 
د باختر بودبورژوازی و متمرکز، -دستگاه دولتی. ، جانشین آن ش نظامی تازه 

اری  بورژوایی، تامین کننده امنیت و مالکیت سرمایه د مجری قانون و حقوق 
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تیسم وابسته به شاه و یک ارتش غیر چادرنشین و استوار بر یک بوروکرا
4(.بود 16(    

ه که  ژوایی باستان گرایان ز یک سو بر اندیشه های بو بوروکراتیسم نوین ا
نقالب مشروطه داشت، پای می فشرد و از سوی  ریشه در دوران قاجار و ا
دی،  و الحا ز جریانات رفورمیستی  م ا ر مستقی ه گونه ی مستقیم و غی دیگر ب

کا روحانیون، مانند برای  ذ سنت گرایان و  الحاد کسروی و پاکدینی هش نفو
و گرایش ر کنار کمونیسم ، زرتشتی هایشریعت سنگلچی و عرفان فروغی   د

زیس 41(. پشتیبانی میکردتی اری  )7 وین که به ویژه پس از استو روبنای ن
رفت و نسبتا سکوالر عمل کرد،  ه گ دستگاه زمامداری از دین ساالران فاصل

دن کشور، علیرغم حضور مناسبات به ر شد نیروهای مولده و صنعتی ش
  . کهن فئودالی، شتاب بخشید

مان بود با افزایش نقش نفت در اقتصاد ایران و آغاز  دوران رضا شاه همز
لی ه تولید تک محصو کشور ب ه ی کشانده شدن اقتصاد  دوره ی او . پروس در 

ع مناسبات نابرابر پیشین با کشورهای صن گرچه در  تی، به ویژه زیر تاثیر ا
انحصار دولتی در بازرگانی برون مرزی، دگرگونی های مثبتی رخ داد، ولی 
نفت و  ه ی  در پیش گرفتن سیاست کم و بیش سازشکارانه، خاصه در زمین با 
هایی  ، رویکرد استعماری نجام میان کشورهای  نیز مانورهای سیاسی بی سرا

گران و دستیا هت قطع نفوذ استعمار بی به استقالل همه سویه، جدی در ج
نگرفت د پایگاه . صورت  ره ای کوشش ها، فاق وین علیرغم پا بورژوازی ن

کننده ی  طبقاتی و تکیه گاه اجتماعی و بنیان های مدنی کارآمد و تضمین 
ای جامعه ی واپس مانده ی ایران  ر و شتابان، بر عی و رشد پایدا ثبات اجتما

ژیم رضا شاه نسبت ب. بود این وجود ر د رضا شاه با  محم ر و  مت قاجا ه حکو
رخوردار بود واری بیشتری ب ز است ر پایان کار خود، ا ده نبود که . د بیهو

رضا  مشروطه و محمد  انقالب  در پی  ر که  ر خالف شاهان قاجا ری او ب زمامدا
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گون شدند، نه در نتیجه ی فشار از  شاه که در پیامد یک جنبش همگانی سرن
غال ایرا روهای خارجیدرون، بلکه به دنبال اش پایان ) متفقین(ن از سوی نی

رسایی های روبنایی، سیاست های . یافت زون بر نا اف ره ی رضاشاه  در دو
کردن کشور ناروشن و غیر هدفمند  و به ویژه برنامه های صنعتی  دی  اقتصا
ه ی  ه پروس میاب جهان سوم ک کشورهای کا و با رویکردهای اقتصادی  دند  بو

  . داشت وجوده بودند، فاصله ی زیادیواپس ماندگی را پشت سر گذاشت
و اصالحات ارضی،  زین  ز تنش های آغا ذر ا دوران محمد رضا شاه پس از گ
کامل  مایه داری، فروپاشی  گی همه سویه ی مناسبات سر برش چیر
دالیسم، رشد شتابان بورژوازی دولتی و نیمه دولتی و خصوصی و  فئو

و تنگ شدن با رشی مالی  الیگا ها و  زارهای سنتی، ایجاد بازار پیدایش انحصار
ر نشینی، نابودی اقتصاد پدرشاهی  بزرگ ملی، رشد خیره کننده ی شه
ه گونه ی گسترده به تولید تک  کشانده شدن اقتصاد ایران ب و  رنشینی  چاد

درآمدهای نفتی بود ژه پس از افزایش  شاخص های رشد . محصولی، به وی
دی ر -اقتصا رضی و خاصه د رفتن اجتماعی پس از اصالحات ا رتو باال  پ

ایع، ایجاد رشته های نوین و  د صن ر زمینه هایی مانند رش دالرهای نفتی، د
، اصالحات اجتماعی و بهداشت ، )و نه سیاسی(مدرن تولیدی، بهبود آموزش 

ده ی گذشته کم  رسایی های جدی، در دو س افزایش درآمد ملی، علیرغم نا
ده ی آن به رشد شتابان اقتصادی اما به دلیل وابست. نمونه بود گی گستر

و در برابر انحصارهای  مود  کننده و ناپایدار می ن صادرات نفت، بسیار ش
ناتوانی جدی داشت  شاه از یک سو رژیماز آن جا که . نفتی و غیر نفتی 

ا کشورهای  و ساخت و پاخت ب می  زاییده ی سرکوب یک جنبش بزرگ مرد
د ابزارهای کارای سازم ز سوی دیگر فاق ه ای سرمایه داری و ا و اندیش انی 

، در برابر  و طبقات گوناگون اجتماعی بود زی  ژوا میان بور برای ایجاد پیوند 
رفورمیست ها و دمکرات ها و  د سنت گرایان و  مانن مخالف  جریانات 
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ه پذیر  انقالبیون از درون و دخالت های انحصارهای جهانی از بیرون، ضرب
ه در پهنه ی. بود ری رضا شاه، چ  سیاسی و چه در برش پایانی زمامدا

وژیک، با دوران رضا شاه  اشتگستره ی ایدئول شاه همگام با . تفاوت هایی د
زارهای سرکوب پیشین،  افزایش توان مالی دولت، افزون بر بهره گیری از اب

لفین  از یک مال بخش بزرگی از مخا د و ع ده کر سو سیستم تک حزبی را پیا
دیگر  ا تضعیف منفعل را به واکنش جدی واداشت و از سوی  مان ب همز

و روحانیون، از پشتیبانی از  عی بازار سنتی  اجتما دی و  موقعیت اقتصا
دوران رضاشاه،  ر اسالمی، بر خالف  میستی و الحادی و غی رفور گرایشات 

دولتی تازه ای -شاه بیهوده کوشید نه تنها ارگان های اسالمی. پرهیز کرد
هادهای سنتی پیشین س"سپاه دین"مانند  ازد، بلکه به تطمیع  را جانشین ن

ان بخشید ز تو 4(.روحانیون روی آورد و گروهی از آنان را نی 18(   
ز هم تنگ تر کرد رژیم را با ماعی  در اتخاذ این سیاست . این فرایند پایگاه اجت

ر سال های هایرشد گرایش   و1953 تا 1941  چپ در جامعه به ویژه د
ه دین و نیز و مقابله با آن ازجریان نوین چپ در دهه ی پنجاه   راه تکیه ب

در جریان  ز نیروهای مذهبی از محمد رضا شاه  و پشتیبانی بخشی ا ری  همکا
ه جنبش ملی کردن نفت، نقش بازی کرد ر علی او ب گونه . ندمبارزه ی  بدین 

مالی ان یا سرمایه داری  -بورژوازی رو به رشد دولتی و غیر دولتی ایر
وین و همپیوند با سرمایه ی جهانی ک ه دارای خصوصیات صنعتی ن

اقتصادی که با نوسانات  انحصاری نیز بود، با پیدایی نشانه های بحران 
وند داشت، به دلیل  دی پی د اقتصا رآم دهای نفتی و برنامه ریزی های ناکا درآم

گاهگستردهنداشتن پایگاه طبقاتی  ر ا اجتماعی و تکیه  های ستوا  و نبود بنیان 
کننده ی عنوی بایسته و تضمین  عی بورژوایی، با مادی و م  ثبات اجتما

انجامتکانهای دید و سر ران نفت و    جدی روبرو گر به ویژه با شرکت کارگ
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های نفتی و  لوله های نفتی و حوزه  هی کارکنان پاالیشگاه ها و خطوط  همرا
ر مرکزی صنعت نفت،  و کارکنان دفت   )419(.فرو پاشیدتعمیرگاه ها 

می را پس از گذار از سال های انقالب، می توان تجلی جمهوری اسال  نخست 
مایه  ر سر ر سنتی ب گی بورژوازی بازرگانی و خرده بوژوازی و بازا چیر

دوران شاه ارزیابی کرد-داری مالی ر فرایند . صنعتی  ان"د  و "عبور از بحر
اقتصادی و  هنه های  ز پ رقیبان ا راندیشان و مخالفین و  کنار گذاردن دگ

ری دین ساالرانِ ه رهب عی ب ، روبنای پیشین "خط امامی" سیاسی و اجتما
، نیروهای  دی و در پی کنش و واکنش های چن ر دگرگونی ژرفی گردید  دچا
مانند آموزش و  ره های سنتی خود  گست ها بر  می نه تن واپس گرای اسال
ز دهه ها دوباره چیره شدند، بلکه حضور آنان در همه ی  گستری پس ا داد

و غیردولتی با شت ها و نهادهای دولتی  گونه . اب گسترش یافتسازمان  بدین 
ری شاه در مورد  مامدا غاز شده از دوران نادرشاه تا پایان ز پروسه ی آ
اقتصادی و  کاهش گام به گام نفوذ روحانیون در پهنه های سیاسی و 
های دوران صفوی  هایی از دگم گرایی  ه  دچار ایست شد و نشان اجتماعی، 

کار گردید استقر. آش ای جنگ و همزمان با  ار سیستم انحصارگرایانه در دراز
گانی"والیت فقیه" دینیِ-ی سیاسی های -، بورژوازی بازر سنتی شاهرگ 

ک مرکزی را  داخلی و خارجی و بان رت نفت، بازرگانی  وزا ا  دی، همان اقتصا
رفت کنترل گ ر  42(.زی در این راستا همراه با جابجایی گسترده ی مالکیت  )0

رخانجات و بانک ها و موسسات از بخش خصوص ی پیشین به بخش کا
نسبت به گذشته باز هم بزرگ تر شد زون بر . دولتی، دستگاه بوروکراتیک  اف

مجلس و دولت به کار  دی که مستقل از  توانمن و  ها و بنیادهای نوین  آن، نهاد
مایه . می پرداختند، تشکیل گردید برآیند این دگرگونی ها، افزایش توان سر

گانی، رشد اقتصاد وارداتی و ا اری بازر واسطه ای، کاهش رشد د گلی و  ن
روسه ی رشد اقتصادی  دی در پ سرمایه گذاری های صنعتی و ایست ج
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ری بازرگانی. ایران بود مالی-چیرگی سرمایه دا -سنتی بر سرمایه داری 
رشد تمامی . ت نمایان کردعصنعتی، تاثیر خود را به ویژه در بخش صن

می، علیرغم شاخص های مهم صنعتی در دوران زمامداری جمهوری اسال
ر از سال های دهه ی  رات نفت، کمت ز صاد دهای باالی به دست آمده ا درآم

 تا 1980ی تنها در فاصله ی سال هابدین گونه که برای نمونه . پنجاه بود
ه 2003 رآمدهای نفتی میلیارد دالر  360 مجموعاَ نزدیک ب های از د ر بخش  د

گینی ساالنه  ک بهگوناگون هزینه شد، یعنی میان  این در . میلیارد دالر16 نزدی
می تا  اسال کار آمدن جمهوری  نفتی ایران پیش از روی  د  رآم د که د حالی بو

رای نمونه در سال 2 ساالنه زیر 1972سال   تنها در 1967 میلیارد دالر و ب
د دالر قرار داشت م میلیار   .مرز نی

می و نیمه نظامی ه رشد نهادهای نظا نوین، می توان ب ری  گی زمامدا  و از ویژ
ره  اشا دهای اقتصادی نسبت به گذشته،  ر آنان در فراین حضور گسترده ت

ملی مانند جنگ هشت ساله، . کرد د در عوا انگیزه های آن را، می شو
ار کودتای سال اری 1953 پیشگیری از تکر ه د ، تحریکات کشورهای سرمای

ژه در سال های کنونی انان و زنان ،در منطقه و به وی افزایش اعتراضات جو  
انشجویان، جستجو کردو  در ارتباط با انحصارهای بین المللی . کارگران و د

ماتیست ها و اصالح طلبان و  پراگ ه در دوران  ماری، چ و سیاست های استع
کردن خواست  هت پیاده  ها، در ج رغم همه ی ادعا چه در دوره ی تندروان، علی

مان تجارت جهانی  هانی و صندوق بین المللی پول و ساز از یک های بانک ج
منطقه و توان  و از چشم انداز دیگر در خدمت به میلیتاریسم در  چشم انداز 
هانی، گام  هار سرمایه داری ج بخشی انحصارهای نظامی و جناح های 

زی مالی. برداشته شد ذشتهبازرگانی نوین که همانند -بورژوا  در سایه ی گ
د گرایش هایانباش از خو ه های کالن  نیز بروز ت سرمای ری  می دهد،  انحصا

گاه طبقاتی  داشتن پای ران پیشین به دلیل ن  و تکیه گاه گستردهچون زمامدا
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های بایسته و و نباستواراجتماعی  کننده یود بنیان ها و ارگان    تضمین 
های ورژوایی و حضور گرایش  و وابستگی به ثبات اجتماعی ب ده   واپس مان

ه از بیرون، شکن د تک محصولی نفتی، چه از درون و چ ده استاقتصا   .ن
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 149، صفحه 1377

زنا-دنیای اقتصاد  29 ل  رو یران، تهران سا ر 5، 2003مه ا وامب   ن
30 Brentjes, Burchard - Bauern, Mullas, Shah insc hahs           

Le ipzig  1972, pp.21-22 
31         Cassin,  Ele na  u sw. - Das Ende des 2. 

Jahrtausend sFran kfurt 196 6, pp. 37-38 
ران -سازمان میراث فرهنگی  32 ته ریخ ایران،  200 تا  31 ، صفحه 3

رین کوب، عبدالحسین  32-1 م، تهران -ز ز اسال یران، ایران قبل ا م ا ریخ مرد  تا
 72، صفخه 1379

ندر 33 علی دهباشی یاسک ریکی هزاره ها، تهران -، ایرج به کوشش   در تا
5، صفحه های 1377 1-48 

ر میخایلویچ  34 ریخ ماد، تهران -دیاکونوف، ایگو  گردآوری از 1379 تا
9های صفحه  6 

، صفحه های  35 9-97پیشین 6 
36 .       Lad umer, Ulrich - Mullahs und Mita llurgen , Hambu rg 

2004 ,Die Zeit 12.  Feb 
37          Brentjes, Bu rchard  - Bauern , Mul las, Sha hin schahs  

Le ipzig  1972, pp.29-30 
ندر 38 علی دهباشی یاسک ریکی ه-، ایرج به کوشش  ر تا زاره ها، تهران  د

7، صفحه های 1377 2-71 
اسی -آریان پور، امیر حسین  39 و - زمینه جامعه شن رن  رگرفته از آگ ب  ب

 در بستر تاریخ ایران
 

308

وف، تهران  1نیم ک   206، صفحه 380
ندر 40 علی دهباشی یاسک ریکی هزاره ها، تهران -، ایرج به کوشش   در تا

 8، صفحه 1377

ر میخایلویچ  40-1 ریخ ماد،-دیاکونوف، ایگو -172 صفحات 1379 تهران  تا
18 0 

وی، خسرو  41 اسی روستای ایران، تهران -خسر 1  جامعه شن 376 
 5-2صفحات 

ر میخایلویچ  42 ریخ ماد، تهران -دیاکونوف، ایگو  175 صفحه 1379 تا
وی، خسرو  43 اسی روستای ایران، تهران -خسر 1  جامعه شن 376 

 5صفحات 
م  44 وود، ابراهی وستا، تهران -پوردا  85، صفحه 1364 ا
ران -مالکوم، جان  45 ته ردان اسماعیل حیرت،  رگ ران، ب ، 1362 تاریخ ای

 24صفحه 

ری، ذبیح اهللا  46 وید، تهران -منصو زمین جا 13 سر نخست صفحه 84 لد  ، ج
ناگون  های گو

تل  47 ری، پرویز نا تهران صفحه -خانل فارسی،   162 تاریخ زبان 
رین کوب، عبدالحسین 48 رن سکو-ز 1، صفحه 1358ت، تهران  دو ق 3  

زیری، عبداهللا  49 ز -و وا 1 فارسی شوشتری، اه 36  8، صفحه 4
ران -سازمان میراث فرهنگی  50 ته ریخ ایران،  200 تا  18 ، صفحه 3
ر میخایلویچ  51 ریخ ماد، تهران -دیاکونوف، ایگو  142 صفحه 1379 تا
ری، احسان  52 ران  جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ای-طب ران، ته

 13، صفحه 1358
53 Brentjes, Burchard - Bauern, Mullas, Shah insc hahs           

Le ipzig  1972, pp.23-24 
ران -مالکوم، جان  54 ته ردان اسماعیل حیرت،  رگ ران، ب ، 1362 تاریخ ای

 24صفحه 

55 Zimmermann , Wo lf usw. - Die Altorie ntal ischen Reiche 
Fran kfu rt  19 67, p. 16 
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ر میخایلویچ  56 ریخ ماد، تهران -دیاکونوف، ایگو  صفحه های 1379 تا
13 4-124 

56a  صفحه ، 12پیشین 1 

، صفحه های  57 1-140پیشین 09 
، صفحه  58 27پیشین 9 
، صفحه  59 34پیشین 1 
60 Be ngsto n, Prof. Dr. Hermann uws.  - Griechen und Pe rser, 

Die Mittelmeerwelt im  Alte rtum,  Frankfu rt 19 82 p. 14 
ری، احسان  61 ران -طب  جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، ته

1، صفحه های 1358 3-15 
م  62 وود، ابراهی وستا، تهران -پوردا  1-6، سرآغاز و صفحه های 1364 ا

ندر، ایرج به کوشش علی دهباشی  63 ریکی هزاره ها، تهران -اسک  در تا
 257 , 255 , 189 , 172، صفحه های 1377

، صفحه های  64 2-276پیشین 59 
ر میخایلویچ  65 ریخ ماد، تهران -دیاکونوف، ایگو  صفحه های 1379 تا

14 0-120 
ندر، ایرج به کوشش علی دهباشی  66 ریکی هزاره ها، تهران -اسک  در تا

 257 , 255 , 189 , 172، صفحه های 1377
67 Norden, Jo hn usw. - Die antiko lonialen Kämpfe der 

Völke r Afrika, Asiens und Late inamerika, Berlin 198 9, p. 
27 

ری، احسان  68 ران -طب  جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، ته
 15، صفحه 1358

1 تاریخ ایران، تهران -شاملویی، حبیب اهللا  69 5-66، صفحه های 347 9 
یف، آ 70 داما ردان خ ب–. دان رگ ، تهران  ب ریخ سیاسی هخامنشیان هاری، تا

 85، صفحه 1381
71 Be ngsto n, Prof. Dr. Hermann uws.  - Griechen und Pe rser, 

Die Mitte lmeerwe lt im  Altertum, Fran kfu rt  1982 pp. 343-
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3 45 
ران صفحه -کریستین سن، آرتور  72 ته ر زمان ساسانیان،  ران د 17 ای 4 

73 Herodot - Herodot Historien, Deutsche Gesamtausgabe   
Stuttgart 1969, p. 63 

74 Bengston, Pro f. Dr. Herman n - Die Mittelmeerwelt im   
Altertum I,  Fra nkfu rt 1982, p.23 

75 Be ngsto n, Prof. Dr. Hermann uws.  - Griechen und Pe rser, 
Die Mitte lmeerwe lt im  Altertum, Fran kfu rt  1982 pp. 343-

3 45 
ردان ا-دورانت، ویل  76 اریخ تمدن، برگ م، ع.  ت را آریان پور، . ح.پاشایی، ا. آ

ل  13تهران سا  412، جلد نخست صفحه 65
77  Herod ot - Herod ot Historien,  Deutsche  Gesamtausgabe  

Stuttgart 1 96 9, p. 223 
ر میخایلویچ  78 ان، برگردان ک-دیاکونوف، ایگو ران کشاور.  اشکانی ز، ته

 10 صفحه 1378
79                Grimal,  Pie rre - Die Mittelmeerwelt im Alte rtum 

III,Der Aufbau des Römischen Reiches, Frankfurt 198 2, p . 
3 04 

نیا، حسن  80 ران -پیر ران پیش از اسالم، ته 17، صفحه 1379 تاریخ ای 3 

رایش محم-مجمل التواریخ و القصص  81 وینی، تهران  به وی ، 1309د قز
 32صفحه 

رس  82  494، صفحه 1379 تاریخ ایران، تهران -سایکس، پ
ر میخایلویچ  82-1 ان، برگردان ک-دیاکونوف، ایگو ران .  اشکانی کشاورز، ته

1-21 صفحه های 1378 0 

وسیکا، ن 83 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته
 55، صفحه 1352

ری، احسان  84 ران -طب  جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، ته
 18، صفحه 1358

85                 Grimal, Pierre  - Die Mitte lmeerwelt im  Al tertum 
III,Der Aufbau des Römischen Reiches, Frankfurt 1 982 , 

pp. 311-313 
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ران اشکان-شایگان، حسن  86 ر دو طبقان د ولت و  -ی، اطالعات سیاسی د
ره   104، صفحه 145-146اقتصادی شما

87  Herod ot - Herod ot Historien,  Deutsche  Gesamtausgabe  
Stuttgart 1 96 9, p. 225 

نیا، حسن  88 ران -پیر ران پیش از اسالم، ته 17، صفحه 1379 تاریخ ای 6 
89                Grimal,  Pie rre - Die Mittelmeerwelt im Alte rtum 

III,Der Aufbau des Römischen Reiches, Frankfurt 198 2, p . 
3 03 

رس  90  500، صفحه 1379 تاریخ ایران، تهران -سایکس، پ
وسیکا، ن 91 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 58، صفحه 1352
م، تهرا-تفضلی، احمد  92 یران پیش از اسال  75ن صفحه  تاریخ ادبیات ا
 125 سبک شناسی، تهران صفحه -بهار، محمد تقی  93
نیا، حسن  94 ران -پیر ران پیش از اسالم، ته 17، صفحه 1379 تاریخ ای 9 
وسیکا، ن 95 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 54، صفحه 1352
، تهران  96 ا بعد ردک ت 1رییس نیا، رحیم، از م  27-27ه های ، صفح358
وسیکا، ن 97 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 54-59، صفحه 1352

رس  98  530، صفحه 1379 تاریخ ایران، تهران -سایکس، پ
وسیکا، ن 99 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 59، صفحه 1352
ری، احسان  100 ران  جهان -طب بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، ته

 18، صفحه 1358
نلسون  101 وری ساسانی، سایت -فرای، ریچارد   تجارت در امپراط

یکا  وپدیا ایران  انسکل
وسیکا، ن 102 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 86، صفحه 1352
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م 103 رگردا-. موله،  باستان، ب ران  تهران . ن ژ ای زگار،   21،  صفحه 1372آم
وسیکا، ن 104 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 130، صفحه 1352

 79پیشین صفحه  105
106 Thoraval, Yves -Lexiko n der islamisc hen Kultu r, Hamburg 

2005, p p. 7-9 
وسیکا، ن 107 ردان ک تاریخ ایران-و همکاران . پیگول رگ ران . ، ب کشاورز، ته

 92 و 79، صفحه های 1352
 78-82پیشین صفحه های  108
10پیشین صفحه  109 4 
یران، تهران -نوپان، مهرالزمان  110  وجه تسمیه شهرها و روستاهای ا

 20، صفحه 1365
وسیکا، ن 111 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 105، صفحه 1352
رس  112  636، صفحه 1379 تاریخ ایران، تهران -سایکس، پ

6 و 637پیشین صفحه های  113 40 
54پیشین صفحه  114 0 
63پیشین صفحه  115 9 
وسیکا، ن 116 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 71، صفحه 1352
52، صفحه 1379ران رییس نیا، رحیم، آذربایجان در سیر تاریخ، ته 117 3 

وسیکا، ن117-1 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته
 23، صفحه 1352

و مردم  118 ره -دانش  ران 2 و1 شما 138، ته  90، صفحه 1

، تهران  -علمداری، کاطم  119 ند عقب ما 138 چرا ایران   305 ، صفحه 0
م در ای-. ب.پطروشفسکی، ا120-1 کشاورز، آلمان  اسال ، برگردان  1ران 998 ،

4صفحه های  7-43 
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ز عهد اسالمی تا دوره -صفا، ذبیح اهللا 120-2 ران از آغا ات در ای اریخ ادبی  ت
1سلجوقی، تهران  4-44، صفحه های 378 1 

121 Se tke r, Andreas u sw. - Welt- und  Kultu rgeschichte, 
Hamburg 2004, p.7 

کشاورز، آلمان  اسال-. ب.پطروشفسکی، ا 122 ، برگردان  1م در ایران 998 ،
 71صفحه 

123 Brentjes, Burchard - Bauern, Mullas, Shah insc hahs           
Le ipzig  19 72, p. 69 

رس  124  7، صفحه 1379 تاریخ ایران، تهران -سایکس، پ
74پیشین صفحه  125 5 
رین کوب، عبدالحسین  126 یران، ایران بع-ز م ا ریخ مرد م، تهران  تا ز اسال د ا

 549، صفخه 1379

رین کوب، عبدالحسین 127 رن سکوت، تهران -ز  316، صفحه 1358 دو ق
وسیکا، ن 128 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

26-271، صفحه های 1352 9 
129          Brentjes, Bu rchard  - Bauern , Mul las, Sha hin schahs  

Le ipzig  19 72, p. 75 
وسیکا، ن 130 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 275، صفحه 1352
2پیشین صفحه های  131 81-280 
32پیشین صفحه  132 6 
133          Brentjes, Bu rchard  - Bauern , Mul las, Sha hin schahs 

Leip zig 1972 , p.  82-86 
اریخ ایران، تهران  -آشتیانی، عباس  134 1ت 37  358، صفحه 9
م-جوینی، محمد  135 ویرایش  وینی، تهران .   قزوینی، تاریخ جهانگشای ج

8، صفحه های 1385 1-80 

اریخ ایران، تهران -آشتیانی، عباس 135-1 1 ت 37  382، صفحه 9
رس  136  147، صفحه 1379 تاریخ ایران، تهران -سایکس، پ
137 Bollack, Jean u sw. - Ze ntra lasien, Frankfurt 1966 p .126 
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138   Bren tje s, Burchard - Baue rn, Mulla s,  Shahin schahs         
Le ipzig  19 72, p. 85 

رس  139  160، صفحه 1379 تاریخ ایران، تهران -سایکس، پ

140          Brentjes, Burchard - Bauern, Mullas, Shahinsc hahs ,
Le ipzig  19 72, p. 88 

141                       Bo llack, Jea n u sw. - Zen tralasien, Frankfurt 
1966, p .16 4 p. 174 

، منوچهر  142 وست 1 شاه اسماعیا اول، تهران -پارساد  52، صفحه 375
وسیکا، ن142-1 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 169، صفحه 1352
ردان ر- گیمن، دوشن 143 رگ باستان، ب نجم، صفحه های .  دین ایران  -19م

1 8 
144 Se tke r, Andreas u sw. - Welt- und  Kultu rgeschichte, 

Hamburg 2004, p.8 
145 Hammelmann , Iris -Geschic hte  des Mitteral ters, Mü nchen 

20 06,  pp.5-17 
رد  146 عثمانی، ب-لوییس، برنا وری  ول و تمدن امپراط بهار، . رگردان م استانب

های 1365تهران   68 و 44 و 18، صفحه 
کشاورز، آلمان -. ب.پطروشفسکی، ا 146 ، برگردان  م در ایران 1 اسال 998 ،

 362صفحه 

رین کوب، عبدالحسین  147 ، صفحه 1362 ارزش میراث صوفیه، تهران -ز
7 6 

یران، تهران صفحه -نفیسی، سعید  148 ر ا  101 بهاییان د
وسی 149 ردان ک-و همکاران . کا، نپیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 162، صفحه 1352
16پیشین صفحه  150 4 
18پیشین صفحه  151 4 

18پیشین صفحه  152 5 
ری، احسان  153 ران -طب  جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، ته

  در بستر تاریخ ایران
 

315

 31، صفحه 1358
عباس  154 ایه داری، -ولی،  رم ، . برگردان ح ایران پیش از س شمس آوری

 235صفحه 

وسیکا، ن 155 ردان ک-و همکاران . پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته
 185، صفحه 1352

وی، خسرو  156 اسی روستای ایران، تهران -خسر 1  جامعه شن  صفحه 376
5 4 

63پیشین صفحه  157 9 
وسکی، آ 158 رگردان ک-همکاران .. م.یاکوب ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

23-236، صفحه های 1352 9 
ران -صادقی، جغفر صادق  159 ان، ویراش متن، ته ریخ سیست 13 تا 73 ،

 7-9صفحه های 
وسکی، آ 160 رگردان ک-همکاران .. م.یاکوب ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 245، صفحه 1352
ر جعفر شعار، تهران صفحه -نظام الملک  161 است نامه، کا  36 سی
برگردان ک-و همکاران . پ.پطروشفسکی، ای 162 کشاورز، .  تاریخ ایران، 

 282، صفحه 1352تهران 

اریخ معاصر ایران، تهران -بیگدلو، رضا  163 ، 1380 باستانگرایی در ت
 30صفحه 

رگردان ک-و همکاران . پ.پطروشفسکس، ای 164 کشاورز، .  تاریخ ایران، ب
های 1352تهران  44، صفحه  9-477 

لیال  165 راز،  و سرف ظام الدین  دی، تهران -فقیه، ن اسی اقتصا  اطالعات سی
20-210شماره   136، صفحه 9

وسکی، آ 166 رگردان ک-همکاران .. م.یاکوب ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته
24-243، صفحه های 1352 1 

وا، ل 167 روی ران . و.است ک-و همکا اریخ ایران، برگردان  ، تهران .  ت کشاورز
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29-350، صفحه های 1352 7 
ری، احسان  168 ران -طب  جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، ته

 32، صفحه 1358

برگردان ک-و همکاران . پ.پطروشفسکی، ای 169 کشاورز، .  تاریخ ایران، 
 397، صفحه 1352تهران 

36پیشین صفحه  170 4 
36پیشین صفحه  171 3 
وسیکا، ن 172 ردان ک-ن و همکارا. پیگول رگ ران .  تاریخ ایران، ب کشاورز، ته

 159، صفحه 1352
17پیشین صفحه  173 5 
18پیشین صفحه  174 1 

رگردان ک-و همکاران . پ.پطروشفسکس، ای 175 کشاورز، .  تاریخ ایران، ب
های 1352تهران  46، صفحه  9-468 

34پیشین صفحه  176 9 
پل 176-1 رگ-آمیر،  ح، ب وت حسن صبا لم وند ا ری، تهران . ردان ذ خدا منصو

 232 و 64، صفحه های 1370
ری، احسان  177 یران، -طب ر ا زایش سرمایه داری د  فروپاشی نظام سنتی و 

کهلم  2، صفحه 1354است 2  
نیا، حسن  178 ران ، تهران -پیر 13 تاریخ ای   560-565، صفحه های 79
برگردان ک-و همکاران . پ.پطروشفسکی، ای 179 کشاورز، .  تاریخ ایران، 

 472، صفحه 1352تهران 
نیا، حسن 179-1 ران ، تهران -پیر 13 تاریخ ای  567، صفحه های 79
برگردان ک-و همکاران . پ.پطروشفسکی، ای 180 کشاورز، .  تاریخ ایران، 

های 1352تهران  47، صفحه  4-471 
1 تاریخ ایران، تهران -شاملویی، حبیب اهللا  181  581، صفحه 347
کشاورز، آلمان -. ب.کی، اپطروشفس 182 ، برگردان  م در ایران 1 اسال 998 ،
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3-373صفحه های  71 
رین کوب، عبدالحسین  183 ، صفحه 1362 ارزش میراث صوفیه، تهران -ز

9 8 
نیا، حسن  184 ران ، تهران -پیر 13 تاریخ ای  570-571، صفحه های 79
کشاورز، آل-. ب.پطروشفسکی، ا 185 ، برگردان  م در ایران 1مان  اسال 998 ،

 395صفحه 
عباس  186 ایه داری، برگردان ح-ولی،  رم ، .  ایران پیش از س شمس آوری

 239صفحه 
ان، تهران -کسروی، احمد  187 پانصد ساله خوزست تاریخ  ، صفحه 1339 

5 0 
م، غالمرضا  188 های اجتماعی ایران در -ورهرا زمان  تاریخ سیاسی و سا  

136عصر قاجار، تهران    277، صفحه 9
م 189 رگردان ه-. س.ایوانف،  تاریخ نوین ایران، ب ، سوئد .   بی زا 1تی 356 

 6صفحه 
ری، احسان 189-1 یران، -طب ر ا زایش سرمایه داری د  فروپاشی نظام سنتی و 

کهلم  2-23، صفحه های 1354است 2 
ری، احسان  190 لمان صفحه -طب هایی در تاریخ، آ  31 جستار
 367، صفحه 1998ن، آلمان  از موج تا طوفا-مومنی، باقر  190
ری، احسان  191 یران، -طب ر ا زایش سرمایه داری د  فروپاشی نظام سنتی و 

کهلم  2، صفحه 1354است 3 
 47پیشین صفحه  192
وشنگ  193 وی، عبدالرضا ه دای -مهد بت ز ا ران ا وابط خارجی ای تاریخ ر   

یان جنگ دوم جهانی، تهران  ویه تا پا 1دوران صف ، صفحه های 381
12 7-126 

تا انقالب اسالمی، -آبراهامیان، یراوند  194 ران بین دو انقالب از مشروطه   ای
 47 صفحه 1379تهران 

م 195 رگردان ه-. س.ایوانف،  تاریخ نوین ایران، ب ، سوئد .   بی زا 1تی 356 
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 8صفحه 
ری، احسان  196 یران، -طب ر ا زایش سرمایه داری د  فروپاشی نظام سنتی و 

کهلم  2-30های ، صفحه 1354است 3 

1 مرداد، تهران 28 تجربه -. م.جوانشیر، ف 197  182، صفحه 359
برگردان ک-و همکاران . پ.پطروشفسکی، ای 198 کشاورز، .  تاریخ ایران، 

های 1352تهران  48، صفحه  1-479 
، ا 199 م-. س.ک. لمتون و زارع، برگردان  137 تهران -امیری .  مالک  7 ،

 217صفحه 
25پیشین صفحه  200 7 
برگردان ک-و همکاران . پ.پطروشفسکی، ای 201 کشاورز، .  تاریخ ایران، 

های 1352تهران  51، صفحه  6-514 

ر  202 تهران -ستوده، منوچه ریخ خاندان مرعشی مازندران،  ، 1357 تا
  122-124 و 14صفحه های 

م 203 ز. ر.آرونوا،  فیان،  نادرشاه، تهران -. و اشرا ، صفحه های 1356 دولت 
12 4-122 

، ا 204 م-. س.ک. لمتون و زارع، برگردان  137 تهران -امیری .  مالک  7 ،
 253صفحه 

رمائیان، منوچهر و رخسان  205 ران -فرمانف ون و نفت، ته 13 خ صفحه 81  ،
7 1 

، ا 206 م-. س.ک. لمتون و زارع، برگردان  137 تهران -امیری .  مالک  7 ،
2-263صفحه های  59 

ران  ایرانی-بهنام، جمشید  207 ته تجدد،  دیشه   147، صفحه 1375ان و ان
ریت و برنامه ریزی کشور  208  سالنامه آماری کشور، مرکز -سازمان مدی

ران  صفخه 1381آمار ایران، ته  ،57 
، ا 209 م-. س.ک. لمتون و زارع، برگردان  137 تهران -امیری .  مالک  7 ،

6صفحه های  6-61 
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2پیشین صفحه های  210 37-222 
211 ، اطق، هما آدمیت ر - فریدون و ن  افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی د

اجار، تهران  نتشر نشده دوران ق 1آثار م  52، صفحه 356

25پیشین صفحه  212 5 
29پیشین صفحه 212-1 1 
زاده، محمد علی  213 ران، تهران -جمال   گنج شایگان اوضاع اقتصادی ای

 138، صفحه 1375
، ا 214 م مالک و-. س.ک. لمتون 137 تهران -امیری .  زارع، برگردان  7 ،

 289صفحه 
42پیشین صفحه  215 3 
3-368، صفحه های 1998 از موج تا طوفان، آلمان -مومنی، باقر  216 60 

برگردان ک-و همکاران . پ.پطروشفسکی، ای 217 کشاورز، .  تاریخ ایران، 
 550، صفحه 1352تهران 

ریت و برنامه ریزی کشور 218  سالنامه آماری کشور، مرکز - سازمان مدی
ران  صفخه 1381آمار ایران، ته  ،83 7 

زاده، محمد علی  219 ران، تهران -جمال   گنج شایگان اوضاع اقتصادی ای
 5، صفحه 1375

220                      Brentjes, Burchard - Bauern, Mullas, 
Shahinscha hs ,Leipzig 1972 , p.  110 

زاده، محم 221 ران، تهران -د علی جمال   گنج شایگان اوضاع اقتصادی ای
 9، صفحه 1375

222 Klein,  Dieter usw. - Politi sche  Öko nomie des 
Kap ita lismud, Be rlin 1988, p .478 

رس  223  262، صفحه 1379 تاریخ ایران، تهران -سایکس، پ
223a  ری، احسان لمان صفحه -طب هایی در تاریخ، آ  85 جستار

224                   Brentjes, Bu rchard - Bauern,  Mullas, 
Shahinscha hs ,Leipzig 1972 , p.  112 
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225 Blü cher, Wipert - Zeitwende in  Iran, Biberbach an der Riss 
1 949, p . 187 

226 Bey hau t, Gustavo  unsw. - Vo n der Unabhäg igkei t bis zur 
Krise de r Gegenwe r, Frankfurt 1965, p p.9-10 

ود 226-1 ران -محمود، محم ران و انگلیس، ته بط سیاسی ای وا 13 تاریخ ر 78 ،
 241جلدششم صفحه 

227 Die  Ze it, So werden wir de n Irre n lo s,  Nr. 34  - 14.8. 2003 
227-1Deu tscht-Iranische n Ha ndelskammer- Geschäftsberich t, 

Germany  1988, Wirtschaft in  Iran 1986 -1987, p. 11 
یان  228 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
ری، احسان  229 یران، -طب ر ا زایش سرمایه داری د  فروپاشی نظام سنتی و 

کهلم   104-105، صفحه های 1354است

ر 230 ع-.اولیانفسکی،  ردان  ا، برگ ا و افریق 1گالویژ، تهران .  مسائل آسی 358 ،
 35 صفحه

ری، احسان  231 یران، -طب ر ا زایش سرمایه داری د  فروپاشی نظام سنتی و 
کهلم   100-105، صفحه های 1354است

 پیشین همانجا 232
م، غالمرضا  233 های اجتماعی ایران در -ورهرا زمان  تاریخ سیاسی و سا  

136عصر قاجار، تهران  9، صفحه های 9 1-90 
ری، احسان  234 ران  ایران در دو سده-طب ته 136 واپسین،  17، صفحه 0 6 

طنه، محمد حسن خان 235 ل -اعتماد السل ر، چهل سا ج افشا  به کوشش ایر
رالدینشاه  تهران   صفحات -1379تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناص

13 4-125 
تا انقالب اسالمی، -آبراهامیان، یراوند  236 ران بین دو انقالب از مشروطه   ای

 46-53 صفحات 1379تهران 
م 237 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،   55-90، صفحات 6
ری، احسان  238 136 ایران در دو سده ی واپسین، تهران -طب ، صفحات 0
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8 5-75 
وشنگ  239 وی، عبدالرضا ه دای -مهد ت اریخ روابط خارجی ایران از اب  ت

یان جنگ دوم جهانی، تهران  ویه تا پا  صفحه -1381دوران صف
 )مهمقد(ز

طنه، محمد حسن خان 240 ل -اعتماد السل ر، چهل سا ج افشا  به کوشش ایر
رالدینشاه  تهران   صفحات -1379تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناص

73 2-698 
طنه، محمد حسن خان 241 ل -اعتماد السل ر، چهل سا ج افشا  به کوشش ایر

رالدینشاه  تهران  ت  صفحا-1379تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناص
12 5-124 

، فریدون  242 ، تهران -آدمیت ر و ایران 1 امیرکبی -388، صفحه های 361
38 7 

ی-عیسوی چارلز 242-1 یران عصر قاجار، .  برگردان  ، تاریخ اقتصادی ا ند آژ
 51، صفحه 1369تهران 

و اندیشه تجدد 242-2  10 صفحه -ایرانیان 
ر تاریخ  243  18 صفحه -جستارهایی د
ران، برگردان نفیسی و عزیزی، -همایون کاتوزیان،  244  اقتصاد سیاسی ای

 81، صفحه 1368تهران 
 75پیشین صفحه  245
یان  246 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
 پیشین همانجا 247
 پیشین همانجا 248
 پیشین همانجا 249
 پیشین همانجا 250
 پیشین همانجا 251
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 یشین همانجاپ 252
 پیشین همانجا 253

 پیشین همانجا 254

 پیشین همانجا 255
 پیشین همانجا 256
 پیشین همانجا 257
 پیشین همانجا 258
عبداهللا 259 نی -مستوفی،  زندگا  تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار شرح 

1من،تهران  لد سوم صفحه های 377   104-105، ج
غ-تفضلی، فریدون  260 ریخ  ر،  تا قاید اقتصادی از افالطون تا دوره معاص

 15، صفحه 1372تهران 

137 تاریخ مشروطه ایران، تهران -کسروی، احمد 260-1  234، صفحه 7
ران -کسروی، احمد 260-2 ایجان، رته تاریخ هیجده ساله آذرب صفحه 1378   ،

1-161های  59 
ل-کامبخش، عبدالصمد  261 به جنبش کارگری در ایران، آ نظری  1مان   97 2 ،

 15صفحه 
، صفحه های 1352 حیدرخان عمواوغلی، تهران -رایین، اسماعیل 261-1

16 1-148 
رگان 261-2 ، مو یران، با مقدمه ا-شوستر اق ا ران .  اختن 13رایین، ته 51 ،

 234صفحه 
رد 262 رادفو پ-. جی. مارتین، ب ، برگردان  یران و آلمتن آزاد .  تاریخ روابط ا

1، تهران .و ع  94صفحه ، 368
ران، تهران -بهار، ملک الشعرا 262-1 ، جلد اول 1380 تاریخ احزاب سیاسی ای

 194صفحه 
یان  263 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
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 پیشین همانجا 264
 پیشین همانجا 265

 پیشین همانجا 266

 پیشین همانجا 267
 پیشین همانجا 268
 ن همانجاپیشی 269
 پیشین همانجا 270
 پیشین همانجا 271
 پیشین همانجا 272
 پیشین همانجا 273
وطه تا انقالب اسالمی  274  108 صفحه -ایران بین دو انقالب از مشر

، تهران -مهربان، رسول  275 ران وشه هایی از تازیخ معاصر ای 1 گ 361 ،
 14صفحه 

ری، احسان  276 ران  ایران در دو سده واپسی-طب ته 136ن،   40، صفحه 0
، تهران -مهربان، رسول  277 ران وشه هایی از تازیخ معاصر ای 1 گ 361 ،

 18صفحه 
، حسین  278 136 تاریخ بیست ساله ایران، تهران -مکی ، جلد چهارم 1

1صفحه های  9-16 
م278-1 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،   4، فصل 6
اریخ معاصر ایران، تهران  باستا-بیگدلو، رضا  279 ، 1380نگرایی در ت

 54صفحه 
اریخ معاصر ایران، تهران -بیگدلو، رضا  280 ، 1380 باستانگرایی در ت

 41صفحه 

ران -بهنام، جمشید  281 ته تجدد،  دیشه  ان و ان -13، صفحه های 1375 ایرانی
1 2 

تا انقال-آبراهامیان، یراوند  282 ران بین دو انقالب از مشروطه  ب اسالمی،  ای

 در بستر تاریخ ایران
 

324

  فصل سوم1379تهران 
م 283 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،   70، صفحه 6

ر  284 ری در دوران اول -آوانسیان، اردشی صفحاتی چند از جنبش کارگ  
رضاشاه  ران 1933 تا 1922سلطنت   127، صفحه 1358، ته

ومی 285-1 هش عم ب-جامی، پژو نیک بین، .  گذشته چراغ آینده، میرایش 
های 1381تهران   36-46، صفحه 

ر 285-2 ری در دوران اول -آوانسیان، اردشی صفحاتی چند از جنبش کارگ  
رضاشاه  ران 1933 تا 1922سلطنت   46، صفحه 1358، ته

یل  286 ، دان غ-یرگین ، برگردان  ران .  تاریخ جهانی نفت ، 1374صالحیار، ته
4-481صفحه های  77 

نفت -صفری، حمید  287 اسفورت   ر، است وا م نفت خ یران و امپریالیس ، 1967ا
 12صفحه 

وشنگ 287-1 وی، عبدالرضا ه است خارجی ایران در دوران پهلوی، -مهد  سی
های 1381تهران   50-57، صفحه 

 59-60پیشین صفحه های  288

م 289 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،   75، صفحه 6
رد آوری  290 یان بانک آماری گ ا در پا شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه

 کتاب
 پیشین همانجا 291
 پیشین همانجا 292
اران . ک.متروپولسکی، د 293 تهران -و همک ، 1356 زمینه تکامل اجتماعی، 

  266-267صفحه های 
ره ی قاجار-فلور، ویلم  294 ران میراث فرهنگی، گزارش - اصناف در دو ته   

م 295 135یخ نوین ایران، استکهلم  تار-. س.ایوانف،   88، صفحه 6
ویچ  296 پاول ران -پطروشفسکی، ایلیا  و مناسبات ارضی در ای  کشاورزی 

م صفحه 1357عهد مغول، تهران   466، جلد دو
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اسفورت -صفری، حمید 296-1 ر، است وا م نفت خ یران و امپریالیس نفت ا  1967 ،
2صفحه های  0-10 

ران -آبراهامیان، یراوند  297 تا انقالب اسالمی،  ای بین دو انقالب از مشروطه 
 125 صفحه 1379تهران 

298           Hal l, Joh n Wh itney- Das Japa nische  Kaiserreic h ,
Frankfurt 1980 , p . 307 

299 Friedrich, Wo lfram - Das dritte  Reich,  Berlin pp . 5-11 
300           Hal l, Joh n Wh itney- Das Japa nische  Kaiserreic h ,

Frankfurt 1980 , p. 297-299 
ری، احسان  301 لمان صفحه -طب هایی در تاریخ، آ  82 جستار
تا انقالب اسالمی، -آبراهامیان، یراوند  302 ران بین دو انقالب از مشروطه   ای

1-130 صفحه های 1379تهران  38 
، فریبرز ر 303 ران -ییس دانا ته وسعه،  ربردی ت بررسی های کا  1380 ،

ون اگ   صفحات گون
ران -بهنام، جمشید  304 ته تجدد،  دیشه  ان و ان  148، صفحه 1375 ایرانی

م 305 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،  8، صفحه های 6 9-84 
تا انقالب اسالمی، -آبراهامیان، یراوند  306 ران بین دو انقالب از مشروطه   ای

 135 صفحه 1379تهران 
لمان -عبدالصمد کامبخش،  307 1 نظری به جنبش کارگری در ایران، آ 97 2 ،

 37صفحه 
م 308 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،   81، صفحه 6
 84-86پیشین صفحه های  309
تاسیس، الیپزیک -سالنامه توده  310 همین سال  ، 1349 به مناسبت پنجا

 157صفحه 

1لمان  اقتصاد سیاسی، آ-. م.جوانشیر، ف 311 1، صفحه 978 17 
رد 312 رادفو پ-. جی. مارتین، ب ، برگردان  یران و آلمان آزاد .  تاریخ روابط ا

13امید، تهران . و ع  320، صفحه 68
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لمان -کامبخش، عبدالصمد  313 1 نظری به جنبش کارگری در ایران، آ 97 2 ،
 50صفحه 

ا در  314 رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه یان بانک آماری گ پا
 کتاب

 پیشین همانجا 315
ران -مومنی، باقر  316 ته  19، صفحه 1384 دنیای ارانی، 
یان  317 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
 پیشین همانجا 318
 پیشین همانجا 319
 پیشین همانجا 320

 پیشین همانجا 321
 پیشین همانجا 322
 اپیشین همانج 323
ران، برگردان نفیسی و عزیزی، -کاتوزیان، همایون  324  اقتصاد سیاسی ای

 161، صفحه1368تهران 
 پیشین همان بخش 325
یان  326 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
ر 327 هایی بخش ملی، تهران -. اولیانفسکی،  ز جنبش ر ره هایی ا 13 چه 61 ،

1صفحه های  7-16 
328 Gandhi, Mahatma, Die Kraft des Lenen s,  Züric h, 2000, 

PP. 18-23 
ر 329 رگردان ع-. اولیانفسکی،  ل آسیا و افریقا، ب  تهران -گالویژ .  مسائ

 32، صفحه 1358
ری، نورالدین 329-1 ، تهران -کیانو  11، صفحه 1359 محمد مصدق

م329-2 تاریخ نوین ایران، است-. س.ایوانف،  135کهلم    122، صفحه 6
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تاسیس، الیپزیک -سالنامه توده  330 همین سال  ، 1349 به مناسبت پنجا
 50صفحه 

331  Pohly, Winfried- Iran-Lan ger Weg durch Dikta turen ,
Geschich te und Perspe ktiven, Berlin 1985 , p . 102 

اد نفت، تهران -مصدق، محمد  332 1 اسن   26، صفحه 358
تهران -وزیان، همایون کات 333 ، صفحه های 1371 مصدق و نبرد قدرت، 

27 0-263 
عی، گزینش ع-ملکی، خلیل  334 لت اجتما برهان، .  نهضت ملی ایران و عدا

های 1377تهران  20، صفحه  8-207 

1 مرداد، تهران 28 تجربه -. م.جوانشیر، ف 335  182، صفحه 359
، حسین  336 وان نفی-کی است زنه م وا ران  سیاست م  در مجلس چهاردهم، ته

 123، صفحه 1327
یان 336-1 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
 پیشین همانجا 337
 پیشین همانجا 338
، جیمز و لوییس، ویلیام راجر  339 ، ناسیونالیسم ایرانی، -بیل  مصدق، نفت

ع و ک. ه.برگردان  یات، تهران . مهدوی   55 صفحه ،1368ب
م 340 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،  -186، صفحه های 6

18 0 
اسفورت -صفری، حمید 340-1 ر، است وا م نفت خ یران و امپریالیس نفت ا  1967 ،

1صفحه های  3-10 
 15پیشین صفحه  341
 12-25پیشین صفحه های  342

 پیشین همانجا 343
تهران  مصدق و -کاتوزیان، همایون  344 26، صفحه 1371نبرد قدرت،  2 

اسفورت -صفری، حمید  345 ر، است وا م نفت خ یران و امپریالیس نفت ا  1967 ،
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2صفحه های  5-12 
، -مردم  346 ران وده ای امه حزب ت 19 دسامبر 22 گاهن 63  

347 Kim,  Chae-Gyong - Zum Prob lem u nterschiedlicher     
Po sitionen einzelner Entwicklu ngslän der, Studienverlag 

Dr. N. Brockmeyer Boch um  ,p.  207 
م 348 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،   185، صفحه 6
یان  349 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
 پیشین همانجا 350
 پیشین همانجا 351
ران بین-آبراهامیان، یراوند  352 تا انقالب اسالمی،  ای  دو انقالب از مشروطه 

 383 صفحه 1379تهران 
م 353 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،   8، فصل 6
354 Kim,  Chae-Gyong - Zum Prob lem u nterschiedlicher 

Po sitionen einzelner Entwicklu ngslän der, Studienverlag 
Dr. N.Brockmeyer Boch um, p.  257  

یان  355 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ
 کتاب

ردان -.ن.برونتس، ک 356 رگ ر، ب ران معاص لی دو هایی بخش م  انقالبهای ر
ا، تهران   35، صفحه 1361پوی

م 357 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،  2، صفحات 6 35-219 
ر-آبراهامیان، یراوند  358 تا انقالب اسالمی،  ای ان بین دو انقالب از مشروطه 

 389 صفحه 1379تهران 

تاسیس، الیپزیک -سالنامه توده  359 همین سال  ، 1349 به مناسبت پنجا
5صفحه های  5-54 

ردیبهشت -اراده آذربایجان  360 ایجان، ا 13 نشریه آذرب 48 
361 Kim,  Chae-Gyong - Zum Prob lem u nterschiedlicher 

Po sitionen  einzelner Entwicklun gslän der, Studienverlag 



  در بستر تاریخ ایران
 

329

Dr. N.Brockmeyer Bochum, p . 204 
362  Pohly, Winfried- Iran-Lan ger Weg durch Dikta turen ,

Gesch ich te und Pe rspektiven, Berlin 1985 , p.  70-78 
363  Pohly, Winfried- Iran-Lan ger Weg durch Dikta turen ,

Geschichte u nd Perspektive n, Berlin 19 85, p. 78 
و، تهران  364 م امروز، اقتصاد ایران شش تابل 13پیا 4-47، صفحه های 79 1 
تا انقالب اسالمی، -آبراهامیان، یراوند  365 ران بین دو انقالب از مشروطه   ای

3-391 صفحه های 1379تهران  90 
366 Yamani, Schah nas, Die aussenpo litische Entwicklu ng des 

Irans im  Spiegel de utschsprachiger Zeitungen, Germany,  
Po litikwissenschaft Band 1, Hieronymus, p. 234 

و، تهران  367 م امروز، اقتصاد ایران شش تابل 13پیا 4-47، صفحه های 79 1 
ر دوران پهلوی  368 ران د 1سیاست خارجی ای -459 صفحه - 1357 تا 300

46 0 
و، تهران پیا 369 13م امروز، اقتصاد ایران شش تابل 4-47، صفحه های 79 1 
تا انقالب اسالمی، -آبراهامیان، یراوند  370 ران بین دو انقالب از مشروطه   ای

3-391 صفحه های 1379تهران  90 

و، تهران  371 م امروز، اقتصاد ایران شش تابل 13پیا 4-47، صفحه های 79 1 
ر 372 ل -. اولیانفسکی،  رگردان ع مسائ  تهران -گالویژ . آسیا و افریقا، ب

23-248، صفحه های 1358 5 
تا انقالب اسالمی، -آبراهامیان، یراوند  373 ران بین دو انقالب از مشروطه   ای

 314 صفحه 1379تهران 
 40، صفحه 1998 از موج تا طوفان، آلمان -مومنی، باقر  374
375 Kim,  Chae-Gyong - Zum Prob lem u nterschiedlicher 

Po sitionen einzelner Entwicklu ngslän der, Studienverlag 
Dr. N.Brockmeyer Bochum, p . 215 

376 Kim,  Chae-Gyong - Zum Prob lem u nterschiedlicher 
Po sitionen einzelner Entwicklu ngslän der, Studienverlag 

Dr. N.Brockmeyer Boch um, p. 215-216 
377 Kim,  Chae-Gyong - Zum Prob lem u nterschiedlicher 

Po sitionen einzelner Entwicklu ngslän der, Studienverlag 
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Dr. N.Brockmeyer Bochum, p . 216 
378 Stier, Peter usw. - Ha ndbuch Entwicklu ngsländer, Be rlin 

19 87, pp. 11 7-122 
ران بین دو انقالب از مش-آبراهامیان، یراوند  379 تا انقالب اسالمی،  ای روطه 

 400 صفحه 1379تهران 
وشنگ  380 وی، عبدالرضا ه دای -مهد ت اریخ روابط خارجی ایران از اب  ت

یان جنگ دوم جهانی، تهران  ویه تا پا  صفحه های -1381دوران صف
40 5-348 

و، تهران  381 م امروز، اقتصاد ایران شش تابل 13پیا 4-47، صفحه های 79 1 
382 Karshenas, Massoud  - Oil, state an d industrialization in 

Iran, Camb ridge University  Press 
تا انقالب اسالمی، -آبراهامیان، یراوند  383 ران بین دو انقالب از مشروطه   ای

 398 صفحه 1379تهران 
ز کشور -اولیانفسکی، ر 384 نقالب ایران، خارج ا وشت ا صفحه 1363 سرن  ،

5 
م 385 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،  2، صفحات 6 98 
29پیشین صفحه  386 9 
و، تهران  387 م امروز، اقتصاد ایران شش تابل 13پیا 4-47، صفحه های 79 1 
یان  388 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
 362، صفحه 1998 از موج تا طوفان، آلمان -مومنی، باقر  389
یان  390 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
391 Victor, Ostrovsky  and  Hoy, Claire -Der Mossad,  Hamburg , 

1991, p p. 367-368  
و، تهران  392 م امروز، اقتصاد ایران شش تابل 13پیا 4-47، صفحه های 79 1 
ری بر سیر تحوالت اقتصادی-دنیا  393 نقالب،  مرو ز ا  ایران در دوران پس ا

های 1372آلمان بهار   50-51، صفحه 
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وشنگ  394 ر احمدی، ه ران، انتشارات -امی الب و گدار اقتصادی، تجربه ای انق
  201 صفحه -دانشگاه نیویورک 

نقالب، -دنیا  395 ز ا  مروری بر سیر تحوالت اقتصادی ایران در دوران پس ا
های 1372آلمان بهار   50-51، صفحه 

یان  396 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ
 کتاب

ران  397 م گرد آوری شده47-41 صفحه - تابلو 6اقتصاد ای   و ارقا
یان  398 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
ران  399 م گرد آور47-41 صفحه - تابلو 6اقتصاد ای  ی شده و ارقا
م 400 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،  -238، صفحه های 6

23 7 
ریت و برنامه ریزی کشور  401  سالنامه آماری کشور، مرکز -سازمان مدی

ران  صفخه 1370آمار ایران، ته  ،73 
ریت و برنامه ریزی کشور  402  سالنامه آماری کشور، مرکز -سازمان مدی

ران  صفخه 1380آمار ایران، ته  ،96 
یان  403 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
م 404 135 تاریخ نوین ایران، استکهلم -. س.ایوانف،   237، صفحه 6
یان  405 ا در پا رد آوری شده از سوی نگارنده، سرچشمه ه بانک آماری گ

 کتاب
، ای  406 م عامی -لمتون رد ومی و م ر ایران پیشامدرن،  خاص گرایی ب د

شماره -اطالعات سیاسی  4-14، صفحه های 192-191اقتصادی 
رات آیت اهللا خلخالی، تهران -خلخالی، صادق  407  68، صفحات 1380 خاط

 145و 
لحسنه ها، روزنامه ایران  408 و قرض ا ایران، صادرات و واردات ایران 

14.11.200 3 
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م 409 135ستکهلم  تاریخ نوین ایران، ا-. س.ایوانف،   12، صفحه 6
زیرمرو، محمدکاظم مروی  410 ، تهران -و م آرای نادری 1 عال 35 ، جلد اول 8

 15صفحه 

برگردان ک-و همکاران . پ.پطروشفسکی، ای 411 کشاورز، .  تاریخ ایران، 
 597، صفحه 1352تهران 

، ا 412 م-. س.ک. لمتون و زارع، برگردان  137 تهران -امیری .  مالک  7 ،
 260صفحه 

413          Brentjes, Bu rchard  - Bauern , Mul las, Sha hin schahs ,
Le ipzig 1972 

، ا 414 م-. س.ک. لمتون و زارع، برگردان  137 تهران -امیری .  مالک  7 ،
 269صفحه 

، فریدون  415 ران -آدمیت ژی نهضت مشوطیت ایران، ته یدئولو 13 ا 55 ،
 29صفحه 

ری، احسان  416 ران  ایران در دو -طب ته 136سده واپسین،  ، صفحه های 0
21 9-216 

پهلوی، تهران -فردوست، حسین  417 ر و سقوط سلطنت  ، جلد 1381 ظهو
 41-45دوم صفخه های 

-143 اسالم ایرانی و حاکمیت اسالمی، آلمان صفه های -مومنی، باقر  418
14 1 

بر-آبراهامیان، یراوند  419 اسی سیاسی ایران،  االتی در جامعه شن گردان  مق
رسانی، تهران . ت. س 13فا  253، صفحه 76

هاشمی  420 نی،  ران -رفسنجا 13 عبور از بحران، ته صفحه 78  ،109 
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439   In ternatio nal Monetary Fund-IMF-Balanced of pay men t ,

Washigton 1978 
440 Sela , Avraham - The Continuum Politica l Encyc loped ia     

of the M iddle East 2002 
441 Hall, Darwin C.- Oil and Nationa l Security,  Energy           

 در بستر تاریخ ایران
 

334

Policy  Journal,  Nov. 200 2 
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449 Ostrovsky , Vic tor u. Hoy, Cla ire – Der Mossad , 
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وی، محمدرضا  450 رگردان ح-پهل ، تهران .  پاسخ به تاریخ، ب بوترابیان ا

13 79 
هنر و زبان، تهران -طبری، احسان  451  1359 مسائلی از فرهنگ و 
پیش از اسالم، -مظاهری، علی اکبر  452 ر دوران  رانی د  خانواده ای

رگردان ع ، تهران . ب 1توکل 377 
نیای ارانی، تهران -مومنی، باقر  453 1 د 384 

ران -امیری فر، امیرعلی  454 ولت خاتمی، ته صاد د  1379 تحلیلی بر اقت
و اقتصادی انقالب -هاتفی، رحمان  455 زمینه های سیاسی  ام،  تم  انقالب نا

وطه ایران، برلین  13مشر 80 
زنگیان، تهران -آژند، یعقوب  456  1364 قیام 
، عبدالمجید، گودرزی، من 457 و مجیدی داد  ، خدا نفرمایان و فرما وچهر 

ر ایران -مجیدی  تا 1320 توسعه د  1  1381، تهران 357
نیای ارانی، تهران -مومنی، باقر  458 1 د 384 
ویدا، تهران -میالنی، عباس  459 138 معمای ه 0 
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یران، تهران -میالنی، عباس  460 ر ا و تجدد ستیزی د  1381 تجدد 
یته، تهران - صادق زیباکالم، 461 13 سنت و مدرن 79 

روز، -مجیدی، مجید  462 هنگ در ایران ام و اقتصاد فر  جامعه شناسی 
ران   1377ته
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