
  
  
  
  
   
 

  
  
  

  : مدرن پیشادولت در ایران قوا حاکمیت و تناسب
  مناطقی از ایالت فارس

 *تهمک محمدرضا

  6/3/1396 :     تاریخ پذیرش 15/10/1395 :تاریخ دریافت
  

  چکیده
هاي ضروري فهم تاریخ ایران است و نیازمند پژوهش از  فهم حاکمیت از پایه

این تحقیق با رویکرد نقادانه و . سیاسی ایران-سطوح زیرین واحدهاي اجتماعی
هاي کمی و کیفی در ارجاع به  در فردیت تاریخی پدیده، با ترکیبی از روش

 واحدهاي حکومت محلی در مناطق واقعیت، به وضعیت تناسب قوا در درون
دار، گاوبندي، مالکی و تمیمی از ایالت فارس  اسیر، عالمرودشت، بیرم، گله

 از یک طرف، مردم در این مناطق عموماً  کهدهد نتایج آن نشان می. پردازد می
مسلح و برخوردار از ابزار قوه قهریه بوده و از طرف دیگر، حکام محلی نیز 

پیامد آن توازن قوا میان رعایا و حکام محلی و . اند  بودهنیازمند حمایت مردم
همچنین، وجود این اجتماعات . هاي قدرت مسلح محلی بوده است پیدایش هسته

هاي مربوط به سطح کالن کشور و حکومت  اي مسلح، در کنار دیگر داده منطقه
  .مرکزي نشان از ساختار متکثر حاکمیتی در ایران پیشادولت مدرن دارد

                                                
  mrtahmak@gmail.com         .   شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی دانشجوي دکتري جامعه  *
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حاکمیت، حکومت محلی، اجتماعات مسلح، تناسب  :هاي کلیدي ژهوا
  .قوا، ساختار متکثر حکومتی

  
   طرح مسئله) 1

 اهمیت فهم حاکمیت در فهم تاریخ ایران، تاکنون از سطوح خرد و میانه با وجود
سیاسی سرزمینی و نسبت این دو با سطح مرکزي حاکمیتی ایران -واحدهاي اجتماعی
تالش این نوشته بر این بوده است که فهم . ون صورت نگرفته استپژوهشی دقیق و مد

حاکمیت از روزن بررسی تاریخی سازوکار فرمانروایی و تناسب قوا در اداره سرزمین 
همانگونه که خواهیم دید، به جز توصیف مارتین از دولت قاجار و . صورت گیرد

 در ایران پیشادولت نظرورزي توفیق، نظریات ارائه شده مرتبط با وضعیت حاکمیت
ساز سرزمینی، بلکه  تاریخی متشکل-مدرن، نه برآمده از واحدهاي خرد بستر اجتماعی

  . پیشامواجهه با واقعیت تاریخی ایران استشناسانه شرقتقریرات 
شناختی تقریرات نظري  به عالوه، مواجهه با یک موضوع سبب شد وجه شرق

هایی از این  نی آن از طریق انجام پژوهشموجود از حاکمیت در ایران، و لزوم بازخوا
از سطوح زیرین ... دست، در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و

بدین قرار که، از حدود یازده سال پیش که . واحدهاي سرزمینی در ذهن برجسته شود
درگیر تحقیقاتی درباره حکام محلی و بزرگ مالک در جنوب ایران بودم، با وضعیت 

از جمله، شواهدي از توازن قوا در مناطق محلی (سیاسی خاصی مواجه شدم -اجتماعی
هاي محلی  میان مردم عموماً مسلح و منسجم در قالب نهادهاي خویشاوندي و حکومت

با . که دانش آکادمیک موجود توضیح تئوریکی براي آن نداشت) پیش رو قرار گرفت
مکانی -نظران بدون لحاظ دقایق زمانیدرگیري بیشتر در موضوع، روشن شد که صاحب

                                                
- ي در تدوین مقاله نیز از آراءِ و. سپاسگزارم از ابراهیم توفیق که با مطالعه متن و ارائه نکاتی بر دقت کار افزود

  .ام در تاریخنگاري انتقادي تأثیر پذیرفته
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 مبتنی بر شناسانه شرقایران، انتزاعی و  امر تاریخی و انجام تحقیقی تجربی پیرامون
نزد آنها ساختار و سازوکار . 1]1[اند  پردازي پرداخته به نظریه ها تحمیل غیاب بر پدیده

هاي  متحاکمیت محدود به حکومت مرکزي است؛ و در تفسیرشان از حاکمیت، حکو
محلی و مناسبات آنها با حکومت مرکزي و مناسبات این هر دو با مردم زیردست و 

هاي مرکزي در  حکومت. اجتماعی این مردم واجد جایگاهی نیست -وضعیت سیاسی
ایران پیشادولت مدرن را استبدادي خودسر، خودکامه، مطلقه و صاحب قدرت تام 

یم تاریخی تفسیر آنها از وضعیت حاکمیت در این تفسیر نیز، حاصل تعم. اند تفسیر کرده
است به گذشته ماقبل آن، و در واقع، یکسان ) از رضاشاه به بعد(دوره دولت مدرن 

، این کهضمن . دانستن وضعیت حاکمیت در ایران پیش و پس از تأسیس دولت مدرن
. ددانن ها بلکه وضعیت کل جامعه ایران نیز می این وضعیت را نه فقط وضعیت حکومت

هایی مکتوب و  در مقابل چنین نظریاتی، در مناطقی که مشغول انجام تحقیق بودم، داده
، اجتماعات درون این که موجود بود مبنی بر -آیند   که در ادمه به تفصیل می–شفاهی 

مردم عادي همانند حکام محلی برخوردار از ابزار (مناطق محلی منسجم و عموماً مسلح 
شمار مردم مسلح نسبت به نیروهاي مسلح حکام محلی . اند دهبو) اعمال قوه قهریه
حق اعمال زور و . اند نیروي عمده حکام محلی همین مردم بوده. بیشتر بوده است

هاي محلی  برخورداري از قواي قهریه نیز در انحصار حکومت مرکزي نبوده، و حکومت
رابطه، کهنساالن محلی در همین . اند نیز به موازات آن موجود و صاحب قلمرو حکومتی

                                                
 - استها یادداشتارجاع به ]  [ عدد تنها در .  
 -؛ و 1393؛ همان، 1391؛ سریع القلم 1372؛ 1392؛ همان، 1393کاتوزیان، : به.  براي نمونه نکWittfogel, 

 از حاکمیت و وضعیت سیاسـی  ذکر این نکته الزم است که این مقاله در پی بررسی نظریات ارائه شده          . ;1967
  .جامعه ایران در دوره دولت مدرن نیست

شود، محققـانی   پردازانی که در ادامه به آراءِ آنها اشاره می عالوه بر کاتوزیان، سریع القلم، ویتفوگل و دیگر نظریه     
مـدرن را بـا   دیگر نیز هستند که مستقیم یا غیر مستقیم، جوانبی از وضعیت حکومت در شرق و ایران پیشادولت    

؛ نعمـانی،   1379؛ لمتـون،    1390آندرسـون،   : به. مثالً نک . اند  پیشداوري و نگاه شرقشناسانه مورد بحث قرار داده       
  .;Ashraf, 1970؛ و 1347؛ اشرف، 1386؛ طباطبایی، 1358
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کردند، مردم، تا پیش از دولت   سال یا بیشتر سن داشتند بیان می95که برخی از آنها 
، بنابراین ،مدرن، هم عموماً مسلح و هم نیروي اصلی حکام روستاها و مناطق بودند

ك اند و معموالً در تعیین حاکم و اداره روستاها نظر مردم مال آمده حکام با مردم کنار می
  .بوده است

 موجود و شناسانه شرقگویانه و  گرچه ممکن است از آنجا که نظریات کلی
اند، این  متمرکز بر خوانش حکومت مرکزي به تناسب قوا در مناطق محلی نپرداخته

کشد، و ذهن را به تأملی  ها را به پرسش می وضعیت مستقیماً با آنها تنیده نگردد؛ آن
 در ایران پیشادولت مدرن، و متعاقباً، لزوم انجام دوباره پیرامون وضعیت حاکمیت

، حتی اگر، هیچ این کهضمن . دهد پژوهشی مدون و امکان بازخوانی آن سوق می
داشت، باز انجام  ارتباطی میان نظریات ارائه شده با شواهد این پژوهش وجود نمی

-زمانتاریخی در  -چراکه، هر پدیده اجتماعی. پژوهشی از این دست ضرورت داشت
پردازي   نظریه،توان پیش از مطالعه تجربی آن مکان رخدادش حیاتی ویژه دارد، و نمی

حاکمیت نیز تنیده در تار و پود و مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و . کرد
بایست از سطح زیرین جامعه شروع به بررسی  امنیتی خاص هر سرزمین است، و می

دار، گاوبندي،  وهش در مناطق اسیر، عالمرودشت، بیرم، گلههدف این پژ. تجربی آن نمود
پژوهش پیرامون .  از ایالت فارس برداشتن گامی در این راستا استمالکی و تمیمی

رو نیز اهمیت دارد که عالوه بر فهم وضعیت  برخورداري رعایا از ابزار قوه قهریه از این
شناسی و  ، و متعاقباً، جامعهحاکمیت، در شناخت تجربه زندگی سیاسی روزمره مردم

بر این مبنا، این مقاله به بررسی وضعیت مناسبات قوا . شناسی مالزم با آن مؤثر است مردم
هایی کمی و  میان حکام محلی و مردم و وضعیت مسلح بودن در درون این مناطق که داده

  .کیفی مسکوت مانده از آنها موجود بود اختصاص یافته است
                                                

- دولت مدرن- خ 1320 تا 1313 به جز دوره حضور دولت مدرن پهلوي اول از – خ 1327 در این مناطق تا  
 -68: 1389اسـتاین،   : به. نک(حضوري پررنگ نداشته، مردم عموماً مسلح، و حکومت محلی برقرار بوده است             

  ).79 -107: 1392 و تهمک، 80 -84: 1379؛ دریایی، 31
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ق . ه1313حسینی فسائی، : نقشه مبنا از.  مورد مطالعه در دوره قاجار مناطق-1نقشه 

  )].خ 1275[(
  
  تقریرات نظري و مفهومی) 2

گفتمانی خاص،  یا سلطه نظریه از فارغ امکان، حد تا هدف پژوهش این بوده است که،
رو، در راستاي  ین ااز .اش فهم گردد بودگی و تاریخیت پدیده مورد بررسی در خاص

ما جویاي شناخت پدیده تاریخی ".  واسازي، رویکرد پژوهش نیز نقادانه استانجام
) Eigentart(معنادار بودن پدیده در فردیت خود : هستیم، و منظور از تاریخی بودن

 در برابر این پرسش "قوانین"ترین دانش ممکن درباره  حتی گسترده. ... است
پذیر است حال آنکه حتی  نه امکانی یک واقعیت منفرد چگوتبیین علّ: ماند که درمی

). 124: 1387وبر،  ("تواند جامع باشد؟ ترین برش از واقعیت نمی توصیف کوچک
 دیگر مناطق ایراندر چنین پژوهشی  اتخاذ چنین رویکردي از این جهت که تاکنون
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گرچه محقق با ذهن تهی به سراغ واقعیت  ،پس. است نیز ضرورت دارد انجام نشده
بایست با نظریات مرتبط آشنا بود که هر جا کمکی به تشریح واقعیت  رود و می نمی
 اجتناب نظري یا مفهومی فرضیه، چارچوب ساختن کنند از آنها بهره جست، اما از می
نظري یا مفهومی تدوین، و از روزن آنها به  البته، اگر قرار بود فرضیه و چارچوب. شد

بود؛ و راهی براي  سالبه به انتفاءِ موضوع میپدیده پرداخته شود، چنین پژوهشی از ابتدا 
با داشتن چنین رویکردي به . ماند این گونه طرح مسئله و انجام پژوهش نقادانه باز نمی

ترین نظرات راجع به حاکمیت در شرق و  بررسی پدیده اجتماعی، در اینجا به مطرح
 .پردازیم ایران، می

هاي حاکمیتی پاتریمونیال در  نظامآنجا که به  پاتریمونیالیسم، در بحث از وبر
ذیل  حکومتداري پاتریمونیالیسم را از انواع اقتدار سنتی و پردازد،  می"شرقی"جوامع 

هاي سیاسی که کنش سیاسی  به نظر او اینگونه نظام. دهد هاي سنتی قرار می الگوي کنش
 بهتجر  در)Weber, 1978: 226-41(گیرد  در آنها به صورت غیرعقالیی صورت می

شرقی به نوعی دولت بوروکراتیک شخصی داراي تمرکز قدرت در  جوامع تاریخی
هاي شرقی پادشاه پاتریمونیال داراي  در دولت. دنانجام میدست پادشاه پاتریمونیال 

قدرت متراکم و مطلقه است و هیچ گروه قدرت باثبات سیاسی در جامعه را به موازات 
 ین او نیز از روي سنن به جامانده از گذشته و ازتابد؛ و اطاعت رعایا از ا خود برنمی

سیاسی - است که به صورت الگوي کنش اجتماعی رو، غیرعقالیی و بازاندیشی نشده
  ).ibid: 1006–29; 1042-1109(اند  درآمده

. باید گفت، پاتریمونیالیسم وبر در فهم وضعیت حاکمیت در ایران راهگشا نیست
 در تحلیلی نظم ایجاد" آن هدف که دانشی مرز و حد از هرگز": گوید او خود می

 مباحث  و در)91: 1387 وبر، ("رویم نمی فراتر "است، تجربی واقعیت
 شا  یتدر تاریخ اجتماعی منفرد واقعیت فهم علم را اجتماعی علم اش شناختی روش

 را ساختاري فردیت داراي انضمامی باید واقعیت که) 124  و116 :همان (داند می
چرا که، ممالک . اما خودش از همین منظر قابل نقد است. )118: همان(د کن مطالعه
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، هم از نظر زمانی و هم از "شرق"شرقی و اجتماعات درون آنها را ذیل مفهوم کلی 
بیند، بلکه تحلیل او خود  کند؛ و نه تنها واقعیت تجربی آنها را نمی نظر مکانی، تحلیل می

بی و فهم وقایع اجتماعی این کشورها به  پیش روي تحقیق تجريدرک تئوریکی ههال
عالوه بر آن، در . افکند شان می صورت انضمامی و در قالب ساختارهاي منفرد تاریخی

این کشورهاي  او نوعی تحمیل رکود و عدم پویایی به تاریخ شناسانه شرقنگاه 
او بدون انجام پژوهشی منفرد و تجربی که خود توصیه .  مشخص است"شرقی"

را براي توضیح کنش و مناسبات ) پاتریمونیالیسم(کرد، در این باره، الگوي نظمی  می
گیرد، که آن را در مورد جوامع غربی،  سیاسی در این جوامع به کار می -اجتماعی

، گرچه الگوي خطی جهانشمولی براي تطور پس. داند اي پیش از فئودالیسم می مرحله
رسد، در این قسمت از مباحثش قائل   نظر میکند، اما به تاریخی جوامع ترسیم نمی

  .شدن نوعی تأخر تاریخی براي جوامع شرقی نسبت به جوامع اروپایی مکنون است
تمدن بسیار ... در شرق، "، "استبداد شرقی"اش  به عقیده مارکس، در نظریه

 "قدرتی مرکزگرا داشت] و حکومت[... ضعیف و وسعت قلمرو بسیار گسترده بود 
)Marx, 2007: 214 .(ها، طوایف و قبایل از هم جدا  در شرق جوامع متشکل از دهکده

اند، که به شکل پراکنده،  اي و از جوامع کالنی و ابتدایی افتاده با مالکیت جمعی یا قبیله
مانده  در واقع، وجود چنین جوامع عقب. گذرانند متفرق، یکنواخت و راکد حیات می

هاي  اند پیدایش حکومت دي ابتدایی و خودبسندهشده که داراي اقتصا ضعیف و تجزیه
 دلیلاستبدادي را ممکن ساخته؛ و پیدایش چنین استبدادي در نظام حاکمیتی نه به 

قدرت حکومت مرکزي، بلکه از ضعف و تجزیه شدن اجتماعات ممکن شده است 
)Marx, 1973: 471-9; 483-97(.  

یرتجربی به نظریه مارکس نیز اینجا، همان نقدِ داشتن نگرش تعمیمی، تحمیلی و غ
 او به تاریخ شرق، که شدیدتر از آنِ وبر است، تحمیل شناسانه شرقدر نگاه . وارد است

رکود، عدم پویایی، انزوا و ماندن در مرحله ابتدایی وجود دارد، و براي جوامع شرقی 
در واقع، بدون انجام پژوهشی . نسبت به جوامع اروپایی تأخري تاریخی قائل است
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دقیق و مدون، جوامع شرقی نزد او، متشکل از اجتماعاتی راکدند، که در چرخه میراي 
  .زنند ماندگی مداوم درجا می عقب

 :Wittfogel, 1967(از جمله ایران  ["جامعه شرقی"ویتفوگل درباره دولت در 

 "ترین شکل قدرت تام خشن... استبداد شرقی"با توصیف )] 11–308 ,65 ,53
)ibid:1-3 (کانونی با  هاي استبدادي مطلقه بدون نظارت و تام تک ها را قدرت ن دولتای

براي او دولت . ها کنترل تام داشتند داند که بر همه عرصه اي می دیوانساالري گسترده
کنش ... انحصار "که از ) ibid: 49-100(شرقی حکومت مرکزي متمرکز و فراگیر است 

بیگاري، دستگاه پستی و اطالعاتی دولت، (ی شبکه حکومتی سازمانده... و... مسلحانه
در این جوامع ). ibid: 85( برخوردار بودند ")گیري سراسري ارتش یکپارچه و مالیات

بایست با راهزنان مقابله کنند، احتماالً  ها، که می به طور خاص در دهکده... رعایا "
نظامی و اما استفاده . هایی کوچک و ساده باشند اجازه داشتند صاحب اسلحه

یافته از اجبار اساساً در دست فرمانروایان مطلقه تمرکز یافته بود؛ که معموالً فقط  سازمان
رسد، ویتفوگل  به نظر می). ibid: 140-141 ("دادند به مردان غیرمسلح اجازه حضور می

اما در مورد هیچ . با واقعیت مسلح بودن مردم مواجه شده که به آن اشاره کرده است
وزن  کند، و دوباره آن را ذیل الگوي مورد نظرش بی صی آن را تشریح نمیجامعه خا

فرض استبداد تام و مطلقه بودن این جوامع، عاریت گرفته از دیگر  او با پیش. سازد می
، تمام این اجتماعات را نه ذیل جوامع شرقی، بلکه، جامعه )ibid: 1-2(شرقشناسان 

 چنین بستري جایی براي طرح مباحثی ، برروشن است که. کند شرقی یک کاسه می
  .ماند مانند این پژوهش باقی نمی

هاي مارکس  ، با ترکیب و بازگویی ایدهپراکنده و آب کم جامعه نیز، ذیل کاتوزیان
اي خشک با واحدهاي اجتماعی کوچک  به وجود جامعه و ویتفوگل درباره ایران، معتقد

قدرت "در ایران : گوید است، و میو فاقد قدرت مقاومت در برابر حاکم استبدادي 
در تمامی سطوح اداري و قطع نظر از وجود یا نبود یک دیوانساالري بزرگ و (سیاسی 
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الگوي کاتوزیان نیز ). 72-3: 1388کاتوزیان،  ("هم مطلق و هم استبدادي بود) متمرکز
  .گذارد راهی براي انجام چنین پژوهشی باقی نمی
 "استبداد شرقی"ر هدفش را بسط نظریه آبراهامیان در شرح حکومت قاجا

هاي عینی زیادي  او داده. داند در مورد ایران می) 7 و 13: 1387آبراهامیان، (مارکس 
اي  هاي منطقه کند، که نشان از مطلقه نبودن حکومت قاجار و توان حکومت عرضه می

ن ابزار قاجارها مستبدانی بودند بدو": گوید می). 14-55: همان(در مقابل آن دارد 
 "رود استبداد؛ سایه خداوند در زمین که حکمش چندان فراتر از اطراف پایتخت نمی

به جاي هدایت و نفوذ در جامعه، ... دولت قاجار" :آورد همچنین، می). 20:همان(
حاکمیت قاجاریان را اغلب به چشم همان کهن الگوي ... عمدتاً بر فراز آن معلق بود

ان محلی بود ذنفتاما در واقع اقتدار آنان سخت متکی به ماند،   دیده"استبداد شرقی"
) شاهنشاه(به چند معنا شاه شاهان ... شاه . ... اغلب منابع قدرت مستقلی داشتند... که
تداوم حاکمیت آنان نه از قدرتشان، بلکه از ضعف ). 71 ـ 2: 1389آبراهامیان،  ("بود

الت و شهرها بواسطه جغرافیا، مذهب،  در روستاها، ای"شده تجزیه"اجتماعات رعایاي 
 با "طبقه ملی" بود که نتوانستند "نظرانه تنگ"هاي خونی و پدرساالرانه  زبان، علقه

آبراهامیان در مشاهده ). 54-5: 1387آبراهامیان، ( تشکیل دهند "آگاهی طبقاتی"
ارکس به  مشناسانه شرقاما، با تعهد به فهم .  استیادشدهتر از متفکرین  واقعیت دقیق

. کند جاي رصد کردن واقعیت، از ابتدا خود را از مشاهده بخشی از واقعیت محروم می
هاي  هاي نشانگر قدرت کم حکومت مرکزي قاجار در مقابل حکومت  دادهبا وجود

غلتد، و الگوي حاکمیت عصر قاجار را  کند، به شرقشناسی درمی اي که عرضه می منطقه
 محلی داراي نیروي نظامی، بلکه از ضعف اجتماعات هاي نه پیامد قدرتمندي حکومت

قاعده حاکمیت (داند، و آن را استثنایی بر کهن الگوي حاکمیت استبدادي در شرق  می
او به جاي به رسمیت شناختن واقعیت در جایگاه محقق، با . داند می) در ایران

 دوره قاجار را رویکردي قیاسی و سلبی، اجتماعات قدرتمند و با هویت متکثر در ایران
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داند؛ که چرا طبقه ملی واحدي با آگاهی طبقاتی را تشکیل ندادند و چرا  نظر می تنگ
  .بایست مستبد و مطلق باشد، نبود حکومت قاجار آنچنان که می

، نظام سیاسی )1-5: 1388توفیق، (توفیق در نظرورزي از هویت تاریخی در ایران 
متکثر تمرکزگریز  و امپراتوري ویته و و هویت در ایران پیشامدرن را نظام

) "" وحدتوحدت در عین کثرت و کثرت در عین" ساختاري امپراتوري مبتنی بر"(
بخش   وحدتهویتی ... "امپراتوري هویت": گوید داند، و می می) 23-45: همان(
حاملین استراتژیک "او ). 30: همان ("کشد  نمیپرسش به را اجزاء استقالل که] است[

هاي دیوانی  را آریستوکرات) 36 -37: همان( و هویت امپراتوري "ارساخت... 
. داند می)  تحویلدار زمین در دوره ساسانی، و اغلب خرده مالک"دهقانان"ي ها گروه(

شود، اما با توجه  اگرچه پس از حمله اعراب، دیگر از این نام استفاده نمی"گوید  و می
، تداوم کارکردي این گروه گریزناپذیر بوده به عدم تغییر ساختاري رابطه مالک و زارع

ها را به مهمترین گروه اجتماعی دوران پیشامدرن تبدیل  و همین مسئله، آن. ... است
. شده است اهمیت ساختاري این گروه، تنها به بعد اقتصادي محدود نمی. کرده است می
بان، ادب و فرهنگ تداوم ز... هاي تاریخی  در بزنگاه... هاي دهقانی  این خاندان... 

توان از این اشرافیت دیوانی، به عنوان کارگزاران  پس می. اند پذیر ساخته ایرانی را امکان
اش  توفیق در نظرورزي). 44-45: همان ("اصلی ساختار و هویت امپراتوري نام برد

اما، همانگونه که در . نظام سیاسی و هویتی ایران را امپراتوري و متکثر دانسته است
دامه خواهد آمد، عامالن اصلی پیدایش و تداوم تکثر در نظام سیاسی و هویتی، نه ا

هاي قدرت حاکمیت محلی مسلح  ي دیوانی و دهقان تحویلدار زمین، بلکه هستهها گروه
  .اند بوده

 گوي جواب نظر مقام در] )شاه( [او": گوید  میعهد قاجارمارتین نیز، در اثرش 
 که است  درست.کند چنین که نبود او نفع به اغلب ماا ...نبود  شرطی و حکم هیچ

 و دولت متقابل منافع اما ...بخشید  می او به زیادي شخصی اختیار و مرجعیت ،قدرت
 آثار واسطه به محدودیت این و سازد محدود را او جامعه که بود این مستلزم رعایا
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 او با تنها نه رعایا براینبنا. او قلمرو و رونق بر بود او هاي سیاست احتمالی بار زیان
 "کردند نمی اعتنا او هاي فرمان و اوامر به هم همیشه بلکه کردند، می زنی چانه

 :گوید او با بررسی انضمامی و گزارشاتی از زندگی مردم می). 32 :1390مارتین،(
این طبقات در این مناسبات . اند طبقات فرودست در جامعه صاحب قدرت و نقش بوده

هاي انضمامی مورد بحث او از  داده). 16: همان(شدند  د، و پایمال نمیگستاخ بودن
از نظر هویت و (سیاسی در واحدهاي خرد جامعه با تکثر اجتماعات -واقعیت اجتماعی

مورد اشاره آبراهامیان و نظرورزي توفیق از حکومت و هویت امپراتوري در ) قدرت
  .سویند ایران پیشادولت مدرن هم

اند   به تبیین و تدقیق موضوع نپرداختهیادشده، تقریرات نظري که شود مشاهده می
که چگونه برخورداري مردم عادي منسجم در قالب اجتماعات محلی برخوردار از قوه 

قوا در مناطق را ممکن ) تعادل(قهریه و نیاز متقابل حکام محلی به آنها نوعی توازن 
انی و کالن واحدهاي سیاسی ساخته، و چگونه در رفت و آمد میان سطوح خرد، می

با این وجود، از میان . یافته است  ساختار حاکمیتی خاص این کشور تشکّل می،سرزمینی
هاي آبراهامیان، راه را براي  کنند و برخی داده آنها زمینی که مارتین و توفیق ترسیم می

  .سازد اش هموارتر می اندازهاي پژوهشی و بررسی موضوع در تاریخیت چنین چشم
  

  روش تحقیق) 3
بهره گرفته  هاي کمی و کیفی ها از ترکیبی از روش در ارجاع به واقعیت و تحلیل داده

مصاحبه با (ها با دو شیوه مراجعه به منابع مکتوب و تاریخ شفاهی  گردآوري داده. شد
اتکاي اصلی نیز بر منابع اسنادي است، که در چهار دسته . صورت گرفت) مطلعین

تر مانند جوامع  ون تاریخی سطح کالن تاریخ ایران، و سطح گستردهمت) 1: گنجند می
. ها ها و روزنامه نقشه) 3.  اسناد کتاب شدهوکتب توصیفی و تحلیلی تاریخی ) 2. شرق

مطلعین کلیدي از مناطق مورد مطالعه و هر جا . اسناد کاغذي در آرشیوهاي سازمانی) 4
هاي حاکم محلی و مالک و هم از  ندانالزم بود از مناطق دیگر، و نیز، هم از خا



 
 
 
 
 
 
 

  1396 پاییز، 78شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     206

ها نیز به صورت ترکیبی از تحلیل کمی  تحلیل یافته. ي زیردست انتخاب شدندها گروه
جهت اجتناب از اطاله مطلب، دیگر نکات جزئی روشی در . و کیفی صورت گرفت

  .شود ادامه به تناسب بحث روشن می
  
   مدرناجتماعات مسلح و موازنه قوا در دوره پیشادولت) 4

در مناطق مورد مطالعه، کهنساالن مطابق خاطرات خود و بزرگانشان درباره روابط میان 
آبراهامیان، (کردند، پیش از دولت مدرن متمرکز پهلوي  حکام محلی و مردم اظهار می

چه (شان  هاي محلی روابطی نسبتاً متوازن میان مردم و حکومت) 79-123: 1389
بر در مزارع و  کشاورزان سهم. برقرار بوده است) اي نطقهاي و م سطوح روستایی، ناحیه

. اند کرده گفتند، سهم خود را از مالکین، اعم از خوانین، دریافت می ها هم می نخلستان
. اند وار، نبوده شناسانه توده گفتند در مقابل خان منطقه نیز تنها، و به زبان جامعه می

. شده است یم یا ضمنی اهالی انتخاب میکدخداي روستا نیز معموالً با موافقت مستق
که به قول آنها در این –وقتی در مورد چگونه ممکن شدن آن در دوره پیشادولت مدرن 

شد، بر سه عامل عمده   از آنها پرسیده می-مناطق نه دولتی بوده، و نه پاسگاه و دادگاهی
اوندي و کدخدایی یافته بودن مردم در قالب نهادهاي خویش سازمان) 1: کردند تأکید می

نیاز حکام محلی به رعایا به عنوان نیروي ) 2). چند روستا(روستایی و نواحی روستایی 
طلبد، در  تري می موضوع اول، که مباحث گسترده. مسلح بودن عموم مردم) 3. نظامی
ویژه  اینجا، تمرکز بر موارد دوم و سوم، به.  شدهاي دیگر بدان پرداخته خواهد نوشته

) داشتن ابزار اعمال قوه قهریه(یرا، اکثر آنها بر اسلحه داشتن مردم عادي ز. سوم، است
. کند تأکید داشتند پیش از حکومت پهلوي که اقدام به خلع سالح عمومی مردم می

 که ابزار و اعمال زور حق انحصاري -) از پهلوي به بعد(یعنی، مانند دوره دولت مدرن 
کهنساالن هم از خاطرات .  نبوده است-) 45-71: 1388توفیق، (شود  دولت قلمداد می

هاي  هاي فراوانی از چنین اعمال قدرتی را از درگیري خود و هم بزرگانشان نمونه
پروبلماتیک کردن . کنند مسلحانه میان افراد، طوایف، روستاها و نواحی روستایی ذکر می



   
  
  
  

  207  ...  حاکمیت و تناسب قوا در ایران پیشادولت مدرن  

گذشته، مبحثی نگاري، ساده از آن  موضوع عموماً مسلح بودن مردم ایران، که تاریخ
نگاري روابط اجتماعی و سیاسی مورد تجربه  کلیدي است، و نوع دیگري از تاریخ

درباره مسلح بودن مردم این مناطق که در منابع مکتوب . کند انسان ایرانی را ممکن می
تر کند نیز ارئه داد؛ و این اهمیت  توان تحلیلی کمی که بحث را دقیق هم آمده است، می

شان و  توان درباره موضوعی مهم چون تناسب قوا میان مردم و حاکمیت یرا دارد که م
شناسی و  مشارکت سیاسی در سطح عامه در ایران پیشادولت مدرن و جامعه

اگر حتی درباره یک روستا به صورت نمونه . تر اندیشید شناسی مالزم با آن، دقیق مردم
کند، اهمیت دارد؛ که اینجا  میچنین ارقامی محاسبه گردد، به دلیل ایقانی که ایجاد 

توانستیم آمار افراد مسلح را از منابع خاموش تاریخی )  روستا112( منطقه 6درباره 
الممالک  یمین( روستا 34مناطق گاوبندي و مالکی با : استخراج و تحلیل کنیم

 روستا از 9) احشام(، بیرم )55: همان( روستا 16 با ، تمیمی)76-7: 1381اسفندیاري، 
، )1383: همان) ( روستا16، عالمرودشت )1517: 1388فسائی،  حسینی(روستاي آن  11
) 1254: همان( روستا 1، از اسیر )1459-61: همان( روستاي آن 43 روستا از 34دار  گله

 3داده کیفی نیز، درباره ]. 2) [1517: همان( روستا 2نیز ) بیخه فال(و از اشکنان 
 منطقه 7یعنی مجموعاً . روستاي دیگر از اسیر موجود است 8دار و  روستاي دیگر از گله

  .گردد هاي کمی و سپس کیفی ارائه می ابتدا داده.  روستا123با 
 براي محاسبه کمی وضعیت مسلح بودن مردم مناطق :هاي آماري داده) 4-1

در هر منطقه براي اواخر ] ] 3نسبت تعداد مسلّحین به جمعیت روستاها و خانوارها
چون، هر . شد بدست آورد، محاسبه شد قاجار که آمار تفنگچیان مناطق را میدوره 

تواند با حدي از خطا باشد، براي کاهش آن تالش شد، تا حد ممکن،  تحلیلی می
  .جوانب مختلف موضوع منظور گردد
                                                

-       جزءِ بلوك مالکی به مرکزیت ) 35-6: 1388رستگار فسائی، ( خ 1272: ق. ه 1311 مناطق تمیمی و مالکی تا
ناحیـه فومـستان الرسـتان بـه     ( خ جزء گاوبندي  1301؛ و در    )1525-7: 1388حسینی فسائی،   (اند    عسلویه بوده 

  ).76-7 و 55: 1381الممالک اسفندیاري،  یمین(اند  بوده)) 1521-7: همان(مرکزیت گاوبندي 
-میل با هم متشکل از چند خانوار فا) طایفه(اي است؛ و هر نهاد خویشاوندي  اي هسته  منظور از خانوار، خانواده
  ].14[بوده است ) پدرتبار(
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آمار نفنگچیان مناطق گاوبندي، تمیمی و : جمعیت افراد مسلح مناطق) 4-1-1
گزاران بنادر و جزایر خلیج فارس توسط فرستاده حکومت مالکی از گزارشات کار
) 5: 1381الممالک اسفندیاري، یمین ()]ق.ه 1341 [(خ 1301 قاجار به این مناطق در
 آل نصور حاکم مناطق، همچنین "شیخ مذکورخان"الممالک با  مربوط به گفتگوي یمین

دار و عالمرودشت، و یک و دو  المتین، و آمار تفنگچیان مناطق بیرم، گله از روزنامه حبل
روستا از مناطق اسیر و اشکنان نیز، از گزارشات مبارزات حکام و مردم این مناطق در 

المتین و گزارشات  در روزنامه حبل)] خ 1289[(ق .ه 1328حوادث مشروطه در 
این آمارها نیز با منابع دیگر . شان استخراج گردید مأمورین بریتانیا به وزارت خارجه

  .رل متقاطع شدکنت
الممالک که  شیخ مذکورخان حاکم مناطق تمیمی، گاوبندي و مالکی به یمین

توانید بدهد چه عده  چی مسلح در حدود ابواب جمعی شما که می تفنگ": پرسد می
در حدود ضابطی براي خودش دو ": گوید ؟ می"فعالً چند تفنگچی دارید. شود می

شخصاً یکصد و . تواند بدهد نفر مسلح میهزار مسلح و براي خارج از خودش ششصد 
این ). 76: همان ("دهم پنجاه نفر تفنگچی دارم و حقوق از هفت تومان الی ده تومان می

هاي  گویند، تفنگچیان خوانین در جنگ طور که کهنساالن می دهد، همان نشان می
 عادي مسلح اند، و در درون مناطق نیز شمار مردم شان از همین مردم مناطق بوده گسترده

بیشتر از شمار تفنگچیان خوانین بوده؛ و اینجا که آمار عددي آن، مخصوصاً، آمار 
تر  تفنگچیان مزدبگیر خان در قیاس با مردم مسلح ذکر شده است، موضوع را روشن

المتین  این واقعه توسط روزنامه حبل. گفته شیخ مذکورخان هم قابل قبول است. کند می
عباسیان بستک و گزارش حمله او با  و تاریخ جهانگیریه و بنی) 13: ق.ه 1328ذیقعده (

 به بندرلنگه و ناحیه شیبکوه)] 169-70: 1375وثوقی، (خواهان  مشروطه[(نیروهایش 
مطابق گزارش محرمانه . شود نیز تأیید می) 322-4: 1339عباسیان بستکی،  بنی(الرستان 

: اند خود در جنگ شرکت کرده)] رعایاي( ["اتباع"مأموران بریتانیا نیز حکام مناطق با 
نذقور (شیخ نذقور "خبر رسید ] 1328شوال  25 و 1289 آبان 6: م 1910[ اکتبر 29در 
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 نفر به کشتی نشانده که به بندر لنگه هجوم آورد 800 "شیورع"در ) محلی است] نام[
] 5[دند  کر"را غارت] 4 ["نخیله" و "جیزغه" 29هاي شیخ مزبور در تاریخ  قایق... 

 150 خ گفته بود خودش 1301شیخ مذکور در ). 962: 1363وزارت خارجه انگلیس،(
 تفنگچی بدهد 600تواند  تفنگچی دارد، و محدوده حاکمیتش براي خارج از خود می

 )]ق. ه1328[(خ  1289اینجا هم براي جنگی خارج از آن محدوده در ).  نفر750(
  .تذکر شده اس)  نفر مسلح800(همان حدود 

دار و عالمرودشت، روستاي وردوان  در مورد تعداد افراد مسلح از مناطق بیرم، گله
از منطقه اسیر و روستاهاي تراکمه جنوبی و شمالی از منطقه اشکنان، این تعداد در ] 6[

سه یوم قبل عریضه از جهت اهالی لنگه به حکمران ": المتین آمده است روزنامه حبل
داري با جمعیت  اوي و شیخ مذکور و محمدطاهرخان گلهخان ور رسید که غالمحسین

: ق.ه 1328 ذیقعده المتین، حبل( "زیادي حرکت کرده که بیایند لنگه را غارت نمایند
اند، که  بستک و بنادر شیبکوه شهرت داده] ،[حال چند یوم است اخبار از الر ". )13

جمعیت جمع شده و قصد قریب چهار هزار ] 7[دار و تراکمه  اشکنانی و وراوي و گله
در گزارشات مأمورین ). 14: همان ("روند مردم شب از ترس خواب نمی. لنگه دارند

 18، 1289مهر  29 [(1910 اکتبر 22در تاریخ ": آید بریتانیا همین تعداد به تفکیک می
خان  خبر داد غالمحسین)] بریتانیا[(ویس قنسول دولت اعلیحضرتی )] 1328شوال 

 25در تاریخ ... آورده  کی بستک با جمعیت زیادي به لنگه تاخت میوراوي در نزدی
به خشکی ] "فکس"[وزیر مختار دولت فخیمه اجازه داد که استعداد کافی از کشتی 

. نشینند که جان و مال اتباع خارجه را در صورت وقوع تهاجم حفظ و حمایت نمایند
خان پیغام   غالمحسین به"کلنل کاکس"ضمناً صاحب منصب بحري بنابر تعلیمات 

 غارتگران که 25در تاریخ . فرستاده و مشارالیه را از آمدن لنگه تخویف و تهدید نموده
اند از قرار راپورت در فاصله دو روزه راه در مغرب جبل ترنجه   جنگجو بوده3000
] ، ["قالدر"ترکیب و اختالطی بود از سه سرکرده محال ... این اردو. اند بوده

 در مورد نیروهاي ". با اتباعشان"وراوي"و ])] 8[دار و اشکنان  همان گله( ["اسکانو"
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 اتباع شیخ به خشکی نشسته و به اردوي 30در تاریخ ": آورد شیخ مذکور هم می
). 962: 1363وزارت خارجه انگلیس،  (" حمله بردند"مرنج"وراوي ملحق شده و بر 

  .دهد متفاوت اطمینان آن را افزایش میدر اینجا، ذکر آمارهاي نزدیک به هم در دو منبع 
همین نیروها در سال قبل از .  نیز آمده استتاریخ جهانگیریهواقعه این حمله در 

در اوایل ماه ": حمله برده بودند) منطقه حاکمیت صولت الملک(آن هم به بستک 
خبر رسید که جمعیت کثیري مسلح و مجهز از  ... )]1288مهر [( 1327مبارك رمضان 

خان  سرکردگی حاجی غالمحسینه  زنگنه و بیرم ب–هاي وراوي الی تراکمه و بیخهاه
... وراوي و سیدحاجی بابا بیرمی از طریق کال و از راه نیستان بطرف کوهج حمله برده 

به آبادي کوهج سه فرسخی بستک رسیدند در اینموقع مرحوم ] 9[و جمعیت بیخه 
 " وارد نشود محل را بطور کلی تخلیه کردند تلفاتی به مردماین کهصولت الملک براي 

پس از واقعه بستک و الر بار دیگر اهالی "). 319-20: 1339عباسیان بستکی،  بنی(
بقصد غارت بنادر شیبکوه و لنگه ... زنگنه و بیخه بیرم و عالمرودشت -تراکمه، وراوي

ند و در سال جات و اشرار متفرقه را گرد آورد و عباسی جمعیت کثیري از اهالی بیخه
وي و سیدحاجی باباي اخان ور است حاجی غالمحسینه ری ب)]خ 1289[( هجري 1328

 خیال به حرکت درآمدند )]تنگه[(بیرمی و تراکمه بطرف شیبکوه و بندرلنگه از راه تنگ 
به داخل تنگ خیال داخل شده پس از چندي زد و خورد با ... جمعیت بیخه ... 

ینی کرده ارتفاعات را بسته و داخل تنگ منزل نش تفنگچیان فرامرزي و عرب ناچار عقب
 و الممالک داري که شخصی مصلح و با صولت اکبرخان گله در این هنگام علی. گرفتند

سطوت الممالک عالقه دوستی قدیمی داشت براي رفع فتنه و فساد بمیانجیگري افتاده 
 فرستاده و )سطوت الممالک(و حسینعلی محمد شفیع نام تراکمه را نزد محمدرضاخان 

تقاضاي مالقات براي قرار صلح نمود از اینجهت سطوت الممالک با مشورت و 
اکبرخان و حاجی غالمحسین و چند  صوابدید دریابیگی در بیرون از قریه بوالعسکر علی

                                                
-احتماالً، اشتباه نگارشی باشد. الملک درست است  صولت.  
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نفر از سران بیرمی و تراکمه و زنگنه را مالقات و پس از قرار صلح و اخذ تعهد از 
سنگرهاي اکبرخان تفنگچیان طرفین را که متقابالً در  علیخان بضمانت  حاجی غالمحسین

چند دهات و آبادي که شیخ مذکور از حدود حمادي ... خود آماده جنگ بودند برچیده 
گرفته بود بتصرف تفنگچیان ))] 1519: 1388حسینی فسائی،(لقب حکام منطقه شیبکوه [(

مالقات با سطوت الممالک درآمد و شیخ مذکور هم پس از ) سطوت الممالک(عباسی  بنی
، اهل تاریخ جهانگیریهکه نویسنده  چون). 322-4: همان ("به گاوبندي مراجعت کرد... 

و پسر سطوت الممالک و نوه ) 360-1: همان ()]خ 1286[(ق .ه 1325بستک، متولد 
جات است  و منطقه بستک همسایه شرقی بیخه) 328-30: همان(الملک بستکی  صولت

  .، گزارش او قابل اعتنا است)2 و 1اي شماره ه نقشه: نک به(
. اینجا، یک موضوع، تدقیق در باب حکام و مناطق حاضر در این جنگ است

اشکنان و ) مناطق(گونه که دیدیم در گزارش مأمور بریتانیا از سرکرده محال  همان
لمتین از ا پیش از حمله این نیروها به سمت بندرلنگه روزنامه حبل. برد دار هم نام می گله

المتین، ذیقعده  حبل(داري  اکبرخان گله احتمال حمله محمدباقرخان اشکنانی و علی
برادرزاده و فرمانده نیروهاي  ()13 :همان(داري  و محمدطاهرخان گله) 15: ق.ه 1328
 ؛ قشقایی،257: 1381  میرزایی،؛8: 1377 نصوري،(ها  اکبرخان در بعضی از جنگ علی

در مورد . گوید سخن می) 60: 1381الممالک اسفندیاري،  یمین و 122 و 116–7: 1391
گري هم  دهد نه فقط شرکت نکرده، بلکه میانجی اکبرخان خود مؤلف هم نشان می علی
الدین خان، پسر دیگر سطوت الممالک انجام شد هم  اي که با حسام در مصاحبه. کند می
ست صمیمی بوده است، و اکبرخان به آنجا حمله نکرده، با پدرش دو گفت، علی می
در . اند نیز، هنوز نزد او است کرده اکبر خان با پدرش رد و بدل می هایی که علی نامه

اکبرخان را  دوره رضاخان که بسیاري از خوانین دستگیر یا کشته شدند، پدرش علی
این قضیه . شود، که به خاطر همان سابقه دوستی بوده است ضمانت کرده، و آزاد می

 ـ 6: 1358نوربخش، ( هم آمده است بندرلنگه در ساحل خلیج فارسدن در ضمانت کر
 ، در ذکر مناطق و حکام دقیق استتاریخ جهانگیریهبنابراین، باید گفت، نویسنده ). 35
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دار را نام   اهالی و حکام نواحی زنگنه، وراوي و تراکمه از منطقه گلهاین کهاو در عین 
به همین . برد کنندگان نام نمی  ذیل حمله،دار و جم هبرد، از خوانین و مردم خود گل می

 روستاي 43 روستا، از جمعیت 9دار به سمت غرب منطقه شامل جمعیت  دلیل از گله
روستاهاي دهنو . کسر گردید )1459 – 61: 1388ق و .ه 1313حسینی فسائی، (آن 
اند،  دار بوده جزء گلهدار، کارون و نوآباد که جمعیت آنها پیش از آن  دار، هورمه، گله گله

همچنین، . خ کسر شد 1335دار در  دار قدیم، از جمعیت دهستان گله تحت همان گله
 و 1پیوست (دار  همسایه شمالی گله(جمعیت روستاهایی که از محدوده بلوك اسیر 

که مطابق تقسیمات سیاسی دولت مدرن در سرشماري ) 1254: 1388حسینی فسائی، 
اند، و روستاهایی که هنگام سرشماري درون  دار شمارش شده ه خ ذیل دهستان گل1335

بالو،  بهرستان، هرج، پایین، اسیر، اردوان اسیر، شلدان، چاه(اند  آن محدوده قرار داشته
در مورد خوانین . از جمعیت این دهستان کسر گردید) بیدو قدمان و چاه سرگاه، چاه

 و 66-7: 1383وثوقی، (اند  بوده همسو نخواه که با نیروهاي مشروطه اشکنان نیز، چون
شان به عنوان حمله کننده به بستک و   نام آنها و منطقهتاریخ جهانگیریهو در ) 184

خان اشکنانی،  بندرلنگه نیامده است، موضوع از غالمرضا اشکانی پسر ارغوان
 و سیدحسین زندوي از بستگان نزدیک سید حاجی بابا بیرمی ،خان بستکی الدین حسام

هر سه نفرشان اظهار داشتند خوانین و مردم منطقه حکومتی اشکنان در این . شدپرسیده 
، از منطقه اشکنان فقط روستاهاي تراکمه جنوبی و پس. اند حمالت شرکت نکرده

از منطقه بیرم نیز، . اند، به تعداد روستاها افزوده شد ها حضور داشته شمالی که در جنگ
اند، این موضوع از  ها شرکت نداشته ها در این جنگ اي گفتند نَعمه که کهنساالن می چون

اي پرسیده شد، و آنها هم تأیید کردند که پدرانشان  فرزندان و نوادگان حکام قدیم نعمه
نو و الورستان  بر این اساس، جمعیت روستاهاي ده. اند ها حضور نداشته در این جنگ

 روستاهاي پهرست،  خ به همراه1335که در سال ) 1517: 1388فسایی،  حسینی(
الزم . کریشکی و نعمه سکونتگاه این طایفه بوده است، از جمعیت منطقه بیرم کسر شد

ها تنها طایفه در روستاي  اي هاي بستک و بندر لنگه، نعمه به ذکر است، در موقع جنگ
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بنابراین . ها شرکت نداشته است اي از آنجا در این جنگ اند، اما هیچ طایفه نو نبوده ده
 روستا از منطقه بیرم 2 روستا، و در محاسبه تعداد روستاها، 5 این 1335یت سال جمع

  .اواخر دوره قاجار، کسر گردید
اشکنانی "المتین که  ي حاضر در این جنگ، عالوه بر اشاره حبلها گروهدر مورد 

تاریخ ، در "دار و تراکمه قریب چهار هزار جمعیت جمع شده و وراوي و گله
 تراکمه و "اهالی"جمعیت کثیري مسلح و مجهز از ": آورد می نیز جهانگیریه

غالمحسین خان وراوي و   زنگنه و بیرم بسرکردگی حاجی–هاي وراوي بیخه
 – تراکمه، وراوي"اهالی"بار دیگر ". ... "جمعیت بیخه". ... "بابا بیرمی سیدحاجی

و . "جات یخه ب"اهالی"جمعیت کثیري از ". ... "زنگنه و بیخه بیرم و عالمرودشت
 - 24: 1339عباسیان بستکی،  بنی ("به داخل تنگ خیال داخل شده... جمعیت بیخه "

اند، هنوز  ها حضور داشته فرزندان و بستگان نزدیک اکثر آنهایی که در این جنگ). 318
 تاکنون، با بسیاري از آنها مصاحبه کهکنند،  در قید حیاتند و خاطرات آنها را بازگو می

شان با هم در  گوید، مردم مناطق بیخه و حکام الدین خان بستکی هم می حسام. ام کرده
در این موضوع گزارشی در مورد نیروهاي سیدحاجی بابا وجود . اند حمله حضور داشته

شود، همانند شیخ مذکور که تفنگچیان خودش بسیار کمتر از  دارد که مشخص می
ها نیروي عمده حکام،  و در جنگتفنگچیان موجود در کل محدوده حاکمیتش بوده، 

این گزارش مربوط به دوره .  استدر اینجا نیز به همین صورت بودهاند،  مردم بوده
 پس از جنگ تاریخ جهانگیریهدر . حکومت سیدحاجی بابا بیرمی بر کل الرستان است

غالمحسین خان وراوي و سید حاجی بابا چون بمحل  حاجی"بندر لنگه آمده است 
رهبر جنبش مشروطه در الرستان [خود مراجعت کردند از طرف آقا سیدعبدالحسین 

احضار شدند و بالدرنگ با عده اتباع خود )] به الر[(بالر )] 131 - 98: 1375وثوقی، (
] 10 ["بالر رفته و امورات شهر را در قبضه خود گرفته و به امر و نهی پرداختند

                                                
-به دلیل اهمیت آنها صورت گرفت"اتباع" و "جمعیت"، "اهالی"سازي کلمات   برجسته .  
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 درباره اوایل حکومت سیدحاجی بابا بر المتین حبل). 324: 1339عباسیان بستکی،  بنی(
تجار الري ماهی یکهزار . بابا منظم استالرستان از همت سیدحاجی ": الر نوشته است

اند تا ورود حکومت صحیح که الاقل مأمون  و دویست تومان مواجب برایش مقرر داشته
بزن دارد  از قرار معلوم سیصد نفر تفنگچی. قافله جهرمی دیروز بسالمت وارد شد. باشد

ن سیدحاجی هم بستگا). 17: 1328المتین، شوال  حبل ("و فعالً اطراف الر منظم است
بابا و غالمحسین خان، و هم برخی کهنساالن مناطق بیرم و وراوي که پدران یا 

گویند، تفنگچیان آنها از اهالی همین مناطق، و  اند می بستگانشان تفنگچی آنها بوده
 نیز درباره تاریخ جهانگیریهمورخ . اند هاي تفنگچیان ساکن همین مناطق بوده خانواده

: 1339عباسیان بستکی،  بنی ("...الر رفته و ه  خود ب"اتباع"با عده "آنها آورده بود که 
  .حین این مناطق کسر نگردیدل نفر جمعیت مس3000 نفر از 300این پس  ).324

گویند همه مردم  جات می ، مطلعین محلی بیخهاین کهبا توجه به مطالب فوق و 
به عنوان ) 3230جمعاً (نفر  230 نفر را به همراه 3000اند، همان  در جنگ حضور داشته

 افزوده شد که دلیل نفر اخیر به این 230. تعداد افراد مسلح این مناطق در نظر گرفتیم
 تا 2گویند، در دوره پیشادولت مدرن، در این مناطق هر روستا بین  مطلعین کهنسال می

و روزي   نگهبان مسلح داشته است که برخی مواقع شبانه- بسته به وسعت آن- نفر 5
تعداد روستاهاي . اند داده ها یا قالع روستاها نگهبانی می ها، در برج برخی فقط شب

براي هر روستا نیز . شود  روستا می62جات نیز  حاضر در جنگ بندرلنگه از بیخه
اند، و چون آمار  مانده روستا میدر  نفر نگهبان مسلح لحاظ شد که باید 5/3میانگین 

  .ته شد در نظر گرف230تقریبی است، 
بینیم، چون که  شویم، می الزم به ذکر است، وقتی در مصاحبه با مطلعین دقیق می

و دامداري ) نخلداري و زراعت(در آن موقع شغل اصلی مردم این مناطق کشاورزي 
ها در منطقه  بایست براي به چرا بردن دام بوده است، مخصوصاً تعدادي دامدار می

اند، براي امنیتشان مسلح  رفته د به کوه یا دشت میاند؛ و چون هر روزه بای مانده می
 درصد 100اند، به معناي  گویند، همه مردم منطقه به جنگ رفته پس، این که می. اند بوده



   
  
  
  

  215  ...  حاکمیت و تناسب قوا در ایران پیشادولت مدرن  

زیرا، همه مسنین . آماري نیست، اما به معناي اکثریت قریب به اتفاق هست
هیم آمار یک به یک خوا گویند، همه مردم رفتند؛ و وقتی از آنها می شونده می مصاحبه

شناسند که به این جنگ  آنهایی که از روستاي خود یا روستاهاي مجاورشان که می
، "کم، خیلی کم": گویند برند؛ و می اند را نام ببرند، تعداد اندکی را نام می نرفته بوده

 دلیلشود، به  به عالوه، گفته می. بودند که نرفته باشند...  و "تک و توك"، "ها بعضی"
 قبالً روستاها کوچک، و ارتباطات مردم بیشتر بوده، و افراد نه تنها اهالی روستاي ین کها

 بعد که در روستا یا در ها سالاند، و تا  شناخته خود بلکه روستاهاي اطراف را نیز می
اند خاطرات بزرگترهاي به جنگ رفته  شده ها که دور هم جمع می مزارع یا در نخلستان

شود، کمتر مردي از روستاها بوده که در آن جنگ حضور   گفته میاند؛ شنیده را می
به هر حال، همین تعداد را کل افراد مسلح در نظر گرفتیم تا اگر خطایی . نداشته است

 اسیر، منطقه مورد در مثالً. شماري افراد به جنگ رفته رخ داده باشد، جبران شود در کم
گویند از مابقی  می منطقه آن مطلعینبه جز روستاي وردوان در بیخه عالمرودشت، 

 در آنها حضور کردیم، مشاهده که و همانطور. اند رفته جنگ آن به کمی تعداد منطقه
 روستاي 9 از کم حضور این .است نشده اشاره آن به نیز منابع در که بوده، کم حدي

 ستايرو 62 از که کمی افراد تعداد با) 1254: 1388فسائی،  حسینی(منطقه  دیگر این
البته، نباید فراموش کرد، در این . شود می جبران اند نرفته جنگ این به مذکور مناطق

شماري نشده، گرچه شاید، در حدي محدود،  حالت، آمار افراد مسلح این مناطق، بیش
  .شماري شده باشد کم

ذکر این نکته الزم است که، همین که آمار و ارقام مؤید یکدیگر از منابع متنوع با 
برد که داده از یک منبع  اوت زمانی استخراج شده، اعتمادپذیري را باالتر از حالتی میتف

منبع دیگر . دهد یکی مأمور بریتانیا است که گزارش محرمانه می. آید بدست می
در کلکته هندوستان منتشر شده است، و دیگري خود شیخ مذکورخان ) المتین حبل(

 سال از منابع دیگر 12 با فاصله زمانی حدود حاکم گاوبندي، مالکی و تمیمی است که
  .دهد شرح می
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 از آنجا که اولین آمار جمعیتی دقیق :محاسبه جمعیت و خانوار مناطق) 4-1-2
خ است، جمعیت منطبق با  1335کشور مربوط به اولین سرشماري سراسري در 

عیت کشور ، برآورد جماین کهسپس، با توجه به . محدوده هر منطقه از آن استخراج شد
المللی هماهنگی  شوراي بین، مرکز آمار ایرانبراي اواخر دوره قاجار، توسط 

جمعیت، توسعه و بهداشت ، در فرانسه، و کتاب شناسی هاي ملی جمعیت بررسی
خ نسبت به  1335 صورت گرفته است، براساس میزان رشد جمعیت کشور در باروري

نفوس و خانوار، جمعیت این مناطق خ، و واپسروي در محاسبه تعداد  1301 و 1289
 برآورد مذکور از جمعیت 3همچنین، چون که .  محاسبه گردیدها سالنیز براي آن 

تعداد . اند  برآورد محاسبه شده3ها براساس هر  کشور اندکی تفاوت داشتند، آماره
  .خانوار نیز، از نسبت جمعیت به بعد خانوار به دست آمد

ر مناطق گفتند خانوارها د  از آنجا که کهنساالن می–عد خانوارها درباره محاسبه ب
 تعداد فرزندان یک خانواده و تعداد زنان یک مرد، -اند  مورد مطالعه خانوادگی بوده

 خ نسبت به پیش از آن 1335وضعیت مرگ و میر کودکان و سن ازدواج جوانان در 
خ به بعد است که با گسترش امکانات در  1340گفتند، از دهه  پرسیده شد، و می

تر روستاییان  هاي ارتباطی و دسترسی سریع سترش راهروستاها، اعزام سپاه بهداشت، گ
یابد؛  به مراکز بهداشتی، مرگ و میر کودکان کاهش و تعداد نفرات خانوارها افزایش می

ها نیز، تک  خانواده.  با پیش از آن تفاوت چندانی نداشته است1335و این وضعیت در 
 ساله به باالیی بوده 15ختر  ساله و د20همسري، سن ازدواج افراد پایین، و کمتر پسر 

 فرزندان ، اگرچه، برخیدلیلبه همین ]. 11[که هنوز مجرد و نزد والدین باشد 
اما به دلیل تعداد فرزندان زیادي  اند، مرده می بهداشتی امکانات کمبود دلیل به ها خانواده

 ، تعداداند و پایین بودن سن تشکیل خانواده فرزندان آورده ها به دنیا می که خانواده
 یک زوج بوده فرزندان تعداد از اند کمتر کرده شان زندگی می که با خانواده فرزندانی

 خ هر خانواده به 1335 در کهید آنند، ؤهمانگونه که خواهیم دید، آمارها نیز م. است
بر این . است داشته)  فرزند، در کنار پدر و مادر5/2( نفر عضو 5/4طور میانگین حدود 
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عد اند، همان ب  بوده تمام نقاط جمعیتی این مناطق روستا1335 سال اساس، چون در
البته، . خ آنجا در نظر گرفته شد 1301 و 1289  هر محدوده براي1335خانوار سال 

ري تعداد شما شماري یا بیش الزم به ذکر است، در هر صورت، بعد خانوار اثري بر کم
بت به تعداد نفرات و میانگین  آن نسها یا میانگین حین آنجمعیت مناطق، تعداد مسل

  .گذارد حین هر روستا نمیمسل
  

   خورشیدي1335 تا 1280 جمعیت ایران از -1جدول 

سال 
  خورشیدي

جمعیت کشور براساس 
سالنامه آماري مرکز آمار 

ایران
 

 کشور جمعیت
شوراي  براساس

المللی هماهنگی  بین
هاي ملی  بررسی

  شناسی جمعیت

 براساس کشور جمعیت
کتاب جمعیت، توسعه و 

  بهداشت باروري

1280  8613000  107398165  10334000  
1289  9088564  10919815  10779347  
1290  9143000  10940000  10830000  
1300  9707000  11150000  11609000  
1301  9845553  11242471  11705694  
1310  11185000  12110000  12613000  
1335  18954704  --- ----------  --- ----------  

                                                
- ب1335مرکز آمار ایران، (اند   درصد جمعیت کشور شهرنشین بوده4/31 خ تنها 1335 در .(  
-  مرکـز  :  از1335، و جمعیـت  49: 1378مرکز آمار ایران،    :  از 1310 و   1300،  1290،  1280هاي     جمعیت سال

  . ب1335آمار ایران، 
3. Behnam et Amani, 1974: 6. 

- ،44: 1385 زنجانی و شادپور.  
- ( نفر ذکر شده اسـت  10720000ایران )  م1900( خ 1279 جمعیت سالBehnam et Amani, 1974: 

  . خ محاسبه شد1290 تا 1279 خ براساس نرخ رشد جمعیت 1280، و جمعیت )6
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 کشوري تقسیمات با منطبق محدوده مناطق، خانوار تعداد و جمعیت محاسبه در
 ارائه یکجا افراد مسلح آنها آمار که مالکی و تمیمی مناطق گاوبندي، مدرن پیشادولت

دار، یک روستا  گله و مرودشتعال بیرم، مناطق با منطبق محدوده و دسته، یک در شده،
 افراد آمار که سالی با متناسب اي دیگر، دسته در نیز اشکنان از روستا دو و از اسیر

 منطبق اول دسته محدوده. گرفت قرار بود، نیز به صورت یکجا موجود مناطق آن مسلح
 و) کنگان سرشماري از حوزه(بوشهر  شهرستان از مالکی تمیمی و هاي دهستان با

 دسته محدوده و) بندرلنگه سرشماري از حوزه(الرستان  شهرستان گاوبندي تاندهس
و ) کنگان سرشماري از حوزه(بوشهر  از شهرستان دار گله هاي دهستان با منطبق دوم،
) الرستان سرشماري حوزه از(الرستان  شهرستان عالمرودشت از و وراوي تراکمه، بیرم،
پیشادولت  کشوري تقسیمات با منطبق حدودهم آن، انجام براي. شود می  خ1335در 

 تقسیمات محدوده با شد، اشاره آنها به تر پیش که هرکدام، جمعیتی نقاط و آنها مدرن
 فریدي ؛293–380: 1390مجید،  فریدي (سرشماري هنگام در آنها کشوري جدید
 هر پوشش تحت جمعیتی نقاط و) 1330 آرا، رزم و 95–138: 1388دیگران،  و مجید

 همچنین، .شد داده تطابق)  ب1335 الف و 1335ایران،  آمار مرکز (سرشماري زهحو
خ و  1289 جمعیت 1310 تا 1280 ساله از 10هاي  براساس جمعیت کشور در دوره

  .خ محاسبه شد 1301
  
 منطبق با محدوده پیشادولت مدرن 1335 در سرشماري 1 جمعیت مناطق مورد مطالعه-2جدول 

  ]12[آنها 
  مجموع  دار گله  وراوي  تراکمه  بیرم  عالمرودشت مجموع  مالکی  تمیمی  اوبنديگ  دهستان
  23179  6574  2654  6850  4898  2203  9478  1393  1743  5582  جمعیت

  5086  1394  600  1430  1139  523  2207  274  338  1469  تعداد خانوار
  6/4  7/4  4/4  8/4  3/4  2/4  2/4  1/5  2/5  8/3  بعد خانوار
  

                                                
-الف1335(و مرکز آمار ایران ) 1338(وزارت کشور :  مأخذ .(  
-     ،که گفتـه شـده بـود،    فارس  نفر از مهاجران خانوادگی به دیگر مناطق حوزه خلیج   760 به جمعیت مجموع

  .افزوده شده است
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خ کشور، جمعیت و  1335خ تا  1301خ و  1289معیتی براساس تغییرات ج
سپس، .  محاسبه شد1335، براي 1301 و 1289خانوار منطبق با محدوده این مناطق در 

 و انطباق آن با جمعیت 1335ها در  با واپسروي در محاسبه نفوس و خانوار آن محدوده
 1301 و 1289  تعداد نفوس و خانوار هر دسته مناطق براي1301 و 1289کشور در 

  .دست آمد به
در گام بعد، با تقسیم تعداد افراد مسلح هر دسته مناطق بر جمعیت و تعداد خانوار 

  .آنها سرانه فرد مسلح به ازاي نفر و خانوار محاسبه شد
  

  مورد مطالعه مناطق مدرن پیشادولت و سرانه فرد مسلح در محدوده جمعیت -3 جدول

معیارهاي محاسبات 
  آماري

  سلحافراد م

جمعیت مناطق 
 بیرم، دار، گله

 و عالمرودشت
 روستاهاي تراکمه

 شمالی و جنوبی
  خ 1289 در

 در مسلح فرد سرانه
عالمرودشت، 

 و بیرم دار، گله
 و جنوبی تراکمه
  خ 1289 در شمالی

 جمعیت مناطق
 مالکی گاوبندي،

 در تمیمی و
  خ 1301

 در مسلح فرد سرانه
 گاوبندي، مناطق
 در تمیمی و مالکی

  خ 1301

 براساس جمعیت
  ایران آمار مرکز برآورد

 نفر به ازاي هر 1  11114
   نفر5/3

 هر ازاي به نفر 1  4923
  نفر 5/2

 براساس خانوار تعداد
  ایران آمار مرکز برآورد

   نفر در خانوار7/1  1172   نفر در خانوار3/1  2416

 براساس جمعیت
شوراي  برآورد

المللی هماهنگی  بین
هاي ملی  بررسی

  شناسی یتجمع

13355  
به ازاي هر  نفر 1

  5622   نفر2/4
 هر ازاي به نفر 1

  نفر 8/2

 براساس خانوار تعداد
المللی  بین شوراي برآورد

هاي  هماهنگی بررسی
  شناسی ملی جمعیت

   نفر در خانوار5/1  1338   نفر در خانوار1/1  2903
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 براساس جمعیت
 جمعیت، کتاب برآورد

 بهداشت و توسعه
  باروري

 هر ازاي به نفر 1  13182
  نفر 1/4

 3 هر ازاي نفر به 1  5853
  نفر

 براساس خانوار تعداد
 جمعیت، کتاب برآورد

 بهداشت و توسعه
  باروري

  نفر در خانوار4/1  1394   نفر در خانوار1/1  2866

  
، هر کدام از برآوردهاي جمعیتی ایران را  کهشود  مشاهده می3مطابق جدول 

این که، . زاي هر خانوار الاقل یک نفر فرد مسلح وجود داردبپذیریم، در همه مناطق به ا
در هر خانوار به طور میانگین بیش از یک نفر تفنگچی وجود دارد را اگر در کنار این 

 معموالً ، سن پایین ازدواج افراد در گذشتهدلیلموضوع در نظر آوریم که گفته شد به 
، و مردان زیر اند ز جمعیت که زنان بودهاند، و نیمی ا مانده جوانان در خانه والدین نمی

، را ]13[اند   سال و افراد کهنسال که طبیعتاً توان جسمی براي تفنگدار شدن نداشته15
هاي مطلعین که در مورد دوره نبود دولت مدرن در  هم کنار بگذاریم، آنگاه این جمله

بهتر درك  ... ، و"خانه بدون تفنگچی نبود"، "همه مسلح بودند"گفتند،  منطقه می
. ها در هر پژوهشی خطا رخ دهد  همه تالشا وجودبه هر حال، ممکن است ب. شود می

 درصد در 20شود، اگر به هر دلیلی، حتی   مشاهده می3همانگونه که در جدول شماره 
 نفر مسلح در هر خانوار 1شماري شده باشد، باز هم حدود  شماري یا بیش محاسبات کم

  .شود حاصل می
دار   بر آن، از نظر سرانه افراد مسلح در روستا، مناطق بیرم، عالمرودشت، گلهعالوه

به طور )  تفنگچی3230 روستا با 62(و روستاهاي وردوان، تراکمه جنوبی و شمالی 
 2000 روستا با 50( تفنگچی، مناطق گاوبندي، تمیمی و مالکی 52میانگین هر روستا 

                                                
-اند کمی از زنان مسلح بودهشود تنها تعداد   گفته می.  
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 47 روستا هر روستا 112تفنگچی، و در مجموع  40به طور میانگین هر روستا ) تفنگچی
 –پس منطقی است، همانگونه که خواهیم دید، وقتی خوانین مناطق . تفنگچی داشته است

اند، از مردم  مانده می ها در  در جنگ- تفنگچی داشته150مثالً شیخ مذکورخان که 
دم مسلح و نیاز وقتی حمایت متقابل محلی، قدرت داشتن مر. اند خواسته روستاها مدد می

شده، مربوط   شود، که فراموش نکنیم، وقایع تشریح حکام محلی به آنان بهتر قابل فهم می
مشروطیت است، و حکام این مناطق در کنار حکومت مرکزي نیستند که تصور دوره به 

  .ندهستآن اند، بلکه در مقابل  شده شود شاید بوسیله آن تأمین می
 
  هاي کیفی داده) 4-2

گزارشی از . دهنده آن ی و گسترشهاي کم ید دادهؤیی کیفی موجود است مها داده
دار در دهه آخر حکومت قاجار موجود است که  مسلح بودن مردم مناطق اسیر و گله

 روستاي دیگر از بلوك اسیر 8دار و   روستاي دیگر از بلوك گله3دهد  نشان می
 123یعنی مجموعاً . فزوده شود این مناطق ایادشده روستاهاي مسلح 112بایست به  می

این گزارش مربوط به زمانی است که به جز روستاهاي وردوان و بلبلی از بلوك . روستا
؛ و حسینی فسائی، 1پیوست : نک به(دار شده  اسیر مابقی آن نیز ضمیمه بلوك گله

رودك  آباد، بیدخوار و پس و روستاهاي گبري، جم، شهرخواست، دولت) 1254: 1388
در این گزارش در مورد ). 1 و پیوست 1459-61: همان(دار جدا شده است  از گله

دار ممکن نیست یک  در تمام خاك گله": مسلح بودن مردم این محدوده آمده است
عموماً مردها و گاهی هم ] ،[ سواي اطفال و عجزه -خانوار بدون تفنگ یافت شود 

  ).2پیوست  ("فک آنها استشوند و تفنگ جزءِ الین بعضی از زنها مسلّح دیده می
هاي تاریخی دیگر نیز، هم راستا با مواردي است که تاکنون ذکر  برخی گزارش

اش  رود تا با دایی دار می مثالً، زمانی که شیخ مذکور حاکم منطقه گاوبندي به گله. شد
در مورد اعتراض مردم روستاي دشتی، از توابعش، ) 55: 1379دریایی، (اکبرخان  علی

اکبرخان به او  ر مورد انتصاب عبدو به کدخدایی آن روستا، مشورت کند، علیبه او د
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 ."خورند نه عبدو مردم دشتی به درد تو می. عبدو را از دشتی بردار": کند توصیه می
شیخ مذکور بالفاصله به دشتی بازگشته و شخصی از معتمدین مردم دشتی به نام 

قعه، عالوه بر آن که نشانگر نگاه حاکم این وا. کند  را کدخداي آنجا می"سالم حاج"
دار به نحوه ارتباط با رعایا و مدیریت نقاط روستایی است، آنچه نیاز خوانین  منطقه گله

دهد این است که، شیخ مذکور به این دلیل از مردم آنجا  به حمایت مردمی را نشان می
ذکور را به قتل خان پدر شیخ م ناراحت بوده است، که یکی از اهالی دشتی، شیخ حسن

دار که شیخ حسن دامادش بوده  با این وجود، خان گله). 41 ـ 45: همان(رساند  می
همین مورد نیز پیش ). 45: همان ("خورند به درد تو می"گوید، مردم دشتی  است، می

 57: 1381الممالک اسفندیاري،  یمین(آید، و زمانی که نیروهاي حاکم منطقه عسلویه  می
در مرز (ش و کوشکنار، عبداهللا برادر شیخ مذکور حاکم روستاي خِرِّه و سروبا) 69و 

کنند، شیخ مذکور از حاج سالم و حاجی یوسف از بزرگان  را محاصره می) دو منطقه
شان  شیخ مهمات و آذوقه)]. بشتابند [("به نجات قلعه خِرِّه بشابند... خواهد  می"دشتی 

در مدت "کنند، و با دخالت آنها  ه حرکت میمردم دشتی به سمت خرّ. کند را تأمین می
 ).46-48: 1379دریایی،  ("شود کوتاهی قلعه خرّه از محاصره خارج می

اي دیگر، همین مردم دشتی به همراه دیگر مردم روستاهاي منطقه  در واقعه
آن جنگ معروف بندر شیو است، که یک . رسانند گاوبندي، به شیخ مذکورخان مدد می

نیروهاي مورد  انیا به همراه یک ناو جنگی حکومت مرکزي ایران وناو جنگی بریت
به شیو حمله )] 8: 1377نصوري، (م  1918در [) شیوخ بندر عسلویه(حمایت آنان 

ناو جنگی انگلیس که مجهز به توپ "). 78: 1381اسفندیاري،  الممالک یمین(د نکن می
چند سرکرده [به اتفاق ... یوسف حاجی . ... بندد بندر شیو را به توپ می دوربرد بوده،

، عبداهللا معمار، عالی یوسف، و عده دیگري از مردم )]مصیب[(میرمسید ] ... دیگر
اعالم کرده و به سوي بندر شیو، حرکت ... منطقه گاوبندي، آمادگی خود را براي مقابله 

شیخ مذکور برادرش شیخ یوسف و میر مصیب "). 52-3: 1379دریایی،  ("کنند می
اي نیز همراه او بودند، و  هاي تراکمه که تعداد زیادي تفنگچی) باریکویی(ري امی
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. نماید روانه بندر شیو میرا ، )اهل دشتی(هاي او  همچنین یوسف محمدي و تفنگچی
... هاي کناردانی به سرکردگی عالی یوسف کناردانی و عبداهللا معمار  اي از تفنگچی عده
به دستور میرمصیب در . ... نماید مقام و شیو مستقر می] بنادر[در محل دو برکه بین را 

هاي میرمصیب امیري و یوسف  تفنگچی. ... شود هایی حفر می کنار ساحل خندق
ابتدا نیروهاي انگلیسی که اکثراً . گیرند محمدي در درون خندق و ارتفاعات موضع می

د که هدف تیراندازان آین هندي بودند از ناو پیاده شده و بوسیله قایق به طرف ساحل می
اي بعد ناو با توپ  لحظه. گردند و به ناو برمی... شوند  قرار گرفته و تعدادي کشته می

حمله را شروع کرده گمرك، مسجد، قلعه و تعدادي منازل مسکونی را ویران کرده و به 
. ..نمایند   دیگر نیرویی در بندر نمانده مجدداً نیروها را روانه ساحل میاین کهخیال 

از [.] شوند  تعدادي کشته می. گیرند قرار می... هنوز به ساحل نرسیده هدف تیراندازان 
طرفی سربازان پیاده نظام همراه با نیروهاي حمادي که قصد ورود به بندر شیو از راه 

 .نمایند نشینی می زمینی داشتند در دام دلیران کناردانی افتاده، شکست خورده و عقب
 "بندر شیو را ترك... شود   متوجه شکست در هر دو جناح میوقتی فرماندهی ناو

 سال پس از جنگ 15 "فرامرزي"در گزارشی که ). 120-1: 1390کریمی،(کند  می
در اثناء ": نیز حضور اهالی در آن مشخص است) 576: 1379فرامرزي، (نویسد  می

لفات زیادي بر اهالی بندر شیو را بمباران نموده و ت... ها  انگلیسی... المللی  جنگ بین
هاي اطراف قریه را سنگر نموده مردانه از خود دفاع  اهالی نیز تپه. آنجا وارد ساختند

  ).647:همان ("کردند
هاي مربوط به مسلح بودن عمومی  در اینجا، از نظر امکان گسترش زمانی داده

 اقدام مردم، گرچه در منبع مکتوبی یافت نشد که پیش از دولت مدرن پهلوي، حکومتی
به خلع سالح عمومی مردم در مناطق مورد مطالعه کرده باشد، و کهنساالن این مناطق 

کنند که تا پیش از دولت پهلوي اسلحه آزاد بوده  خود و از زبان بزرگساالنشان نقل می
آیا این گونه نبوده که پیش از حوادث : است، اما، این پرسش ممکن است به ذهن آید



 
 
 
 
 
 
 

  1396 پاییز، 78شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     224

 مردم این مناطق غیرمسلح بوده، و در پی ،تانیا در جنوب ایرانمشروطیت یا حضور بری
  وقوع چنین مسائلی عموماً مسلح شده باشند؟

هاي شفاهی و مکتوب تاکنون آمده، در این مورد نیز  باید گفت، عالوه بر داده
همچنین، در . اي تاریخی یافت نشد که شواهدي از چنین موضوعی را نشان دهد داده

دهد،  وط به پیش از وقایع مذکور نیز، اشاراتی موجود است که نشان میبرخی منابع مرب
ابن بلخی، . ها نبوده است اهل سالح بودن مردم این مناطق تنها محدود به این دهه

مناطق (هاي مردم مناطق ایراهستان  ، در ذکر ویژگی)1-2: 1374 رستگار فسائی،(
ش به همراه مناطق مجاور آنها محدوده مورد مطالعه این پژوه: جنوب ایالت فارس

. نک) (318-341: 1374بلخی،  ابن) (دشتی، کنگان، خنج، الرستان، عسلویه و جویم(
ها را مردمی  هاي سلجوق، و پیش از آن، آل بویه، آن در دوره) 1 نقشه شماره: به
کرده، و  کند که در روستاهاي داراي باروي محکم زندگی می  توصیف می"ور سالح"

و این ایراهستان ": آورد  می،اند بویه بوده  از آنان نیز در خدمت حکومت آلسپاهیانی
باشند ... ور سالح... و مردم ... حصاري محکم است )] روستایی[(است و به هر دیهی 

اما به روزگار دیلم، ایشان را قهر کردند و به طاعت ... و همواره عاصی بودندي ... 
 ق.ه 338 - 372 دیلمی که از[ه عهد عضد الدوله آوردند و ده هزار مرد از ایشان ب

، در خدمت او بودند بر سبیل سپاهی ])440-444: 1380 کوب، زرین(کرد  می حکومت
و بعد از آن عهد، دیگر باره عاصی شدند و [.]  نام "جابی"و مقدم ایشان یکی بود ] ،[

 در عهد سلجوق والی فارس[هیچ کس ایشان را مالش نتوانست داد، مگر اتابک چاولی 
را مستخلص گردانید به )] مناطق[(کی آن جمله اعمال )] 15: همان(ق . ه510 تا 490از 
این مورد، عالوه بر نشان دادن وجود نیروي گسترده و ). 339: 1374بلخی،  ابن ("قهر

هاي محلی مسلح، نشانگر این است که حکومت مرکزي آل بویه نیز براي  حکومت
  .نیروهاي مسلح محلی وابسته بوده استتشکیل سپاه به همین 

 1007 تا 995[(ق . ه1038 تا 1025(اسکندربیگ ترکمان نیز، در دوره صفوي 
حسینی (دار  گله[(در مورد تفنگچیان منطقه فال )  پنج-چهار: 1350افشار، )]) (خ
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ها پس گرفتند  که به همراه حاکم آنجا، بحرین را از پرتغالی))] 1458: 1388فسائی، 
با جمعی از "الدین فالی را  وردي خان بیگلربیگی فارس خواجه معین  اهللا:نویسد می

بجانب ... تفنگچیان فالی که با کمال جالدت در طریق قدراندازي مهارت تمام دارند 
منظور اسکندربیگ مردم مناطق اسیر و فال هر ). 615: 1350ترکمان، ("بحرین فرستاد
خواجه مذکور و مردم فال و اسیر بدفع و ": گوید که در شرح واقعه می دو است؛ چنان

که طریق مخالفت مسلوك ] از مردم بحرین[رفع اهل خالف قیام نمودند و جمعی 
سایر الناس که جاده مطاوعت را به قدم متابعت ] ،[داشتند به جزا و سزا رسانیده 

مانگونه که در این منابع نیز، ه). همان ("پیمودند استمالت یافته برعیتی مشغول شدند
دهند مسلح و نیروي نظامی  اند و نشان می  این مناطق اشاره کرده"مردم"دیدیم به 
همچنین، مورخی دیگر در عهد صفوي، مأل جالل منجم یزدي، در شرح . اند حکام بوده

کند که همراه خواجه معین   مناطق اسیر و فال اشاره می"مردم"همین لشکرکشی به 
] و[خواجه مشارالیه از بلوك خود با مردم فال ": اند ه کردهالدین فالی به بحرین حمل

در مراکب و ]) عسلویه) ([عسلو(اسیر، یوسف شاه برانقادي با مردم خود از بندر اسلو 
منجم یزدي،  ("در منامه که ظاهر شهر بحرین است بیرون آمدند... سفاین نشسته 

 دهه پیش از وقایع مذکور فسائی در دوره قاجار، حدود دو حسینی). 210-209: 1366
حین شرح این واقعه به همین ویژگی مردم ) 35-6: 1388رستگار فسائی، (مشروطه 

الدین فالی با  خواجه معین": کند و عالمرودشت اشاره می) فال(دار  مناطق اسیر، گله
اندازي،  لشکر بیخه فال و اسیر و عالمرودشت که مردمانی شجاع و متهور و در تفنگ

بر کشتیهاي کوچک و بزرگ نشسته به آسانی فتح جزیره بحرین را نموده، مشهورند 
در اینجا، فارغ ). 445: 1388حسینی فسائی،  ("دست جماعت پرتگال را کوتاه داشتند
  . واجد اهمیت است،شان به مسلح بودن مردم از چگونگی فتح بحرین، اشاره ضمنی

از جمله بیرم، (رستان  در خبري درباره مناطق التاریخ زندیههمچنین، در 
دار و مناطق اطرافشان،  و گله) 1517-21: 1388حسینی فسائی، (گاوبندي و اشکنان 

 این کهدار با حاکم منطقه، مسلح بودن آنها، و  گله) منطقه(همراهی اهالی محال 
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 همانند –کرده است  حکومت مرکزي از مناطق محلی نیروي نظامی گردآوري می
در اواخر دوره . شود  مشخص می-آید  کند، که در ادامه می ن میوضعیتی که مالکوم بیا

شیرازي، (دار و حکومت زند وجود داشته است  هایی میان خان گله زند که درگیري
در سال ": کند گزارش می) 483-487: 1380 و خورموجی، 90-89، 66–68: 1365
علی خان را  طفل] جعفرخان زند[که )] 486-487: همان() خ 1170 ق،.ه 1206[(قبل 

دار و گرمسیرات حوالی آنجا  به تسخیر خطه الر مأمور نمود، بعضی از اهالی بنادر و گله
برآمده، در )] 62: 1365شیرازي، (الري [در مقام اعانت و امداد ولدان نصیرخان 

خدمتگذاري تکاهل ورزیده و محمدعلی خان اسالملو که به جهت بردن تفنگچیان 
سیورغان به خطه الر مأمور گشته در محال مزبور از ضرب گلوله دار و سناسیر و  گله

علی خان را با جمعی کثیر از غازیان  لطف" جعفر خان، ".اهالی آنجا مقتول شده بود
ها تعیین و در اوایل ماه ربیع االول از راه فیروزآباد،  سواره و پیاده به تأدیب و تنبیه آن

 از بیم آن دریاي خونخوار بالمره با کوچ و بنه دار اهالی گله. روانه صوب مقصود گردید
در همین منبع، ). 67: همان( کردند "و اموال و اسباب خود به جانب بندر عسلویه فرار

عالوه بر این مورد، به موارد دیگري از گردآوري نیروي مسلح از مناطق محلی براي 
  ).همان(شود  سپاه حکومتی نیز اشاره می

 1276(الذکر مشروطه  د نیم قرن پیش از وقایع فوقخورموجی نیز حدو حسینی
 در مورد همین ویژگی مردم مناطق )45: 1380خورموجی،  حسینی(]) خ 1238([ق .ه

: همان( اند "ورز مردمش سالح": گوید گاوبندي، تمیمی، مالکی، بیرم و اشکنان می
ن، همچنی). 1526 و 1521، 1517-1518: 1388حسینی فسائی، : به.  و نک94-93

 اند "ورز اهلش سالح... این بلوك گرمسیر ": نویسد دار می درباره مردم منطقه گله
  .)88: 1380 خورموجی، حسینی(

عالوه بر آن، در منبعی دیگر در همین زمینه، مربوط به سطح کالن کشور اعم از 
 این کهمحدوده این پژوهش، مالکوم مأمور بریتانیا، در اوایل دوره قاجار درباره 

 حکام ایاالت، ایالت، شهرها و روستاها است "اي مردم همیشه تعیین کنندهصد"
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اگر پادشاه کالنتري را منصوب کند که مورد قبول شهروندان نباشد، ": کند گزارش می
در شهرهاي کوچک و روستاها صداي ساکنین در ... تواند وظایفش را انجام دهد،  نمی

تر است؛ اگر کسی معرفی شود که  کننده شان باز تعیین مشخص کردن کدخدا، یا سران
براي رفاه . ... شود آنان او را تأیید نکنند، اغتشاش ساکنین سبب استعفاء یا عزل او می

تر از انتخاب کردن یا تأثیر گذاشتن بر انتخاب کالنترانشان  مردم هیچ امتیازي ضروري
 قدرت مصون توانند همیشه آنان را از دست درست است این کالنتران نمی. نیست

شوند؛ باز هم، محبوبیتشان در  دارند، و اغلب از ناچاري است که ابزار سرکوب می نگه
شان عامل ارتقاء و دوام یافتن قدرتشان است؛ و آنها با )] مردم[(میان عامه شهروندان 

 "انجام دادن وظایفشان در امور عمومی به آرامش، شادمانی و منافع خود توجه دارند
)Malcolm, 1828: 324-325, see, 330-332; 350 .("رو، این حق که به سکنه  ین ااز

شان تأثیر بگذارند، در حفاظت از آنها در  دهد در تعیین مافوقان بالواسطه اجازه می
همچنین، او ). ibid ("مقابل برخی از پلیدترین قواعد استبدادي بسیار مؤثر است

هاي  کند، که هم در فهم گفته ارائه میهایی مفصل از وضعیت قواي نظامی ایران  داده
 20کند، به جز لشکري  گزارش می. هاي این پژوهش راهگشاست مذکور او و هم یافته

گذارده، و هنوز  هاي ایران و روس آن را بنیان شاه پس از جنگ هزار نفري که فتحعلی
گیري است و سازمان درستی ندارد؛ تنها نیروي نظامی حکومت مرکزي  درحال شکل

 هزار 230اما، در مناطق محلی مجموعاً حدود .  هزار نفري است4 تا 3سواره نظامی 
نظامی پیاده و سواره وجود داشته، که در موقع لزوم، حکومت مرکزي آنها  نظامی و شبه

را از ایالت، روستاها و شهرهاي مناطق مختلف گردآوري کرده، هر دسته با لباس 
-ibid: 355(اند  پذیرفته  رؤساي خودشان فرمان میمحلی و سالح خود بوده، و تنها از

هاي محلی در قیاس با حکومت مرکزي از چه نیروي  دهد حکومت این نشان می). 359
اند، و این تکثر در ساختار حکومتی در ایران پیشادولت  نظامی فراوانی برخوردار بوده

ریباً تمام جمعیت ایران تق": به ویژه این گزارش او در این زمینه. دهد مدرن را نشان می
اند؛ و در هر قسمت از کشور نیرویی نظامی وجود دارد، که به صورت برابر از  مسلح
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شان  وظیفه اصلی. شود مردان ایالت کوچنده، و از سکنه شهرها و روستاها تشکیل می
ها بوسیله ایالت، شهر یا روستایی که  آن. حفظ محل زندگی، و کمک به انتظامات است

  ).ibid: 356-357 ("شوند لق دارند تأمین میبدان تع
مباحث، الزم به ذکر است که وجود دولت متمرکز بوروکراتیک این هم راستا با 

سازي دولتی حق اعمال زور، خلع سالح عمومی مردم  داراي ارتش سراسري، انحصاري
 نوربخش،: به. نک( از جمله مناطق مورد پژوهش -و سلطه بر مناطق محلی در ایران 

از دوره رضاشاه به  -) 79 - 107: 1392 و تهمک، 80-84: 1379؛ دریایی، 35: 1358
 و آبراهامیان، 18: 1387زورکر،  و ؛ اتابکی93 ـ 94: 1387الیوت، (گیرد  بعد صورت می

اي گزارشی نشانگر این  ؛ و پیش از آن، درمورد هیچ دوره حکومتی)130ـ181: 1389
خلع سالح عمومی مردم یا حکام محلی و هاي مرکزي اقدام به  که حکومت

سازي قدرت نظامی در دست خود  متمرکزسازي بوروکراتیک حکومت و انحصاري
  .کرده باشد، ارائه نشده است

  
  گیري نتیجه

ساز مسیر  متعین پیش از نظریات و مفاهیم با رویکرد نقادانه و واسازي تحقیق این
اش،   در ایران، در فردیت تاریخیدر راستاي برداشتن گامی در فهم حاکمیت پژوهش

سیاسی در -تمرکز پژوهش بر تناسب قوا و روابط اجتماعی. صورت گرفت
مناطق اسیر، عالمرودشت،  هاي محلی و نسبت آن با حکومت مرکزي، در حکومت

از یک  دهد، می  روستا بود؛ و نشان123دار، گاوبندي، بیرم، تمیمی و مالکی با  گله
 مسلح و برخوردار از قوه قهریه بوده، و ابزار اعمال زور حق طرف مردم عادي عموماً

ها نبوده است و از طرف دیگر، حکام محلی نیز نیازمند به رعایاي  انحصاري حکومت
هایی ضعیف،  اجتماعات محلی در ایران نه جمعیت. اند خود به عنوان نیروي نظامی بوده

بوده، که توان مقابله با حکومت منزوي و داراي حیات راکد، بلکه، قدرتمند و منسجم 
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-هاي سیاسی مناسبات و کنش. اند هاي مداوم با بریتانیا را داشته مرکزي و جنگ
 وجود -شان نیز نسبتاً متوازن و عقالیی  اجتماعی، میان رعایاي مسلح و حکام محلی

 -یابی به آن  عقالنیت ابزاري در کنش آنان و تناسب منطقی میان هدف و وسیله دست
  .بتنی بر نیاز متقابل به امنیت و بقاء در آن شرایط بوده استو م

سطوح درون مناطق محلی و کالن (هاي آمده در این متن  در واقع، از ترکیب داده
، مشارکت سیاسی و نظامی گسترده مردم در برساختن حیات خویش و وجود )سرزمینی

حکومت ر و با گیهمدا توازن نسبی قوا میان مردم ب(اجتماعات محلی قدرتمند مسلح 
در درون مناطق محلی و هم سطح کالن فضاي ) هاي محلی با مرکزي محلی و حکومت

سرزمینی، تکثر و تمرکزگریزي در ساختار حاکمیتی ایران پیشادولت مدرن استنتاج 
 نه قدرت پادشاه مطلقه بوده، "شرقی"یعنی، به بیانی دیگر، در این کشور . شود می

هاي قدرت   بوده است که مانع از پیدایش هستهو نه حکومت متمرکز و بوروکراتیک
در درون مناطق نیز، مانند سطح وراي آن، . حاکمیت محلی به موازات خود شود

اي با اجتماعات خویشاوندي و  قدرت سیاسی و نظامی در میان نهاد خانی منطقه
 با تحمیل شناسانه شرقگویانه و  اما، نظریات کلی. روستایی منقسم و پخش است

  .اند ، از پیش، واقعیت تاریخی جوامع شرقی نامیده شده را به کناري نهادهغیاب
از نظرگاهی دیگر، چنین موازنه قوا و مناسبات حمایتی که نیاز متقابل مردم عموماً 
مسلح انسجام یافته در قالب نهاد خویشاوندي و حاکمیت محلی بوده، هسته اصلی 

دوره  با قیاس که در اي دوره.  مدرن استمنسجم و متکثرساز قدرت در ایران پیشادولت
 درنوردیدن نظامی و حمل و نقل امکان مدرن تکنولوژي مدد دولت به که مدرن، دولت

 خلع سالح و کنار زدن نتیجتاً، و مکانی-زمانی فاصله برداشتن و فضاهاي سرزمینی
اي وجود دارد که هنوز زمان و مکان  حکومت مرکزي را دارد، عرضش هم رقباي

                                                
-به.  نک. درباره کنش عقالیی ابزاري :Weber, 1978: 24-26 .     در اینجا، هـدف نـشان دادن وجـود وجـه

سیاسی مردم مناطق مورد مطالعه در دوره پیشادولت مـدرن        - در مناسبات و کنش اجتماعی     )rational (عقالیی
  . آنان به مفهوم عقالییبوده است نه تقلیل دادن کنش
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که  اي دوره. است) مناطق محلی(گذار میان فضاهاي سرزمینی  ایش معنادار و فاصلهبر
در واقع، این . هاي محلی نیز از ابزار اعمال قوه قهریه برخوردارند مردم و حکومت

هاي قدرت محلی در شرایط تکنولوژیکی و ژئوپلیتیکی پیشادولت مدرن، به سان  هسته
و ) اجتماعات محلی( سطح زیرین جامعه چتري حافظ و نهاد واسطی حائل میان

تداوم تاریخی چنین چیدمان عناصر حاکمیتی، . اند کرده هاي مرکزي عمل می حکومت
 با وجود ،هاي متکثر در ایران ها و هویت ها، زبان ساز ممکن شدن تداوم فرهنگ زمینه

  .هاي مرکزي مختلف شده است آمد و رفت حکومت
یی همسو با نتایج پژوهش و تأمل برانگیز در مورد ها عالوه بر موارد مذکور، داده

دهد، الزم است در مورد مناسبات و  دیگر خوانین جنوب موجود است که نشان می
هایی انضمامی  سیاسی مورد تجربه انسان ایرانی رفت و چنین پژوهش-الگوي اجتماعی

ن مشاهده باید دید این الگوي ارتباط چگونه بوده است؟ چراکه، در متو. انجام داد
شود وضعیت مبارزات حکام محلی مناطق دیگري از جنوب نیز مانند مناطق مورد  می

به کمک ... ها نیز در حوادث مشروطیت، جنگ با بریتانیا و  آن. مطالعه بوده است
هاي   ضربات و کشتهبا وجود. شوند زنی می نیروهاي محلی خود وارد مبارزه و چانه

شود، با حمایتی  ومت مرکزي یا بریتانیا به آنها وارد میزیادي که از جانب نیروهاي حک
دهند؛ آن هم بریتانیایی که   به مبارزه ادامه می،شوند که از جانب نیروهاي محلی می

پلیس جنوب ایران با تعداد نیروهایی متغیر از حدود /  یا تفنگدارانSPRارتش مدرن 
ف تعمیم نتایج به دیگر مناطق البته در اینجا، هد.  نفر را دارا است11000 تا 6000
راستا با نتایج این تحقیق و شواهد مربوط به   بلکه، نشان دادن این است که هم،نیست

مناسبات میان مردم و حکام محلی، یا  در باب مناطقی دیگر، الزم است به تفکر دوباره
، بندي و تدقیق آن بر حسب نوع ارتباط آنها با مردم زیردست و حکومت مرکزي دسته

شاید الزم باشد، در ذهنیت خود نسبت به مفاهیم خان، کدخدا، . و مانند آن، پرداخت
هاي تمرکزگرا به مفاهیمی نچسب  که در نظام آموزشی مدرن دولت... رئیس، کالنتر و 

شاید از آنجا که خوانین و . اند، نقادانه پژوهش و تفسیر مجدد کرد تبدیل شده
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اند، دولت مدرن که آنها   رقیب دولت مدرن بوده،ثرهاي محلی نیمه مستقل و متک قدرت
براي . را برچیده، در پی توجیه ایجاد دولت متمرکز و سلطه بر مناطق محلی بوده است

ندازیم که هرجا از مبارزات مردم یدرك بهتر مسئله، کافی است نگاهی به اسامی سرانی ب
ز آنها فخرگرایانه نام ي مشروطیت سخن است، اها سالایران در مقابل بریتانیا یا 

اند؛ خان، شیخ، کالنتر، رئیس و کدخدا که به مدد  بینیم همه حکام محلی برند، و می می
 باز هم ،هاي گاه چند هزار نفري  کشتهبا وجودکنند و  شان مبارزه می نیروهاي محلی

 علی دلواري، رئیس: چند نمونه از آنها. ندهست) مردم محلی(مورد حمایت رعایا 
محمد   دشتی، میرزا علیخان ناصرالدیوان کازرونی، محمدهاشم کالنتر عبداهللا خواجه

 خان حسین شیخداري،   گلهخاناکبر   وراوي، علیخانغالمحسین   کازرونی، حاجخان
 مذکور شیخالدوله قشقایی،   صولتخان اهرمی، اسماعیل خانکوتاهی، زایرخضر  چاه
 رئیس حسین دشتی، کدخداجانی،  غضنفرالسلطنه برازخان گاوبندي، محمد خان

  . دشتیخانعبدالحسین 
به عالوه، درباره عموماً مسلح بودن مردم ایران، از جمله فارس و جنوب آن، 

 برگ سند فقط در آرشیو ملی اسناد ایران مربوط به دوره پهلوي، که 2000الاقل بیش از 
 عمومی مردم در سازي حق اعمال زور اقدام به خلع سالح دولت مدرن براي انحصاري

مردم پیش از آن که دهد  این نشان می. کند، موجود است مناطق مختلف کشور می
دانم،  تا آنجا که می. کند اند، که دولت اقدام به خلع سالح عمومی می عموماً مسلح بوده

تاکنون در پژوهش مدونی به این موضوع پرداخته نشده است؛ و این خود، قدرت 
در مورد محدوده ایالت فارس . دهد  غیاب بر وقایع را نشان میگفتمان مسلط در تحمیل

. 1326استانداري فارس، : مثالً نک به(و مناطق جنوبی آن هم این گونه اسناد زیاد است 
. 1306، ... و  خلع سالح در تنگستان و دشتیحرم آل مالیات بنادر عسلویه و آوري جمع

                                                
- در مورد SPR) South Persia Rifles( 48–95، به ویژه 1364سفیري، : نک به... ، حوادث مشروطیت و 
؛ 1381الممالـک اسـفندیاري،    ؛ یمین89–138، به ویژه  1391؛ قشقایی،   1376؛ اوکانر،   1378؛ ایرجی،   229–79و  

  .1365 و بیات، 1383ستانی، ؛ شفیعی سرو1386؛ نصیري طیبی،1378زاده،  مطهري
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به هر حال، هدف تعمیم . )... و 1329–31 و استانداري فارس، 1330 فارس، استانداري
 بلکه، نشان ،ها بدون پژوهش انضمامی نیست ها و زمان نتایج این تحقیق به دیگر مکان

هایی در دیگر مناطق ایران است، تا راهی براي تفسیر  گرفتن چنین پژوهش دادن لزوم پی
  .ها از جمله عرصه حاکمیتی گشوده شود دقیق پدیده

  
  ها یادداشت

: 1386ترنر، : به.  نک"شرق"اره شرقشناسی و تحمیل غیاب بر تاریخ درب) 1
  .Said, 2003: 1–28, 49–73؛ 46-66 و 112-87

بیخه " به مرکزیت اشکنان، و نام رسمی بیرم "بیخه فال"نام رسمی اشکنان ) 2
چون که هم در ). 1517: 1388حسینی فسائی، ( به مرکزیت بیرم بوده است "احشام

 هم نزد مردم مناطق جنوبی به اشکنان و بیرم مشهورند، از این دو نام تواریخ محلی و
به عالوه، مناطق اسیر و اشکنان که به ترتیب یک و دو روستا از آنها در . استفاده شد

ی حضور داشتند به عنوان منطقه شمارش نشدندتحلیل کم.  
ه در این  خ به بعد ک1327 روستا، که از 112در کل ) 1: الزم به ذکر است) 3

 خانوار 15شود، حدود  مناطق در برخی روستاهاي بزرگ آن موقع مدرسه ساخته می
دانیم  اند، که نمی مهاجر ساکن بوده... کارکنان دولتی مانند معلم، کارمند ثبت احوال و 

 نقطه، از دوره 10 و نیز، حدود ،اند، یا خانوارهاي مجردي به صورت خانواده بوده
اند،  شود نظامیان آنها مهاجر بوده اند، که گفته می گاه انتظامی داشتهرضاخان به بعد، پاس

 خ مجموع 1335براساس برآورد تقریبی، در . و در مورد آنها نیز اطالع دقیقی نداریم
 نفر گاوبندي، تمیمی 80( نفر 300جمعیت نظامیان و دیگر کارکنان دولتی مهاجر حدود 

در درون مناطق یا میان ) 2. است بوده) دار  گله نفر بیرم، عالمرودشت و220و مالکی و 
مثالً . هاي جمعیتی صورت گرفته است آنها، یا گاه با مناطق اطراف آنها برخی جابجایی

چند خانوار از ناحیه تراکمه به منطقه گاوبندي، از منطقه بیرم به اشکنان و تراکمه، 
ها یک سویه نبوده،  این جابجاییاز آنجا که ... . عالمرودشت به بیرم، وراوي به زنگنه و 
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اي  و جمعیت مناطق توسط جمعیت وارد شده به همان روستا یا دیگر روستاهاي منطقه
شده است، از نظر محاسبه جمعیت برمبناي منطقه  که روستا در آن قرار داشته، جبران می

در دهه پایانی حکومت قاجار تا سرشماري ) 3. کند خللی در این تحلیل وارد نمی
هاي کاري زیادي از این مناطق به آبادان، بصره و حواشی جنوبی  خ مهاجرت 1335

ها، بویژه در  شود این مهاجرت از آنجا که گفته می. گرفته است خلیج فارس صورت می
محور بوده، خانواده آنها در منطقه -مناطق گله دار، بیرم و عالمرودشت غالباً مرد

شان شمارش  مهاجر نیز جزء اعضاي خانوادهمانده، و هنگام سرشماري، افراد  می
شود تنها تعداد بسیار  گفته می. آورند اند، مشکلی در محاسبه بوجود نمی شده می

دار، بیرم و عالمرودشت به  محدودي از مهاجران، به صورت خانوادگی از مناطق گله
 کهنساالن .اند  خ نیز به این مناطق برنگشته1335 که تا اند نقاط مذکور مهاجرت کرده

ها بسیار کم بوده، و نسبت به کل جمعیت این مناطق قابل  گویند، تعداد این خانواده می
از کارکنان ی ی، همانگونه که گفته شد، خانوارهااین کهبه خصوص . پوشی است چشم

 خ در این مناطق 1335اند، در  شود بسیار کم بوده دولتی، که در مورد آنها هم گفته می
 خ جمعیت 1335، در محاسبات مربوط به جمعیت این مناطق در پس. اند  بودهساکن
 نفر کارکنان دولتی از جمعیت اهالی این مناطق کسر نگردید، تا همدیگر را 220

اما از مناطق . بپوشانند، و همان احتمال خطاي محدود نیز، تا حد ممکن محدودتر گردد
. اند گونه مهاجرت کرده بیشتري اینساحلی گاوبندي، تمیمی و مالکی خانوارهاي 

به تخمین، این خانوارها و فرزندان آنها که . برآورد دقیق آماري آن بسیار سخت است
. اند بوده)  نفر840( خانوار 200 خ حدود 1335اند در  در مقصد تشکیل خانواده داده

ناطق  نفر به جمعیت این م760 ، نفر کارکنان دولت80، پس از کسر جمعیت بنابراین
  .افزوده شده است

از ) ق.ه 1313فسائی،  حسینی( مابین گاوبندي و بندرلنگه "نخیلو" و "جزه") 4
بوده  جزءِ گاوبندي "شیو"و بندر ) 1519-20: 1388همان، (توابع شیبکوه الرستان 

هایی که مأمور  هایی با نام ؛ و شخصی به نام شیخ نذقور و مکان)1521: همان (است
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 گزارش همین واقعه در دیگر منابع، که در ادامه آمده از. بریتانیا گفته وجود نداشته است
احتماالً یا مأمور بریتانیا . شود منظور حمله شیخ مذکور است است نیز، مشخص می

دانسته؛ یا در نوشتن آنها به انگلیسی و ترجمه به فارسی خطا رخ داده  ها را دقیقاً نمی نام
او گفت متن ترجمه شده . ده شداین موضوع از بشیري ویراستار کتاب نیز پرسی. است

  .را ویراستاري کرده، و به متن انگلیسی دسترسی نداشته است
خواه  لحن مأموران بریتانیا و حکومت مرکزي قاجار در مورد نیروهاي مشروطه) 5

در . دنزن برچسب می... ها را غارتگر، یاغی، برهم زننده نظم عمومی و  منفی است؛ آن
/ زد، واژگان  ، هر جا به اصل اخبار وقایع صدمه نمیپس. تاینجا، مهم ذکر وقایع اس

  .ها حذف شده است هاي سرکوبگرانه یا جانبدارانه از نقل قول گزاره
قرار دارد، و ) غرب عالمرودشت(این روستا در بیخه بیرم و عالمرودشت ) 6

. خ جزء دهستان عالمرودشت بوده است 1345 تا 1330مطابق تقسیمات جدید سیاسی 
  . آن ذیل دهستان عالمرودشت منظور شده است،، در ادامه بحث جمعیتپس

: 1388حسینی فسائی، (به جز تراکمه جنوبی و شمالی از منطقه اشکنان ) 7
دار   خندق، بید و محمدتقی از منطقه گله،روستاهاي باریکو، المرد، ختیمی) 1517

 1272اخیر از حدود سال  روستاي 6. اند نیز جزء ناحیه تراکمه بوده) 1459-61: همان(
 و 1پیوست : به. نک(اند  دار منفک و به منطقه اشکنان منضم شده خ از منطقه گله
ق . ه1313 و مقایسه کنید با حسینی فسائی، 1459-61 و 1517: 1388حسینی فسائی، 

  ).20 و 19هاي شماره  برگ: 1300و وزارت دارایی، 
در اینجا نیز، . ایی گفته موجود نبوده استهایی که مأمور بریتانی هایی با نام مکان) 8

شود منظور  آید، مشخص می از تطابق گزارش این واقعه با منابع دیگر، که در ادامه می
دانسته؛ یا در نوشتن  ها را دقیقاً نمی دار و اشکنان است؛ و احتماالً یا مأمور بریتانیا نام گله

هاي  یادداشت: همچنین نک به. (ستآنها به انگلیسی و ترجمه به فارسی خطا رخ داده ا
  ).7 و 4شماره 



   
  
  
  

  235  ...  حاکمیت و تناسب قوا در ایران پیشادولت مدرن  

حسینی  (" صحراي درازي را گویند که در میانه دو کوه افتاده باشد"بیخه") 9
هاي  در منابع تاریخی و میان مردم نواحی جنوبی فارس و استان). 1517: 1388فسائی، 
 مهر و بخش هاي المرد و ، به محدوده منطبق با شهرستان)هرمزگان و بوشهر(اطراف 

 "جات فارس بیخه" یا "جات بیخه"، "بیخه"بیرم از شهرستان الرستان استان فارس 
؛ 45-57 :1371اقتداري، : به. براي نمونه نک(گویند   می"اي هبیخ"و به مردم آن 

این ). 322-4 و 319-20: 1339عباسیان بستکی،   و بنی228-33: 1372 اقتداري،
 کیلومتر و درازا و پهناي میانگین 415 کیلومتر مربع، پیرامون 5235جات با گستره  بیخه
هاي زاگرس جنوبی را در بر  خوردگی کوهی از چین  کیلومتر دو دشت میان33 و 160
 16و پهناي حدود  158 با درازاي –کوهی آن را به دو بخش شمالی  د، و رشتهنگیر می

البته، . کند  تقسیم می- کیلومتر 17 و پهناي حدود 165 با درازاي – و جنوبی -کیلومتر 
شده پهناها حاصل محاسبه  پهناي آنها از شرق به غرب متغیر، و میانگین تقریبی بیان

 نقطه از 6فاصله خط الرأس نوارهاي کوهی شمالی تا جنوبی دربرگیرنده هر بیخه در 
شت د- است؛ نه صرفاً پهناي پهن- Google Earthافزار   بوسیله نرم-شرق تا غرب 

هاي اطراف هر بیخه جایگاه برخی  هاي کوهستانی و کوه از آنجا که برخی دره. ها آن
جات و جزءِ آن محسوب  گاه و سکونتگاه دامداران بیخه روستاها، اراضی کشاورزي، چرا

-12: 1392 و تهمک، 23برگ : 1300وزارت دارایی، : براي نمونه نک به(اند  شده می
  .ها لحاظ شد ناي آنها فاصله خط الرأسبراي محاسبه درازا و په) 10
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هاي زاگرس جنوبی،  بخشی از لندفرم: اي مبنا تصویر ماهواره. جات  محدوده بیخه-2نقشه 

  ).Google Earth) 2010دریافت از 
  

غالمحسین خان نیز  پس از ورود آنها به الر سیدحاجی بابا حاکم الر و حاجی) 10
  ).171-2: 1375وثوقی، (شود  نائب الحکومه الر می

 سال ممنوع 15شود، از اواخر دوره رضاشاه ازدواج دختر زیر  گفته می) 11
 "سجلّی"بار   که معموالً سالی یک"دهی سجل"براي گریز از آن، موقع  .شود می

آمده است، پدران معموالً با همکاري و  نزد کدخداي روستاها می) دهی مأمور شناسنامه(
 شناسنامه باالتر زده، یا دختران را به صورت غیررسمی سفارش کدخدا سن دختر را در

 وقتی زن "افتاد اگر کارشان می"اند و در صورت لزوم، به قول خودشان  کرده عقد می
 وگرنه، حتی ،اند بسته اي نیز می رسیده، زوجین عقد محضري صوري  سال می15به سن 

 ده نیز، عقدشان را محضري سال بو15 هایی که از ابتدا، در شناسنامه سن زن اکثر زوج
  .اند کرده کرده و به قباله مکتوب محلی و غیررسمی اکتفا می  دولتی نمیو
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 محدوده مناطق حکومتی شیخ )1: 2چند نکته درمورد جدول شماره ) 12
) حومه، از بخش گاوبندي(هاي گاوبندي  خ با محدوده دهستان 1301مذکورخان در 

) 118–9: 1388فریدي مجید و دیگران، (تمیمی ، مالکی و )347: 1390فریدي مجید،(
رزم آرا، : به این نقاط در. همچنین نک(شود  خ منطبق می 1330در تقسیمات کشوري 

ضمناً، به دلیل خالی از سکنه شدن و تغییر و تبدیالت صورت گرفته در برخی ). 1330
عین محلی هاي شفاهی مطل خ با کمک داده 1335 تا 1301ها از  نقاط جمعیتی محدوده

همچنین، جمعیت . ها و نقاط جمعیتی آنها بازشناسی و کنترل شد این محدوده
هاي سرشماري کنگان  ها، به صورت روستا به روستا نیز از حوزه هاي این محدوده آبادي

و نیز، هم در مورد این . استخراج و محاسبه شد) 1338وزارت کشور، (و الرستان 
شان، یا  ر، نام برخی از آنها و روستاهاي زیرمجموعههاي دیگ ها و هم دهستان دهستان

برد و اِشنیز از  چاه: مثالً(تغییر یافته ) بازه زمانی مورد نظر در اینجا(در گذر زمان 
) 1338وزارت کشور، (به چاورز و هشنیز ) 1517-9: 1388حسینی فسائی، (الرستان 

ماري و گزارشگران تاریخی آنها  مأمورین و متصدیان سرشاین که، یا )...تغییر یافته و 
اند، یا ممکن است بر اثر اشتباه چاپی  شان نگاشته هایی امالیی یا تلفظ محلی را با غلط

: 1388حسینی فسائی، (دکان و سهمو از بلوك مالکی  عسلویه، تنبو، برکه: مثالً(باشد 
 به صورت عسلو، تمبو، برکه دکون و سهمون) 1382:همان(و عالمرودشت ) 1526

 1335مرکز آمار ایران، (و کالمرودشت ) 76 و 55: 1383الممالک اسفندیاري، یمین(
 )2. این موضوع نیز، هم به صورت محلی و هم در منابع مکتوب کنترل شد. )...و ) الف

و بوچیر ) 112(جمعیت دهستان گاوبندي پس از کسر جمعیت روستاهاي حمیران 
اند  خ جزء گاوبندي نبوده 1301که در وارد شد ) 1338وزارت کشور، (نفر ) 842(
–20: 1388ق و .ه 1313؛ حسینی فسائی، 76–7: 1381الممالک اسفندیاري، یمین(

 جمعیت )3). 18: 1348 و مرکز آمار ایران، 84 و 38: 1330آرا،  رزم: به. ؛ و نک1519
 در تفکیک برحسب دهستان 1335محدوده پیشادولت مدرن منطقه بیرم در سرشماري 

نفر ) 288(و مالئی ) 471(، خرگو )556(، احشامات )3498( دهستان بیرم 4قالب در 
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هایی تفکیک  این محدوده در قالب چنین دهستان).  نفر4813مجموعاً (بیان شده است 
خ همچنان در قالب  1345نشده بوده، و محدوده پیشادولت مدرن منطقه بیرم تا 

 و 1330آرا،  ، رزم1517: 1388ی فسائی،حسین: نک به (است دهستان بیرم رسمیت داشته
، از طرف دیگر، از کنترل جمعیت روستا )376 و 347، 293–307، 1390فریدي مجید، 

 4به روستا در این محدوده مشخص شد جمعیت ذکر شده براي این محدوده در قالب 
 بنابراین. دهد این تفکیک نادقیق بوده است دهستان نیز نادقیق است، که نشان می

عیت این منطقه، روستا به روستا محاسبه و پس از کسر جمعیت و تعداد خانوار جم
 نفر، و 649نو، الورستان و نعمه مجموعاً  پهرست، کریشکی، ده(اي  روستاهاي نعمه

، باالده )130(، آبکنه )495(، چاهورز )1644(بیرم : در جدول وارد شد)  خانوار151
، )46(، پهرست شرقی )60(، کریشکی )160(آباد  ، علی)114(، محمدقاسمی )322(

، )386(نو  ، ده)87(، دهبان )52(چاهورز  ، چاه)114(، الورستان )74(جوزقدان 
، احشام )101(کهنه  ، ده)42(، دهنوفاضلی )44(، فاضلی )43(، نعمه )335(عامر  شیخ

سهراب  ، قلعه)142(، چهارطاق )157(، کتک )15(، مهرآباد )159(، شیرینو )143(
، )43(، نورالدینی )57(، تمرو )52(، مالئی )11(رمضان  ، چاه)226(، خرگو )109(

همان و ( نفر 5547: مجموعاً. نفر) 75(و محمدعلیا ) 39] (مأل[، برکه )70(محمدطاهر 
 برخی روستاهاي منطقه بیرم تفکیک، 1345 تا 1330در فاصله ). 1338وزارت کشور، 

رو، روستاهاي محدوده به کمک کهنساالن محلی نیز  ین ااز. اند تغییر نام یا جابجا شده
 جمعیت )4. سپس، جمعیت هر کدام از کتابچه سرشماري استخراج گردید. تدقیق شد

، )671(دار  دار پس از کسر جمعیت روستاهاي دهنوگله و تعداد خانوار دهستان گله
اي بلوك اسیر و روستاه) 1447(دار  و گله) 383(، نوآباد )66(، کارون )126(هورمه 

، شلدان )34(، اردوان اسیر )551(، اسیر )59(، پایین )309(، هرج )248(شامل بهرستان 
وزارت (نفر ) 274(بیدو  و چاه) 58(قدمان  ، چاه)239(، سرگاه )77(بالو  ، چاه)140(

 ممکن است در نگاه )5.  خانوار وارد شد996 نفر و 4682مجموعاً با ) 1338 کشور،
نباید فراموش کرد، همانگونه که در . اند ید این مناطق کم جمعیت بودهاول به نظر آ



   
  
  
  

  239  ...  حاکمیت و تناسب قوا در ایران پیشادولت مدرن  

 مشاهده شد، این محاسبات مربوط به زمانی است که جمعیت کل 1جدول شماره 
با )  خ1335( سال بعد 55 ذکر شده؛ و 1280 میلیون نفر براي 10 تا 5/8کشور حدود 

 به بعد 1335از . رسیده است میلیون نفر 19 میلیون نفري به حدود 10افزایش حدود 
با افزایش بیش از ) 1390تا ( سال دوم 55است که با افزایش سریع، جمعیت کشور در 

  .رسد می) 23: 1391مرکز آمار ایران،( میلیون نفر 75 میلیون نفري، به بیش از 56
اند تفنگچی شوند  توانسته وقتی از مطلعین در مورد کهنساالنی که نمی) 13

ساله به باال را  60شویم که منظور آنها با نگاه کنونی که افراد  وجه میپرسیم، مت می
ي پایانی عمر ها سالدانند متفاوت است، و منظورشان افراد از کار افتاده در  بازنشسته می

 سالگی امري معمول بوده؛ و مخصوصاً 70کارکردن و مسلح بودن افراد تا حدود . است
  . سن هم متداول بوده استدر مورد کار، بیشتر از آن

اي دیگر به تفصیل به وضعیت نهادهاي خویشاوندي در مناطق مورد  در مقاله) 14
در اینجا، ذکر این نکته نیز الزم است که استفاده از خانوار به . شود مطالعه پرداخته می

ر ت گیري دقیق عنوان واحد تحلیل به دلیل وجود داده آماري دقیق درباره آن و امکان پی
در واقع، (مبحث براي استخراج و نشان دادن وضعیت قواي مسلح مردم عادي 

، باید در نظر پس. هاي محلی بوده است در قیاس با حکومت) خانوارهاي طوایف
است و ) طایفه(داشت که در دوره مورد بحث، واحد اجتماعی همین نهاد خویشاوندي 

گونه فهمید که مقاله   را نباید اینقرار دادن خانوار به عنوان واحد تحلیل این نوشته
  .اي را به دوره پیشادولت مدرن تعمیم دهید خواهد خانواده هسته می
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  ها پیوست
] خ 1302 تا 1287[ در اواخر قاجار دار بلوك گله: 3نقشه شماره ). 1پیوست 

  ).138برگ : 1300وزارت دارایی، (اداره مالیه فارس 

  

                                                
-     سازي نام برخی نقاط جمعیتی، به منظور بازشناسی بهتر محدوده منطقه بر           جهت شمال جغرافیایی و برجسته

شود، بـسیاري از روسـتاهاي محـدوده     گونه در نقشه مشاهده می      الزم به ذکر است، همان    . روي نقشه اعمال شد   
ها   خ به خاطر وضعیت خاص امنیتی و سیاسی این سال1302ه منتهی به دار و اسیر در دو ده هاي گله پیشین بلوك

هر چهار و پنج و حتی یک خانوار رفته و "که در مواردي  بطوري.  آبادي و قلعه تجزیه شده است    138در قالب   
 16هاي  برگ: 1300وزارت دارایی، ("اند در حدود همان محل و یا محل دیگر قلعه و برجی ساخته و مستقل شده

 در یادشـده  43 و 10دار بـه ترتیـب همـان      مبناي محاسبه تعداد روستاهاي مناطق اسـیر و گلـه         بنابراین،). 30و  
 - 36: 1388رسـتگار فـسائی،   ( سال قبل از انقالب مشروطه نگارش یافته است        15فارسنامه ناصري، که حدود     

  ).1459 و 1254: 1388حسینی فسائی، (، قرار گرفت )35
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  ).18برگ : همان (:2پیوست 

  
  

  ابعمن
 محمد ابراهیم فتاحی، : ، ترجمهتاریخ ایران مدرن، )1389. (آبراهامیان، یرواند

  .نشر نی: تهران
  )1387( ،بررسی ایران عصر قاجار، در: استبداد شرقی :

: سهیال ترابی فارسانی، تهران:  ترجمه.شناسی سیاسی ایران مقاالتی در جامعه
  .پردیس دانش و شیرازه

 حسن مرتضوي، : ، ترجمهتبارهاي دولت استبدادي ،)1390. (آندرسون، پري
  .ثالث: تهران
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 آلن رینولد و لسترنج گاي تصحیح به ،بلخی نامه ابن فارس ،)1374(. ابن بلخی 
  .شناسی بنیاد فارس: نیکلسون، شیراز

 جامعه و دولت : تجدد آمرانه پیشگفتار، )1387. ( زورکر، اریکیان؛اتابکی، تورج
 .ققنوس:  مهدي حقیقت خواه، تهران:ترجمه. در عصر رضا شاه

 تهران:  موجود در،اعالمیه خلع سالح در استان فارس، )1326. (استانداري فارس: 
  .  293/37757 :آرشیو ملی اسناد، شناسه سند

  )1330( ، اجراي فرمان محمدرضا پهلوي در خلع سالح
  .40447/293: آرشیو ملی اسناد، شناسه سند :تهران:  موجود در،منطقه فارس

 ) 31–1329( ، تشکیل دادگاه و دفاتر ثبت آمار در تراکمه
 :تهران:  موجود در،)...خلع سالح و برقراري امنیت در بیخه جات و (الر، 

  .   67211/293: آرشیو ملی اسناد، شناسه سند
 داري،  ، به کوشش علی نعیمی گلهدار تا بوشهر از گله، )1389. (استاین، سر اورل

  .ایالف: نظري، شیرازاحسان : ترجمه
 هاي  نقد و نظري در ویژگی: نظام فئودالی یا آسیایی، )1347. (اشرف، احمد

  .موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی:  تهران،)مجموعه مقاالت( تاریخ ایران
 ،خاطرات فرهنگی سیاسی هفتاد سال عمر: کاروان عمر، )1372. (احمد اقتداري ،

  .مؤلف: تهران
 ) 1371( ،جهان معاصر: ، تهرانن کهن و فرهنگ الرستانیالرستا.  
  تیودر ،هاي حزبی در دوره رضاشـاه       ایران نو و زوال سیاست     ،)1387. (الیوت، م  :

 شـاه،  رضـا  عـصر  در دولـت  و جامعـه : آمرانه تجدد ،)گردآورنده (تورج اتابکی،
  . ققنوس:تهران خواه، حقیقت مهدي: ترجمه

 خاطرات فردریک: تا جنگ جهانی اولاز مشروطه ، )1376. (اوکانر، فردریک 

  .شیرازه: حسن زنگنه، تهران: ترجمه، فارس در انگلیس کنسول اوکانر
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 شیرازه: ، تهرانایل قشقایی در جنگ جهانی اول، )1378. (ایرجی، ناصر.  
 تاریخ زندیه شیرازي، ابن عبدالکریم علیرضا، : ، برمقدمه، )1365. (بئیر، ارنست

. غالمرضا ورهرام: ، به تصحیح ارنست بئیر، ترجمه)جانشینان کریم خان زند(
  .گستره: تهران

 عباسیان بستک تاریخ جهانگیریه و بنی، )1339. (عباسیان بستکی، محمد اعظم بنی ،
  .کاویان: تهران. روز عباس انجم: به کوشش

 نقره: ، تهران1307ـ  1309ي ها سالشورش عشایري فارس ، )1365. (بیات، کاوه.  
 جلد دوم، نیمه دوم، تاریخ عالم آراي عباسی، )1350. (دربیکترکمان، اسکن ،

  .امیرکبیر: تهران
 سعید : ، ترجمهشدن شناسی، پسامدرنیسم و جهانی شرق، )1386. (ترنر، برایان اس

  .البالغه بنیاد نهج: وصالی، تهران
 ایرانی/ملی هویت درباره نظرورزانه تامالتی، )1388. (توفیق، ابراهیم  :

 ، ارائه شده در مرکزاجتماعی هاي هویتی و علوم  گفتمانشناسی آسیب
 :1392 خرداد 10: اجتماعی، دسترسی در و فرهنگی هاي پژوهش

 http://www.towfigh.blogfa.com.  
 ،ي استراتژیک پیش از مشروطیت ها گروهفراز و فرود  ،)1392(. محمدرضا تهمک

نامه کارشناسی ارشد  پایان، منطقه بیرم الرستان: ن، مورد مطالعهتاکنو
 محمد حسین پناهی،: محمد ابراهیم موحدي، مشاور: ، راهنماشناسی جامعه
  . دانشگاه عالمه طباطبائی:تهران

 14 ذیقعده برابر 11، 20، سال هجدهم، شماره )ق.ه 1328ذیقعده (. حبل المتین 
  .کلکته. 13-4 ، صص1910نوامبر 

 )  شوال 27، 18، سال هجدهم، شماره )ق.ه 1328شوال 
  .، کلکته17 ، ص1910 اکتوبر 31برابر 



 
 
 
 
 
 
 

  1396 پاییز، 78شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     244

 به تصحیح احمد شیبانی، آثار جعفري ،)1380. (حسینی خورموجی، محمد جعفر ،
  .شناسی بنیاد فارس: شیراز

 دوره دو جلدي، به فارسنامه ناصري، )1388. (حسینی فسائی، میرزا حسن ،
  .امیرکبیر: تگار فسائی، تهرانتصحیح منصور رس

 ) 1313 مسعود کوشش به ،فارس مملکت نقشه ،)ق.ه 
  .نا بی: تهران مهندس،

  نزهت ، )1380. (، محمد جعفر بن محمدعلی)حسینی خورموجی(خورموجی
وزارت : علی آل داود، تهران: ، به تصحیحتاریخ و جغرافیاي فارس: االخبار

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی
 حرم نصور و آل گفتارها و روایتهایی از سرگذشت آل، )1379. (اهللادریایی، عبد ،

  .نوید: شیراز
 استان : 7جلد ، ها آبادي: فرهنگ جغرافیایی ایران، )1330. (رزم آرا، حسینعلی

  .دایره جغرافیایی ستاد ارتش: تهران، هفتم
 یرزا حسینی فسائی، م: ، درآثار میرزا حسن فسائی، )1388. (منصور فسائی، رستگار

  .امیرکبیر: تهران. 35–42، صص فارسنامه ناصريحسین، 
 ) 1374( ،نامه ابن بلخی فارس ابن بلخی،: ، درمقدمه، 

  .شناسی بنیاد فارس: شیراز
 جمعیت، توسعه و بهداشت باروري، )1385. (زنجانی، حبیب اهللا و شادپور، کامل ،

  .بشري: تهران
 فرزان روز: ، تهرانرانی در عهد قاجاراقتدارگرایی ای، )1391. (سریع القلم، محمود.  
 ) 1393( ،فرزان روز: ، تهرانفرهنگ سیاسی ایران.  
 منصوره : ، ترجمه)آر. پی. اس(پلیس جنوب ایران ، )1364. (سفیري، فلوریدا

  .تاریخ ایران: اتحادیه و منصوره جعفري فشارکی، تهران
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 بنیاد : ، شیرازفارس در انقالب مشروطیت، )1383. (سروستانی، مسعود شفیعی
  .شناسی فارس

 جانشینان کریم خان زند(تاریخ زندیه ، )1365. (شیرازي، ابن عبدالکریم علیرضا( ،
  .گستره: غالمرضا ورهرام، تهران: به تصحیح ارنست بئیر، ترجمه

 اي بر نظریه  دیباچه: تأملی درباره ایران، جلد نخست، )1386. (طباطبایی، جواد
  .اه معاصرنگ:  تهرانانحطاط ایران،

 هاي ایرانشناسی پژوهش: ، دربنادر وجزایر خلیج فارس، )1379. (فرامرزي، احمد :
ایرج : به کوشش، )مجموعه مقاالت(نامواره دکتر محمود افشار، جلد دوازدهم 

  .بنیاد موقوفات محمود افشار یزدي: افشار و کریم اصفهانیان، تهران
 کتاب اول( کشوري ایران سرگذشت تقسیمات، )1390. (فریدي مجید، فاطمه( ،

  .شناسی بنیاد ایران: ، تهرانجلد چهارم
 کتاب (سرگذشت تقسیمات کشوري ایران ، )1388. (فریدي مجید، فاطمه و دیگران

  .شناسی بنیاد ایران: ، تهران، جلد دوم)اول
 کاوه : ، به کوششخاطرات ملک منصورخان قشقایی، )1391. (منصور قشقایی، ملک

  .نامک: یري طیبی، تهرانبیات و منصور نص
  از : اقتصاد سیاسی ایران، )1372. (، محمدعلی)همایون کاتوزیان(کاتوزیان

محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزي، :  ترجمهمشروطیت تا پایان سلسله پهلوي،
  .مرکز: تهران

 ) 1392( ،ترجمهدوران باستان تا دوره معاصر،: ایرانیان  :
  .مرکز: حسین شهیدي، تهران

 ) 1393( ، تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ سیاست در
  .مرکز: علیرضا طیب، تهران: ، ترجمهایران
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 ) 1388( ،الگوي تحول دراز مدت : آب و پراکنده جامعه کم
 ، صصشناسی تاریخی ایران نه مقاله در جامعه:  دراقتصادي در ایران،-اجتماعی

  .مرکز: علیرضا طیب، تهران: ، ترجمه58 – 90
 همسایه: ، تهرانپارسیان پاسبان خلیج فارس، )1390. (راهللاکریمی، نص.  
 گیو: چنگیز پهلوان، تهران: ، ترجمهنظریه دولت در ایران، )1379. (اس. کی. لمبتون، آن.  
 مذاکره، اعتراض و دولت در ایران قرن سیزدهم: عهد قاجار، )1390. (مارتین، ونسا ،

  .ماهی: حسن زنگنه، تهران: ترجمه
 مرکز آمار ایران: ، تهران1376 -سالنامه آماري کشور ، )1378. (یرانمرکز آمار ا.  
  )1335مسکن و نفوس عمومی سرشماري نتایج، ) الف 

استانها  در نفر 5000 کمتر از تعداد نقاط و خانوار ـ تعداد  ایران، جمعیت1335
 : 1390  دي12 :دسترسی کشور، کل دهستانهاي و هاي سرشماري حوزه -

www.Amar.sci.org.ir 

 ) 1335 مسکن و نفوس عمومی سرشماري نتایج، )ب 
 :دسترسی ،بتفکیک استانها و ایران در نشین ده و شهرنشین  ایران، جمعیت1335

  www.Amar.sci.org.ir                : 1390  دي12
 ) 1391( ،مسکن و نفوس عمومی سرشماري گزیده نتایج 

  .مرکز آمار ایران: تهران ،1390
 ) 1348( ،شهرستان بندر : فرهنگ آبادیهاي کشور، جلد دهم

  .مرکز آمار ایران: تهران ،لنگه
 خواهان  جنبش ضداستعماري جنوب و آزادي، )1378. (زاده، موسی مطهري

  .قو: ، تهرانکازرون
 مأل جالل روزنامه یا عباسی تاریخ ،)1366 (.محمد الدین لجال مأل یزدي، منجم، 

  .وحید: تهران وحیدنیا، سیف اهللا کوشش به
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 مرکز اسناد : ، تهرانها و مبارزات مردم جنوب قشقایی، )1381. (میرزایی، غالمرضا
  .انقالب اسالمی

 می شرکت سها: ، تهران1، جلد تکامل فئودالیسم در ایران، )1358. (نعمانی، فرهاد
  .انتشارات خوارزمی

 ترجمهشدن کنسول انگلیس در بندر لنگه  ماجراي کشته،)1377. (نصوري، جبار ، :
نامه جشن فرهنگ، پیش شماره  نامه نسیم جنوب، ویژه حسن فرامرزي، هفته

  .، بوشهر8  فروردین، ص19ششم، چهارشنبه 
 طیت تا ایالت فارس و قدرتهاي خارجی از مشرو، )1384. (نصیري طیبی، منصور

  .وزارت امور خارجه: ، تهرانسلطنت رضاشاه
 اداره کل : ، بندرعباسبندر لنگه در ساحل خلیج فارس، )1358. (نوربخش، حسین

  .فرهنگ و هنر هرمزگان
 روش :  در علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی، در"عینیت"، )1387. (وبر، ماکس

  .مرکز: تهران. حسن چاوشیان: ترجمه. شناسی علوم اجتماعی
 آیت اهللا سید عبدالحسین الري و جنبش ، )1383. (وثوقی، محمد باقر

  .مرکز اسناد انقالب اسالمی: ، تهرانخواهی مشروطه
 ) 1375( ،،موسسه :  قمالرستان و جنبش مشروطیت

  .فرهنگی همسایه
 هاي محرمانه وزارت امور  گزارش: کتاب آبی، )1363. (وزارت خارجه انگلیس

احمد : ، جلد چهارم، به کوششانقالب مشروطه ایرانخارجه انگلیس درباره 
  .نو: بشیري، تهران
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