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Abstract 

The main objective of this article is to describe and analyze the mechanism 
of establishment of the Iranian States between the Seljuks' formation and the 
Qajar dynasty's end. The article is based on a critique of the two theories of 
Oriental Despotism and Orthodox Marxism; It seeks to provide a different 
perspective to explain the process of establishing the state in Iran by using 
Ibn Khaldoun's discussions about the conflict between primitive and 
Civilized communities. Based on this, the article believes that the pattern of 
state establishment in traditional Iran will be understood when this process is 
placed in the context of the fundamental conflict of Iranian history between 
tribal groups and sedentary communities. With such a basis, the article's 
point of view is that the model of the establishment of the traditional state 
should be analyzed in terms of the centrality of tribes as state-building 
actors. The findings of the article show that among the multitude of tribes 
inside and outside the Iranian plateau, some tribes, due to the emergence of 
charismatic leaders among them, succeeded in overcoming the division 
inherent in tribal life and forming a coalition that was the product of a "great 
Asabiyyah". Conquering through force and compromising through the 
promise of sharing in the spoils were two central factors in the joining of the 
tribes to this coalition. Charismatic leaders took the great Asabiyyah in the 
tribal alliance beyond the limited attitude of scattered looting and turned it 
towards conquering different regions. This process established the initial and 
unstable form of the tribal state, one that becomes an imperial state in its 
next evolution. 
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 دولت؛  یریگو شکل یلیرهبران فرهمند، ائتالف قبا
 شامدرنی پ رانیدولت در ا سیتاس یخیتار یشناسجامعه

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یاسی علوم س اریاستاد    یحجت کاظم

 
 چکیده

ارتدکس   و  شرقی  استبداد  نظریه  دو  بر  نقدی  مبنای  بر  مقاله  با    ،مارکسیستی این  تا  است  آن  پی  در 
ابنبهره مباحث  از  فرایند  خلدون چشمگیری  توضیح  برای  متفاوت  در دولت  تأسیساندازی  ایرانی  های 

دولت    تأسیسسلجوقیان تا پایان قاجاریه ارائه کند. فرضیه مقاله آن است که الگوی    تأسیسدوره مابین  
تاریخ ایران میان جوامع قبایلی    یند در متن ستیزه بنیادینِدر ایران سنتی زمانی درک خواهد شد که این فرا

دولت بازیگران  مقام  در  قبایل  و  شود  داده  قرار  یکجانشینان  گیرند. و  قرار  تحلیل  محوریت  در  ساز 
قبایل به واسطه   دهد که از میانِهای مقاله نشان می یافته قبایل داخل و خارج فالت ایران، برخی از  انبوه 

رهبرانی  آن   ظهور  میان  در  انشقاقِفرهمند  بر  غلبه  به  موفق  شکل  ها  و  قبایلی  زندگی  با  به  سرشته  دادن 
وعده  از طریق  مصالحه  و  زور  از طریق  غلبه  بود.  بزرگ«  آن یک »عصبیت  فرآورده  که  ائتالفی شدند 

توانست فرهمند  رهبران  بود.  ائتالف  این  به  قبایل  پیوستن  در  محوری  عامل  دو  غنایم  در  شدن  ند سهیم 
پراکنده فراتر برده و   جاری در ائتالف قبایلی را از نگرش محدود غارتگریِ  بزرگِ  جنگاوری و عصبیتِ

شکل اولیه و ناپایداری از دولت قبایلی بود    معطوف به فتح نواحی مختلف کنند. نتیجه این فرایند استقرارِ
تحلیلی است -از نوع توصیفی   شد. مقاله حاضر که در تکامل بعدی خود به یک دولت امپراتوری بدل می 

از رویکرد جامعهکرو تالش   استفاده  با  تا  تاریخی    شناسِیده است  بر روند  الگوی کالن حاکم  تاریخی 
داده کناستخراج    را  دولت  تأسیس گردآوری  برای  اسنادید.  روش  از  نیز  نیاز  مورد  ای کتابخانه-های 

 استفاده شده است. 
  ، دولت قبیله، عصبیت ، فرهمندی شناسی تاریخی،جامعه  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 1«است قهر و زور به فرمانروایی  و یافتن  غلبه  از عبارت »پادشاهی

ای از اندیشه، نهاد و عمل ترین ایام دارای دولت بوده است و میراث انباشتهکهن   ایران از
پس   است.  مانده  برجای  ما  معاصر  دوره  برای  آن،  معایب  و  مزایا  تمام  با  درک دولت، 

ایرانی برای شناخت وجوهی از ساختار و کارکرد دولت    سنتیِ  ماهیت و مختصات دولتِ
سنتی زمانی    مدرن ایرانی واجد اهمیت خواهد بود. بخشی از هدف درک ماهیت دولتِ 

 ها به درستی درک شود. این دولت  تأسیس ممکن خواهد شد که الگوی 
پیرامون   تاریخی  و  نظری  بحث  مقاله  این  اصلی  در    تأسیس منطق  هدف  ایرانی  دولت 
سیستان تاریخ  ناشناس  نویسنده  قول  به  که  است  خطبه    مقطعی  ترکان  نام  به  اسالم  »منبر 

ناشناخته،    زدند«  با  زمانه  ؛(333:  1381)مولف  با    تأسیس ای که  و  دولت سلجوقیان آغاز 
می پایان  به  شمسی  چهاردهم  قرن  ابتدای  در  قاجارها  دوره  سقوط  این  گزینش  رسد. 

ایرانت فالت  به  ترک  قبایل  ورود  با  که  است  آن جهت  از  در    ،اریخی  بزرگ  گسستی 
محوریت نتیجه  در  و  گرفت  صورت  ایران  منطق    یافتِنتاریخ  قبایلی،    تأسیسبازیگران 

های  عصر کوتاه دولت  دوره سیطره خالفت،  دولت ایرانی شکل متفاوتی از دوره باستانی،
مقاله حاضر به این شکل قابل    سوالِ  ،د. با این مقدمهپیدا کر  و دوره غزنوی  مستقل ایرانی

الگوی  صورت است:  ابتدای    تأسیس بندی  تا  پنجم هجری  قرون  فاصله  در  ایرانی  دولت 
ارائه است: منطق   قابل  نیز به صورت زیر  قرن چهاردهم چگونه بوده است؟ فرضیه مقاله 

م بر اساس ستیزه بنیادین  دولت ایرانی در فاصله قرن پنجم تا آستانه قرن چهارده   تأسیس 
  این تقابلِ  نشینان و یکجانشینان قابل درک است. در متِنتاریخ پیشامدرن ایران میان کوچ

مهاجم حول یک رهبر    یک ائتالف ایلیِ  گیریِ دولت از رهگذر شکل  تأسیس   ،تاریخی
رجام  افتاد. فترکیبی از غلبه و مصالحه اتفاق می  مختلف از رهگذرِ   فرهمند و فتح نواحیِ

پایان»جهانگیری«   و  قبایلی  بود که    تأسیِستهاجمات  از دولت  ناپایداری  و  اولیه  صورت 
امپراتوری  می دولت  به  بعدی خود  تحول  در  دولت  این  نامید.  قبایلی  دولت  را  آن  توان 

 شد. تبدیل می

 
 ( 265: 1382خلدون، ج اول،  ابن) .1
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الگوهای رقیب نظری در تبیین منطق   به بحث در مورد  ابتدا  این مقاله  دولت    تأسیسدر 
ابن  آرای  مبنای  بر  سپس  پرداخت.  خواهیم  زمینهایرانی  درکِخلدون  برای  نظری    ای 

دولت در دوره مورد بحث مطرح خواهیم کرد. آنگاه بر مبنای این نگرش    تأسیسِ الگوی  
 های پس از قرن پنجم پرداخته خواهد شد.     دولت تأسیسبه بحثی تاریخی در روند 

 روش تحقیق 
ن از  حاضر  توصیفی مقاله  است.  ـ    وع  مقالهتحلیلی  با    ی اهر    خوداهداف  متناسب 

به کار گرفته شده در    شناسی. روشکندیرا اتخاد م  یخاص  قی و روش تحق  یشناسروش
تاریخ و  جامعه  مقاله حاضر تاریخی است که بر ضرورت تلفیق علوم اجتماعی و  شناسی 
پژوهش   بکارگیریِ در  اجتماعی  علوم  تاریخی  مفاهیم  این  می  أکیدت های  از  هدف  کند. 

های  نظری فراتر رفتن از  توصیف و روایت تاریخی، تحلیل داده  مفاهیمِ  تلفیق و کاربستِ
نظریه پرتو  در  اخام  کالن  روندهای  و  ساختاری  الگوهای  استخراج  و  انبوه  ها  متن  ز 

نیازمندِ  برای تحققِ  .(Tilly, 2007: 299-301)های تاریخی است  داده   به  چنین هدفی 
های واقعی برای گردآوری و تحلیل  ها یا رویه»تکنیک  مناسب یا  کارگیری روش تحقیقِ

)داده هستیم  داده. جامعه(64:  1393.یکیبلها«  تاریخی  از  شناسان  را  خود  نیاز  مورد  های 
گیری از منابع دست اول و دست  ای و بهرهکتابخانه-روش تحقیق اسنادی  طریق کاربردِ

در پرتو رفت و برگشتی    ها به روش کیفی و کنند. تحلیل دادهمی  تاریخی گردآوری  دومِ
گیرد. فرجام این فرایند استخراج الگوها و  ها صورت میمفاهیم نظری و داده  مداوم میان

   روندهای کالن و درازمدت تاریخی است.

 پیشینه بحث
ها و مفاهیم برگرفته از علوم  گیری از نظریهاند تا با بهرهپردازانی که کوشیدهدر میان نظریه

منطق   مورد  در  بحث  به  قابل    تأسیس اجتماعی  رویکرد  دو  بپردازند  ایرانی  سنتی  دولت 
شرقی استبداد  نظریه  است:  روایت)  شناسایی  ارتدکس  در  نظریه  و  آن(  مختلف  های 

 مارکسیستی.  
آن یعنی نظریه شیوه تولید   شناختیِنظریه کهنسال استبداد شرقی و روایت جامعه در تحلیل 
تبلورِ  دولتِ   آسیایی، عنوان  به  تمام  ایرانی  و  از   تام  برآمده  دولتی  شرقی«،  »استبداد 

آب با جمعیتی اندک و پراکنده بوده سرزمینی وسیع و کم  های ناشی از مدیریتِضرورت
در ایران،    ولت محصول ستیزه طبقاتی بوده است،غربی، داست. در حالی که در جوامع  
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به    ضرورتِ مصنوعی«  و   تأسیِس»آبیاری  کنترل  رهگذر  از  که  است  شده  منجر  دولتی 
به تنها یا حداقل مهم منابع آبی  ترین مالک زمین بدل شده است. کنترل آب و مدیریت 

یک دستگاه دولتی عظیم    أسیس ت  سازِزمینه  ،وسیع  منابع مالیِ  زمین به واسطه فراهم آوردنِ
وجوهِ بر  جانبه  همه  کنترلی  تنها  نه  که  است  دارد،شده  اجتماعی  زندگی  دارای      بلکه 

قول    تواناییِ به  وضعیتی  چنین  در  است.  اجتماعی   و  طبقاتی  ساختار  به  دادن  شکل 
های  ای وابسته و فاقد ویژگی»دولتی قدرتمندتر از جامعه« وجود دارد که طبقه  ویتفوگل

میا شکل  غربی  مستقل  مقابلِ شرافیت  در  توده  دهد.  برکشیده،  کوچک  گروه  ای  این 
شود. لذا  فاقد حقوق قرار دارند که با آنها رفتاری خودکامه می  عادیِ  شکل از مردمانِبی

  ی حکومت و تمام  ن ی ب  »تضادتاریخ ایران نه محصول تضاد طبقات اجتماعی بلکه    پویاییِ
  دولتِ   محصول رخنه در ساختارِ  ،دولت در ایران  برافتادنِاست. در چنین شرایطی    ملت« 

ت بوده است که  انبوه توده خشمگین از خودکامگی بر علیه کلیت دول  خودکامه و طغیانِ
 کاظمی،در مورد این نظریه رک: ) شودمی استبداد«  -خود منجر به چرخه مداوم» آشوب

1399 .) 
بسط    این دیدگاه پرنفوذ، رویکرد ارتدکس مارکسیستی قرار دارد که محصولِ  در مقابلِ
تطابقِ ماتریالیسمِ  و  نظریه  از  ارتدکس  است. در    تاریخیِ   روایت  ایران  تاریخ  بر  مارکس 

تفاوت برخی  رغم  به  ایران،  تاریخی  تحول  تحلیل  تاریخی  این  تحول  عام  منطق  از  ها، 
مطابق است.  کرده  پیروی  جوامع  دیدگاه  تمامی  سنتی    تأسیس منطق    فهمِ  ،این  دولت 

نهادی  عنوان  به  ستیزه   ایرانی  درک  اساس  بر  باید  در  »زیربناییِ  »روبنا«یی  موجود   »
اقتصادی صورت فئودال-بندی  ستیزه  یعنی  فئودالی  و    هااجتماعی  تولید(  ابزار  )دارندگان 

به  رعایا نیروی کار( صورت گیرد. دولت در چنین ساختاری    صورت طبیعی  )دارندگان 
  . برخالفِبوده است  و عامل تحکیم منطق استثمار طبقاتی  کشان فئودال«منافع بهره  »مدافع

شرقی استبداد  نظریه  در  تاریخ  ،حامیان  ایرانی  دولت  گرچه  معتقدند  مارکسیست  نگاران 
  ی در اصلول  ، ه استبود  شرفته« ی پ  یوانساالریو »د  رومندین   یساختار  یدارا  هابرخی دوره

پرنفوذ    ی هاخاندان  ندار،یبه واسطه وجود طبقات قدرتمند زم  یور تدر ساختار امپراقدرت  
بود  عیتوز  اشراف زمیندار  و  الطوایفی همچون یک ملوک  وضعیتِ  نگرش  ن یادر    .شده 

  و زوالِ  تأسیس تاریخی و    شود. در چنین تحلیلی پویاییِیافته« تلقی می»فئودالیسم تکامل
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محصول  دولت میها  تلقی  طبقاتی  کاظمی،  :  رک  نظریه  این   مورد   در)  شودمنازعات 
1400 .) 

دیدگاه   نظریه  دو  این  است  تاریخ  چنانکه مشخص  بنیادین  ستیزه  پیرامون  متعارضی  های 
منطق   بازیگران دولت  تأسیس ایران،  و  ایرانی  ارائه میدولت  ایران  در  دو  ساز  این  کنند. 

گر قرار  مانند  مختلفی  جهات  از  شرقنظریه  نگاه  و  سنت  سیطره  تحت  شناسی،  فتن 
بی  مدار، کاربستِغرب  تصنعیِ  انگاریِ دوگانه اروپا،  تاریخ  از  برآمده  به  مفاهیم  توجهی 

منابعِ ایران مورد نقد گرفته  مواد و  این میان بزرگتاریخ  اما در  نارسایی هر دو اند.  ترین 
نوان ستیزه بنیادین تاریخ ایران و  نشینان و یکجانشینان به عتوجهی به ستیزه کوچنظریه بی

شکل در  قبایلی  و  ایلی  نیرویی  است.  محوریت  بوده  ایران  در  دولت  استقرار  و  گیری 
جوام مواردیبرخالف  جز  که  اروپا  مانند  نقش هیچ  ،عی  شاهد  ایلی  گاه  جوامع  آفرینی 

ایلی نبوده زندگی  دوره  اند،  همه  در  خاورمیانه  حیات  قاطع  است   ها«»سیمای    بوده 
فقدان20ِ:  1396)هامفریز،   طبیعی    آفرینیِنقش   (.  صورت  به  اروپا  تاریخ  در  ایلی  عنصر 

فقدانِ شده نظریه  باعث  جدید  اجتماعی  علوم  بنیادگذاران  نزد  در  آن  پیرامون  پردازی 
پژوهشگرانِ فقدانِ  است. در چنین شرایطی  واسطه  به  ایران  نفس،مطالعات  به  اعتماد  به     

پر راستای  در  کوشش  پی  دیدگاه  وردنِجای  در  ایران،  تاریخی  واقعیت  با  منطبق  هایی 
بوده ایران  تاریخ  با  غربی  نظریات  اساسانطباق  این  بر  مقاله    ،اند.  تمایز  وجه  و  نوآوری 

عنوان   به  ایلی  نیروی  به  دادن  محوریت  و  توجه  پیشین،  رویکرد  دو  با  مقایسه  در  حاضر 
دولتبازیگرانِ منطقِ  تحلیل  و  پویایی  دولت  تأسیس   ساز  حسب  درونیِبر    های 
آنجماعت پایدار  ستیزه  و  ایلی  جماعتهای  با  استها  یکجانشین  تحلیل  های    تأسیس . 

یکجانشینان دربردارنده نتایجی مهم در تحلیل ماهیت  ـ    نشیناندولت بر حسب ستیزه کوچ
 دولت ایرانی خواهد بود که در دو دیدگاه دیگر نادیده باقی مانده است. 
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 خلدوندولت در دیدگاه ابن  تأسیس الگوی   :چهارچوب مفهومی
 »کتاب مقدمه از حق یقت رویدادها و تفسی ر امور آنچنان که هستند خبر میدهد « 1

تاریخی  و  نشینان کوچ  میان  تعامل  و   تقابل پویایی  عامل  عنوان  به    قالب   در   یکجانشینان 
»بدویـ    »دشتی  چون  هاییدوگانه ـ   ترک»دهقان«،  ـ    »تازی،  « حضریـ    برزیگر«، 
  شده  بندیدر متون کالسیک ایرانی و اسالمی صورت  « قلم   اهلـ    شمشیر  اهل»  ، « تازیک

برجست  .است بین  این  در  تاریخیِ ترین چهرههاما  نقل  از  این    ای که  فراتر  مصادیق  ستیزه 
  »بدوی دولت حول ستیز و سازش تأسیس ملی نظری درکی از منطق  رفت و کوشید تا با تأ

ارائه کندـ   ابن   حضری«  ابن عبدالرحمن  بود.  دانشمندخلدون  به    خلدون  اجتماعی«  »علوم 
نبود  مدرن  فلسفه  1391،  طباطبائی)  معنایی  مبادی  از  خالقانه  تلفیقی  بنیاد  بر  وی  اما   .)

رویکردی برای تحلیل تحوالت    ، ارسطویی، بینش قرآنی و مشاهده تاریخ جوامع اسالمی
نوعیجوامع خاورمیانه را  آن  برخی  که  کرد  ایجاد  نامیده»جامعه  ای  نخستین«  اند شناسی 

(. این نگرش و مفاهیم ذیل آن از قابلیت خوبی برای فهم تحوالت  47-46:  1393)برگر،  
منطق   ما و  است چرا   تأسیس دوران مورد بحث  برخوردار  ایرانی  مسئل   دولت سنتی  ه  که 

 . (Irwin.2018:39) ها توسط قبایل در قلب »مقدمه« قرار داردو زوال دولت تأسیس 

ابن  تحلیل  منطق  بنیان  از  اقلیم،    تأسیس خلدونی  نوع  میان  رابطه  برقراری  مبنای  بر  دولت 
بادیه وی  تکاملی  نگرش  در  است.  آن  مردمان  عادات  و  اجتماع  شکل  نشینان  معیشت، 

دش در  که  مغرب  بربرهای  و  اقلیمعرب  میوارترین  مشغولندها  شترداری  به  و  در    زیند 
ها، ترکمانان و اسالوها که  بدویت قرار دارند. در رده بعدی طوایفی چون ترک  الیهِ منتهی

دامداری  در دشت به  می  مشغولندهای سرسبز  اجت قرار  ماعات روستایی در سطح  گیرند. 
کوچک و سرانجام شهرهای بزرگ  . در قله این تکامل ابتدا شهرهای  باالتری جای دارند

دارند و  229-225:  1382،  1خلدون،ج)ابن   قرار  روحیات  پرورش  باعث  معاش  شکل   .)
می اجتماعات  این  مردمان  میان  در  خاصی  بادیهرفتارهای  کوچشود.  و  به  نشینان  نشینان 

ترند، تمایلی به اطاعت از  مقتضای شیوه زندگی و معیشت خود به زندگی طبیعی نزدیک
همبسته  کسی همدیگر  به  میندارند،  ارج  را  افتخار  و  شرف  تندخویترند،  و  انهند،  ند 

 
 ( 15: 1400عروی،  الدین مقریزی )به نقل از تقی. 1
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و   جنگاوری  همبستگی،  به  منوط  آنها  بقای  حفظ  که  چرا  دارند؛  بیشتری  دلیری 
جویی است. حال آنکه شهرنشینان به واسطه سکونت در پشت باروها، ثروت و رفاه  ستیزه

پذیرند و تمایلی به جنگاوری ندارند. ولی  اعتخو و اطنرم   حس سربلندی و غرور ندارند،
ارت و صنایع در عوض به واسطه فراغت و آموزش قابلیت آن را دارند تا دانش، هنر، تج

 . (236-234:  1382، 1خلدون،ج)ابن ظریفه به وجود آورند 
و  تجاوز  به  تمایل  ذاته  به  بشر  است که  استوار شده  مبنا  این  بر  ابن خلدون  نظریه دولت 

(. چون جوامع گوناگون در معرض تهدید 265-264  :1382:2،  1خلدون،جابن )  داردغلبه  
ر شیوه زیست خود، تمهیدی برای محافظت از خود  یک به فراخو  جوامع همجوارند، هر 

  و  بارو  و  برج  ایجاد  رهگذر  از  را  تجاوز  و  تعرض  از  جلوگیری  کنند. شهرنشیناناتخاذ می
  در طبیعت  که  است تمهیدی  «عصبیت»نشینان ی بادیهکنند؛ حال آنکه برامی ممکن  قوانین 
  رهگذر  خویشاوندان، از   علیه   تجاوز   به   ها انسان  تمایل  کنترل  ضمِن  تا  داده  قرار   آنها   اختیار 

ایجاد   تعرض  مقابل  در  مقاومت  برای   نیرویی  آن قوم  بقای  و  مشود  بیرونی  از  .  نظور 
پیوندِ  « قومی   غرور»  نوعی   عصبیت و  تعلق  احساس  نوعی  میان    یا  اجتماعی  و  روانی 

و   شده  خود  قبیله  افراد  به  همبستگی فرد  و  علقه  باعث  که  است  خونان و خویشاوندانهم
  و  شکوه  آن  سبب  به»  آورد. درنتیجهرا فراهم می  یکدیگر  به  آنها  یاری  و  همکاری  زمینه
به خصوصاین  .  « شودمی  بزرگ  دشمن   دل  در  ایشان  نهیب  در   ویژه  به»  نیروی عصبیت 

. به واسطه این نیروست که اعضای یک  « دارد   کامل  ضرورت  کشتار  و  خورد  و   زد  و  نبرد
برای  مهاجمان مقاومت کنند،  در مقابلِ  یابند تا برای حفظ شرافت خود،طایفه انگیزه می

گروه  دیگر  بر  و  برند  هجوم  دیگران  به  افتخار  یابندکسب  برتری  ،  1خلدون،ج)ابن   ها 
اجتماعیِ(240-241  :1382 علوم  زبان  به  می  .  قوامجدید  نیروی  را  عصبیت  بخش  توان 

برا  کی   تی »ظرف  همبستگی گروهی و  ,Turchin)تعریف کرد    « یکنش جمع   یگروه 

2003: 197). 

برتریِ بر یکجانشینان و    در  بر قبایل دیگر و غلبه آنها  قبیله  دولت دو عامل    تأسیسِ یک 
مه  کیفیتِ نقشی  و  شدت  اساسی  و  اول  عامل  دارند.  گروه  م  است.  قومی  های  عصبیت 

ها، گروه دارای  عصبیت با یکدیگر نابرابرند لذا در نتیجه مواجهه عصبیت  قومی از لحاظِ
گروه  عصبیتِ بر  مینیرومندتر  غلبه  دیگر  تعیین   چرا  ؛کنندهای  عصبیت  توان  که  کننده 

تنها از راه غلبه و    استی»ر   ت در وضعیتی کهجنگاوری جمعی یک قوم است. طبیعی اس 
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  های متخاصم گروهی پیدا شود که عصبیتِاگر در میان گروه  ،د«یآیقدرت به دست م
قوی دیگران  از  آن  باشدقومی  عامل    تر  اما  وادارد.  تبعیت  به  را  دیگران  توانست  خواهد 

رهبرِ  حضورِ   ،برتری  دومِ ابن   قبایلیِ  یک  است.  معتقدبرجسته  که سرشت    خلدون  است 
  پیروی  خویش   رئیس   از  که  است  قومی  میان  در  خواجگی  و  بزرگی  نوعی»  ریاست قبایلی

.  « باشد  داشته  ایجابرانه  تسلط  ایشان  بر  خود  هایفرمان  در  رئیس   آن  آنکهبی  کندمی
های جسمی، تبار برجسته، جنگاوری،  تحقق یک رئیس برجسته به عواملی چون ویژگی 

  گروهی و هدایت درونجوانمردی، توانایی رهبری و اداره مناسباتِشجاعت، سخاوت،  
، مصداق همان چیزی  های دیگر مرتبط است. این رهبرانآنها در مواجهه با گروه  کردنِ
هایی برجسته که  کند، چهره»رهبر فرهمند« یاد می  که ماکس وبر از آنان به عنوان  هستند

مقام رهبری جمعی  »قهرمانان جنگ«   در  داشتند   توان  را  و جنگجو  :  1387)وبر،    بزرگ 
93-94  .) 

شرایط    تنیده عصبیت نیرومندتر و رهبری فرهمندانه در صورت فراهم بودنِ ترکیب درهم 
تواند نیروی محرکه بزرگی شود که نقطه آغازین آن غلبه یک قبیله بر قبایل دیگر و  می

  برتریِ  ور نیروی بنیادینِ ز   متحد کردن آنها ذیل برتری خود است. گرچه غلبه از رهگذرِ 
های دیگر در جهانی متخاصم است؛ ولی تنها عامل و سازوکار نیست.  یک گروه بر گروه 

مقوم غلبه، و  پیمان  عامل مکمل و  قبایل دیگر  با  پیرامون  )حلف(  ائتالف  به    افزودن آن 
پیمان  قبیله خود و  از غلبه  از رهگذر ترکیبی  قاست. زمانی که  ائتالف  از  فرایندی  بایل  ، 

 یابد. بروندادِ حول قبیله اصلی و رئیس آن شکل بگیرد »عصبیت بزرگ« تحقق می  متنوع
شکل  بیرونیِ شگرف  پدیده  جنگیِ  گیریِاین  بر   نیروی  غلبه  متوجه  که  است  بزرگی 

(.  266-264و    250-249  :1382،  1ج  ،خلدونابن )   آنهاست  دیگران و به اطاعت واداشتِن
در آن است که او موفق    اقوام،  فرهمند در متحد کردنِ  رهبرِ  قابلیتِبخشی از موفقیت و  

میان طوایف    شود تمایل درونی به جنگاوری و غلبه بر دیگران و تنازع برخاسته از آنمی
به آنها وعده غنایمِ  به مردمانِ  را به    گسترده بدهد و تنازعِ  متمدن معطوف سازد،  آنها را 

اندازی از کسب غنایم، شرف و افتخار از رهگذر  چشم  دادن بههمگرایی بدل سازد. شکل
زمانی   میمؤثرجنگ  انگیزهتر  این  همه  که  بر شود  مبنی  عقیدتی  باوری  با  اهدافی  و  ها 

پیوند   اینجا  شود.  آمیخته  آسمانی  رسالتی  اجرای  جهت  حس  مؤثربرگزیدگی  میان  ی 
می  عصبیتِ وجود  به  دینی  عقیده  و  غلبه  برای  نیروی  قومی  که    دگرگونیِ  بزرگِآید 
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رهبرِ  ،تاریخی است. در حقیقت بود که می  این  »خصایص دوگانه    توانستقبایلی کسی 
 . (132: 1396)لوئیس، ها و حس رسالت« را به هم بیامیزد »اشت جهانگشایی« یعنی

  دولت آماده شده است. تحققِ   تأسیِساین لحظه موقعیتی است که ماده اولیه پادشاهی و  
زمانی    عینیِ میدولت  عظیمِصورت  نیروی  که  توجه خود  گیرد  به    را  جنگاور  معطوف 

تمدنی و فرهنگی و    کند که به رغم سطحِمستقر در شهرها و روستاها می  متمدنِ  مردمانِ
تا  رفاهیِ نیستند  قادر  جنگاوری  و  عصبیت  زوال  واسطه  به    شرفِ  و   موجودیت»  باالتر 

خلدون،ج  )  «نگهدارند  متجاوزان   گزندِ  از  را  خویش این  256-255  :1382،  1ابن  در   .)
احتمالِ  شکستِ  ،تقابل بدویان  غلبه  و  دارد    شهریان    از   یکی  نشینیبادیه  چون»باالیی 

  و  است  دالورتر  شهرنشین   نژادِ  از  وحشی  نژادِ  یک  گمانبی  است،  دالوری  موجبات
  تواناتر  دیگر  اقوام  های ثروت  ربودنِ  و  خصم  بر  غلبه  و  چیرگی   در   قومی   چنین  بنابراین 

عاملِ داشتِن  موفقیتِ  نهاییِ  است«.  قرار  سستی    دولتِ  بدویان  و  زوال  مرحله  در  مستقر 
به منکوب کرد  ،است. در این شرایط یا به خدمت گرفتن  دولت مستقر قادر  ن مهاجمان 

آنِ  آنها از  پیروزی  پس  بود.  را    نخواهد  خود  دولت  آنها  و  بود  خواهد    تأسیسبدویان 
  « است   قهر  و  زور  به  فرمانروایی  و  یافتن  غلبه  از  عبارت  پادشاهی »که    چرا  ؛ردخواهند ک

 . (265-263 :1382، 1خلدون،جابن )
و آنگاه  »  دهد:منطق تبدیل قبیله به دولت را توضیح می  ،ای درخشان ابن خلدون در فقره 

  خواهدمی  طبع   به   کند، می  غلبه  خویش  قوم  بر  عصبیت  نیروی  به   قبیله   یک  رئیس  که یک 
  قبیله  رئیس   اگر  صورت  این  ر. دآید  چیره  نیز  است   دور  وی   از  که  دیگری  قبیله  رئیس  بر

  با  دو هر هرگاه وقت آن  برخیزد دفاع به یا باشد با او برابر  عصبیت و قدرت  لحاظ از دیگر
  خواهد  حاکمیت   خویش  قبیله  و  متصرفی  ناحیه   بر  هرکدام  باشند  برابر  و  زور   هم   یکدیگر

 اگر  و  برد.  خواهند  بسر  اندپراکنده  جهان  در  که  هم  از  مجزا  و  مستقل  قبایل  مانند  و  یافت
  نیز  قبیله  آن  با  آنگاه  سازد،  مجبور   طایفه  از  پیروی  به   را  او   و  آید  غالب  دیگری  بر  یکی
  در  و  افزود  خواهد  خود   جویی قدرت  بر  را  آن  نیروی  و  یافت   خواهد  خویشاوندی  پیوند

  درجات  به   چنانکه   .نهاد  خواهد   گام  فرمانروایی  و  یافتن  غلبه  اعالی  حد   آوردن   بدست  راه
  ادامه  جوییغلبه  و  طلبیتوسعه  به  همچنان  و  باشد  دورتر  و  پهناورتر  او  نخستین   هدف  از

  اگر  وقت  نآ  .گردد  برابر  آن  با  و   برسد  دولت  نیروی  مرحله  به   او   توانایی  و   نیرو  تا   دهدمی
  زمام  که  عصبیتی  خداوندان  سوی   از   و  باشد  رسیده  فرسودگی  و  پیری  مرحله  به  دولت
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  دولت   آن  بر  درنگبی  نشود،  داده  نشان  مقاومتی   و  ممانعتی  دارند  دست  در   را  دولت  امور
  چنگ  به  را  کشور  سرتاسر  و  ربود  خواهد  آنان  از  را  فرمانروایی  و  یافت  خواهد  استیال 

بنابراآورد  خواهد است    یو کشوردار  یپادشاه  لیقبا  تیمعلوم شد که هدف عصب   ن ی... 
نها به  هرگاه  مقتض  تی که  بر حسب  برسد  برا  یط یو شرا  اتی خود  باشد  آن  مقارن    یکه 

-265  :1382خلدون،ج اول،  ابن )  شود«ی... حاصل م یکشوردار  و   ی مذکور پادشاه  لهی قب 
266 .) 
تمدنابن  بر  مسلمان  اعراب  غلبه  و  خلدون  ایران  بر  های  بدوی  بربرهای  غلبه  روم، 

نشین بر جوامع مسلمان را  برتری ترکان استپ  یکجانشینان مستقر در شمال آفریقا و نهایتاً
اینکه خود مدت شواهدی عینی برای تحلیل خود درنظر می بر  ها در میان  گرفت. عالوه 

بود، در سال بربر زیسته  پایانی حیات خود در زمان حضور در شامقبایل  ق(    803)  های 
بزرگ از  یکی  نمونهشاهد  با  ترین  و  بود  تیمورگورگانی  رهبری  با  قبایلی  فتوحات  های 

دیدار کرد. وی در سفرنامه خود، بزرگ  را روایت کرد:    فاتح  دیدار  این  زنده  گزارش 
شما را    دار ید  یچهل سال است که من آرزو  ای  ی باشد، امروز س  شما  اری  ی خدا  گفتم: »

نخست آنکه شما سلطان جهان و    :زی دو چ  . پاسخ دادم:چه بود؟سبب آن    :دی پرس  ...داشتم
کسان  ...  دی هست   یت ی گ  یفرمانروا از  که    یمن  زم  ...هستم  هر  قرا  نهی در    اطاستنب  ن ی از 

وس   ...هستم    یدانشمند  رایز  کنم،یم به  تنها  پد   تی عصب   لهی سلطنت  مردم   دار یگروه 
اند متفق  نیو آخر  ن ی ندان اولمگردد. دانشیفراهم م  لهی وسن یو وسعت قلم تنها بد  شودیم

ان فراهم  یتاز  یچگونه برتر  د ی دانیو ترکان. م  انیاند تازفرزندان آدم از دو دسته  شتری که ب
با پی  هنگام   شد. همداستان    دی در مذهب توح  )ص([محمد]حضرت    شانرسول  یروی که 

  لی دل  ابیگشادن خراسان به دست افراس  رانیبر پادشاهان ا  شانیا  یروزی شدند. اما ترکان ف
ا  چی ه   تی آنها. در عصب  یپرست بر شاه  ییدایهو با  نه   کند نه خسرو،ینم  یبرابر   شانیکس 

نصر  صری ق بخت  نه  و  اسکندر  نه  برا  یروشن  لی دل  ن یا  ...  و  عق   یاست  که    یادهی اثبات 
ا ابن 58:  1330)فیشل،    [ دارم« موری ]ت   شاه  ن یدرباره  (. آلبرت 292-291:  2004خلدون،  ، 

  نظمی   با  که  را  قوی  شخصیتی  روشن   و  زنده  نمونه  وی  مالقات  این   در»  گویدحورانی می
بکرد  مشاهده  داشت  تفوق  پیروانش   و  سپاهیان  بر  دقیق   و  مشخصات  او  ترساده  زبان   ه. 

  « کرد   مالحظه  نزدیک  از  است  الزم  جدید  دودمان  یک  فرمانروایی  برای  که  را  عواملی
 (. 17: 1384)حورانی، 
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دولت در خاورمیانه از    تأسیس خلدونی به عنوان الگویی برای تحلیل سازوکار  الگوی ابن 
محقق  از  بسیاری  کارامدسوی  تحلیلی  الگوی  عنوان  به  جوامع    ان  تاریخ  تحلیل  برای 
و   توجه  مورد  است.  تأکیداسالمی  گرفته  لوئیس،  1384)حورانی،    قرار   ،1396  :176، 

Eisenstat, 2003: 313,Gellner, 1994: xxv, Turchin,2009: 191-217, 

Turchin, 2007, Spicard,2001  .)ب گذرا  به صورتی  نیز  مورخان  ه ضرورت  برخی 
،  1)اشپولر، ج  اندکرده  تأکیدیکجانشینی  -نشینییه دوگانه کوچتحلیل تاریخ ایران از زاو

از    ،(. ولی جز در یک مورد34-32و    17  ،12  :1372، لمبتون،  1369کدی،    ،467:  1377
برداری نشده ن سنتی بهرهخلدونی برای تحلیل منطق دولت در ایراهای الگوی ابن قابلیت
ابن   .(Alatas, 2014: 112-130)است   برای  که  است  حالی  در  تحوالت  این  خلدون 

:   2004خلدون،)ابن   ای تمام عیار از الگوی عمومی مورد نظر بودایران بعد از اسالم نمونه
توان بسط داد و به عنوان قالبی برای توضیح مستند سازوکار  (. این الگو را می275-286

 های ایرانی از قرن پنجم تا ابتدای قرن چهاردهم به کار گرفت. دولت تأسیس 
 یکجانشینان همچون ستیزه بنیادین تاریخ ایران  ـ  نشیناندوگانه کوچ

 شکوه تو بر باد رفته  و   یساالر،بزرگ یا خان، ی»لطفعل
 که تو را به اسارت ببرم. دهی و زمان آن فرارس

   می را شب هنگام سامان ده  مانیروهای وقت آن است که ن ،ساالر یا
 م ی غارت صبح آماده شو یو برا

 ما در هوا پراکنده خواهد شد  یهاسم اسب  ریشما در ز یهان یسرزم خاک
 ...شما را با خود خواهند برد.  زی و ترکمانان تکه همه چ 

 1تو در خراسان بر باد خواهد رفت«  یدهای ام تمام
های حیات اجتماعی ایران در طول تاریخ بوده  نشینان یکی ویژگیحضور همیشگی کوچ

به گونه بادیهترین گروهای که همواره برخی از »بزرگاست.  ایران  های  نشین جهان« در 
شکل186-185:  1390)پالنهول،    اندبوده  مستقر نقش (.  و  و  گیری  ایلی  عنصر  آفرینی 
کوچ  نشینیکوچ نیمه  جامع )و  در  ریشهنشینی(  ایرانی  جغرافیا  ه  به    در  ایران  اقلیم  دارد. 

مساعد    ایجاد کننده شرایطِ  ،زمین   بودنِآبی و کم بهرههای خود یعنی کمیواسطه ویژگ

 
 ( 82:  1366 ،بارنز)به نقل از  شعر فولکلور ترکمنی .1
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شکل جماعتگیریِبرای  کوچ  نیمههای  و  کردستان،  کوچنشین  چون  مناطقی  در  نشین 
بلوچستان بود سپاه خود را از ایالت  هایی چون ساسانیان زبدهه و دولتلرستان، فارس و 

می شکل  شکل  (.395-394:  1374بلخی،  )ابن   ندددافارس  دوم  گسترش  عامل  و  گیری 
ایران ایلی در  مناطقی چون استپ  احاطه شدنِ  ،زندگی  با  ایران    های شمال آسیا و فالت 

بزرگشبه از  بخشی  تاریخ جایگاه  طول  نواحی در  این  است.  بوده  ترین  جزیره عربستان 
ها فالت ایران را مورد تاخت و  نشین جهان بوده است. این قبایل برای قرنهای کوچگروه 

گروه در  و  داده  قرار  خود  و تاز  تهاجمات  این  شدند.  ایران  فالت  وارد  انبوه  های 
  های تاریخی ایران بدل شدها و دگرگونیترین گسستبزرگبه عامل    ها عماًلمهاجرت

 (. 23-9: 1371)مسکوب، 
بزرگ میان  این  استپدر  ناحیه  از  تهدید  پایدارترین  و  برمیترین  منزلگاهِها  که    خاست 

ابن خلدون تعداد آنها  شماری از قبایل کوچتعداد بی »جز  نشین و دامدار بود که به قول 
، مبارکشاه، 77:  2536، یعقوبی،  2:  1383،  4خلدون، ج)ابن   نداند«   شانیا  ندهیی آفر  یخدا

های جنگی، انبوهی نفرات و همبستگی قبایلی  اسب، مهارت  کردنِ(. اهلی47-48:  1927
گروه سرزمین به  علیه  سهمگین  نیرویی  به  بدل  تا  داد  اجازه  نواحی  این  ایلی  های  های 

بار با  ایران یک  . تاریخAnthony, 2007ِ)،  112-109:  1362)توینبی،    یکجانشین شوند
با استقرار آریاییان در    ،نشین آریاییتهاجمات قبایل استپ گسستی عظیم را تجربه کرد. 

تبدیلِ و  یکجانشینانِ  ایران  به  تهاجماتِ   آنان  تحت  خود  مردمان  این  مداوم   مستقر، 
گونهاستپ به  گرفتند  قرار  ازنشینان  اوستا  در  که    را  مردها»  که  « نشین دشت  سواران»  ای 
  زراعت   از   و   نکوهش   « برندمی  اسارت   به  را  اطفال  و   هازن  و  غارت   به  را  حیوانات  و  مقتول 

بارتولد،  67-66:  1386)فرای،    است   شده   ستایش مسکوب،  46-47:  1372،   ،1384 :
اصلی130-131ِ ناحیه  علیه  ناحیه شبه جزیره عربستان  از  نیز  تهدید دیگری  امپراتوری    (. 
میان این حالیعنی  با  قدرتمندِدولت  ،رودان وجود داشت.  با مجموعه  های  از  آریایی  ای 

دفاعی، سد  ایجاد  چون  برانگیختِن  تمهیدات  دادن،  باج  مصالحه،    تعارضاتِ  سرکوب، 
  نشینان به داخل ایرانشهر جلوگیری کنندنشینان و بادیهداخلی موفق شدند تا از ورود استپ

بلعمی، ج1393،  )آلتهایم دولت980-982:  1353،  2،  برای  باستانیِ (.  با    ،ایران  های  نبرد 
نشینان داخل و خارج ایرانشهر تنها به عنوان مانعی در  روم در اولویت اصلی بود و کوچ

می تلقی  اصلی  هدف  بر  زندگی  تمرکز  نیز  ایران  فالت  داخل  در  دوران  این  در  شدند. 
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زندگی روست کوچ در حاشیه  زندگی  نشینی  تقابل  این  به رغم  داشت.  قرار  و شهری  ایی 
با کوچ به عنوان یکی از مضامین اصلی متون  یکجانشینی  ایرانشهر  نشینان خارج و داخل 

 (. 222-219: 1371)کویاجی،  دینی و حماسی باستانی ایران باقی ماند
ب  گسست بزرگ عصر باستانی نه به دلیل شکست از روم بلکه به واسطه شکست از اعرا 

به   جاهلیت  دوران  در  خطاب  بن  عمر  گفته  به  که  عرب  قبایل  گرفت.  صورت  مسلمان 
(؛ ذیل 1091: 1375، 5)طبری، ج ضعیف بودند ،»پراکنده« و در نتیجه واسطه رسوم قبایلی 

پوسیده ساسانی را درهم شکستند. این    اسالم وحدت یافته و امپراتوریِ  بخِشپیام رهایی
نی جمعیتی در آن  »سواد«  و دگرگو  از قبایل عرب به ناحیهتعداد زیادی    تحول با کوچِ

بود همراه  ج  ناحیه  مالیری،  اول،2)محمدی  بخش  رغم  412و    400:  1375،  به  اما   .)
قبایل عرب به داخل فالت ایران بخش عمده این قبایل در بافت جمعیتی بومی    مهاجرتِ

(. نتیجه  452-447:  1377  ،1، اشپولر، ج50-47:  2536)یعقوبی،    ادغام و یکجانشین شدند
بلوچ و عرب و   لر،  به رغم ذکر وجود ایالت فارس، کرد،  آنکه در قرون اولیه اسالمی 

چپاول گروهذکر  این  آنان،  تهدید  و  داشتندگری  قرار  جامعه  حاشیه  در  همچنان    ها 
(. به تبع این وضعیت، زندگی سیاسی نیز تحت سیطره نیروهای  198-197:  1362)لمبتون،  
-Bulliet,1972: 79)،  192:  1398، استار،  56-50:  1348)فرای،    روستایی بود  شهری و 

81. 
نشینان در این دوره از ناحیه آن سوی جیحون علیه خراسان بود که  ترین تهدید کوچمهم

(. این تهدید از قرن سوم  229: 1340)اصطخری،  بیشتر تهدیداتی پراکنده و غارتگرانه بود
برده   ناپذیر بدل شد. گرچه ترکان در قالبِتهاجماتی منظم و توقفبه این سو به یکباره به 

واردِ عباسی  معتصم  دوره  در  سرزمین   از  برجسته  موقعیتی  و  بودند  شده  خالفت  های 
آن   از  گردیزی  که  داد  رخ  رویدادی  با  اساسی  تحول  اما  بودند؛  یافته  سیاسی  ساختار 

رویداد این  در  است.  کرده  تعبیر  آب«  از   پیشروان  و  ساالران  از  مردم  وجی»ف  به»گذار 
سلجوق قرار داشتند، نزد محمود غزنوی آمده و  س آنان خاندان آلترکستان«، که در رأ

  ،خواستار سکونت در خراسان شدند. محمود با این خواسته موافقت کرد و به این ترتیب
)گردیزی،   پای قبایل ترک آن سوی سیحون و جیحون به داخل فالت ایران گشوده شد

امواج مداوم   دورانی طوالنی از ورودِ   ، (. به دنبال آن547-546:  1387، بیهقی،  67:  1327
غزنویان تا صفویان را   مهاجرت به داخل فالت ایران آغاز شد که چهار موج در حدفاصلِ
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می شامل  شامل  را  سلجوقی  خاندان  رهبری  به  اوغوز  ترکان  ورود  با  اول  موج  شود: 
دمی تیره  دوم  موج  در  استپشود.  از  ذیلِیگری  در  که  مغوالن  یعنی  خود    نشینان 

های دیگری از قبایل ترک زبان را داشتند به فالت ایران هجوم آوردند. موج سوم  گروه 
زبان در جریان تهاجمات تیمور صورت گرفت. موج چهارم   ترکقبایل و طوایفِ با کوچِ

آناتولی و شامات کوچیده بودند  زبانی صورت گرفت که پیشتر به   ترکنیز با کوچ قبایلِ
  ،آن نواحی به داخل فالت ایران کوچیدند. این دوران طوالنی  و در اثر فعل و انفعاالتِ

 (. 244: 1363)فرای، بود  « ای ساختن ایراندوران بیابانگرد کردن و عشیره»
اثر این دگرگونی بنیانِ  ،های چند قرنیدر  ایران در این دورا  اساس و  ن  حیات اجتماعی 

ها از سرگذراند. زندگی ایلی، شامل طیف متنوعی  های ژرفی در تمام ساحتدگرگونی
و... از حاشیه   لر، لک، فارس، بلوچ، پشتون، لزگ های ایلی ترک، ترکمن، کرد، از گروه
روستایی و شهری خارج شدند و در متن قرار گرفتند. سهم بخش ایلی از جمعیت   زندگیِ

  10تا    8درصد از جمعیت    50تا    25پایان قاجاریه رقمی مابین  ایران در فاصله صفویان تا  
:  1380)فوران،  سرتاسر فالت ایران پراکنده بودند  میلیونی ایران ارزیابی شده است که در  

با این تحول»تقسیم ایران به دوجهان اقتصادی و    چنینهم    (.53:  1369، کدی،  211و    75
شد تثبیت  ج  فرهنگی«  کلیدیِ  (.380:  1376،  1)الپیدوس،  با    تحول  که  بود  آن  دیگر 

گروه   برآمدنِ عنوانِاین  به  دارندگانِ  ها  کشور  تنها  در  نظامی  اصلی    نیروی  بازیگران  به 
سلسله اصلی  براندازان  و  موسسان  و  ایران  در  شدند،سیاسی  بدل  پادشاهی  و    های  نقش 

رنوشت  س  جایگاه جوامع شهری در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تضعیف شد و
 قدرت آنان قرار گرفت. دیدر   ن ی کجانشیمردمان 

ایران تاریخ  بعدی  تحوالت  فهم  برای  مهم  میانِ   ،مسئله  روابط  و  مناسبات  بر    تمرکز 
متأ ـ    نشینانکوچ مطالعات  است.  ضرورتِ یکجانشینان  بر  ساده  خر  مدل  از  رفتن    فراتر 

برای تحلیل بر اساس این  )  ان ن نشینان و یکجانشی تهاجم« در تحلیل روابط کوچـ    »تجارت 
رک: و   Jagchid and Symons, 1989: 24-51)مدل  مناسبات  تنوع  به  توجه  و 

آنها   متقابل  که  (Khazanov, 2004)   دارند  تأکیدوابستگی  ندارد  وجود  تردیدی 
صلح  ،ایالت تعاملِتعامالتی  الگوی  اصلی  قالب  اما  داشتند.  همجوار  جوامع  با  نیز    آمیز 

ستیزه همجوار  جوامع  با  ایلی  گونهجوامع  به  بود؛  ذکر  جویانه  در  اروپایی  ناظری  که  ای 
(. این 347:  1376)الفنستون،    جنگند«   در  دنیا  تمام  با  »آنان  گویدای پشتون میاحوال قبیله
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مری برآمده از سرشت زیست قبایلی بود که جنگاوری، خونریزی و آلود انگرش ستیزه
می افتخارآمیز  امری  را  خنجی،  چپاول  )روزبهان  فالندن،  42-41:  2535دانست   ،2536  :

 (. 40-39، 32-31: 2536، هدایت، 221
»وضع طبیعی« در این    های درونی جوامع ایلی امری رایج و پدیدآورنده یکگرچه ستیره

هد بود،  آساننواحی  و  اصلی  ستیزهف  نگرش  و  یاب  روستایی  جوامع  ایالت،  جویانه 
داشتند نفرت  کشاورزی  از  و  بیزار  شهری  زندگی  از  آنان  بودند.  )راولینسون،    شهری 

می149:  1362 یکجانشینان  به  حقارت  دیده  به  به  (.  را  ایرانی  یکجانشینان  و  نگریستند 
می  تحقیر »تاجیک«  و  معنای »تات«  به  که  و»رعیت  از  »گریزان  خواندند    بود   «جنگ« 

تاپر،  51-50:  1370)دالواله،   به جنگاوری و غارت یکجانشینان    (.42:  1384،  قبایل  این 
می کوچافتخار  سوار  چند  چنانکه  بهکردند.   ما »  کردند  عنوان  روسی  شاهدانی  نشین 

  رسوییت  هایدهقانان، بره ولی  ایم،شده بزرگ اسلحه  با ما هستیم، شجاعی  و پردل مردمان
 برای   را  دهقان  خدا  اصاًل  کرد.  قیچی  را  آنها  پشم  شودمی  زحمتی  هیچ  نیستند، بدون  بیش 

 (. 21-20: 1357)پاولویچ و دیگران،  « است  کرده  خلق کار  همین 
بستری چنین  پربرگِ  ،بر  بحثِ  صفحات  مورد  ساله  هزار  دوران  در  ایران  ما    تاریخ 

نواحی مختلف    یکجانشینانِ  قتل، غارت و چپاولِ  دربردارنده فهرست بلندباالیی از تهاجم،
عرب و بلوچ، پشتون، هزاره، فارس و لزگی    لک،  لر،   کرد،  توسط ایالت ترک، ترکمن،

مهاجم با جوامع   یافت که ایالت و عشایرِتری میفجیع است. این تهاجمات زمانی صورتِ
هم شهری  و  جنبهروستایی  خود  چپاول  به  و  بودند  مذهبی  تفاوت  دارای  خود  ای  جوار 

ترکمن، پشتون و بلوچ   سنیِ قبایلِ گیریِدادند. روایت تهاجم، غارت و بردهمذهبی نیز می
از نواحی روستایی و شهری خراسان، سیستان و کرمان در فاصله استقرار تشیع در ایران تا  

است شده  ثبت  متعددی  منابع  در  پاتینجر،622-614:  1369مشیزی،  )  مشروطه   ،1348 : 
ناحیه اران قبایل لزگی، در  ( 82و    74،  54-53،  18-17  :1366بارنز    ،59-66 نواحی  . در 

آذربایجان ابتدا قبایل ترکمان و مغول فاتح و بعد از استقرار صفویه قبایل    شمالی و شرقیِ
آذربایجان194:  1384)تاپر،    شاهسون غربی  نواحی  در  و  عثمانی(    (  و  ایران  )سرحدات 

می  ردکُ  ایالتِ قرار  تهاجم  مورد  را  روستایی  و  شهری   (. 89:  1362)اوبن،    دادندمناطق 
ل و عشایر  ایالت  بزرگمناطق محل سکونت  لر  ناحیه  لر  ر شامل  و    کوچک   )بختیاری( 

پیچیده مراتب  به  وضعیتی  اقسامِ)لرستان(  و  انواع  داشت.  بر   تر  عالوه  ایالت  و  طوایف 
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کردند و پایان، به افرادی که از مناطق تحت کنترل آنها عبور میبی  های درونیِدرگیری
ها و  ستند و چپاول روستانگری همجوار روستایی و شهری با دیدی خصمانه می  نیز مناطقِ

بود   عادی  امری  مسافران  الیارد،  188-187:  1368)شیل،  غارت  وضعیت 41:  1367،   .)
مشابهی نیز در فارس و مناطق جنوبی ایران قابل مشاهده بود که طی آن شیراز و شهرهای  

ها و رقیب  فارس همجوار در خطر تهاجم مجموعه وسیعی از ایالت شامل قشقایی  دیگرِ
 عنی ایالت خمسه بودند.آنها ی

شهری    محتوای نگرش اجتماعات روستایی و ،در چنین شرایطی ترکیبی از هراس و نفرت
(. این هراس و تنفر،  303و    258:  1372)وامبری،    نشین بودنسبت به ایالت و جوامع کوچ

فرآورده در  تمام  و  تام  آنچهبازتابی  برخالف  یافت.  ایرانیان  فرهنگی  نمونه    در  های 
وشاعر بدوی  زندگی  ستایش  در  غربی  رومانتیک  ادبیات  در  بعدها  و  رومی  »فضای    ان 

ای برای نکوهش زندگی شهری  نمونه  در ادب فارسی تقریباً  شبانی و روستایی« دیده شد،
بدوی در دشت و  زندگی شبانی  مقابل رویای  در  نداردو  (. 75:  1398)استار،    ها وجود 

نثرِ  و  قب   شعر  نکوهش  از  سرشار  خراسان«  فارسی  اهل  »نامه  است.  غارتگر  عشایر  و  ایل 
ان بزرگ است. ناصر خسرو ضمن قبایل غز در خراس  ویرانگریِ  انوری نمونه برجسته ثبتِ

  اسیر  چنین   بدیدم  تات»  سرایدحسرت بر سرنوشت خراسانی تحت سیطره ترکان می  ابرازِ
قطران تبریزی نیز (.  79-78:    1357،  1)ناصرخسرو،ج  « هوا/برتو دلم دردمند و پرخون شد

مردمان شه بر  علیه  ایشان  »تاراج«  و  تاتار«  »غارت  از  آذربایجان  و روستانشین  در  نشین  ر 
می تبریزی،  کند  شکایت  نکوهش 318و    287:  1382)قطران  این  رغم  به  و(.  تسلیم    ها، 

 »دعای سحرگاهان« تنها راه چاره روستائیان و شهریان در مواجهه با این تهاجمات بود. 
چیرگیِبزرگاما   و  قبایلی  قدرت  برآمدن  فرآورده  اجتماعی،    ترین  حیات  در  آنان 

نیروهای دولت به  آنان  تبدیل  و سیاسی،  که  اقتصادی  حالی  بود. در  ایران  ساز در فالت 
را  خود  جنگاوری  روحیه  و  تهاجمی  قدرت  متنوع  دالیلی  به  قبایلی  نیروهای    اکثریت 

می غارت  و  چپاول  به  وسعت    تعداد  کردند،محدود  با  شدند  موفق  قبایل  از  محدودی 
انرژی خود،  نگرش  و  دید  به  فتوحات    بخشیدن  نیروی  به  را  خود  توفنده  )عصبیت( 

ساز بدل کنند. گرچه طوایف کردزبان در قالب خاندان اردالن، طوایف  گسترده و دولت
مقاطعی چون   در  زبان  لر  افغان، طوایف  غلزایی در طغیان محمود  دولت    تأسیس پشتون 

هایی در  خان زند گامخان بختیاری و کریممردانمحلی ملوک شبانکاره، تکاپوهای علی
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و   چپاولگری  از  رفتن  فراتر  ایالت    تأسیس راستای  تعدادی  تنها   ولی  برداشتند؛  دولت 
  تأسیِسوسیع و    مغول بودند که در شکل دادن به فرایندهای معطوف به فتوحاتِ  ـ  ترک
  ، ای که در متون کالسیک و ادب عامیانهی کسب کردند. به گونهنظیرموفقیت بی  ،دولت

می  تعلقِ دانسته  الهی  تقدیری  و  طبیعی  امری  ترکان  به  ادولت  به    یصطخرشد.  اشاره  با 
عنوان   یجنگاور پادشاه  یگروه   چی »ه  کرد  ترکان  ن  یبه  ترک  از    «ستی سزاوارتر 

می230:  1340)اصطخری،   نیز  مبارکشاه  »اگر(.    و  شرفی  و  درجه  هیچ  را  ترکان  نویسد 
  و   است  ترک  نصره  عزّ  اسالم  ملک  که   باشد   پسندیده  مباهات  و  فخر  همین  نیست   منزلتی
(. سروری  37:  1927)مبارکشاه،    « دارند  ترجیح  عالم  اهل  بر  سبب  بدین   ترکستان  و  ترک

المثلی فارسی آمده ای که در ضربترکان به فرهنگ عامه نیز راه یافت به گونه  و برتریِ
ترکان قدرت و    (. در سوی دیگر نیز325:  1382می،  )عظی   »خدا داده به ترکان پادشاهی« 

  و  عجم  و  عرب   در»  دانستند کهسروری خود را باور داشتند و دلیل آن را ناشی از آن می
)راوندی،   « راسخ   دلها  در  ایشان  شمشیر  سهم  و  نستترکا  دست  در  شمشیر  روس  و  روم

به خود را امری طبیعی می17-18:  1385 نیز تعلق دولت  دانستند، چنانکه وقتی  (. ترکان 
شنید گفت: را  غیرمغول  مدعی سلطنت  برخاستن یک  مغول که خبر  را    کی »تاج   امیری 

  را که معتقد بودسلطنت کند و از فرمان پادشاهان سرکشد« چ  یچه راه آن باشد که دعو
(. مورخی قاجاری نیز با  34-32:  1887)یزدی،    داند« ینم  کاری رسوم رزم و پ  کی تاج   ن ی»ا

نوشت زند  کریم خان  پادشاهی    دولت   سمند  ایران  ملک  بر  زند  خان  کریم  »چون  ذکر 
ایران  شوکت   کمند  و  تاخت    «عصر  سلطان  مدرکی بی  از  شد  بازار   لر  انداخت، 

گیری دولت توسط فاتحان قبایلی  (. اکنون باید به فرایند شکل62:  1370)اعتضادالسلطنه،  
 پرداخت.

 گیری ائتالف ایلی مهاجمجهانگیری: ظهور رهبر فرهمند و شکل
 خداوند ترکان را در مشرق مستقر ساخت  

 1کار به گردش درآیند ای بر سر اقوام گنهتا چون تازیانه

 
 467.ص 1377. 1. به نقل از اشپولر، ج 204.ص 1حدیث جعلی منقول در دیوان لغات الترک. ج. 1
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فاصله زوال کنترل   که والیمیر  در  و در عصری  ترکان  تهاجم  تا  ایران  بر  بغداد  خالفت 
Minorsky, 1964: 244)-245(   یاد کرده است  1پرده ایرانی«»میان مینورسکی از آن به

مستقل ایرانی آغاز شد که    شمال ایران برای اعاده پادشاهیِ  کوششی در نواحی شرقی و
 فریغون و...(، مامون، آل زیار، آل)سامانیان، آل  عامالن آن اعیان شهری و دهقانان زمیندار

، 18-17:  1344)طوسی،    بویه( بودند)آل  زادگان )صفاریان( و روستائی  وران شهریپیشه
بارتولد، ج71:  1348فرای،   زرین 486-487:  1352،  1،  این 419-418:  1367کوب،  ،   .)

پرده های پایدار نشد و با ورود ترکان این میاندولت  تأسیس ها در نهایت قادر به  کوشش 
 کوتاه به پایان رسید.

ورود ترکان به مناسبات سیاسی در جهان اسالم ابتدا در قالب بردگان جنگی در خدمت  
دولت و  بر  خالفت  غالمان  این  که  نگذشت  دیری  ولی  گرفت؛  صورت  آن  ذیل  های 

و جهان اسالم( صورت  )  دولت در ایران   پیشین شوریدند و تغییری عظیم در بنیانِ  انِسرور
اعیانِ  به    گرفت.  را  قافیه  دیوانیان  و  و  زمینداران  ی  سپاه   و غالمانِ  ل یقبا  یسا ؤرشهری، 

 سپاهی  غزنویان صورت گرفت و غالمانِ  تأسیِس  باختند. این تحول نخستین بار در جریانِ
رأ گردر  قرار  دولت  غالمس  ولی  استپفتند؛  قبایل  به  را  قافیه  نیز  غزنوی  نشین  زادگان 

ترکمان به خراسان هم فرجام خود را رقم زدند و   قبایلِ  راه برای ورودِ باختند و با گشودنِ
آن بههم  ترک  غالمان  حکومت  از  گذاری  زمینه  در  دولت  که  که  آوردند  فراهم  هایی 

 یک ائتالف قبایلی قرار داشتند.   های قبایلی رهبری کنندهس آنها خاندانرأ
یافتِن برتری  و  ورود  خود  سفرنامه  در  که  خلدون  استپ  ابن  ترکقبایل  بر  -نشین  مغول 

:   2004خلدون،)ابن   کندمقدرات جوامع اسالمی را نمودی از منطق تحلیلی خود ذکر می
به روایت مفصل این تحول و محوریت  275-286 »العبر«  یافتن ترکان  (؛ در جلد چهارم 

می اسالمی  جوامع  و  ایران  تاریخ  این در  به  اشاره  با  وی  ترکانپردازد.   ی»مردم  که 
  یو بالد ترکستان زندگ  ن ی چ   انی م  ییدر صحرا  شترشانی ب   ...  و  ...  ابانگردندی و ب  ن یچادرنش

  ن یمتمدن شهرنش  ی هابر دولت  ابانگردی است که دول ب   یسنت  نیا»  کند «؛ عنوان میکنندیم
که گفته شد در  (. دلیل این امر نیز چنان864-863:  1383،  4خلدون، ج)ابن   «ابندییغلبه م

خان زعامت  تحت  حرکت  و  قبایلی  عصبیت  معیشت،  و  زیست  سنت  شیوه  در  بود.  ها 

 
1. Iranian Intermezzo 
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»قهر و   که در میان آنان برتری جز از راه  ها بود چرا ارزش  آنها جنگاوری باالتریِن  قبایلیِ 
  (. این قبایل که در بیشتر مواقع تحت زعامت 9:  2536عربشاه،  )ابن   آمدبه دست نمی  غلبه« 
دچار تفرق    ،های خود در حال نبرد با طوایف همجوار و حمله به قصد غارت بودندخان

بالقوه    ای و قبایلی عماًلهای طایفهشدیدی بودند و شدت درگیری نیروی  مانع از تبدیل 
مرگبا تهدیدی  به  غیرکوچقبایلی  جوامع  علیه  میر  خلدون نشین  ابن  که  همانطور  شد. 

می ریاستِاشاره  سرشت  گونه  کند  به  که  قبایلی  بود  اعضاای  رئ  فهیطا  یگرچه    سیاز 
جر  سیرئ  ی ول  ،نندکیم  یروی پ ا  است یر  انِیدر  بر  ندارد  »تسلط  شانیخود    جابرانه« 

ج)ابن  ریاست  265:  1382،  1خلدون،  الگوی  این  پیامد  درون (.  در  پراکندگی  تشدید 
الگوی تهاجماتِ  با ذکر  مورخی در عصر صفوی  بود.  آنها  قبایل    قبایل و تضعیف توان 

  »قادر  های غارتگرسای گروه ده است در ساختار جوامع قبایلی رؤبلوچ به کرمان اشاره کر
او    جمعی بود و  تأییدبر اعضای گروه نبودند، سروری آنها منوط به    « اکراه  و  اکره  جبر  بر

تنها »خمسی قبال رهبری غارت و حمالت  اشاره  را کسب می  « مال  از   در  نویسنده  کرد. 
  و  »ایران  کردندسای خود به صورتی کامل پیروی میکند که اگر بلوچان مهاجم از رؤمی

و 622:  1369)مشیزی،    بودند«   کرده  خراب  را  هندوستان پراکندگی  حقیقت  در   .)
عدم تمایل افراد و طوایف به اطاعت از یک رهبر عاملی  سازمانی، تنازع درونی و نیز  بی

  بود. در این میان خالء اصلی فقدان  برای تضعیف توان تهاجمی آنها علیه جوامع همجوار
 رهبران فرهمند قبایلی بود. 

ترک از جمله محمود و مسعود غزنوی از میان   ساالرانِتا قبل از سلجوقیان نیز این جنگ
ابن 202-201:  1342)منهاج سراج،    فاقد ریشه قبایلی بودندخاستند و  غالمان برمی اثیر،  ، 

به همین دلیل سلجوقیان در تحقیر  (.  Hodgson, 1977: 39،  5219-5218:  1383،  12ج
می غزنوی  او محمود  که  و»مولی  گفتند  است  (.  91:  1385)راوندی،    « ندارد   نسبی   زاده 

مو که  بودند  قبایلی  رهبران  نخستین  سلجوقی  قبایل  خاندان  به  بخشیدن  وحدت  به  فق 
های فالت  توان جنگاوری و عصبیت آنها به سوی فتح سرزمین   ترکمان و معطوف کردنِ

هایی این الگو  ساز با تفاوتهای قبایلی دولتدولت شدند. دیگر خاندان  تأسیس ایران و  
 را تا پایان قاجاربه تکرار کردند.

بودند که در ذیل مجموعه    « نشین بیابان  مردمان»»قِنق«  ،  طایفه  رؤسایآل سلجوق به عنوان  
(. این قبایل در  40:  1346)نظامی عروضی سمرقندی،    گرفتندطوایف ترکان اغوز قرار می
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  تنگی  و  خانه  انبوهی  حکم  »به  بزرگ در خراسان با ایل خود  های سیاسیِعصر دگرگونی
ی   « آمدند  ماورالنهر  والیت  به  چراخور بخارا  حوالی  در  میو  قشالق  و   کردند یالق 

این قبایل 86:  1385)راوندی،   تقاق مؤح  ،(.  تلف گشتند ول سروری خاندان سلجوق بن 
»به   بود  « موصوف   نیکونامی  و  اعتقاد  طهارت  به  و  معروف  سیرت  حسن   که 

  ر«ی و صاحب تدب  ری دل  ی»مرد  خلدون تقاق پدر سلجوق راابن (.  11-10:  1362)آقسرایی،
که  یم نافذ«.خواند  فرمانش  و  بود  غز  ترکان  میکائیل  سلجوق   »سرکرده  فرزندش  در    و 

  ی جا  ی و چغر  محمد  طغرل،  بغو،ی  ی عن ی  میکائیل  فرزند  چهار  با کفار شرکت کردند.  نبرد
(.  8-3:  1383،  4خلدون، ج)ابن   ترک سر به خط فرمان آنان نهادند«   ریاو را گرفتند و»عشا
تدبیرِ به  قبایل  در عهد  این  به    محمود غزنوی خواهان   سران خود  از آب« و ورود  »گذر 

خاک خراسان شدند. محمود با این خواسته موافقت کرد و به گفته گردیزی کار خراسان  
نیامد صالح  به  پس  آن  سرکشی67ِ:  1327)گردیزی،    از  موجب  ای  (.  گرچه  قبایل  ن 

وی از جمله    ولی این قبایل تا زمانی که محمود بر سرکار بود با تدبیر  وحشت سلطان شد،
شدند کنترل  سلجوق  فرزندان  از  یکی  گرفتن  گروگان  به  طریق  نیشابوری،    از  )ظهیری 

  ظاهر وهنی  ممالک کار  در » مدعیان جانشینی (. با مرگ محمود و درگیری11-13ِ: 1332
دوره  شد«؛ این  در  نتیجه    زدن  راه  و  غارت  و  تطاول  دست   سلجوق   »ترکمانان  در 

  کرت   چند  سلجوق  ترکان  و  مسعود  سلطان  میان  ...کردند    آشفته  را   خراسان  و  برگشودند
(. در نبرد دندانقان سپاه  14-13:  1362)آقسرایی،    یافتند«   ظفر  سلجوقیان   و   افتاد  مصادف

هزار نفری سلجوقیان که با روحیه    16»کاهل و بددل« غزنوی در مقابل سپاه    مجهزتر ولی 
(.  714:  1387)بیهقی،    زنوی گریختجنگیدند؛ شکستی سخت تجربه کرد و مسعود غمی

  دلها  در  و  پیوستند  بدیشان  خوراسان  اطراف  در  پراکنده  لشکرهای »  پیروزی  این   به دنبالِ
لذا  102:  1385)رواندی،    « شد   مسخر  جهان  و  مقرر  ملک  و  آمد  پدید  تمام  وقعی  .)
آلبهمان که  وسیعیطور  والیت  گفت  قهر«»  ارسالن  قرار    به  او  خاندان  سیطره  تحت 

پس از دولت  »  خلدون( و دولتی مستقر گشت که به قول ابن 180:  1344)طوسی،    گرفت
دولت   یعرب وسعت  بدان  اسالم  عالم  در  خلفا  اس  یو  نشده  جابن )  ت« شناخته  ، 4خلدون، 

پایان فتوحات اعضای خاندان فاتح و قبایل موتلف آنها سهم  863-864  :1383 بعد از   .)
 ا از غنایم دریافت کردند.خود ر
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فرهمند نه از میان قبایل بلکه از    در جریان زوال سلجوقیان و استقرار خوارزمشاهیان، رهبرِ
برآمد. نظامی  غالمان  خوارمشاه،  میان  ترک  مؤ  آتسز  غالمان  از  خوارزمشاهیان،  سس 

بود رسیده  خوارزم  امیری  به  سلجوقیان  توسط  و  ج)ابن   برآمده  (.  55:  1383،  4خلدون، 
به  نشین میان آتسز و سلطان سنجر درگیری پیش آمد. آتسز استپ به یاری طلبید و  ها را 

داد،   بزرگ  غنایمی  به سآنها وعده  در  امدند« ی ب   یسپاه   صدهزار ی»ترکان  در    که   یجنگ . 
و سلسله خود را    کرد  ر ی سنجر شکست خورد و آتسز مرو را تسخ  ،ق درگرفت  536سال  

ولی   گرچه آتسز دارای تباری ایلی نبود،(. بنابراین 137: 1383 ،4خلدون، ج)ابن بنیاد نهاد 
 به مدد و یاری ایالت ترک سلطنت خود را مستقر کرد. 

الگوی   که  بود  مغوالن  قبایلی    تأسیس با  ائتالفی  و  فرهمند  رهبر  یک  مدار  بر  پادشاهی 
ناظری    ای بود که به قولخان ناحیه. مغولستان در ابتدای ظهور چنگیزحول او تثبیت شد

»اری بس  یهالی»ا  چینی و  می   صاحبِ  « یوحش  لی قبا«  آن  در  بدوی    زیستندمعیشت 
زندگی79ِو    56:  1381)برتشنایدر،   ستیزه  (.  در  آنان  قرار قبایلی  یکدیگر  با  دائمی  ای 

که چنگیز از  با ذکر این   خلدونبن چنگیزخان تحولی بزرگ ایجاد کرد. ا  داشت. پیداییِ
که»بادیه  ایقبیله برخاست  مشهورتر»  نشین«  می  مغول«  لیقبا  ن یاز  شمار  از  به  و  رفت 

شجاعت و کند که قبیله او »صاحب  »بدویت و عصبیتی« نیرومند برخوردار بود، عنوان می
، 4خلدون، ج)ابن   الهی معروف بود  تأییدشخص چنگیز در میان قبایل به  و    بودند  شرف« 
دیب  )تنگری( برای تأ  »پدر آسمانی«   ه او برگزیده(. چنگیز مدعی بود ک 887-880:  1383

  »تاریخ سری« روند تبدیل  (. در متن مغولی55و    44:  1362)آقسرایی،    کار استاقوام گناه
این   به رئیس تمام طوایف مغول گزارش شده است. در  از رئیس یک طایفه  »تموچین« 

پیروزی با ذکر  پیمانگزارش  و  عنوان میها  ت ها  این  به  که  با    رؤسایرتیب  شود  طوایف 
دهند در تهاجم همراه او باشند. در  پیوندند و تعهد میاعالم اطاعت از وی به سپاه او می

به آنها وعده غنیمت و مشارکت در قدرت می ق    602در سال    دهد.مقابل هم تموچین 
قور  لیقبا در  مغولستان  ساکن  ترک  و  اورخون  یتالیمغول  رود  ساحل  در  گرد    بزرگ 

« و  نامیدندآمدند  چنگیزخان  را  او  و  نمودند  اعالم  خان  را  ناشناخته،  ؤ)م  « تموچین  لف 
ب62-68:  1382 او(204:  1352  ،یانی ،  ترتیب  بدین  گرد  .  اقوام  آن  همه    « دی»پادشاه 

(. چنگیزخان به مدد کاریزمای شخصیتی و نبوغ خود  880-879:  1383،  4خلدون، ج)ابن 
نامیده    »یاسا«  واعد کالن سازماندهی اجتماعی کهدر سازماندهی نظامی قبایل و نیز ایجاد ق 
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ترکان دشت  شد،می و  مغوالن  پراکنده  تمدننیروی  علیه  نیروی سهمگینی  به  را  های  ها 
خصوص   به  او  جانشینان  توسط  که  داد  شکل  فتوحات  از  الگویی  و  کرد  بدل  همجوار 

تا پیگیری شد  مغوالن  و  یایالغ»  منگوقاآن  :  1373،  2)همدانی،ج  « گردد  »بسیار  قیشالق« 
بسیاری از قبایل ترک که اکثریت سپاه مغوالن را در تهاجم هوالکو شکل  976-977  .)
های وسیعی را در غرب و شمال غرب  ر ازای خدمات خود زمین و چراگاهد  می دادند،

   (.81-80:  1384)تاپر،  ایران یعنی همدان و زنجان و آذربایجان و اران به دست آوردند
.  برخاست  لنهرءای ماورال یاز متن جامعه قبا  زی ن   انی که از نوادگان چنگیز بودگورک  موری ت

ای که محل اقامت انبوه قبایل ترک و مغول بود و بعد از فروپاشی سیطره مغوالن در  ناحیه
شدند   یم  دهی نام « قراوناسشده در این ناحیه که » مسلمانمغولِ  قبایلِ .آشفتگی قرار داشت

قبیله »برالس«    بودند.   ری درگ  گریکدیبا    و  ستندی زید مخو  هایخانتحت سلطه   از  تیمور 
ت   یتیشخص  یاهیژگیوبرخاست.   بدنی،  موری برجسته  و    )قدرت  تهور  رسا،  صدای 

رهبری،  شجاعت، نظامی،  قدرت  ایدهسنگدل  نبوغ  شخصیت  به  او  که  سخاوت(  و  ل آی 
  انی در م موری ت  ت ی موقع یِر ی گباعث اوج کرد،بدل می مطابق با »سنت قهرمانی چادرنشینی« 

  به  مغول طایفه با  نخست» و آنها را تحت زعامت وی قرار داد.  شد  قبیله خود و دیگر قبایل
  ی از نبردها  یبی رک . ت« بستد  زنی   به   را  قوم  آن  خان   قمرالدین   دختر  و   شد  یار  مدارا  و  رفق
قبایلی    ائتالفو    ن ی سنگ  امیران  نظر  ازدواج و جلب  تقواز طریق  و    او  تی موقع  تی باعث 

نیرویی مهاجم متشکل از قبایل ترک و مغول توسط  -5:  2536عربشاه،  )ابن   شد  تشکیل 
به مانند الگوی چنگیزی او نیز نیروی گردآمده از    .(98-93و    55-52:  1379، رویمر،  22

سرزمین  به  معطوف  را  کردقبایل  همجوار  آغازِهای  از  قبل  به    .  قوریلتایی  تهاجمی  هر 
می راه  به  مغول  شاهان  نظر  سبک  جلب  و  رهبری  تحکیم  اوضاع،  بررسی  به  و  انداخت 

  ،تیمور  (. فتوحات203ِ:  1362، لمبتون،  90:  1379)رویمر،    پرداختامیران همراه خود می
فرجامِ در  وقتی  و  برگرفت  در  را  عظیمی  رسید  گستره  شامات  به  خود  ابن  فتوحات   ،

ده بر بینش  ی زنتأییداو را همچون    ،خلدون در دیداری که ذکر آن در بخش پیشین آمد
 تاریخی خود ذکر کرد.

شده در مقطع مابین زوال  تأسیسهای  ترین دولتقویونلوها نیز به عنوان یکی از بزرگآق
یک نیز  صفویه  ظهور  تا  عثما  تیموریان  رهبری  حول  که  بودند  قبایلی  ن  »کنفدراسیون« 

نایم به فاتحان پیروز  )قراعثمان( گردآمدند. آنها که طبق عادت قبایلی برای کسب غ  بیگ
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لشکرکمی جریان  در  وی  شیپیوستند،  به  عثمانیان  با  وی  نبرد  و  آناتولی  در  تیمور  های 
قویونلوها  ر آقتیمور در ازای خدمات قراعثمان را به عنوان رهب   ،پیوستند. بعد از پیروزی

عالوه بر اعطای اقطاعاتی به او منصب امیری داد. زوال تیموریان به    ت وبه رسمیت شناخ
محدوده حکومتی خود را گسترش    وی اجازه داد تا با لشکرکشی و غلبه بر دیگر قبایل،

  .(Woods, 1999: 11-14) کند تأسیس داده و حکومت شکننده خاندان خود را 

ایلی و از جهاتی دارای منطق ویژه های قب صفویان از جهاتی در ادامه سنت دولت  تأسیس
دولت میان  را  در  دولت  این  که  نیرویی  است.  ایران  اسالم  از  پس  کرد    تأسیسهای 

محوریتِ  بود.  ایلی  مریدان  قدرت  با  صوفی  غالیانه  جنبش  یک  ترکیب  این    محصول 
مندی بود که در چرخشی شگرف شمشیر به  قبایلی بلکه با شیوخ فره  جریان نه با رهبریِ

گرفته و مدعی ترکیب سلطنت معنوی و دنیوی در خود بودند. ترکیب قدرت دینی  دست 
می شبیه  فاطمی  خاندان  و  عباسی  خاندان  به  را  آنها  دنیوی،  کهو  موقعیت    کرد  و  اعتبار 

مدعیات دینی و عرفانی کسب کرده بودند. اما این رهبران صوفی نیز برای    خود را بر پایه
تند جز به سپاهیان ایلی متکی باشند. این خاندان توانستند  توانساستقرار سلطنت خود نمی

نیز وعده غنایم   و  باورهای تشیع غالیانه  قزلباش«   میعظ  ی»سپاهحول  حول خود    از مردم 
، برای گزارش قبایل و طوایف قزلباش رک 434-433:  1380،  4گردآورند )خواندمیر، ج

ادامه سنت خانقاه اردبیل برای خود  (.  شاه اسماعیل صفوی که در  1361مولف ناشناخته،  
یای پادشاهی از گیالن خروج کرد  قائل بود برای تحقق بخشیدن به رؤ  سرشتی نیمه الهی
آذربایجان در  مر»  و  صوف   دانیطوائف  و  معتقدان  از    بیقر   میقد  ه ی و  کس  هزار  هفت 

صوف و  قاجار  و  افشار  و  ذوالقدرلو  و  روملو  و  تکلو  و  شاملو   و  و قراجه  هی استاجلو  داغ 
سپا  رهمی غ سلطنت  آمدند« آ   هدربارگاه  روملو،   392:  1363)قزوینی،    ن حضرت جمع   ،

ایران« عزم کرد،»از گی   (. وقتی اسماعیل61-63:  1357 به قصد تسخیر  مانند سایر   الن  به 
ملوک تعدادمقاطع  داشتند که حدود    ی الطوایفی  وجود  رقیب  و  مدعی  محلی  حکومت 

داشتن   13 اختیار  در  را  همگی  والیت  طرد.  س  مصالحه  ایجنگ    قیاز  حکومت    طرهی به 
(. اتکای خاندان صفوی در  87:  1357، روملو،  184-181:  1397)منجم یزدی،    درآمدند

هم قبایل  سران  که  شد  باعث  سلطنت  ضمن  استقرار  حکومت  شرکای  عنوان  به  پیمان 
و سلطانی« »منصب جلیل  اقطاعات وسیع  دریافتِ خانی  اختص   القدر  به خود  دهندرا    اص 

 (.  8: 1361 )مولف ناشناخته،
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پایان  در  کردند  حکومت  همجوار  نواحی  و  ایران  بر  طوالنی  مدتی  برای  که  صفویان 
از شورش انبوهی  با  از  دوران اوج خود  بودند. یکی  ایلی و غیرایلی روبرو  نواحی  ها در 

امور محلی  دار  آمد که قبایل پشتون غلزایی در آن سررشتهمدعیان از ناحیه قندهار برمی
درگیری در  اعزامی    که  هاییبود.  حاکمان  ستم  مذهبی،  رواداری  کاهش  آن  محرک 

غلزایی بود،  ایلی  سران  سرکشی  و  بر  مرکز  محمود  فرزندش  و  میرویس  محوریت  با  ها 
افغانان وقتی با وعده   سرکشیِ  دولت مرکزی در مقابلِ  واکنِش  صفویان شوریدند. سستیِ 

هل سنت دایر بر جهاد با رافضیان همراه شد، نیروی جدیدی  غنایم و فتاوی دینی علمای ا
یکی    تأسیس متشکل از قبایل افغان و بلوچ شکل گرفت که فرجام آن سقوط اصفهان و  

ولی  به واسطه سستی درونی    زبان در فالت ایران شد.های ایلی غیرترکاز معدود دولت
پادشاهی به    تأسیسموفقیتی در    بلوچ و ناتوانی در تحکیم فتوحات ـ    ائتالف قبایلی افغان

 (.1365 )فلور، دست نیاوردند
دورانِ  75فاصله   قاجاریه  استقرار  تا  صفویان  سقوط  رهبران    ساله  اقسام  و  انواع  برآمدن 

پادشاهی   ایران  در  لر  و  ترک  قبایل  اتکای  به  کوشیدند  که  بود  سلطنت  مدعی  قبایلی 
فاتحی  برجسته  (.88-87:  1367)الیارد،    کنند  تأسیس  او  بود.  نادرشاه  مدعیان  این  ترین 

ایلیاتی  ای »در سنت تیمور« بود که به عنوان رهبری با سیره  بزرگ و نابغه نظامی برجسته
از   متشکل  ایلی  سپاه  یک  انسجام  حفظ  و  دادن  شکل  با  خود  الگوی  مانند  به  توانست 

بگروه  قومی،  مختلف  رؤهای  فاتحان  ا  آخرین  از  یکی  به  صفویان  پادشاهی  اعاده  یای 
نادر از طایفه قرخلوی ایل    .(Tuker, 2006: 70-75)  بزرگ آسیای پیشامدرن بدل شود

ری آشفته که به قول صاحب  ر قبایل قزلباش بود. در روزگاافشار برخاسته بود که در شما 
نادریجهانگشا  قو  ی  از گر  یدست   ی»هرجا  فراز  یخودسر  بانیسر  برآورده«   یو گردن 

هم رساند و بدل به  نادر در نبرد با قبایل ترکمان، کرد و ازبک شهرتی در خراسان به  ،بود
گروهآهن  جذب  برای  شد،ربایی  پیرامونی  باقا  فی»طوا  های  و  اکراد  و    التیا  یفشار 

  ی نواح  ر یبر سا  طرهی جز و کالت را به حوزه خود درآورد« و به قصد سو دره  وردی سکنه اب
 (. 30-26: 1341)استرآبادی،  کرد تأسیس )ناپایدار( خود را  و پادشاهیاقدام 

او مجدداً از  آنان احمدخان    پس  از  اکناف سربرآوردند. یکی  اطراف و  از  ایلی  مدعیان 
نادر  ابد از  از شکست  بعد  ابدالی  قبیله  بود.  نالی  اطراف  و   شابور ی به  بودند  کوچانده شده 

همراه   با  و  بازگشت  خود  قبیله  موطن  به  نادر  قتل  با  بود.  حاضر  نادر  سپاه  در  احمدخان 
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پی   قبایل دیگر در  برآمد  کردن  اقدام 19-9:  2001)جامی،تأسیس سلطنت  این  (. فرجام 
افغانستان  تأسیس  چهارلنگ   پادشاهی  علیمردان  دیگر  مدعیان  بود.  ابدالیان    توسط 

ابوالفتح کریم)بختیاری(،  بختیاری،  و  خان  زند  قاجارمحمدحسن خان  عنوان    خان  به 
اعاده کنند.  رهبرانی در رأ س قبایل بختیاری، زند و قاجار کوشیدند تا قدرت صفویه را 

خان زند بود که توانست با شکست رقبای خود یکی از  کریم  ، این نبردهای مدعیان  پیروزِ
کند. ایل زند    تأسیسهای برآمده از قبایل لک و لر را در ایران بعد از اسالم  معدود دولت

  در   خود  اصلی  اقامت  محل  به  خانکه توسط نادر به خراسان تبعید شده بود توسط کریم
به  مالیر  نواحی کریم  این   بازگشتند.    همگی»  و  رسید  ریاست  به   خود  ایل  در  خانسبب 
  سایر  و   منصور  فرقه   آن  سرخیالن   و  سرداران  و  مذکور   طایفه  افاخم   و  مزبور   سلسله  اعاظم 

  در  خان   کریم  محمد  شهامت  آواز ...    گذاردند  فرمانش   طوق   بر  گردن   دور  و  نزدیک
  خدمت  به   حواشی   و  حوالی  اویماقات   و  ایالت   از  بعضی   ...   گردید  منتشر  اکناف   و  اطراف

)نامی    « دریافتند  را  مالزمتش   سعادت  نواحی  آن  مردم  از  بسیاری  و  شتافتند  حضرت  آن
(. در نبردهایی که با مدعیان بختیاری و قاجاری داشت موفق شد تا  7-6:  1363اصفهانی،  

با ترکیبی از کیاست، جنگاوری، جلب متحدان نیرومندتر و البته شانس بر آنان پیروز شود  
 در ناحیه جنوبی ایران مستقر سازد.   و پادشاهی خود را
  رؤسایرا محمد حسن میرزا قاجار برداشت که    تأسیس دولت قاجاریگام نخست برای  

باش ایل قاجار و از امرای مدعی قدرت در مقطع بعد از نادرشاه بود. محمد شاخه آشاقی
قاجارها را    ه بر مخالفان خود،نادر به ایل خود بازگشت و بعد از غلبحسن خان با مرگ  

متحد و »ترک و تاجیک« را به سپاه خود افزود و بعد از فتح گیالن به عنوان رقیب کریم  
(. ولی در نبرد با خان زند شکست خورد و  28-25: 1363)نامی اصفهانی،    خان سربرآورد

با مرگ کریم زندیه،  کشته شد.  خاندان  و آشفتگی  قاجار  خان  محمد حسن خان  فرزند 
آق خیعنی  محمد  آاا  سربرآورد.  قدرت  مدعی  عنوان  به  عنوان    قان  به  که  محمدخان 

بود زند  دربار  در    قوانلوها،   بیگلو،جهان  چون  طوایفی  بازگشت  مازندران  به  گروگان 
یموت، ترکمانان  افشارها،  قراگوزلوهاشقاقی  دوانلوها،  و    و   برداشتند  اطاعت  میزان»  ها 

مازندران و سایر نواحی نیمه شمالی    بر  . ابتدا« گذاشتند  خسروی  رکاب  در   گروی  و   مالز
شد. عماًل  مسلط  که  نبردهایی  در  بود.  زندیان  با  او  اصلی  درگیری  لشکر    ولی  نبرد  به 

ایالت ترک و لر بدل شده بود زندیان طی چند نبرد شکست خوردند و بعد از کشتاری  



 377 |   یحجت کاظم

در یک   .(46-28:  1370)اعتضادالسطنه،    »کاله کیقباد بر سر نهاد«   بزرگ آقا محمد خان
پیمان نشان ایالت هم  رؤسایها آغامحمد خان در کنار  نقاشی کشیده شده بعد از پیروزی

می که  داده  منطق  تأکیدشد  و  ایلیاتی  سرشت  بر  بود  تأسیس ی  قاجاری  )شیل،    دولت 
1368  :56.)   

ایلی   فتوحات  جریان  در  ساری  و  جاری  لشگرعنصر  بود.  عیار  تمام  خشونتی   اعمال 
  تاالن  یعنی خود  دیرینه  پیشه و کهنه کار به دست » فتح جریان تهاجم و در  قبایلی مهاجمان

: چهل و سه( و »مراسم قتل و غارت« را به  1372،  1)حافظ ابرو، ج  گشادندبرمی  « غارت   و
به قول مشهور عطامک جوینی    (.541:  1378)تتوی و قزوینی،    آوردندتمامه به جای می

ایلی     و  کندندمی  و  کشتندمی  و  زدندمی  برافروختند،  بیداد  و  کین   آتش »فاتحان 
ترکی 45:  1346)شیرازی،    « سوختند می تهاجمات  سنت  از-(.  همواره  »سیاست    مغولی 

تنبیه    کشی«سخت و  انداختن  به هراس  برای  استراتژی  عنوان یک  به  »سیاست جمعی«  و 
، 1397) منجم یزدی،  بردطره درآوردن مدعیان دیگر بهره میجم و به سی جوامع تحت تها 

رویمر،  181 سیاست  (. 100:  1379،  این  ظهورِ  ،با  ابتدای  در  فاتحِ  گرچه  قاهر    یک 
پیشرفت کارِ  ، گرفتهای صورت میمقاومت با  صاحب    های محلیِقدرت  اغلبِ  او  ولی 

ف  مناطق مختلف  یا مصالحهاقتدار در  از طریق جنگ  ایران  بستان الت  بده و  بر  مبتنی    ای 
آمدند. شهریان )اعالم اطاعت در مقابل حفظ قدرت محلی( به زیر اقتدار مرکزی در می

نیز آموخته بودند که در مقابل مهاجمان مقاومتی از خود نشان ندهند، به غالب تن دهند و  
را   خود  مجموعبقای  در  کنند.  زندگی   ،حفظ  زوال  با  آتش  و  خون  سراسر  دوران  این 

روستایی،  و  این    شهری  فرجام  بود.  همراه  کاهش جمعیت  و  قحطی  بزرگ،  کشتارهای 
توان  صورتی اولیه و ناپایدار از دولت بود که می  تأسیس»جهانگیری« و    ماجرا پایان عصر

عبور    گذاری بود که راوندی از  آن به  دآن را »دولت قبایلی« خواند. تثبیت دولت نیازمن 
بحث در مورد   (.126:  1385)رواندی،    کند»جهانداری« تعبیر می  »جهانگیری« به  از عصر

دولت    تأسیس زیر الگو و فرایند کلی    در شکلِ  شود. این گذار به مجالی دیگر موکول می
 . دولت مدرن استخراج شده است تأسیسدر فاصله قرن پنجم هجری تا آستانه  
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 : فرایند تأسیس دولت قبایلی 1شکل

 

 گیرینتیجه
میان مباحث نظری و تاریخی    مؤثرتلفیقی    شناسان تاریخی تالش دارند تا از رهگذرِجامعه

از صرف روایت تاریخی فراتر رفته و الگوهای بنیادین و عمومی نهفته در پس روندهای  
تحققِ الزمه  کنند.  استخراج  را  ب   تاریخی  هدفی  نظری  هم  کارگیریِهچنین  مفاهیم  زمان 

برای   اول  دست  منابع  از  برگرفته  شواهد  و  سو  یک  از  تاریخی  واقعیت  با  منطبق 
الگوی  مستند از  بحث  در  است.  نظری  مدعیات  ایرانِ  تأسیِسسازی  در  ماقبل    دولت 
دو رویکرد اصلی مسلط یعنی نظریه استبداد شرقی و نظریه ارتدکس مارکسیستی    ،مدرن

  تأکید  ،اند. یافته اصلی مقاله حاضرچنین هدفی از کارایی الزم برخوردار نبوده  در تحققِ
دولت ایرانی    تأسیس دهای مورد نقد، درک منطق  بر این موضوع بود که برخالف رویکر

و   ایلی  نیروهای  به  دادن  محوریت  نیازمند  پهلوی  دولت  ابتدای  تا  پنجم  قرن  فاصله  در 
پایدار میان کوچ برخی از    ،این ستیزه بزرگ  باشد. از متِننشینان و یکجانشینان میستیزه 

میانِ در  فرهمند  رهبرانی  واسطه ظهور  به  موفق    قبایل  به  آنها  دادن  تا ضمن شکل  شدند 

ظهور رهبر قبایلی 
برجسته با 

ویژگیهایی چون 
نسب برجسته، 

شجاعت،خشونت، 
جوانمردی، 

شهرت به تایید 
الهی، توان 

سازماندهی نظامی

از میان برداشتن 
و رقبای قبایلی

متحد کردن 
قبایل از رهگذر 
ترکیبی از غلبه، 
ائتالف و وعده 

شکل گی)غنایم
ری عصبیت 

(بزرگ

عبور از نگرش 
محدود چپاولگری و 
معطوف کردن توان 

د جنگاوی قبایل متح
به سوی جوامع 
متمدن با وعده 
، دستیابی به برتری
غنایم و افتخار

آغاز تهاجمات قبایل 
متحد علیه جوامع 

یکجانشین، به اطاعت 
واداشتن قبایل مدعی، از
میان بردن حکومت های 

پراکنده محلی از 
رهگذر خشونت و 

در مراحل)ویرانی بسیار 
و تسلیم و اطاعت( اولیه
(در مراحل بعدی)

توقف نسبی فرایند 
فتوحات، تاسیس 
صورت اولیه و 

ابتدایی دولت قبایلی 
توسط خاندان حاکم، 

، مناصب)تقسیم غنایم
در میان ...(زمین و

اعضای خاندان و 
ایالت موتلف



 379 |   یحجت کاظم

غنیمتی موقت قبایلی فراتر رفته و عصبیت و  -ائتالفی از قبایل جنگاور، از نگرش غارتی 
های وسیع فالت ایران، سیطره بر یکجانشینان و  جنگاوری خود را معطوف به فتح سرزمین 

. در  های محلی نمایندها و حکومتبه اطاعت واداشتن قبایل مدعی و از میان بردن امارت
میان از طریق جنگ واین  نواحی  برخی  و   ،  بده  از طریق مصالحه و  برخی دیگر  غلبه و 

دولت    تأسیس گرفتند. فرجام این اقدام  بستان دو طرفه در زیر سیطره خاندان فاتح قرار می
خاندان غن توسط  تقسیم  با  که  بود  قبایلی  برجسته  قبایل  های  و  خاندان  اعضای  میان  ایم 

 تلف همراه بود. مؤ
این وحدتِ   روندِ   البته  در  بی  ،دولت   تأسیِس  کلی  معنای  به  تفاوتنباید  به  های  توجهی 

با صفویان شیعی متفاوت    سنی قطعاً   های ایرانی در این دوره باشد. سلجوقیانِمیان دولت
دینیِ مدعای  و  خان  رهبرانِ  بودند  از  متفاوت  را  آنها  شمن صفوی  مغول های  پرست 

همانمی ولی  یک  طور  کرد.  تنوعات  این  پس  در  شد  آورده  تاریخی  مباحث  در  که 
یکی از خصوصیاتی    تأسیسالگوی عمومی قابل شناسایی است. همین وحدت در الگوی  

دولت که  دولتاست  از  بنیادین  نحوی  به  را  دوره  این  خودهای  از  پیش  سنتی    های 
دولت)دولت خالفت،  دولت  باستانی،  دهای  و  ایرانی(  پرده  میان  عصر  مدرن  های  ولت 

می تجربهمتمایز  آن  در  چراکه  کارگزار    ، هاسازد؛  دیگر  قالبی  در  و  دیگر  بازیگرانی 
 دولت شدند. تأسیس 

شمار قبایل  بی  طور که در میان انبوهِ نکته دیگری نیز در این میان شایان توجه است. همان
ترک، طوایف  تعد  و  تنها  لزگی  و  عرب  فارس،  کرد،  لک،  لر،  پشتون،  کرد،  اد  مغول، 

نگرشِ از  توانستند  سرزمین   محدودی  فتح  و  رفته  فراتر  چپاولگرانه  و  محدود  وسیع  های 
میانِ   تأسیس در  دهند؛  قرار  خود  آماج  را  از    دولت  توانستند  برخی  تنها  نیز  فاتح  قبایل 

ابتداییِ و  اولیه  محورِتأسیس  دولتِ  صورت  بر  دولت  شده  و  رفته  فراتر  هایی  فتوحات 
به مرحله تثبیت که    تأسیس ان و ثبات برقرار سازند. گذار از مرحله  پایدار و دارای سازم

به» رواندی   »جهانگیری«  از  به گذار  آن  میاز  یاد  نیازمندِجهانداری«  آوردنِ  کند،    فراهم 
گذاری از    شد. این تحول نیازمندِقبایلی یافت نمی  فاتحانِ  ملزوماتی بود که در خورجیِن

قبایل    جوالنِ  های جدید در امر حکمرانی، محدود ساختِننگرش  های قبایلی، اتخاذِسنت
گرفتِن خدمت  به  باثبات،  نظامی  ساختار  به  دادن  شکل  قبایلی،  سران    دیوانساالرانِ   و 

آمیز با جامعه مغلوب  کارآزموده، برقراری پیوند دین و دولت و ایجاد مناسباتی مسالمت
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 ی و لوازم بزرگ  طیشرا  بر حسب فراهم آوردنِ  رانیمختلف بعد از اسالم ا  یهادولتبود.  
بودند  گریکدیبا   حسبِ.  متفاوت  شرا  ن یا  دی تمه  بر  و  برخ  طیلوازم  که    یبود 

پا  یهایامپراتور و  دادند،  یدار یبزرگ  گروه  شکل  آنکه  تحک  گرید  یحال  به    میقادر 
بزرگ و  نشده  کردند،  ی اندک  ی خود  کنترل    یترکوچک  یها ن یسرزم  آشکار  تحت 

های  خاندان ،آن ی هانمونه نیترداشتند و رشته قدرت آنها به سرعت از هم گسست. موفق
تحققِ  فاتحی به  موفق  که  ا  زان ی م  نیشتری ب   بودند  نت   نیاز  در  و  شدند    ، جهیلوازم 

کردند که عظمت و شکوه    تأسیس را    انیو صفو  انی چون سلجوق   یبزرگ   یهایامپراتور
  یکمتر  تی موفق   گرید  یها پس از اسالم شهره است. نمونه  یرانیا  یهادولت  انی آنان در م

ناموفق آنهانمونه  ن یترداشتند.  اساساً  ییها  که  ابتدا  بودند  مرحله  از  عبور  به    ییِ موفق 
تثب   تأسیس  مرحله  به  نشدند.   تی دولت  صدرِ  دولت  نمونه  در  ناموفقاین  های  نافغا  ،های 
دولتِ  غلزاییِ در  که  داشتند  قرار  اصفهان  از    فاتح  عبور  برای  قابلیتی  خود  مستجعل 

گروهی چپاولگر نشان ندادند و از جمله به فتوای مفتی خود دفاتر دیوانی صفوی را در  
نمونه انداختند.  ایلیِزایندرود  فاتحان  زمینه  های  فراهم آوردن  از جهت  های گذار  دیگر 

به ایده»جهانداری«   از»جهانگیری«  نمونه  دو  این  مابین  داشت آوضعیتی  و  ل  توصیف  ند. 
اول  تحلیلِ گام  از  دومتأسیس »  عبور  گام  به  دنبال شود.    «  دیگر  مجالی  در  باید  »تثبیت« 

 شود. شرح مبسوط این موضوع به فرصتی دیگر موکول می
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 روشنگری در محاق. ترجمه حسن افشار. تهران: مرکز  ،(1398) استار، استیون فردریک
جهانگشای نادری.  به اهتمام سید عبداهلل انوار. تهران:    ،(1341)  استرآبادی، میرزا مهدی خان

 انجمن آثار ملی
ایران در قرون نخستین اسالمی. ترجمه عبدالجواد فالطوری. تهران:    ،(1377)  اشپولر، برتولد 

 علمی و فرهنگی  
ابراهیماصطخری ابواسحق  تهران:  ،  (1340)  ،  افشار.  ایرج  کوشش  به  الممالک.  و  المسالک 

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب  
میرزا علیقلی  کیان  ،(1370)  اعتضادالسلطنه،  جمشید  اهتمام  به  التواریخ.  تهران:  اکسیر  فر. 

 ویسمن 
 ن: زوار ترجمه علی اصغر سعیدی. تهرا (.1907-1906)  ایران امروز، (1362) اوین، اوژن

. ترجمه کریم کشاورز. تهران: موسسه مطالعات  1نامه. جترکستان  ،(1352)  بارتولد، والدیمیر
 و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

والدیمیر تهران:    ،(1372)  بارتولد،  سردادور.  حمزه  ترجمه  ایران.  تاریخی  جغرافیای  تذکره 
 توس
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  فر. مشهد. آستان قدس رضوی.لطانیسفرنامه بارنز. ترجمه حسن س ، (1366) بارنز، الکس
امیلی نوشته،  (1381)  برتشنایدر،  در  ماورالنهر  و  سدهایران  مغولی  و  چینی  میانه.های   های 

 . بنیاد موقوفات افشار تهران: زاده.ترجمه هاشم رجب 

 . شناسی. ترجمه رضا فاضل. تهران: ثالث دعوت به جامعه، (1393) برگر، پیتر
 الشعرا بهار. تهران: زوار  . به تصحیح ملک2 لدج تاریخ بلعمی. ،(1353) بلعمی، ابوعلی
 توس  تهران: هشت مقاله در تاریخ ایران. ،(1352) بیانی، شیرین

 هرمس تهران: تصحیح علی اکبر فیاض، تاریخ بیهقی، ،(1387) بیهقی، ابوالفضل
هنری ایران،  (،1348)  پاتینجر،  از  قسمتی  و  بلوچستان  گودرزی،ترجم  سفرنامه  شاهپور    ه 

 تهران: دهخدا
دیگران و  م  ایران،  (،1357)  پاولویچ،  مشروطه  انقالب  درباره  مقاله  هوشیار،   سه  م   ترجمه 

 تهران:کتابهای جیبی  
تهران:    مبانی جغرافیایی تاریخ اسالم، ترجمه عبداهلل ناصری طاهری،  (،1390)  پالنهول، ژاویه

 پژوهشکده تاریخ اسالم
ریچارد شاهسون  (،1384)  تاپر،  اجتماعی  و  سیاسی  اسدی،تاریخ  حسن  مغان،ترجمه    های 

 اختران   تهران:
قزوینی، آصف خان و  احمد  قاضی  داود،  (،1378)  تتوی،  آل  علی  تصحیح  به  الفی،   تاریخ 

 تهران: فکرروز 
تاریخ تمدن: تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر، ترجمه    ،(1362)  توینبی، آرنولد

 آژند،تهران: مولی  یعقوب 
الحسینی محمود  احمدشاهی،2001)  جامی،  تاریخ  پیشاور،    (،  همایون،  سرور  تعلیقات 

 کتابخانه دهکی نعلبندی 

 نی   تهران: ، تصحیح سید کمال حاج سید جوادی،1لدج زبده التواریخ،  (،1372) حافظ ابرو
 امیرکبیر   تهران: کالم،ترجمه فرید جواهر  تاریخ مردمان عرب، (،1384) حورانی، آلبرت

غیاث بن  محمد  حبیب 1380)  الدینخواندمیر،  افرادالبشر،(،  اخبار  فی  به    ،4لد  ج  السیر 
 خیام  تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران:

پیترو) شجاع1370دالواله،  ترجمه  واله،  دال  پیترو  سفرنامه  شفا،(،  و    تهران:  الدین  علمی 
 فرهنگی  
 تهران: آگاه  اللهی بهاروند،راولینسون، ترجمه سکندر امان (، سفرنامه1362) راولینسون، هنری
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سلیمان بن  علی  بن  محمد  السرور،  ،(1385)  راوندی،  آیة  و  الصدور  محمد    راحة  تصحیح 
 اساطیر  تهران: اقبال،

مهمان2535)  اهللروزبهان خنجی، فضل منوچهر ستوده،(،  اهتمام  به  بخارا،  بنگاه    تهران:  نامه 
 ترجمه و نشر کتاب  

 . بابک تهران: (، احسن التواریخ، تصحیح عبدالحسین نوایی،1357)  روملو، حسن بیگ
روبرت  هانس  ایران،  (،1379)  رویمر،  در  ترجمه    در  تیمور  تیموریان(،  ایران)دوره  تاریخ 

 .جامی تهران: یعقوب آژند،
 )کشمکش با قدرتها(، تهران ، امیرکبیر   (، تاریخ مردم ایران1367) کوب، عبدالحسینزرین

، شرف تاریخ وصاف،  ، (1346)  الدینشیرازی  آیتی،  تحریر  عبدالمحمد  قلم  بنیاد    به  تهران: 
 فرهنگ ایران 

 نشر نو  تهران: (، سفرنامه لیدی شیل،ترجمه حسین ابوترابیان،1368) شیل، لیدی مری
 عی،تهران: ثالث،خلدون و علوم اجتما (، ابن1391) ، سید جوادطباطبائی

جریر بن  محمد  الملوک،1375)  طبری،  و  الرسل  تاریخ  پاینده،   ،5  لدج   (،  ابولقاسم    ترجمه 
 تهران: اساطیر 
(، سیاست نامه، تصحیح محمد قزوینی و مرتضی مدرسی 1344)  الملکطوسی، خواجه نظام

  .زوار تهران: چهاردهی،
( ظهیرالدین  نیشابوری،  تصحی،  (1332ظهیری  و  سلجوقنامه،  افشار  ابراهیم  میرزا  ح 

 .کالله خاور محمدرمضانی ،تهران:
 :. تهرانیمهدمحمد آل   دی ها. ترجمه سها و روشواژه  خ؛یمفهوم تار  ،(1400)  عبداهلل  ،یعرو

 اختران 
صادق) موسسه 1382عظیمی،  تهران:  اصطالح،  و  حکمت  مثل،  هزار  بیست  فرهنگ   ،)

 .مطالعات اسالمی دانشگاه مگ گیل
بنگاه    تهران:  ترجمه محمود محمودی،  (، بخارا دستاورد قرون وسطی،1348)  ریچادرفرای،  

 ترجمه و نشر کتاب، 
 . زاده، تهران: سروشترجمه هاشم رجب  ،(، عصر زرین فرهنگ ایران1363رد )فرای، ریچا

ریچارد نیا،1386)  فرای،  رجب  مسعود  ایران،ترجمه  باستانی  میراث  و    (،  علمی  تهران: 
 . فرهنگی

اوژنفالن ایران،2536)  دن،  به  فالندن  اوژن  سفرنامه  نورصادقی،   (،  حسین  تهران:    ترجمه 
 . اشراقی
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افغان محمود  برآمدن  صفویان،  برافتادن  ویلم،  ترجمه   فلور،  هلندی(،   شاهدان  )روایت 
 تهران: توس  ابولقاسم سری،

استوارت) مونت  نژاد  (،1376الفنستون،  فرهنگ،  جای،  گزارش    افغانان،  کابل(، )  سلطنت 
 . ترجمه محمد اّصف فکرت، مشهد: اّستان قدس رضوی

شکننده:1380جان)  فوران، مقاومت  تدین،   (،  احمد  ترجمه  ایران،  اجتماعی  تحوالت  تاریخ 
   .تهران: رسا

  دخت نفیسی،ترجمه سعید نفیسی و نوشین  (، ابن خلدون و تیمورلنگ،1330)  فیشل، والتر 
 . تهران: زوار
 . انتشارات بنیاد و گویا تهران: التواریخ،(، لب 1363) عبدالطیفقزوینی، یحیی بن 

 . تهران: ققنوس تصحیح محمد نخجوانی، ( دیوان حکیم قطران تبریزی،1362) قطران تبریزی
. شامدرنیپ  رانیدولت و جامعه در ا  ت ی و ماه  یشرقاستبداد    یةنظر(.  1399)  کاظمی، حجت 

 .زمستان – زییپا .15دوره . 28شماره فصلنامه پژوهش سیاست نظری.  
ی.  سنت  رانیجامعه و دولت در ا  ت یو ماه  یستیمارکس   ینگارخیتار(.  1400)  کاظمی، حجت 

 .اسفند. 4 ی اپیشماره پ - 4، شماره  51دوره 
 . های انقالب ایران. ترجمه عبدالرحیم گواهی. تهران: قلمریشه ،(1369) کدی، نیکی

جهانگیرکوورجی پژوهش1371)  کویاجی،  دوستخواه، (،  جلیل  شاهنامه،گزارش  در    هایی 
 .رودتهران: زنده

 .نابی تهران: االخبار،(، تاریخ گردیزی یا زین1327) گردیزی، ابوسعید
ایرام اسالمی،ج1376)  الپیدوس،  جوامع  تاریخ  بختیاری1(،  علی  ترجمه  تهران:  ،  زاده، 
 .اطالعات

اوست هنریالیارد،  ایران،1367)  ن  در  اولیه  ماجراهای  یا  الیارد  سفرنامه  مهراب   (،  ترجمه 
 .تهران: وحید امیری،

)مجموعه    ایالت و عشایر  ترجمه علی تبریزی، در:  (، تاریخ ایالت ایران،1362)  لمبتون، آن
 مقاالت(، تهران: آگاه، 

 . نی آژند، تهران:ترجمه یعقوب  های میانه،تداوم و تحول در سده (،1372) لمبتون، آن
(،  مالک و زارع در ایران،ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشارات آموزش  1362)  لمیتون، آن

 . انقالب اسالمی
(، خاورمیانه: دو هزار سال تاریخ از مسیحیت تا امروز، ترجمه حسن  1396)  لوئیس، برنارد 

 . کامشاد، تهران: نی
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فخرالدین  فخرالد1927)  مبارکشاه،  تاریخ  روس، (،  دنیسون  ادوارد  تصحیح  مبارکشاه،    ین 
 . نابی  لندن،

(، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به  1375)  محمدی مالیری، محمد
 . )دل ایرانشهر(، تهران: توس بخش اول ،1لد ج عصر اسالمی،

چند گفتار در  در ایران،ای به جغرافیای تاریخ اشاره (، ایران در آسیا:1371)  مسکوب، شاهرخ
 . تهران: انتشارات چشم و چراغ فرهنگ ایران،

 .(، ارمغان مور)جستاری در شاهنامه(، تهران: نشرنی1384) مسکوب، شاهرخ
)  مشیزی سعید  میرمحمد  ابراهیم 1369)بردسیری(،  محمد  تحشیه  کرمان،  صفویه  تذکره   )

 .باستانی پاریزی،تهران: علم
کمال یزدی،  التواریخ،(،  1397)  منجم  راونجی،  زبده  مهدوی  غالمرضا   تهران:   تصحیح 

 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
قاضی) سراج،  ناصری،1342منهاج  طبقات  قندهاری،   ،1لدج  (،  حبیبی  عبدالحی  کوشش   به 

  .پوهنی مطبعه کابل،

 .(، تاریخ قزلباشان، به اهتمام میرهاشم محدث، تهران: بهنام1361) مولف ناشناخته
  .معین تهران: الشعرا بهار،(، تاریخ سیستان، تصحیح ملک1381) تهمولف ناشناخ

 . تهران: دانشگاه تهران ترجمه شیرین بیانی، (، تاریخ سری مغوالن،1382مولف ناشناخته)
اشعار،ج1357)  ناصرخسرو دیوان  موسسه  1لد  (  محقق،  مهدی  و  مینوی  مجتبی  اهتمام  به   ،

 .گیل مطالعات اسالمی دانشگاه مگ
 با مقدمه سعید نفیسی، (، تاریخ گیتی گشا در تاریخ زندیه،1363نامی اصفهانی، محمد صادق)

 . تهران: اقبال
عمر بن  احمد  سمرقندی،  عروضی  و  1346)  نظامی  قزوینی  محمد  تصحیح  چهارمقاله،   ،)

 . تهران: ابن سینا محمد معین،
استیفن) تاریخ  1396هامفریز،  در  پژوهش  برای  چارچوبی  جواد  (،  اسالم،ترجمه 

 . مرشدلو،تهران:پژوهشکده تاریخ اسالم
 . طهوری تهران: به کوشش علی حصوری، (، سفارت نامه خوارزم،1385)  هدایت، رضاقلی

، تصحیح محمد روشن و مصطفی 2لدج  التواریخ،(، جامع1373) اهللهمدانی، رشیدالدین فضل 
 . البرز تهران: موسوی،

آرمینیوس زندگ 1372)  وامبری،  آریا،(،  حسن  محمد  ترجمه  وامبری،  سفرهای  و  تهران:   ی 
 . علمی و فرهنگی
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 .هرمس ترجمه احمد تدین، تهران: قدرت و جامعه، دین، (،1387) وبر، ماکس

شرف علییزدی،  الهداد،1لدج  ظفرنامه،  (،1887)  الدین  محمد  مولوی  تصحیح    کلکته،  ، 
 بپتیست مشن پریس 

بنگاه ترجمه و   تهران:  ترجمه محمد ابراهیم آیتی.  .البلدان  (.250)  یعقوبی، احمد بن اسحاق
 نشر کتاب 
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