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پس از   ران یا ی ریگاتینظام مال ی: بررسیاخاذ ای اتیمال
 و قاجار  ی بر عصر صفو دیبا تأک یلخانیا ۀدور

 ( 06/10/1397: بیتصو  خیتار ـ26/07/1397: افتیدر خیتار)

   1یرجی عموزاده مهد  فیحن

   2رنجبر   محسن

 چکیده 

دستگاه از  فساد  بر  مبتنی  اخبار  که  است  سالی  شنیده  چند  ایران  دولتی  های 
ها اعضای گروهی در ساخت قدرت که در آنشود. نوعی از ارتباطات درونمی

و   خود  سود  به  و  عمومی  منفعت  برخالف  سیاسی  جناح  اعضای هر  دیگر 
با کارگزاران خُرد حکومتی  .  کنندشان عمل میگروه مردم  میان  از طرف دیگر 

دهی در  تر سیستم اجرایی کشور همکاری مبتنی بر رشوه و باجدر سطوح پایین
شکلسال اخیر  به  های  است  در  طوریگرفته  اداری  فساد  ادراک  شاخص  که 

.  منطقه رو به کاهش نهاده است  کشور در سالیان گذشته در مقایسه یا سایر دُول 
ادعای مطرح شده این است که این نوع از همکاریِ نظامندِ مبتنی بر فساد، در  
شکل   ایران  شهروندان  و  کارگزارن  میان  تعامالت  در  و  تاریخی  بستر  یک 

میگرفته مقاله  این  لذا  جامعهاست.  منظر  از  تا  فهمی  کوشد  به  تاریخی  شناسی 
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یافته شود. در  مناسبات مالی میان حکومت و مردم دست  جدید و البته تاریخی از
اسناد و تحلیل استفاده قرار  این راستا، بررسی  تاریخی، مورد  ثانویه معتبر  های 

اند. همچنین برای مشاهده بهتر مدارک تاریخی، مدلی مفهومی برای تبیین  گرفته
رویدادی  اجزای  میان  روابط  طراحی  بهتر  مشاهده  مورد  استهای  در  شده   .

نظریه آرای  از  مدل،  این  جهت    یلیت و    گمبتا،  اس یالپردازانی چون  طراحی  در 
های تحقیق  دستیابی به استنتاجی مبتنی بر بهترین تبیین استفاده شده است. یافته

با شهروندان، مجموعه نشان می تعامالتی کارگزارن حکومتی  نقاط  دهند که در 
د و بدبینی حاکم بوده که از هیچ رموز  از مناسباتی مالی همراه با سختگیری، فسا

 کرده است.   ای نیز پیروی نمیآئینی شده 

کلیدی:   نظام  واژگان  جامعهگیاتمالتاریخ  ایران،  عصر  یری  تاریخی،  شناسی 
 . ، دوران قاجار صفوی
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 مقدمه 

از دستگاه بر فساد  مبتنی  اخبار  ایران شنیده  چند سالی است که  دولتی در  های 
درونشود.  می ارتباطات  از  درنوعی  که  قدرت  ساخت  در  اعضا آن  گروهی  ها 

گروه اعضای  و  خود  سود  به  و  عمومی  منفعت  میبرخالف  عمل  کنند.  شان 
های میلیاردی در  گیری اختالس، شکلوجود دارد ای که امروزه در کشور  پدیده

گروه میان  همکاری  نوعی  از  نشان  که  است  کشور  اجرایی  ساختار  های درون 
ساختک درون  در  اُلیگارشیک  و  بر  وچک  عموماً  که  دارد  محدود  سیاسی  های 

توان به ماجرای  کنند. از جمله این موارد میخالف خیر عمومی جامعه عمل می 
نجومی حقوق ایسنا،   1های  خبرگزاری  به:  )ر.ک.  کرد  اشاره  نجومی  امالک  و 
حکومتی  1395 خُرد  کارگزاران  با  مردم  میان  دیگر،  طرف  از  سطوح  (.  در 
سیاستپایین ادبیات  در  که  کشور  اجرایی  سیستم  آنتر  را  گذاری  ها 

خیابانی بروکرات سطح  الریمر،    ندخوانمی 2های  و  -169:  2009)اسمیت 
باج167 و  رشوه  بر  مبتنی  همکاری  از  قالبی  به  (،  است  گرفته  شکل  دهی 

بررسی  کشور    183دهد ایران از میان  نشان می 3که شاخص ادراک فساد طوری
سال    134رتبه    ،شده در  شفافیت    2017را  گزارشِ  به  )ر.ک.  است  داشته 
باثبات 2017الملل،  بین و  پایدار  تعامالت  نوعی  فسادخیز؛  تعامالت  این   .)

نظریه منظر  از  که  بهینه »ها  بازی  هستند  خرده  و    «پایدار 4تعادالت  دارند  نام 
پدیدبه مستمر  و  تاریخی  که  آمده  صورت  آناند  از  گریز  برای  راهی  ها  گویی 

به(50:  1393)روثشتاین،  نیست   روابط  این  واقع  در  همه.  های بازی  مانند 
بازی 5تکراری  بهاز  ناهمیارانه  بازیهای  پیدا میسوی  همیارانه سوق  کنند  های 

شده بر این روابط مستولی شده است که  . گویی فرهنگی نهادینه( 1390)عبدلی، 

 
 (. 2016 مز،یتا آنجلسلس: به)ر.ک.  شودیخوانده م Payslip-gateبا عبارت  زبانیسیانگل  یها. در رسانه1

2. Street-Level Bureaucrats  
3. CPI: Corruption Perception Index 
4. Sun-Optimal Equilibriums  
5. Repetitive Games  



 ي فصلنامه دولت پژوه  186

 

را   آن  از  برخالف  خروج  مالیاتی  فرهنگ  این  و  است  ساخته  ممکن  غیر 
است. شده  گسترده  منابع  اتالف  سبب  جامعه  کل  جمعی  منافع  و    خیرعمومی 

« یاد 1از آن به عنوان »فرهنگ بدگمانی  ورزی است اعتمادی که  نوعی از فرهنگ بی
استیورز،  می به:  )ر.ک.  پاتنام،  1994کند  برخی    (. 1995؛  نیز  گذشته  از 

ایران   تحلیلگران در  حکومت  و  مردم  مالی  مناسبات  که  بودند  هیچگاه    ، معتقد 
، بخش  1383؛ آجودانی،  1393)کاتوزیان،  آمیز و دوستانه نبوده است  مسالمت

ملّت( و  دولت  حال  هشتم:  مناسبات    پرسش.  و  »روابط  که:  است  این  اساسی 
و این    چگونه بوده است  مالیاتی مردم و حکومت در ایران از گذشته تا به امروز 

قاعده چه  از  پیروی    روابط  قواعدی  شکلکردهیا  علّت  گروهاند؟  های گیری 
است؟«.   بوده  تاریخی آن چه  منظر  از  با حکومت،  مردم  مناسبات  در  فسادخیز 

که بر اساس آن    شدهریزی  ، ابتدا مدلی مفهومی طرحهاپرسشبرای پاسخ به این  
تحلیل و  اولیه  اسناد  قالب  تاریخی در  ثانویه مشاهدهرویدادهای  با    سپس  ؛های 

در این    شود.ه میآورد  اشباع مشاهدات صوررت گرفته، رد و تأیید مدل مفهومی
پایان دوران   تا  از عصر ساسانی  مردم و حکومت  مالی  مناسبات  بررسی  راستا، 

از تکوین دولت مدرن در ایران، مورد مُداقِّه و   تعبیری، دوران پیش قاجار و یا به
 .  گیردمیکنکاش قرار 

 شناسی تاریخی چارچوب نظری: جامعه

جامعه در  رشد  آنال  مکتب  جایگاه  مرهون  چیزی  هر  از  بیشتر  تاریخی  شناسی 
آراجامعه از  مکتب  این  اثرپذیری  و  است  کسی   2بلوخ   مارک  یشناسی  بر 

نیست.   مورد    (1392) 3رو یش   ل یدانپوشیده  جنبه  چهار  در  را  بلوخ  اثرگذاری 
محور   در  را  اجتماعی  و  زمانی  واحدهای  بلوخ  نخست  است:  داده  قرار  بررسی 

 
1. Culture of Cynicism 
2. Mark Bloch 
3. Daniel Chirot 
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میتحلیل قرار  خود  تاریخی  معتبر    ،دهدهای  مدارک  و  اسناد  به  او  توجه  دوم؛ 
تاریخی تحوالت  بر  جغرافیایی  مؤلفۀ  اثر  آوردن  نظر  در  همچنین  و    ،تاریخی 

جامعه  ؛سوم با  وی  نظری  اهمیت  تقابل  چهارم؛  و  است  کنتی  آگوسنت  شناسی 
توان در تاریخ  های اجتماعی. بلوخ معتقد بود که میقائل شدن وی برای تئوری

ها برای مشاهده و گزینش اسناد و  به شرط آنکه از تئوری  مطالعه علمی داشت
نمود   استفاده  آثار ( 39-60:  1392)شیرو،  مدارک  به ویژگی چهارم  توجه  با   .

تالش   نیز  مقاله  این  در  چارچوبی  وش میبلوخ،  و  مفهومی  مدلی  امر  ابتدای  تا  د 
 شود.نظری برای بررسی و مطالعه تاریخ روابط دولت و ملّت در ایران ارائه  

 نوربرت الیاس 

در مهمترین کتاب خود یعنی »پویایی تمدن غرب«، فرآیند متمدن شدن   1اس یال
داند. انحصاری جوامع اروپایی را حاصل تحمیل تدریجی یک انحصار دوگانه می

گردد و از سوی دیگر به قدرت نظامی و اختیار  که از یک سو به مالیات بازمی
ین دوران، دیگر هدف در مبارزه سیاسی از  لذا در ا   .جنگ و صلح برای شاهان

بلکه   نیست  حاکمیت  انحصار  بردن  و  راه»بین  انحصار  اداری  دستگاه  به  یابی 
است آن  از طریق  منافع  و  وظایف  تحلیل  (16-21:  1389)هنیش،    «توزیع   .

ویژگی  اسیال   نوربرتتاریخی   منحصر  دارای  بر بهای  اساساً  وی  است.  فردی 
های افراد و حوادث تصادمی و تأثیر  ها و تواناییشانس، ویژگیهایی چون  مؤلفه

ای دارد. به عنوان نمونه، او ادغام واحدهای  آن بر رویدادهای تاریخی توجه ویژه
اصیل متمرکز  ساخت  یک  در  ساخت  فئودالی  رشد  و  بکارگیری  حاصل  را  تر 

»آسیاب و  اسب«  می»نعل  بر  میالدی  دهم  قرن  اروپای  در  بادی«  شمارد.  های 
نخستین فئودالیته، تجربه    فرآیندی که سبب شد تا اروپای تجزیه شده در دوره 

حکومت در  دورهادغام  در  را  پادشاهی  ادغام   های  این  کند.  تجربه  خود  دوم 

 
1. Norbert Elias 
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مجدد این بار توسط پادشاهان و شاهزادگان و به دلیل افزایش ارتباطات منتج  
از آن و همینطور افزایش  شده از ساخت نعل اسب و گسترش تجارت حاصل  

تولیدات کشاورزی با کمک آسیاب بادی در اروپای مرکزی اتفاق افتاد. امری  
که کسب درآمد ثابت مالیاتیِ بیشتر را برای پادشاهان مهیا نمود و ابزار اخذ آن  

به کمک شکل الجیشی  را  با درآمد دائمی و قدرت سوق  ثابت،  به ارتشی  دادن 
 .  ( 3-27: 1392)الیاس،  جود آورد وها بهباال در جابجایی

های منشعب شده از نیروهای گریز از مرکز را در ذات  گیری شبکهالیاس شکل
می پادشاهی  عنصر  ساختار  همین  دلیل  به  پادشاهان  که  است  معتقد  او  دید. 

ارتباطات محدود و مسافت جغرافیایی مجبور بودند که به افرادی اعتماد کنند؛  
فرستادند  عتماد را به اقصی نقاط قلمرویِ سرزمینی خود میلذا کارگزاران مورد ا

آوری کنند و  ها را جمعتا بر انجام درست امور نظارت کنند؛ عوارض و خراج
خود    مراقب باشند تا کسانی که موظف به انجام خدمات به شاه هستند، به وظیفه
خدمات قبال  در  نیز  پادشاهان  شوند.  مجازات  افراد خاطی  و  کنند  آنان،    عمل 

نمی  پرداخت  زمینپولی  پرداخت  با  حکومت  بنابراین،  به  کردند.  بزرگ  های 
تعهدشان، شبکه و  اعتماد  ازای کسب  مناطق    کارگزارانش در  در  را  نفوذ خود 

کرد. امّا همین کارگزاران معتمد شاهان بعد از مدتی، تقریباً  ای حفظ میحاشیه
مشکل حکومت  برای  بعد،  نسل  دو  یا  میک  شرایط،  یآفرین  این  در  شدند. 

نسل توسط  که  است  موروثی  زمینی  داشتن  آنان  و  خواست  پادشاه  بعدی  های 
درگیری   همچون  پیامدهایی  امر  این  که  شود  شناخته  رسمیت  به  فرزندانش 
قوای   الجیشی  سوق  و  لجستیکی  ضعف  دلیل  به  را  تجزیه  نهایت  در  و  نظامی 

و   ثابت  ارتش  یک  نبود  همچنین  و  پادشاه  خواهد  حقوقنظامی  پی  در  بگیر 
به   مختلف  مناطق  در  اختیار  تفویض  به  مجبور  پادشاهان  نتیجه  در  داشت. 
منزلت   متنوع،  القاب  طریق  از  و  شدند  خود  سابق  اعتماد  مورد  خدمتگزاران 

 .  (34-88: 1392)الیاس، اجتماعی دائمی برای آنان تعیین کردند 
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 دیگو گمبتا 

ی مافیایی در ایتالیا  ذهای اخادر مطالعاتش به بررسی تاریخی نقش گروه 1گمبتا 
،  2«های کهنهکدها و نشانه»های مافیایی دارای اخته است. از منظر وی، گروهدپر

  های خونی تشکیل دهنده های خشن، نمادهای مخفی، تشریفات و آیینمجازات
است،  اقتصادی  شرکت  یک  مافیا  هستند.  مافیا  که    مانیفست  صنعت  یک 

سال است که    150را می فروشد. این صنعت نزدیک به   3« مراقبت خصوصی»
ی  مطالعات مافیا مشهود است، ناتواندر سیسیلی ایتالیا رواج دارد. آنچه که در  

دولت در تسلط بر جنوب ایتالیا و خارج نمودن انحصار استفاده از خشونت از  
( در این منطقه است. در واقع  4« یاسوماف»های مافیایی )عضو مافیا یا دست گروه

به تعبیری   مهمترین کاالی عرضه شده از سوی دولت یعنی استفاده از خشونت 
دولت یا  نهادها  توسط  میوبری،  عرضه  موازی  محدودههای  در  آنهم    شوند، 

به  ،حاکمیتی دولت مستقر آژانسی در عین حال شیطاندولتی که  و  سان  صفت 
خدماتی کننده  عرضه  است  خشن،  کیفیت  آژانس  ؛با  دیگر  که  و  خدماتی  ها 

مصرف  حال،  این  با  ندارند.  را  آن  عرضه  امکان  اجتماعی  های  کنندهنهادهای 
کاالی مافیا به این سبب به دولت به عنوان منبع مشروع و انحصاری استفاده از  

نمی مراجعه  استقالل عمل  خشونت  مافیا جهت حفظ  به  اعتمادشان  کنند چراکه 
بازیگر عمدهخود   منظر یک  از  مافیا دارای فواید   5، بیشتر است. در این حالت 

اخاذی ارزنده دست  به  فرد  شاید  است.  این   6ای  امّا  شود،  متضرر  مافیا  عوامل 
البته اطالعات و حریم  مقدار کمتر از میزان مالیات بوده و  ناعادالنه دولتی  های 

می حفظ  نیز  را  افراد  گمبتخصوصی  نظر  از  حضور  کند.  زمانی  مافیا  عموماً  ا، 

 
1. Diego Gambetta  
2. Archaic Codes 
3. Private Protection 
4. Mafiaso 
5. Protagonist 
6. Extortion 
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غیرقانونی  می را  اقتصادی  تراکنشی  و  کاال  یا  اجتماعی  اقدامی  دولت  که  یابد 
می شرایطاعالم  این  در  فراهم    ،کند.  خصوصی  بازارهای  و  مافیا  برای  فرصت 

 (. 4-7: 1996شود )گمبتا، می
کاتولیک که  است  معتقد  بدبینیگمبتا  و  بنیادین گرایی  عنصر  اختار  س 1گرایی، 

به  منجر  ناخوشایند  عموماً  تاریخی  رویدادهای  با  همراه  که  است  ایتالیا  سیاسی 
یک تعلیم    رفتار اجتماعی همراه با سوءِظن در تعامالت افراد شده است. وی به

توضیح داده  اشاره دارد که برایش   3آواکارو به نام   2دهنده و پرورش دهنده رمه 
یل اینکه نه او )خریدار یا همان قصاب(  برای فروش یک دام به قصاب به دلتا  

به   او، مجبور هستیم  به  نه من  اعتماد دارد و  یا پروش دهنده(  به من )فروشنده 
»پِپه«  فرد  آن  که  بیاوریم  جدیدی روی  این   4فرد  دالل  او  واقع  در  و  دارد  نام 

شود  و محسوب میکند. او یک مافیاسمعامله است و امنیت معامله را تضمین می
هایی که در آن اعتماد کمیاب است و یا اصال وجود ندارد، تنها چراکه تراکنش

گردد. این مافیاسوها با افراد خاطی طبق  خورد و تضمین میتوسط او جوش می
به نظر    کنند. هنجارها و کُدهای خانوادگی و باستانی خود به سختی برخورد می

سوم[ بر این ناحیه دارد. او  گمبتا این سنت ریشه در دوران حکمرانی ناپلئون ]
کرد، فرد خاطی را به  شخصاً در برخی معامالت خرید و فروش اسب دخالت می

می مجازات  و  شدت  خرید  کردن  محدود  و  حکومتی  نظارت  واقع  در  نمود. 
شکل  برای  را  زمینه  ناپلئون  دوران  در  اسب  شبکهفروش  از  گیری  اعتماد  های 

ایتالیا به وجود آورده است. لذا فرض    خرید و فروش اسب و گوشت آن در ناپل
اعمال وقوع  عدم  صورت  در  که  است  استوار  اساس  آن  بر  این  گمبتا  سازی 

های خشن و سختگیرانه  های اقتصادی و استفاده از روشمحدودیت بر تراکنش
آمد؛ کما  وجود نمی آن، وجود مافیای خرید و فروش اسب در ایتالیا به  یدر اجرا

 
1. Quintessence 
2. Cattle Breeder 
3. Avaccaro 
4. Peppe 
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ود این مافیا در گذشته وجود ندارد )ر.ک. به: گمبتا،  بر وج  اینکه شواهدی مبنی 
 (. 1996فصل نخست: صنعت مراقبت، 

 چارلز تیلی 

بحث شبکه بار  اعتماد و روابطنخستین  چارلز  های  توسط  مراکز قدرت  با  شان 
شد.   1تیلی  شبکهمطرح  ادغام  فرآیند  مورد  در  و  وی  حکومت  در  اعتماد  های 

کند که  ه از این فرآیند ادغامی به این نکته اشاره میمنتج شد  ها و روابط نسبت
نظام مختلف  انواع  از  شکلی  چه  است  شود.  ممکن  پدیدار  سیاسی  این  های  در 

شبکه از  یک  هر  چه  راستا،  به  و  حکومتی  چه  با  که  آن  به  بسته  اعتماد  های 
استراتژیدرجه شوند،  مواجه  اقتدار  از  استمرار    ای  و  خود  بقای  برای  متفاوتی 
یا از پایین   2توانند از باال به پایین ها میاین استراتژی.  کنندشان اتخاذ میشبکه

باال  تقابل  3به  یا  ادغام  فرآیند  از  حکومتی  سیستم  چه  اینکه  به  بسته  باشند؛ 
بنابراین شبکهشبکه اعتماد حاصل شود.  تاریخی در  های  به صورت  اعتماد  های 

این راهبردهای   کنند.متفاوتی را اتخاذ می  راهبردهایها،  وابط خود با حکومتر
 اند: هفتگانه بدین شرح

 تالش برای عدم شناسایی توسط حکومت.  4:کاریپنهان .1

عدم صداقت با بکارگیری همسویی متظاهرانه در جهت انطباق با  5: دورویی  .2
 هویت عمومی. 

ای از طریق پرداخت هزینه  ردهکسب حمایت مسئوالنه میان 6: مداریمشتری .3
 و به حداقل رساندن تبعیت و حضور.  

سایر  بهره 7: توحش .4 تهاجم  مقابل  در  شبکه  از  دفاع  جهت  در  زور  از  گیری 
 

1. Charles Tilly 
2. Top-Down 
3. Bottom-Up 
4. Concealment 
5. Dissimulation 
6. Clientage 
7. Predation 
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 ها.شبکه

 ایجاد رابطه با بازیگران اصلی سیاسی.  1: زنیچانه .5

کردننام .6 مکان 2: نویسی  در  ادغام  و  رژیم حضور  دسترس  در  به  3های 
 صورت داوطلبانه. 

 از بین رفتن شبکه به صورت تدریجی و یا تفکیک جمعی.  4:انحالل .7
های اعتماد مؤثرند و بسته به اینکه  ها برای بقا و ادامۀ حیات شبکهاین استراتژی

یا انکساری بوده است، رژیم سی اسی متفاوتی  این رابطه تا چه میزان ادغامی و 
-ها را دستهشد که چارلز تیلی به شرح ذیل آنهای اعتماد حاکم میبر این شبکه

 بندی کرده است: 

شبکه  ـ1 گسترده  قهرآمیز  ادغام  خواهی:  سیاستتمامیت  با  اعتماد  های های 
در    تی فاشیس  رژیم   های محلی در همبستگی  م سیاسی، همچون ادغام گستردهرژی

 ؛ ایتالیا

اعتقادی همچون   اجتماعات  های اعتماد حولشبکه   تئوکراسی: ادغام گسترده   ـ2
 ؛ ایرانجمهوری اسالمی 

به زنجیره    و حداقلی از تعهد   ترکیب اجبار با سرمایه  5«: حمایتیهای  سیستمـ »3
گری  هستند. میانجی  زنیمبتنی بر چانهکه به وجود آورنده ارتباطات    پیرو  حامی

حکومت مبین  و  شبکهکنندگان  در  معمولی  رژیمردم  مثل  اعتماد  های  های 
 ؛آمریکای التین در قرن نوزدهم

شبکه  ـ4 کامل  نه  جزئی  ادغام  در  دموکراسی:  اعتماد  و   سیاستهای  عمومی 
حکومت  تبعیت خودشاناز  حیطه  درون  در  استقالل  مقابل  در  بدون    کنندگان 

 . همچون سوئیس  کنار گذاشتن سرمایه و اجبار 

 
1. Bargaining  
2. Enlistment 
3. Regime’s Available Niche 
4. Dissolution  
5. Patronage Systems 
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های اعتماد منابع و  که در آن رهبران شبکه  مناسباتی  1«: شدهداللی استقالل  »  ـ5
های  دهند و در مقابل آن در حیطهکنندگان قرار میاعتماد را در اختیار حکومت

   . عثمانی همچون امپراطوری آورندمربوط به خود استقالل به دست می
های دگان در شبکهترتیباتی که در آن مشارکت کنن 2«: همسویی شکننده»  ـ6

کنندگان در امان باشند اما در  کنند از رشد حکومتاعتماد تا حد امکان سعی می 
اختیار می در  منابع را  باشد  که حرف زور در کار  لزوم و جایی  گذراند  هنگام 

 .مثل امپراتوری مغول
نوعی از مذهب، روابط خویشاوندی و تعهدات خونی که   3«: اتصاالت متکثر»  ـ7

ح آن  می در  متعد  یکدیگر  به  مستقیم  شکلی  به  شوگونکام  مثل  در   4ها گردند 
 (.  31-32: 2005)تیلی،  5عصر توکوگاوا

 
1. Brokered Autonomy 
2. Evasive Conformity  
3. Pluralistic Ties 

 .بودند توکوگاوا عصر در ژاپن یامنطقه انیفرمانروا و آورانجنگShoguns  ها. شوگون4
5. Tokugawa  



 

 ( 31:  2005های اعتماد با مرکز قدرت برگرفته از )تیلی،  رابطه شبکه   .1شکل  

های روش
 برقراری ارتباط

ـــــوع  ن
 رابطه

 ادغام

 زنیچانه

 جدایی

 تعهد سرمایه اجبار

 همسویی شکننده

 خواهتمامیت

 های حمایتیسیستم

 شدهاستقالل داللی

 اتصاالت متکثر

 دموکراسی

 تئوکراسی
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 طرح مدل مفهومی 

در    یهای خودکامه، امّا با جرح و تعدیل  دولت  بر اساس نظریه  مقالهمدل مفهومی  
البته مفروضات آن طراحی شده است. برخالف دولت خودکامه نتایج و   ، برخی 

کاتوزیان    لیمحمدع مدت،  همایون  کوتاه  جامعه  ایران  کاتوزیان،  به:  )ر.ک. 
ملّت،  1396 و  دولت  تضاد  کاتوزیان،  ویژگی  ( 1393؛  برخی  بر  های  که 

تولید آسیایی    جغرافیایی همچون کمبود آب در ایران که خود برگرفته از شیوه
ویتفوگل  شرقی  استبداد  و  مدل   1مارکس  در  حالیکه  در  دارد؛  تأکید  است، 

پادشاهی ذات  در  شرقی  خودکامگی  منشأ  مقاله،  این  و  مفهومی  بزرگ  های 
آن بر  نظارت  امکان  الیاس  نوربرت  نظر  به  که  مرکزی  از  گریز  ها واحدهای 

می جستجو  است،  نداشته  از  وجود  گریز  سیاسی  واحدهای  نگاه،  این  در  شود. 
شبکه بسان  اعتمادیمرکز  می  های  سنتی  عمل  و  آئینی  رموز  دارای  که  کردند 

کردند. در واقع  ای حمایت می بودند و از شبکه و اعضای خود به صورت گسترده
گرفت، کارویژه و خروجی معین  چنانچه اخاذی هم در این واحدها صورت می

ای  خود قرار داشتند. شبکه  برای اعضای شبکه داشت و افراد تحت حمایت شبکه
مثاب به  می  هکه  عمل  موازی  را  دولتی  خشونت  بکارگیری  انحصار  هم  کردند؛ 

این بر  عالوه  بودند.  تعهداتشان  انجام  به  متعهد  هم  و  از  داشتند  یک  هر  ها، 
واحدهای گریز از مرکز بر نقاط دسترسی تعامالت میان مردم و حکومت تسلط  

بی یا  اعتماد  بر  مبتنی  روابط  نقاط  همین  در  اتفاقاً  و  میان اعتمداشتند  ادی 
هایی از  حکومت و مردم شکل گرفته است. روابطی که بعضاً تحت تأثیر شبکه

می قرار  حکومتی  فاسد  عمومی  کارگزاران  خیر  خالف  بر  که    عملگرفت 
باقی  می ایرانیان  اذهان  در  را  حکومتی  کارگزاران  به  بدبینی  نوعی  و  کردند 

ترین نقاط  اریخی اصلیتا از منظری ت  شودمیتالش  در ادامه بحث،  اند.  گذاشته

 
1. Karl Wittfogel 
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با مردم در قالب روابط مالیاتی میان    در تعامالت را  های سیاسی  دسترسی نظام
های مستخرج با مدل . بر همین اساس دادهداده شودها و اتباعشان نشان  حکومت

سعی   و  شده  داده  تطبیق  با وشمیمفهومی  رابطه  در  جامعی  نسبتاً  تبیین  تا  د 
 م و حکومت در ایران ارائه شود.  تعامالت مالی تاریخی مرد

 

 مدل مفهومی تاریخی برای بررسی روابط حکومت و مردم در ایران   .1  رسم توضیحی

 با تأکید بر عصر صفوی و قاجار  گیری ایراننظام مالیات
کلی،   طور  حکومتبه  و  ایلخانیان  عصر  مغول،  در  سهمهای  از  گیری  نوعی 

حاکم شد که در نظر چارلز تیلی به همسویی  قدرت در مناسبات سیاسی ایران  
می شناخته  حامیان  شکننده  برای  پاداش  دریافت  نظام  چارچوب،  این  در  شود. 

از شکل   به  در عصر سلجوقی خارج و  اِقطاعات  حکومت مرکزی  جای خود را 
علمداری،   به:  )ر.ک.  داد  اینجور  و  در  1392یورت  زمینداری  چهارم:  فصل   ،

تحلیل  برخی  را  گرایران(.  دوران  این  پطروشفسکی،  همچون  مارکسیست،  ان 
-آغاز تقویت فئودالیسم در ایران و از بین رفتن مالکیت متمرکز دولتی بر می

ارباب مناسبات  نهادینه شدن  تحول سبب  این  آنان  نظر  از  رعیتی در  -شمارند. 

حکومت 
خودکامه

واحدهای 
گریز از 

مرکز
نقاط 

دسترسی 
سیستم 
سیاسی

شهروندان و 
تبعه ها
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فئودالیستی   مالکیت  به  دولتی  متمرکز  مالکیت  واقع  در  بود.  کشور  روستاهای 
پ  کرد  تغییر  به:  110-113:  1380)ولی،  یدا  ر.ک.  بیشتر  مطالعه  برای  ؛ 

عصر  (1357پطروشفسکی،   در  ایران  مالیاتی  و  مالی  تاریخ  وی،  اعتقاد  به   .
می را  دوره مغوالن  در  کرد:  تقسیم  دوره  سه  به  ه.ق.    617-689نخست    توان 

دوره   1290-1220) این    م.(،  در  است.  شده  نامیده  ایران  اقتصاد  انحطاط 
هجوم مغوالن و تخریب    درپی های آبیاری  از بین رفتن سیستم  به واسطهران،  دو

. بدین سان،  کاسته شددهندگان ایرانی  ظرفیت مالی مالیات  توسط آنان،  شهرها
ها و  مالیاتی از مردم برای تأمین مخارج جنگ  عظیمدیگر امکان دریافت مقادیر  

دورهلشکرکشی در  رفت.  بین  از  تا    ها  )  726دوم  م.(    1325تا    1300ه.ق. 
خان، نرخ خراج تثبیت شد و میزان مالیات و  دورانی است که با اصالحات غازان

نهایت در دوره -1380ه.ق. )   782تا    726سوم از    بیغار مشخص گردید. در 
دوره  1325 قیام  م.(  وقوع  است.  مرکزیت  عدم  همچون رشد  بزرگی  های 

خاندان رشد  و  همچون  هاسربداران  بزرگ  کرت»ی  آل  »،  1« چوپانیان»،  «آل 
می  «مظفر ارزیابی  پاشیدگی  این  سبب  )پطروشفسکی،  به  -113:  1357شود 
به تعبیر نوربرت الیاس، حکام مرکزی برای اداره امور مناطق دور دست    (.100

بی  قلمروی  در  واحدهای  آنهم  به  استقالل  واگذاری  نیازمند  مغوالن،  پایان 
از    ینوع  در این اثنا به سبب تمرکززدایی از حکومت مرکزی،   پیرامونی بودند.

تر از  که بسیار خشن  در دوره مغول در کشور رواج پیدا کرد   گیری نظام مالیات
می جلوه  مرکز  از  گریز  مناطق  در  نظام  قبل  از  نوعی  نمونه  عنوان  به  کرد. 

پیروی مالیات مالیاتی  منطق  هیچ  از  که  داشت  رواج  دوران  این  در    گیری 
شد. »طرح« نوعی فروش کاال توسط حکومت به  نامیده می  « طرح»که    کردنمی

 
 پرآوازه( نگارندگان ریتعب به مرکز از زیگر ای) یفئودال یپطروشفسک ریتعب به یواحدها نیا از کی هر خشونت .1

 رحسـنیام برعهده هاآن استیر. کردندیم استفاده  را  یریگاتیمال  نوع  نیترخشن  انیچوبان  انیم  نیا  در.  است  بوده
بـه ظلـم و سـتم  زیکِرت، صاحب هرات ن نیالداثیغ ملک یطرف از. بود اشرف ملک نشیجانش  و  برادر  و  کوچک

 (. 120: 1357 ،یمشهور بوده است )پطروشفسک
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آن که  است  از  مردم  فراتر  قیمتی  با  عموماً  و  است  بوده  اجباری  به صورت  هم 
بازار از دولت خریداری می  های حکومتی از سوی مردم شد. خرید طرحقیمت 

نمی انجام  راحتی  به  در امّا  برای  رفته  بکار  خشونت  و  بسیار  گرفت  آن  یافت 
)کاتوزیان،   است  شده  توصیف  کاتوزیان 394  :1393وحشتناک  همایون   .)

برای نشان دادن خشونت بکار رفته در این باب به یکی از اشعار سعدی ارجاع  
 دهد: می

 دانم که تُرا خبر نباشد  ز احوال برادرم به تحقیق 
 بخت بد ازین بَتر نباشد  دهندش خرمای به طرح می

 ترکی که ازو بتر نباشد  محصلی فرستی وانگه تو 
 کز خانه رهش به در نباشد  چندان بزنندش ای خداوند 

خشن ایرانی  مالیاتی  دستگاه  مغوالن،  از  بیپس  و  به  تر  نسبت  قبل  از  تعهدتر 
حال در عصر صفوی، کشور پس از یک دوره    این  کرد. بارعایای خود عمل می

قرنبی دو  در طی  بزرگ  دول  ؛ثبات  را  تجربه  قدرتمند  و  باانضباط  متمرکز،  تی 
آورد به مالیات  فلور   لم ی و .  دست  بر  عالوه  که  است  عصر  معتقد  ایران  در  ها 

پرداخت  از  مختلفی  انواع  شکل  صفوی،  به  رنگارنگ  مختلف  و  1« علَفِه» های 
،  «عیدی» 4«، اندازدست»،  «سالمانه»،  «پیشکش» 3«، ساوَری» 2«، قنلغا»،  «علوفه»
  6«، کندولک»،  «بِنیچه» 5«، اُالم»،  «زرچریک»،  «السعیحق»،  «خرج»،  «نوروزی»

 
 ن،ی)معـ یو صـفو یموریت یهادوره در شتریب البته ؛شدیم وصول حکومت عمال خوراک ۀیته یبرا که یاتیمال .1

1376 :2341.) 

 دیـگردیمـ پرداخـت یاتیمال مأمور از ییرایپذ عنوانبه که  یفرد  اتیمال  ینوع.  شودیم  دهینام  زیقنغال ن  ای  غای. قل2
 (.936: 1379 ان،یجعفر)
 یرسـم ریـغ خراج و باجمنظور  نجایدر ا گرفتند؛یم خراج صورت به فیضع یامرا از یقو پادشاهان که یوجه .3

 (.1810: 1376 ن،ی)مع است
 (.1396 دهخدا، نامه لغت در انداز«»دست: بهاز غارت و تاراج )ر.ک.   هیکنا .4
 (. 335: 1376 ن،یخدمت کند )مع گانیبه را وانیبود که مجبور بود به مأمور د ییراهنما ی. در لغت به معن5
(. در 3093-3094: 1376 ن،ی)مع کردندیم غله از پر را آن که بزرگ و نیگل یظرف ای کندو یمعن به کندوله .6
 است بر غله در نظر گرفته شده است.  یررسمیخراج غ ینوع زین نجایا
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،  «مالوجهات» 2«، بیگار»،  «مردکار»،  «بها1شیالن »،  «یکنیم وده»و    «یکده»
داروغگی»، رسومات مختلف همچون  «خراجات حکمی»،  «اخراجات» و    «رسم 
؛  13-14:  1394فلور،  ) شد  را شامل می 4« جزیه»و   3« خراج»،  «التحریررسم  »

تنها پرداخت  .  (936  :1379همچنین ر.ک. جعفریان،   در واقع مالیات رسمی، 
های عرفی شده  شد؛ بلکه انواع مختلفی از اخاذیمردم به حکومت محسوب نمی

همچون موارد فوق الذکر در مناسبات مالی مردم با کارگزاران حکومتی متداول  
است که  است  شرایطی  در  این  بود.  عصر  شده  در  مرکز  از  گریز  واحدهای  قالل 

 صفوی نسبت به دوران قبل کاهش یافته است.  
ایلخانیان و آق  شیوه از دوران  پیروی  به  های تخصیص درآمد در عصر صفوی 

است.   بوده  دلخواهانه  و  مشخص  قاعده  فاقد  ابتدایی،  ساده،  بسیار  قویونلوها 
شیوهمتداول این  صفوی  ترین  عصر  در  بودند.    «هاسیورغال»و    «تیولداری»ها 

معمول یا  تیول  تکلیف  یک  یا  به یک وظیفه  شیوه تخصیص درآمدها که  ترین 
همه بابت  شخص  می  حتی  واگذار  اراضی  عمر  نخست  بود:  قسم  دو  بر  و  شد 

تعلق   او  به  ملک  آن  مصدر  بر  نشستن  محض  به  که  معین  شغل  ضمیمۀ 
تیول 5گرفت می بههاو دوم  پرداخت می یی که  افراد  به  مواجب  گردید.  صورت 

آمد که به نوعی معافیت مالیاتی  امّا سیورغال نوعی بخشش و پاداش به شمار می
به  منجر می  هرچند  اختصاص داشت؛  به قشون  و هم  به روحانیون  گردید و هم 
می باشد  نظر  گرفته  تعلق  روحانیون  و  سادات  به  بیشتر  که  )باستانی  رسد 

 
 دارانیتحص یبرا ینیریبه صورت ش یمنظور باج نجای( که در ا2114: 1376 ن،یسفره طعام )مع یبه معن النیش .1
 است.  یاتیمال
 (. 631: 1376 ن،یستم و ظلم )مع یبدون اُجرت و مزد آن هم از رو یعمل انجام .2
مطالعه  ی)برا شدیم محاسبه یکار مقاطعه صورت به داتیتول ده به کی معادل معموالً که یزراع امالک اتیمال .3
 (. 149: 1348 ،یزراع: به.ک. ر شتریب

  (.148: 1348 ،یزراع: به.ک. ر شتریمطالعه ب یبوده است )برا رمسلمانانیغ ایاهل زمه   اتیمال .4
 شده نییتع هیناح آن ارامنه عهده بر زین اتشیمال که بود دوم عباس شاه مادر ملکه ولیت اصفهان ۀحوم یجلفا مثالً .5

 (.73: 1348  ،یزیپار ی)باستان بود
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دریافت(76-70  :1348  پاریزی، این  غالب  مالیاتی  .  پرداخت  از  کنندگان 
آن به  که  بودند  یا    (92  : 1394)فلور،    «مُسَلَّمیات»،  «مُسَلَّمی»ها  معاف  و 

می  1« تَرخان» پرداخت  نیز  از  سیورغاالت  و  تیولدارن  که  است  درست  گفتند. 
گرفتند که  ای میناحیهها باید مالیات را از مردم آن  مالیات معاف بودند، امّا آن

منطقه نظر حاکمان  نامعین و تحت  مقادیر  این  و  بودند  امرشان  بود و تحت  ای 
بیشتر وظایف آنان در جهت تعیین مقدار معین قشون توسط مجلس نویس درج  

را شکل  شد.  می مرکزی  از  گریز  نقاط  همان  سیورغاالت  و  تیولداران  واقع  در 
 شد.  دم با حکومت محسوب میدادند که نقاط دسترسی تعامل مرمی

می تقسیم  ایاالت  و  مرکزی  بخش  دو  به  نیز  صفوی  عصر  مالی  شد.  ساختار 
 3«مفرده»)منبع اصلی درآمد(،   2« اَوارِجه»ساختار مالی مرکز چهار بخش داشت:  

)دربار   5« ارباب التحاویل»ها(،  )پرداخت 4« توجیه»های فردی(،  )اموال و دارایی
جات شاه. مستوفی الممالک که معاون ا مربوط به خالصهشاه( و یک قسمت جد

می محسوب  خزانه  مسئول  بود،  و  صدراعظم  ناظر  یک  مستوفی  خود  شد. 

 
و   اتیـاز مال  تیـاز جملـه معاف  یمـوروث  یایـمزا  یاست که از بعض  یمغول و بزرگ  ایشاهزاده ترک    «رخان»ت  .1

-یمـ  گـاهیجا  نیا  به  زین  انیروحان  یبعض.  رود  شاه  نزد  خواست،یم  هرگاه  که  بود  مجاز  وعوارض متعدد برخوردار  
 یبـرا کـه اسـت هیصـفو زمـان در یاتیـمال یهاتیمعاف از ینوع  تَرخان  واقع  در(.  1065  :1376  ن،ی)مع  دندیرس

 (. 93: 1394[ 1942)فلور، ] شدیم  اعمال ونیروحان و شاهزادگان
 دیـعوا محل از که را یمخارج آن در و کردندیم وارد جداگانه را درآمد و نهیهز مختلف اقالم آن در که یدفتر .2

 یمیقـد یحسـابدار اصـطالح کی نیا(. 397: 1376 ن،ی)مع دادندیم نشان آمد،یم عمل به گرید وجوه و  مختلف
 در. اسـت بوده منقول یمعن به »اواره« کلمه معرب و گرددیبازم انیساسان عهد به آن ۀشیر  رسدیم  نظر  به  که  است

 گرفتـه  اشتباه  منقول  اموال  با  دینبا  و  است  دهیگرد  نقل  یاتیمال  یمؤد  یبرا  که  است  یبده  زانیم  یعنی  منقول  نجایا
 یپرداخت اقساط آن در که اشخاص یفرد یهااتیمال پرداخت درباره است بوده  یسند  ای  دفتر  اوارج  ن،یبنابرا.  شود

 (.143-144: 1334 ،ینورسکیبود )م االتیا داتیعا یآورجمع مسئول سینواَوارجه و دیگردیم ثبت بیترتبه
 او. داشت نام سینو ضابطه ای سینومفرده زین مفردات یآورجمع مسئول. خواندندیم زین ضابطه ای ضابط را آن .3

 (.139-140: 1334 ،ینورسکی)م کردیم یآورجمع را بود سینواوارجه یهاتیمسئول حوزه از خارج که آنچه هر
 خواهنده زین »حواله« و »مُحَصَص« همچون گرید هااست که با نام تخپرداهمان دستگاه و نظام  هیاز توج منظور .4
 (.141: 1334 ،ینورسکیدائره حوالجات نام داشت )م ه،یتوج دائره گرید نام نیهمچن. شدیم
 متـرادف »انفـادات« بـا که رسدیم نظربه یحد تا و است بوده مربوط خاصه دستگاه یانبارها و نزمخا به شتریب .5

 (.217: 1334  ،ینورسکی)م باشد
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می 1داروغه  رسیدگی  امور  به  که  مانند  داشت  به  ایالتی  مالیاتی  دوائر  کردند. 
ایالتی    ، مرکز مقام  باالترین  نبودند.  -بودند که روی هم  «هابیگلربیگی»متمرکز 

رسیدند و نقش حاکم  ته در سطح کل قلمروی عصر صفوی به بیست نفر میرف
میمنطقه ایفا  را  جمعای  مسئول  کارمندانی  میان  این  در  مالیات  کردند.  آوری 

می  کمک  هم  داروغه  از  بعضاً  که  تحصیلدارن  همچون  از  بودند  دوری  گرفتند. 
»مال داشت.  دهنده  مالیات  برای  سختی  عواقب  وجوهات    2جِهات« وپرداخت 

شود که در  ترین شیوه اخذ مالیات از عصر ایلخانان به بعد محسوب میمتداول
می باغات  و  چراگاه  دام،  بر  مالیات  شامل  و  داشت  رواج  نیز  شد.  دوره صفوی 

  «بِنیچه»وجِهات دو نوع مالیات دیگر در عصر صفوی رواج داشت:  بر مال  عالوه
بِنیچه «تَمغا»و   را  روستاها  مالیات  امّا  می 3.  بر    «تمغا»گفتند؛  مالیات  نوعی 

هر مُ»شد و در آن از مهری به نام  تجارت بود که بیشتر برای بازرگانان وضع می
   (. 912-294: 1394)فلور،  5گشت استفاده می 4« تمغا

مالیات تصمیمسیستم  عاملیت  دارای  گسترده،  بسیار  عصر صفوی  و  گیری  ساز 
رسد. به عنوان نمونه، مالیات در این دوره حتی شامل  نظر میانه بهاهکمتر دلبخو

 
 که شدیم اطالق یحکام به  یکل طور  به داروغه. است یادار  اصطالح  کی  که  سیرئ  یعنی  یمغول زبان در داروغه .1

 ،ینورسـکیداروغه نام داشت )م  زیدربار ن  انیمنش  ریسرپرست و ناظر سا  نیهمچن.  گرفتند  را  شهر  حاکم  لقب  بعدها
1334 :139.) 

]جمـع  وجهات مال)نه  آن بر جهات عطف و الم بضم را کلمه نیا دیبا. است »مالوجهات« عبارت حیصح یامال .2
 را جهـات مرتبه سه در مکرراً که است ونلویقو آق عقوبی سلطان فرمان آن بودن جهات بر دوم لیدل. خواند[(  وجه

امالک از نقد )مـال( و محصـوالت و اجنـاس )جهـات(  یدیعا  یبه معن  وجهاتمال.  بردیم  بکار  مال  بیترک  بدون
 (. 3709: 1376 ن،یدارد )مع یز امالک و اراضحاصل شده ا یکل یِدیاست که داللت بر عا

 ی»بُن« به معنـ کلمه از چهیبن. شدیم وضع روستا کی ای ده کی یبرا که است یجمع دست اتیمال ینوع چهیبن .3
: 1376 ن،یاسـت )معـ اریدر اخت یزراع نیو زم یآب مصرف زانیبر م اتیمال نییاست که منظور اساس تع  شه«ی»ر

596 .) 
 رانیـا در لخانـانیا زمـان از یریگاتیمال ستمیس نیا و افتییبود که به مال التجاره اختصاص م یاتیتَمغا مال  .4

 (. 1141: 1376 ن،ی)مع ندیگویم یتمغاچ زد،یم را تمغا مهر التجاره  مال وصول از پس که  یمأمور به. شد مرسوم
اسـت  یدرحـال نیا(؛ 393: 1393 ان،ی)کاتوز داندیم تمغا از ینوع را وجهاتمال انیکاتوز ونیهما یمحمدعل .5

 .است بوده یبازرگان و تجارت بر اتیمال صرفاً تمغا و است تمغا از زیمتما  وجهاتکه مال
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به بود.  شده  نیز  اسالم  شریعت  و  عرف  خارج  و  بدنام  دقیقمشاغل  تر،  طور 
لواطخانهفاحشه و  می  یهاخانهها  به  توانست شهر  مالیات  پرداخت  در صورت  ند 

کار خود ادامه دهند؛ البته این قاعده شامل حال اردبیل، زادگاه شیخ صفی الدین  
نمی  سلطنتی  خاندان  نیای  ناپاک  اردبیلی  را  مالیات  این  نیز  عباس  شاه  و  شد 

با   1. پرداختبانان دربار میدانسته و عایده حاصل از آن را به آتشبانان و مشعل
فاحشه  همه  دوره،  این  در  حال  قوانین  خانهاین  حتی  و  کار  و  گواهی کسب  ها 

)فلور،   بودند  نامشروع  زنای  از  شده  حاصل  احتمالی  فرزندآوری  با  مرتبط 
ها، در دوران صفویه حتی برای کفن  خانه(. عالوه بر فاحشه220-219:  1394

مالیات نیز  مردگان  دفن  می و  دریافت  دولت  سوی  از  دلیل  هایی  به  که  گردید 
حمت بیش از اندازه بر عهده رعایا، شاه عباس اول عوارض مردگان  واگذاری ز

دیگر    های گسترده(. از جمله مالیات156:  1348را لغو نمود )باستانی پاریزی،  
کبوترخانهمی در  چلغوز  به  موسوم  کبوتران  فضوالت  بر  مالیات  به  های توان 

-صفویه نیز اصلی  (. در دوره 123:  1336،  اطراف اصفهان اشاره نمود )شاردن 
حکومت منبع  در    ،ترین  است.  زمین  بر  مبتنی  که  است  سال    130مالیاتی 

قویونلوها  آق  گذشته  روش  به  سیورغال  واگذاری  صفویه،  حکومت  نخستین 
تیول واگذاری  آن  جای  به  ولی  شد  دولتی  کمتر  مناطق  موقت  )واگذاری  ها 

نام اقطاع  که  سلجوقی  دوره  داشت.    همچون  چشمگیری  افزایش  داشت( 
عالوهسیورغال و  ها  بودند  مصون  قضایی  نظام  دخالت  از  مالیاتی  معافیت  بر 

خصلت موروثی نیز داشتند بویژه این امر در زمان شاه عباس اول تشدید شد و  

 
 هـایمسـتوف و خزانـه بـا مرتبط لدارانیتحص نه بودند دربار مشعلداران خود هااتیمال نیا افتیدر مأمور اساساً .1

 مثـل هـاآن  از  یاپـاره  امّـا  اسـت؛  شدهیم  افتیدر  هاشغل  عموم  از  اتیمال  نکهیا  وجود  با(.  193:  1336)شاردن،  
 سـاخت بـه یصفو شاهان عالقه در را آن ییچرا و لیدل. بودند معاف اتیمال پرداخت از سازانهیابن  و  هایمعمارباش

 یمعمارباشـ هر عباس شاه عصر در که دهدیم گزارش( 329: 1336) شاردن. کردجستجو    یستیبایم  باشکوه  هیابن
 درصـد پـنج به یشاهنشاه هیابن یبرا رقم نیا کرد؛یم افتیدر پاداش عنوان به زین  را  بنا  ساخت  نهیهز  از  درصد  دو

 کـردچندان تعجب    دینبا  لیدل  نیهمبه  دیشا.  بودند  معاف  زین  اتیمال  پرداخت  از  آنان  که  بودی  درحال  نیا.  دیرسیم
 .شودیم محسوب رانیا یمعمار و یسازساختمان خیتار دوران نیترپرشکوه از یکی عنوان به یصفو عصر که
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را نیز جایگزین سیورغال کرد و تالش داشت   1او عالوه بر تیولداری، همه ساله 
مست مواجب  پرداخت  نوع    ، قیم با  آورد.  فراهم  روحانیون  برای  بیشتر  مزایایی 

گیری در دوره صفویه بسیاری متوحشانه و سختگیرانه بود. تنها در دوره  مالیات
مالیات عثمانی  با  صلح  شرایط  دلیل  به  اول  یا  طهماسب  و  لغو  تمغا  مثل  هایی 

ن  (. این سختی چنا161  :1348برای مدتی از آن کاسته شد )باستانی پاریزی،  
پاره  در  که  بود  آورده  فشار  عادی  مردم  برای  به  دروغ  و  دغل  هر  به  مواقع  ای 

آوردند. توانایی مردم در دور زدن حکومت  ها روی می فرار از پرداخت مالیات
از   نتوانست  تنباکو  ممنوعیت  نیز  کبیر  عباس  شاه  دوران  در  که  بود  حدی  تا 

 (. 56:  1336ردن،  گیری به عمل آورد )شاخرید و فروش و تجارت آن جلو
گیری فشرده و سخت دوره صفویه در زمان نادرشاه افشار با شدت  نظام مالیات 

گیری چنان سخت بود که حتی  نظام مالیات  شاه بیشتری دنبال شد. در دوره نادر
می نیز غصب  و  موقوفات  و چوب  فلک  چون  ابزاری  هر  از  او  شدند. سربازان 
برای جمع استفاده میآوری  آهن گداخته  افرادی  مالیات  با شکنجه  آنان  کردند. 

های کردند که ثروتکه هیچ پولی نداشتند، آنها را مجبور به لو دادن افرادی می
های دور از دسترس سربازان نادرشاه قایم کرده بودند. جدای از  خود را در مکان

نیروی  مالیات همچون  قدرتمندش،  ارتش  تشکیل  برای  نادرشاه  سنگین  های 
های وی نیز  تفنگچی جدید به نام »جزایری« برای حمله به هند، خود لشکرکشی

سرزمین مردمان  دست  بر  هنگفتی  می هزینه  میانههایی  در  که  مسیر   گذاشت 
نام   به  مالیات  از  نوعی  داشتند.  قرار  وی  منظور    «هاسیورسات»حرکت  که 

این نادرشاه نیز در  ها و تدارکات مورد نیاز قشون در میان راه است. بنابرعلوفه
احواالت  مالیات حتی  صفوی  شاهان  برخالف  که  حدی  تا  بود  سختگیر  گیری 

:  1394گرفت )فلور،  شرعی را نیز رعایت نکرده و از موقوفات نیز مالیات می 

 
 قابـل. "ههمـه سـال"بوده است )ر.ک. به لغت نامه دهخـدا، مـدخل   یمواجب مقرر  ینام قسم  ه،یدر زمان صفو  .1

 (.ابی واژه تیسا از یابیدست
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میزان حق335-315 به  بسته  البته  پرداختی، چشم(.  پوشی تحصیلداران  الزحمه 
می واقع  فایده  مفید  محلی  مردم  میشدبرای  مردم  از  بسیاری  این  .  از  توانستند 

هزینه بار  حکام  طریق  توسط  مرکز  هزینه  آنکه  شرط  به  کاسته،  را  خود  های 
می  تأمین  سیف  محلی  احمد  بکار  ( 1387)گشت.  خشونت  است  گرفته  معتقد 

مالیات بسان  افشار  شاه  عصر  در  اسشده  بوده  مغول  دوران  بیان  گیری  وی  ت. 
دلیل جنگمی به  ایران  جمعیت  که  حالی  در  دوره  کند  یک  نبود  و  متعدد  های 

این   بر  مالیات  افزایش  است؛  بوده  کاهش  حال  در  اقتصادی  و  سیاسی  آرام 
سبب نابودی کامل اقتصاد ایران شده است. در حالیکه در دوران    ، جمعیت پایین 

-و بهبودی نظام مالیات  شاه عباس ثبات سیاسی و رشد جمعیت، رشد اقتصادی
 (. 61-101 : 1387ی داشته است )ر.ک. به: سیف، گیری را در پ 

دوره با  چندانی  عملکردی  تفاوت  نیز  قاجار  عصر  در  ایران  مالیاتی  های نظام 
پیش از خود نداشته است. با این حال در شروع کار قاجارها، هیچ نظام مالی و  

که در  مند وجود نداشت تاجایینظاممالیاتی در کشور، آنهم به صورت منسجم و  
آ تاجگذاری  لشکرقزمان  یک  و  مستوفی  یک  تنها  قاجار،  در  امحمدخان  نویس 

و   ساده  بسیار  کشور  مالیات  دستگاه  و  بودند  فعال  کشور  مالیاتی  امور  اداره 
می عمل  )فلور،  بَدوی  تمرکز582:  1394کرد  این  سبب  البته  از    ،(.  بیشتر 

ویژگی به  مربوط  آ ههرچیزی  شخصی  احواالت  و  شده  قا  توصیف  امحمدخان 
( مستوفی  عبداهلل  می11-12:  1341است.  و  (  فرزند  و  زن  »نداشتن  نویسد: 

روحیه حسابگری وی که مرهون شرایط سخت وی در دوران اسارت در شیراز  
مالیه و خزانه بود، سبب می امور  امور کشور من جمله  تمام  او  را  شد که  داری 

در   کند«.  کنترل  اوایل  خود  در  منسجم  بوروکراتیک  دستگاه  یک  نبود  واقع 
دوران قاجار، بروز خشونت و هرج و مرج در نواحی خارج از کنترل حکومت  

کرد. در چنین شرایطی، اخاذی و نظام داللی به سبب نبود  مرکزی را تسهیل می
 تر خواهد بود.  نظارت مکفی از سوی مرکز، سهل الوصول

اش با متبوعان خود همچنان  قاجارها، خشونت حکومت در رابطهدر اوایل عصر  
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که فتحعلیشاه با یکی از فرزندانش، فرمانفرمای بسان گذشته ادامه داشت. زمانی
با   بود،  خورده  اختالف  به  مالیاتی  بدهی  تومان  هزار  ششصد  سر  بر  فارس، 

میانهقشون در  کرد.  حرکت  فارس  سمت  به  ا   کشی  برخی  به  کاشان  در  ز  راه 
وارد   من  طرف  از  که  شما  میان  در  کس  »هر  گفت:  اینگونه  خود  شاهزادگان 

اید خوب بدانید و از ذهن دور نکنید که من به  ایالت، ناحیه، شهر و یا روستا شده
یافت که   توانا هستم و در خواهید  انجام خواست خود در وصول مالیات کامالً 

ت آن تا قِران آخر هستم و  قدرت الزم در وصول مالیات و الزام شما به پرداخ
نتیجه کند  سرپیچی  تعهداتش  از  آمد«   هرکس  خواهد  سرش  به  )فلور،   1بدی 

دهد که در حوالی  جیمز موریه در سفرنامه دوم خود گزارش می(.  588:  1394
نوه و  همسر  با  همراه  را  پیرمردی  کوچک،  روستایی  در  میکازرون،  یابد.  اش 

ا  خانواده  آن  با  او  گفتگوی  از  آنپس  می ز  حکومت  ها  به  »ساالنه چقدر  پرسد: 
می  پرداخت  خراج،  یا  باج  صورت  به  چرا  مالیات،  گفت:  پاسخ  در  او  کنید؟ 

مالیات  فرزندانمان  بر  نیابند،  چیزی  اگرم  ماه.  در  دوبار  شاید  یا  ماهانه  ساالنه؟ 
. پیش از این وی در سفرنامه  ( 84-85:  1386سفرنامه دوم،    )موریه:بندند«  می

های آن اشاره دارد.  قاعده و بخشودگیحساب و بیگیری بیخود به مالیاتاول  
کند که یکی از روستاهای اطراف بوشهر، توسط شاه از پرداخت  موریه بیان می

ها این است که  مالیات معاف شده است. علّت عدم پرداخت مالیات توسط آن
  ی . از طرف( 101:  1386)موریه،  اند  مدعی نسبت خانوادگی خود با پیغمبر اسالم

مالیات مواقع  می برخی  گرفته  دولتی  عوامل  سوی  از  دلخواه  به  این  های  شد. 
داشت  های دلبخواهانه بعضاً اعتراض شدید تجار خارجی را نیز در پی میمالیات

مالیات  (.123:  1362)عیسوی،   منسجم  نظام  نبود  واقع  رواج  در  گیری، 

 
 بـا سـهیمقا در حـداقل و نبـوده رانهیسـختگ چندان قاجار عصر در یریگاتیمعتقدند که نظام مال نیمحقق  ی. برخ1

 شتریب  حال  نیا  با(.  346:  1362  ،یسوی)ع  کرد  یابیارز  خشن  توانینم  را  یاتیمال  مأموران  عملکرد  ،یعثمان  دولت
 است.   انیگفته نما نیدر تناقض با ا یعثمان در هاخشونت زانیبدون لحاظ کردن م هاگزارش
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راحت را  دلبخواهانه  میتصمیمات  تصمیم ساختتر  از  مدل  این  در  .  سازی 
 مناسبات مالی کشور انطباق بیشتری با نظریه حکومت خودکامه دارد.  

مالیاتبنیچه اساس  زمین و آب  ،  بر  قاجار است که  و فرع در عصر  های اصل 
می بسته  وجود  روستاها  شخصی  مالیات  دریافت  برای  معینی  قاعده  هیچ  شد. 

م روستا  و  ناحیه  یک  جمعیت  کل  و  مالیات  ینداشت  معینی  مقدار  بایست 
را   تحصیلداران  و  مأموران  مستمر  استفاده  سوءِ  امکان  که  امری  کنند.  پرداخته 

گذاشت. اساساً حکومت ایران در عصر  برای دریافت وجوه تعریف نشده باز می
داد. حکومت حتی در امور  چندانی برای خدمات عمومی نشان نمی  قاجار عالقه

خ کوشش  حداکثر  که  بهمالی  را  میود  بیکار  و  برد،  بود  ناتوان  و  کفایت 
حق  نمی نوروز  در  هرساله  دولت  نمونه،  عنوان  به  باشد.  اثری  منشأ  توانست 
اعیان  جمع از  غالباً  که  مزایده  برنده  به  را  خاصی  ناحیه  گمرکی  عوارض  آوری 

می بودند  میثروتمند  گمرک  وزیر  را  او  و  عضو  فروخت  هیچگاه  او  امّا  نامید، 
بگیران با  ای از دالالن و باجدر واقع شبکه  (.191:  1366شد )فلور،  کابینه نمی

مداری به تعبیر چارلز تیلی،  پرداخت بیشتر به حکومت مرکزی یا همان مشتری
دریافت   گمرکی  و  مرزی  مناطق  همچون  پیرامونی  نقاط  در  داللی  از  سهمی 

امنیت گذر کاال برایمی -بازرگان را تضمین می  کردند. در این معامله، دالل 
اخالقی   وجدان  تنها  و  نبود  وابسته  مرکزی  قاعدۀ  هیچ  به  که  تصمینی  کرد، 

می محسوب  آن  ضامن  حکومتی  پول  کارگزار  از  قسمتی  حالت  این  در  شد. 
می پرداخت  الزحمه  حقا  عنوان  به  مرکز  به  آمده  دسته  شد.  بدست  آن  از  یکی 

وصول و  دریافت  با  رابطه  در  که  منصبانی  مرکزی مالیات  صاحب  دولت  های 
نقش کلیدی داشتند، کالنترها بودند. منصب کالنتر اساساً از دوران ایلخانان به 
این سو رواج پیدا کرد. وظیفه او این بود که میان اهالی غیرنظامی و حکومت  

رابطهبه عمومی  نظم  و  مالیات  وضع  در  از  خصوص  بسیاری  کند.  برقرار  ای 
ب لقب  با  افرادی  خانوادهکالنترها  از  بیشترشان  و  بودند  محلی یگلربیگی  های 
می انتخاب  مناطق  سلسله  همان  یک  حکومت  از  بیشتر  حتی  کالنترها  شدند. 
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می حکمرانی  باجسلطنتی  کالنترها  عموماً  غیرقانونی  کردند.  معامالت  از  هایی 
-هایی بهکردند و البته پیشکشمثل خرید و فروش مشروبات الکلی دریافت می

با  عیاد و جشنواسطه ا نیز  بیگلربیگی را  های خاص. کالنترها که عموماً سمت 
نرخ داشتند  همراه  به  بهخود  را  مالیاتی  می های  زیاد  و  کم  و  دلخواه  کردند 

می دریافت  مردم  از  رسومات  و  باج  صورت  به  درآمدهایی  کردند  همینطور 
خیر  های فسادْها، شبکه. عالوه بر کالنترها و بیگلربیگی(12-27:  1366  )فلور،

دیگری نیز در نواحی حاشیه و پیرامونی فعال بودند. در عصر قاجار، راهداران و  
جاده حفاظت  مسئول  که  می راهبانان  اخاذی  اشخاص  از  بودند،  در  ها  و  کردند 

دسته به  راهزنان  آنان،  به  دادن  رشوه  امر  در  افراد  همکاری  عدم  جات  صورت 
ای  های بنادر نیز یا توسط ضابطان قبیلهاتبردند. مالیحمل و نقل کاال هجوم می

می )فلور،  اتخاذ  مرکزی  حکومت  گماشتگان  توسط  یا  و  -218:  1366شد 
به صورت اجناسی مثل گندم، جو، کاه،  (. مالیات212 بیشتر  ها در این دوران 

می پرداخت  محصوالت  سایر  و  رواج    شد.برنج  و  اجناس  بر  مبتنی  مالیاتی  این 
منشأ   خود  حکومت  و  مردم  میان  مالی  معامالت  در سطح  پول  و  سکه  نداشتن 

می  حکومتی  مستوفیان  و  پیشکاران  شدن  تسعیر فعال  عملی  با  که  مالی،   1شد 
داللی   از  نوعی  دهند.  تحویل  حکومت  به  فهم  قابل  ارقام  صورت  به  را  مبالغ 

بسیار دور در ایران رواج داشته و به نام تسعیر خوانده    هایمالیاتی که از گذشته
( و پیش از او  1356[ 1925)] لسپویم چستر   آرتور موضوعی که از نظر  شد. می

به عنوان مشکل اصلی جمع1386[  1912مورگان شوستر )] آوری وجوهات ( 
جا بود که تبدیل تمام این اجناس به پول  شد. مشکل اساسی آندولتی تلقی می

 
 مدخل: به)ر.ک.  است رفتهیم کاربه ارز« لی»تبد یمعنا به  گذشته  در  نیهمچن  اجناس؛  متیق  نییتع  و  یبند. نرخ1

-یمـ  انجـام  »گِهبَـده«  توسط  عمل  نیا  اسالم  از  شیپ  در(.  ابیواژه  در  یابیدست  قابل  دهخدا،  نامهلغت  در  ر«ی»تسع
 زین یگذارنام نیا علّت. است دانشمند یمعن به خود گهبده. شدیم خوانده »جهبده« نام به خالفت عصر در که  گرفت

نسبت بـه سـطح دانـش آن روزگـار بـود   ژهیکه مهارت و  گرددیبازم  ریتسع  عمل  یدگیچیپ  و  آنان  کار  تیاهم  به
 (. 102-104: 1362)لمتون، 
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بود.  عمالً ممکن  غیر  مالیات  لسپویم  دریافت  چگونگی  باب  اراضی  در  های 
نمیمی وصول  کمال  و  تمام  معموالً  اراضی  »مالیات  انواع  گوید:  دچار  و  شد 

تخفیف  معافیت میو  علّت  و  مأخذ  بدون  بزرگ  های  مؤدیان  از  برخی  گردید. 
م مأمورین   ... بودند  بدهکار  دولت  به  تومان  هزار  چندصد  تا  نیز  گاهی  الیات 

خود   جیب  به  را  حاصله  مداخل  مؤدیان،  به  شخصی  رسیدهای  دادن  با  عموماً 
-های گزاف را میریختند و گاهی بدون دریافت وجه، قبض رسید مالیاتمی

مالیات75:  1356)میلسپو،    دادند« دریافت  وضعیت  میلیسپو  همچنین  های (. 
شد، به دلیل  تنباکو میغیرمستقیم یا همان رسومات را که شامل تریاک، الکل و  

می عنوان  بسیار سخت  موارد،  این  نشدن  شناخته  درحالی به رسمیت  این    کرد؛ 
فروش   و  خرید  موارد،  این  نبودن  قانونی  وجود  با  وی،  گفته  به  که  است 
با  رسومات  از  مالیات  تحصیل  ولی  ندارد  ممنوعیتی  عمالً  الکی  مشروبات 

 (.  75-76: 1356)میلسپو،  شد مخالفت شدید مواجه می
داند و  مورگان شوستر نیز به مانند میلسپو نظام مالیاتی ایران را بسیار کهنه می

معتقد است که یکی از مشکالت اساسی در این سیستم مالیاتی که به پیشکاران  
دهد این است که بسیاری از  و تحصیلداران اجازه دور زدن قواعد مالیاتی را می

های جنسی  و این مالیات 1شوند نقدی( داده میها به صورت جنسی )نه  مالیات
نمی  منتقل  تحصیلداران  توسط  درستی  به  عموماً  این، شود.  نیز  بر  دولت    عالوه 

واقع   در  ندارد.  کند  کسب  است  قرار  که  درآمدهایی  منابع  از  اطالعی  مرکزی 
می انتظار  باید  که  مالیاتی  درآمدهای  میزان  از  نه  مرکزی  خیلی  دولت  داشت 

بمط مالیات  ودلع  مقدار  اینکه  از  نه  به صورت  و  مردم در کجا  از  های دریافتی 
شود. شوستر برای نمونه به  منصفانه و در کجا به صورت غیرمنصفانه توزیع می

مالیات   پرداخت  میزان  بیشترین  که  آذربایجان  ایالت  مرکز  تبریز،  پیشکار 

 
 گـزارش خـود اآلثـار« و »المـثثر در السلطنه اعتماد. است بوده ادیز اریبس یجنس یهااتیمال نیا زانیم و نرخ .1
 (.1363 افشار، رجیا)گردآورنده:  است کرده ارائه کشور کل ینقد ریغ یهااتیمال نرخ از یقیدق
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های به وقوع پیوسته  ادعا کرده بود به سبب آشوبکه اشاره دارد سالیانه را دارد،  
ای  آوری کند و نظام مالیاتی نیز به گونهتواند مالیات را جمعنمیدر آن مناطق  

شدند )شوستر،  بوده که مقامات مالی کشور تنها مجبور به اعتماد به سخن او می 
(. به طور کلی هر ایالت یک پیشکار مالیاتی دارد و به چند والیت  210:  1386

 1ها را کدخدای قصبه یت چندین تحصیلدار دارد. مالیاتشود و هر وال تقسیم می
شود که هر سال  کنند. از پیشکار یک ایالت خواسته میآوری مییا روستا جمع

جمع مرکزی  دولت  برای  مشخصی  میمبلغ  نیز  پیشکار  کند.  که  آوری  داند 
بایست مالیات نقدی و جنسی فراهم آورد؛  تحصیلدار هر والیت به چه میزانی می

پیشکار یک کتابچه،  امّا از مقادیر دقیق آن اطالع دقیقی در   نداشت. هر  دست 
مربوط به اطالعات ثبت شده ایالت خود را دارد    معروف به کتابچه دستورالعمل،

می متوجه  او  خود  فقط  را  آن  در  مندرج  اطالعات  هر  که  شکل  همین  به  شود. 
کتابچه نیز  به  تحصیلدار  و  دارد  را  خود  به  مخصوص  در  ای  مستوفیان  سنت 

می ثبت  تفسیرپذیر  و  نامشخص  را  اطالعات  :  1386)شوستر،  کنند  ایران، 
209-208)  . 

مالیاتمالیات این  است.  بوده  بردرآمد  مالیات  قاجار  عصر  در  اصناف  ها های 
»بنیچه« چون  عناوینی  می تحت  اخذ  تهران  در  »تحمیل«  و  »خرج«  میزان  ،  شد. 

گشت. مأموری که توسط  کالنتر شهر مشخص میعوارض هر صنف نیز توسط  
بند« نام داشت؛ او وظیفه داشت تا  شد، »بنیچهکالنتر به انجام این امر معین می

را   شده  تعیین  مبلغ  نیز  هر صنف  رئیس  کند.  تعیین  را  هر صنف  مالیات  نرخ 
کرد. در این حالت احتمال اعمال طرفداری و جانبداری از  میان اعضا تقسیم می

ب مینیچهسوی  افزایش  اصناف  از  یک  هر  علیه  یا  له    :1366)فلور،  یافت  بند، 
تأثیر  80-77 قاجار تحت  نیز در عصر  با حکومت  تعامالت اصناف  (. در واقع 

 
 یمعنـ بـه قصـبه البتـه. شـودیمـ بخش همان یامروز ریتعب به که باشد شده لیتشک ده چند از که بزرگ یآباد .1

 (. 2680: 1376بوده است )معین،  زین تیوال داریکرس
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هم در نقطه تعامالت میان کارگزاران حکومتی  این چنین مناسبات فسادپایه، آن
مالیاتی تاریخ  سرتاسر  در  که  موضوعی  داشت؛  قرار  شهروندان  دیده    و  کشور 

 شود.می

 اعتماد در عصر صفوی و قاجار یهاشبکه

و   برخاست  بازتولید،  مقابل  نتوانسته در  نظریه دولت خودکامه، جامعه  منظر  از 
چرخه باشد.  افول  داشته  فعال  حضوری  و  بگیرد  شکل  استبداد  قدرتمند  های 

دند و  کراند که از اجتماعات حامی خود مراقبت میها بودههمواره این حکومت
اجتماعی   هر  رابطهکه  هرگاه  نتیجه  توانسته  در  کند،  تعریف  مرکز  با  تبعی  ای 

پررنگ اجتماعی  پیدا  نقش  نیز  گروهتری  برخی  این وجود،  با  است.  های کرده 
بوده ایران  تاریخ  طول  در  فعال  شبکهاجتماعی  که  در    اند  قدرتمندی  حمایتی 

ن جماعت عموماً اهل مروّت و  دادند. ای جهت حمایت از اعضای خود تشکیل می
  ء شدند و همیشه حمایت از مظلومان و اقشار محروم را جزجوانمردی خوانده می

می تعریف  خود  هویت  جماعتالیتجزای  این  جمله  از  مینمودند.  به  ها  توان 
ها و سایر جریانات اجتماعی اشاره نمود.  ها، داشفتیان، غازیان، المطوعه، لوطی

شبکه این  همۀ  رفتار  البته  بازنمایی  در  جوانمردانه  وجوهی  دارای  اعتماد  های 
کردند و  شان نبودند. برخی از آنان کامالً در رابط با حکومت عمل می اجتماعی

می تعریف  آن  فرامین  از  پیروی  به  در  آن  از  تیلی  چارلز  که  راهبردی  شدند. 
م اختیار  شتریعنوان  در  و  مرکزی  حکومت  حمایت  جلب  جهت  در  مداری 

)تیلی،   دارد  اشاره  اختیارات  از  حدودی  که  34:  2005گرفتن  است  طبیعی   .)
گروه این  مرکزی  دوام  حکومت  بقای  به  وابسته  راهبردشان  نوع  به  توجه  با  ها 

بوده کوتاه  نسبتاً  عمری  دارای  عموماً  که  حکومت  این  فروپاشی  با  و  د؛  انبوده 
است.  ادغام شبکه بوده  گریزناپذیر  نیز  اعتماد  حال  های  این  های گروه  چنینبا 

راهبردهای  از  به شکلی  با حکومت  در رابطه  یا  مناسبات خود  نیز در  اجتماعی 
کرده پیروی  تیلی  نظر چارلز  و  مورد  ادغام شده  آنان در حکومت  از  برخی  اند. 
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اند که در ادامه مقاله بیشتر به  هدست به عصیان زد  انبرخی دیگر در مواجه با آن
 این موارد پرداخته خواهد شد.  

اهل فتوت،   در گذشته، جماعت فتیان بارزترین نوع    یا همان  از  به عنوان یکی 
تجربه دزدی و تصرف مال مردم را داشتند،  کردند.  های اعتماد فعالیت میشبکه

زنا دنبال  به  امّ  ، هرچند  نبودند؛  مردم  هتک حرمت  یا  و  در  دروغ  مال  تصرف  ا 
با این حال فتیان  (.  573-574  :1357ها جایز بود )راوندی،  میان بعضی از آن

می عمل  مرکزی  حکومت  منافع  راستای  در  مواقعی  جهت  در  بیشتر  که  کردند 
غازیان و المُطَوَّعَه یعنی  کسب غنیمت جنگی بوده است. به همین سبب آنان را  

های  طلبیها و انضمام نان در کشورگشایی. بسیاری از ای خواندند نیز می  داوطلب
می  حضور  جنگی  پیشروان  و  پیشگامان  عنوان  به  اسالمی  بلکتمدن    هیافتند، 

های جنگی درآمدی کسب کنند. لذا حضور عیاران و فتیان از  بتوانند از غنیمت
-راستا با حکومتای از مواقع همسو و هم این جهت حائز اهمیت بود که در پاره

می عمل  گروهکها  این  از  بسیاری  این وجود،  با  در  ردند.  بعضاً  و  مقابل  در  ها 
گروه  بودند.  قدرت  مراکز  با  یعنی  تقابل  خود،  ثانویه  کارکرد  با  فتیان  از  هایی 

هایی با کارکرد  ها با نام عیاران مشهور شدند و گروهتراشی برای حکومتمشکل
زیان و المطوعه )راوندی،  رسانی به خلفای اسالمی به عنوان غااول یعنی خدمت

1357: 576  .) 
لوطی پدیدهامّا  نوعی  به  و  شدن  شهری  حاصل  فتیان،  خالف  بر  به  ها  جدید  ای 
اول نسبت به    ها اساساً یک گروه خودی بودند که در درجهروند. لوطیشمار می

می نشان  صمیمت  خود  شهر  و  محله  به  سپس  گروه،  چیز  اعضای  به  و  دادند 
جنگی بر    ، هاهای مختلف لوطیشتند. اغلب میان رهبران گروهدیگری توجه ندا 

می روی  خاص  آیینی  بهاساس  بیشتر  که  زورخانهداد  در  کشتی  و صورت  ها 
میخانهقهوه اتفاق  آنها  مشترک  افتاد.  زبان  دارای  مشترک،  آیین  بر  عالوه  ها 

ساز  های مشترک هویتی و متمایزارتباطی غیرقابل فهم برای دیگران و خصیصه
بودند   خاص  پوشش  از  استفاده  یا  و  کفتربازی  -251  :1366)فلور، همچون 
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لوطی250 کلی  طور  به  الت (.  و  اشرار  نخست  بودند:  دسته  دو  دوم  ها  و  ها 
خانه وابسته بودند و اعضای آن لوطی  گروهی از بندبازان و هنرمندان که به نقاره

نقاره  معروفتی نا  ، خانهنبودند.  جمله  از  که  داشت  عصر  بی  در  آن  نائبان  رین 
گردان  چی نظارت بر دورهای« نام داشت. وظیفه نقاره ناصرالدین شاه »کریم شیره

-کرد و »حق افروزان بود. وی دعاوی آنان را حل میها و آتشو غول بیابونی
)الپرچینی« دریافت می مانند سایر  لوطی(.  244-248  :1366فلور،  کرد  به  ها 

دارای  شبکه اعتماد،  بودند.  های  خود  خاص  آئینی  از  کدهای  به   هاآنبسیاری 
خروس  فرقه و  کبوتربازی  و  داشتند  گرایش  نعمتی  و  حیدری  درویشی  های 

گری و آیین آن نوعی  شد. در لوطیشان محسوب میجنگی از جمله تفریحات
میظلم دیده  یتیمان  از  حمایت  و  بیگانه  با  مبارزه  سبب جذب  ستیزی،  که  شود 

انجمنافراد   این  به  بزرگ  بازرگانان  حتی  و  میمشهور  در  ها  یزد  شهر  در  شد. 
لوطی  1849سال   نداشت،  حاکمی  دیگر  بن  که  محمد  رهبری  به  شهر  های 
برعهده می  ،عبداهلل قانون و نظم شهر را  ها کارکردهای گرفتند. این لوطیحفظ 

ر نظر گرفت.  ها و اوباش یکی دها را با التمثبت اجتماعی داشتند و نباید آن
تمایللوطی را در عدم  برخی ریشه آن  و  بودند  عیاران  اهل  مانند  به  به  ها  شان 

. آشکار است  دیدنددر قرابت میبا واژه لواط  دانسته و آن را  خود    جنس مخالف 
بوده  مشهود  پهلوانان  میان  در  ازدواج  به  تمایل  عدم  )فلور،  که    : 1366است 

آئینی  (.  259-252 رموز  این  واقع  وحدت  در  تیلی،  چارلز  و  گمبتا  تعبیر  به 
 شدند.  های هویتی آن محسوب میبخش شبکه و حافظ ویژگی

ای رابط میان حکومت و بازار  وضعیت اصناف در دوره صفوی و قاجار به گونه
گیری منحصر به فرد در شهرها را  بوده است. در واقع اصناف نوعی از نظام باج

می )تشکیل  شاردن  می299:  1336دادند.  گزارش  عصر  (  اصناف  که  دهد 
صفوی هر کدام رئیسی داشتند که اعضای صنف در تعیین آن رئیس نقشی ایفا  

کرد. وی بیان  کردند. در واقع این شاهنشاه بود که رئیس صنف را تعیین مینمی
کند که اساساً ایرانیان تمایلی به اجتماع کردن ندارند و این اتحادیه نیز جهت  می
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با حکومت در امر پرداخت مالیات شکل گرفته است و اتحادیه    هماهنگی بیشتر
یا صنف مستقل به معنی رایج در اروپای آن روزگار در ایران وجود ندارد. وی  

داند که میخواهند  گیری از افرادی میکارویژه اصلی این اصناف حکومتی را باج
مغازه یا  و  شوند  یک صنف  بازوارد  راسته  یک  در  کننداای  تأسیس  عموماً ر   .

گرفتند و  اند مبلغی از متقاضیان می رؤسای صنف که از سوی دربار تعیین شده
نداشتند. همچنین  مجوز مربوطه را صادر می کردند و کارویژه مشخص دیگری 

پیشه میتمام  نیز  بهوران  شاهنشاه  بایست  در خدمت  رایگان  و  بیگاری  صورت 
ائه دهند. بیشترین تعامل خدماتی مجانی ار  ،باشند و در صورت درخواست وی

افتاد. با این حال شواهدی در  میان اصناف در روز عید قربان و محرم اتفاق می 
مورد وجود صمیمیت میان اعضای یک صنف با یکدیگر و دیگر اصناف وجود  

  1. ندارد 
می گزارش  من«  زندگانی  »شرح  در  مستوفی  دستهعبداهلل  شکوه  که  جات  دهد 

ها( است. او این  ها )یا همان لوطیمشدیبواسطه وجود داشعزاداری در تهران  
برای    نامهکند که آئینآالیش توصیف میافراد را ساده و بی کتبی و تشریفاتی 

گری  توانست لوطیشدن در جمعیت نداشتند، بلکه هر کس که عمالً میپذیرفته
جز کند  ثابت  و  ظاهر  را  می  ءخود  محسوب  مقآنان  در  باید  لوطی  هر شد.  ابل 

لوطی   بکشد.  دنیا دست  منال  و  مال  از  و  بایستد  لوطی(  یا غیر  )نالوطی  پنطی 
ویژه ظاهر  مشخص ای باید  آئینی  رموز  واقع  در  بیمی  ،  زنجیر   سوسه داشت: 

یزدی، جام برنجی کرمانی، دستمال کاشانی، چاقوی اصفهانی، چپق چوب عناب  
گیوه و  ال«  الف  »الم  شالِ  آلبالو،  نازک    یا  حتماً  تخت  اول  چهارتای  که  بود 

 
 یو مراسم مـذهب ادیکه در اع یاصفهان رسازانیرابطه به سه دسته از اصناف اشاره دارد: نخست شمش نی. فلور در ا1

اعصـار از پرداخـت  شـتریاصناف شهر داشتند و در زمان شـاه عبـاس و ب ریسا یو حت گریکدیرا با   یکمال همکار
داشـتند و سـوم  یعـال یحضـور و همکـار  زانیـآبر  یباستان  دیکه در ع  یمعاف بودند. دوم مسگران کاشان  اتیمال

)فلـور،  دادنـدیمـ یریعـدد شـال کشـم کیاو  بازماندهخود به  یاز اعضا  یکیکه در هنگام فوت    یقصابان تهران
1366 :66-65  .) 
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باشدمی نمی 1. بایستی  دالکی،  لوطی  حالجی،  چون  مشاغلی  در  بایست 
باشد.  مقنی با گری، کناسی و حمالی مشغول  نیز حضور و همکاری  در گذشته 

یا همان اهل فتوت در فتوتهبرخی پیش ها منع شده بود.  نامهها توسط »فتیان« 
پیشه جاین  داللی،  دالکی،  شامل  جراحی،  ها  قصابی،  بافندگی(،  )منظور  والیی 

شدند  اند که شایسته همکاری با اهل فتوت بر شمرده نمیصیادی و محتکری بوده
شناخته  ( 581:  1357)راوندی،   همکاری  شایسته  دلیل  آن  به  قصابان  البته   .

(.  345:  1336ریزی حیوانات ید طوالیی داشتند )شاردن،  شدند که در خوننمی
بتوان گفت که یکی از دالیل این خصومت، دولتی بودن این اصناف بوده  شاید  
ها  این  ها مردمی.های حکومتی با لوطیدر واقع تقابل میان اصناف و لوطی  است. 

پنطیهمگی   لوطی  هامشاغل  نظر  مردمیاز  می  های  امّا  شدندمحسوب  ؛ 
فالودهها، گردوفروشفروشدوغ بادبادکها،  مشاغل   ءجز   سازیریزی، فرفره و 

باالترین آنلوطی بودند که  بود. در واقع مرشدها صاحب  ها  ها شغل »مرشدی« 
لوطیمنزلت می ترینِ  محسوب  نکته  303-304  : 1341)مستوفی،  ند  شدها   .)

اصناف رسمی    ءها جزجالب در باب این مشاغل این است که هیچ یک از آن
مالیات اصناف  همان  یا  ندکشور  قرار  حکومت  به  موارد  اشتندپرداز  بر  عالوه   .

کردند تا به  میای بودند و تالش  ها در بیانات خود دارای زبان ویژهفوق، لوطی
ها از این ابزار برای پنهان  ای رمزآلود و مبهم با یکدیگر صحبت کنند. آنگونه

در واقع  (.  305  :1341)مستوفی،   2جستند ها بهره میکردن سخن خود از غریبه
برای  آن مخفیها  راهبرد  از  خود  اعتماد  شبکۀ  سایر  بقای  با  مواجه  در  سازی 

 
 مخصـوص  هالباس مخصوص به خود بودند. عموماً لباس، وصله و تاج  یدارا  ارانیاهل فتوت و ع  زی. در گذشته ن1
 شـلوار همـان ایـ »سِروال« زیچ هر از شیب و خواندندیم  الفتوه«  »لباس  را  هاآن  مجموع  که  داشتند  مختلف  الوان  به
 (.573: 1357 ،ی)راوند بود ترشده شناخته  مردم انیم در انیفت
 فتـوت اهل امور در یسازپنهان و یرازدار نقش به[ سوم  جلد:  رانیا  یاجتماع  خی]تار  خود  کتاب  در  زین  ی. راوند2
 محسـوب هـایلـوط یاجتماع  شهیر  و  گذشته  ینوع  به  که  یگروه(.  579:  1357راوندی،  )  کندیم  اشاره  ارانیع  و
 .شوندیم
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ها و  (. بنابراین وجود گروه34:  2005اند )تیلی،  های قدرت استفاده کردهشبکه
کردند: بخشی  های داللی در عصر صفوی و قاجار ماهیتاً دو سویه عمل میشبکه
به صدور مجوز  ها در خدمت حکومت از حق الپرچینی و امتیازات مربوط  از آن

محسوب  اول  دسته  و  اصناف  دشمن  امّا  دوم  بودند. گروه  برخوردار  اصناف  به 
آنمی از  بیشتر  و  چارچوبشدند  در  رموز  ها  با  البته  و  ارزشی  و  اعتقادی  های 

مخفی جهت  در  بیشتر  میآئینی  عضوگیری  خود  این  سازی  واقع  در  کردند. 
اند که بر  ی اعتماد را تشکیل دادههاهای حافظ منافع مردمی، نوعی از شبکهگروه

خالف گروه اول به دنبال داللی و کسب منفعت مادی نیستند. وجه ضد حکومتی  
شد که از رموز آئینی بیشتری برای حفظ خود استفاده کنند  دسته دوم سبب می

 های مرکزی ادغام شوند.   تا دیرتر در فرآیند تکوین و بسط حکومت

 گیرینتیجه

قالب حک و  بودهومتصورت  ایران خودکامه  در  نهادهای حاکمیتی،  و    است   ها 
سیاستی  سامانه نداشتههای  خود  جامعه  اداره  برای  مدوّنی  و  این  متمرکز  که  اند 

با ماهیت پیشامدرن بودن   هایی سازگار است. با این  دولت  چنینموضوع کامالً 
انگیزه  حتی  به  وجود،  کمکی  پادشاهان  دلخواهانه  و  فردی  تحت  های  جماعت 

نمی  سلطه مرکز  از  ایران  دور  سیاسی  ساختار  واقع  در  این  پیشامُدرن  کرد.  به 
شکل بوده است که حاکم دادگر و یا بیدادگر بر مسند قدرت تکیه زده است و  

هایی محلی و البته گریز از مرکز  ای وی که خودشان قدرتعمال و حکام منطقه
اختشوند، تصمیممحسوب می با  مجزا  تمهایی  اتخاذ  یاراتی  ام و کمال در عمل 

فاقد  کردندمی مرکز  از  گریز  نیروهای  این  در    وجه .  و  بودند  مرکزی  نظارت 
دسترسی  نقاط  نظارتشان،  تحت  نواحی  از  می 1هریک  محل  شکل  که  گرفت 

. نقطه کانونی بحث ما همین محورهای گشتتلقی میتعامالت مردم و حکومت  

 
1. Access Points 
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روابط همراه با بدبینی و    ی نوعستند، در واقع  ها هتعامالتی یعنی نقاط دسترسی
ظن توأمان میان مردم و حکومت در همین نقاط دسترسی تعامالت کارگزاران و  

روی است.  گرفته  شکل  ایرانی  شاهان  عاملین هم اتباع  خرده  و  حکام  رفته 
دادگر،   حاکم  وجود  صورت  در  حتی  نظارت  فاقد  نواحیِ  این  در  حکومت، 

داشتند که این  ر پرداخت مالیات نسبت به مردم روا میهای زیادی دسختگیری
می  سبب  رشوهامر  مأموران  با  همکاری  بین  باشند  مجبور  مردم  تا  و  شد  گیر 

تر است انتخاب کنند. در واقع  یکی را که عقالیی  ،حکومت مرکزی  همکاری با
آنان عمل رشوه و همکاری با عاملین متقلب را بر همسویی با حکومت انتخاب  

-رسد؛ بهنظر می شده و اجباری بهکردند و این نوعی انتخاب از پیش تعیینمی
مردند  بودند؛ یا باید می 1تعبیری دیگر، مردم دچار نوعی دوراهی بقا و همبستگی 

دهی و اخاذی به مراتب  کردند. این نظام رشوهو یا باید با متقلبین همکاری می
خشن و  کشورهادشوارتر  در  مستقر  نظام  از  است  تر  بوده  ایتالیا  همچون  یی 

البته تعهدی در قبال   نمادین و آئینی شده و  چراکه عمال حکومتی از هیچ نظم 
نمی پیروی  خود  مسئولیتاتباع  و  دلپذیریکردند  به  تنها  و  تنها  و  شان  رحمی 

وجدان اخالقی افراد بستگی داشت. از طرفی این عاملین که عموماً پیشکاران،  
مُها،  جهبده امیران،  مغول(  هاقطع مستوفیان،  دوران  از  پیش  بگلربیگی)در  ها،  ، 

نامیده می با یکدیگر در جهت دور زدن حکومت  کالنترها و دیگر موارد  شدند، 
پیچیده تنظیم می  کردند که  مرکزی همکاری داشتند و گزارشات خود را چنان 

بی کند. در نهایت  صرفاً خود به عنوان متخصص امر بتواند آن را تحلیل و ارزیا
شبکه این  از  یک  هیچ  فسادخیاینکه،  قدرت    زهای  ساختار  با  مناسباتشان  در 

 
 مقاله به استناد با را «Survival and Solidarity Dilemma/یبقا و همبستگ ی. نگارندگان عبارت »دوراه1

 اسـت  داده  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مصر  کشور  نقاط  گرید  و  قاهره  در  یمصرف  آب  و  فقر  بحران  درباره  ات«یب  »آصف
 سـال در دالر ونیـلیم 3 بـه کینزد قاهره یشهر حومه  مناطق  کهیهنگام  آن(.  3:  1997؛ ]ب[1997]الف[  ات،ی)ب

 ات،یـبر.ک. به:  نیزنده بمانند )همچن توانندیم یدولت انیمتصد به رشوه قیطر  از  و  کنندیم  مصرف  یرقانونیغ  آب
1393 :16.) 
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به وابسته  و  شکننده  قدرت،  به  تعهداتشان  و  بودند  نشده  حکومت    حذف  دوام 
است بوده  واقع،  مرکزی  در  گروه.  این  راهبردهای  به بیشتر  اعتماد  های 

مربوط شده  کاری و مشتریمخفی قدرت  ترکیبی    و وضعیت حاصلهمداری در 
از   داللیاست  شکننده استقالل  همسویی  و  این  بی .  شده  مستمر  تکرار  شک 

مدّت به اعتبار شِش قرن، نوعی  مناسبات مالی آن هم در یک بازۀ زمانی طوالنی
عدم   بر  مبتنی  تعامالت  تعادلاز  همان  یا  مستمر  را  همکاری  بهینه  خرده  های 

تال در  نگارندگان  است.  شده  بودهسبب  این  ش  سازوکار  نمایش  با  تا  اند 
تعامالت، تثبیت تاریخی نوعی از رفتار فسادپایه در مناسبات مالی حکومت و  

 مردم ایران را به نمایش در آوردند.  
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