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داشههاند؛ تا آنجا که برخر حششان جا لۀ عشایری و نظام ایلر را یکر از

وانع شکلگیری جا لته و دودتت تدرن در ایتران دانستههانتد .تتا ل تل از

تشکیل ارتف نظّم ،ساخت ارتفهای ایران عمدتاً بهوسیلۀ عشتایر تتی ین
رشد .عشایر بدان س ب که گروهتر دائمتاً ستلب بودنتد ،بتهرغتم ل تول

ت لیّت از رکز و شا  ،عا تل هتم تجزیتۀ لتدرت سیاستر رکتز بتهشتمار

رآ دند .در این پژوهف ،ا با اسهفاد از رویکردی تحلیلر -توصتیفر و

با اسهفاد از نابع تاریخر دورۀ ورد طادلته و استهناد بته آنهتا ،درصتدد

هسهیم به این پرسفها پاسخ ناسب دهتیم :شتیوۀ زنتدگر کتوچنشتینر و

نو ادیسم چگونه و به چه شکلر ساخهار نظا ر ایران را تحتادشلاع ختود

لرار داد است؟ آیا دودتها و حکو ت های دورۀ ورد طادله بهناچتار از

این نیروها اسهفاد رکردند ،یا اینکه عتوا لر دیگتر در استهفاد از آنهتا

ا رگذار بود است؟ ساخهار ایلر ارتف ایران تتا چته حتد تانلر در برابتر
گذار به ارتف درن بود است؟ فرض ابهدایر تا ایتن استت کته از دورۀ

صفویه تا اوایل پهلوی ساخهار نظا ر ایران بهشدت هتی ر از عناصتر ایلتر

بود است و دودتهای دورۀ ورد طادله بهددیل ستاخهار ایلتر جا لتۀ آن

دوران چار ای جز اسهفاد از این عناصر در ساخهار نظا ر خود نداشههاند.

درنهایت ،این ساخهار باعث تیخیر در فرایند گذار به ارتف درن در ایران
شد است.

واژههای کلیدی :ارتف ،کوچنشینر ،ایران ،حکو ت ،کوچندگان.

 .1مقدمه

شرایط جغرافیایر و اسهراتژیک ایران بهگونهای است که همیشه در لرض هجوم هاجمتان
و الوام اجراجو لرار گرفهه و به همین س ب ،تیستی

نهادهتای نظتا ر و نگهتداری ارتتف

نیرو ند را ایجاب کترد استت .تمتا ر حکو تتهتایر کته در ختالل تتاریخ طتوینر ایتن
سرز ین تشکیل شد اند ،برتردید تکیه بر لدرت نظا ر ختود داشتههانتد و تتا ز تانر کته از
وجود سپاهیان نیرو ند و کارایر برخوردار بتود انتد ،تتوان حفتو و انتدگاری را در برابتر
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شداید روزگار اعماز لوای هجاوز خارجر یا اغهشاشگران و رلی ان داخلر داشههانتد .یتزان
توجه به سپا در حکو تهای گوناگون به شویتر همچون شخصیت و خصوصیت فتردی
شخص حاکم و نیز شرایط خزانه و اوضاع ملکتت بستهگر داشتهه استت .آنگتا کته افتراد
رزمجوی همچون داریوش اول ،شا ع اس اول و نادرشا در رأس کار بود اند ،لوای ارتف
ایران در اوج ترلر و پیشرفت و رفا بود است و هرگتا کته ز تام لتک در دستت فتردی
آسایفطلب و آرا فجو بود  ،عصر بحران و هرجو رج و نفاق و تشهّت آغاز شتد استت
(شل انر .)6۲ :1385 ،کوچنشینر ،بهعنوان اودین شکلبندی زندگر اجهماعر بشر در دنیتای
لدیم رایج بود است .جماعتهای ل یلهای ساخههو پرداخهۀ دورانر بودند که هنوز دودت به
فهوم واللر آن وجود نداشت و ل یله و طایفه بزرگترین واحد اجهماعر بهشمار ررفتت
(ا انادلهر بهاروند.)180 :1360 ،
ایالت و عشایر ایران بخف لابل الحظهای از جملیت کشور را تا دوران لاصر تشتکیل
ردادند و عمدتاً در رشهۀ دا پروری شغول بودند و به شهضای فصل و بهعلت کثرت عتدد
گلهها و ر ههای خود ،در نطشۀ لینر تغییر کان ردادند تا همیشه از چراگا های ط یلتر
برای تغذیۀ دامهای خود اسهفاد کنند (علرزاد  .)107 :1385 ،جا لۀ عشایری ایران در طر
همجواری خود با جوا تع روستهایر و شتهری ،دارای انتواع تلتا الت ستادمتآ یتز و گتا
خشتتونتآ یتتز بتتود استتت .ستتران ایتتلهتتای جا لتتۀ عشتتایری در برانتتداخهن و تشتتکیل
حکو تهای پیشا درن در ایران نشف

ری داشههاند ،تا آنجا کته برختر حششتان جا لتۀ

عشایری و نظام ایلر را یکر از وانع شکلگیری جا له و دودت درن در ایتران دانستههانتد
(ع دادلهر .)۲0 :1386 ،ادوارد بتراون کتل تتاریخ ایتران را کشتمکف ایلتر تردانتد .ایتن
اخهالف تاحدی بود که گفهه رشود لشونهتای ایتران هتم دچتار گترو گرایتر ایلتر بتود
(آبراها یان .)39 :1376 ،یکر از سائلر که در هویت ایلر باید بته آن توجته کترد ،عرصتۀ
دیادکهیتتک ستتنهر ایتتالت و دودتتت استتت (حستتنر .)95 :1383 ،در هویتتت ایلتتر ،دربتتارۀ
دیادکهیک سنهر دودت و ایل سه رابطه وجود داشت که بهخصتو

از دوران رضاشتا و بتا

تشکیل دودت درن با نوع جدیدی از رابطه روبهرو رشویم .این روابط ع تارت بودنتد از:
ادف .ایالت بهعنوان بنیانگذاران دودتها؛ ب .ایالت بهعنوان خلوق دودتهتا؛ ج .روابتط
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تلا لر ایالت و دودتها (احمدی .)66 :138۲ ،این سه نتوع ادگتوی تلا تل ا تر ختود را بتر
ساخهار نظا ر ایران نیز برجای گذاشت و هموار یکر از عناصر بازدارنتد در را گتذار از
ارتف ایلیاتر به ارتف درن للمداد رشد.
 .2بیان مسئله

درگیری بین رد ان کوچرو و یکجانشین سابشۀ طوینر دارد .نهیجتۀ ایتن اخهالفتات باعتث

تحول عظیمر در ستیر تتاریخ ایتران شتد استت .در لترن چهتارم هجتری بتا هجتوم التوام
ترکزبان به ایران ،برخوردها ابلاد تاز ای به ختود گرفتت و ایتران را بترای چندصتد ستال
عرصۀ ارز با الوام و ایالت و عشایر برای بهدست گرفهن لتدرت سیاستر کترد (یوستفر،
 .)3 :1380وجود نهادهای بادشو و بادفلل در نهاد ره ری ایل ،دودتها را وا رداشتت تتا از
آنها به نظور ایجاد ات سیاسر یان عنصتر اصتلر کوچنتد و جوا تع استکانیافهته و نیتز
اسهشرار نظم در ناحیهای که از لدرت بوروکراتیک حکو ت رکزی به دور است ،استهفاد
کنند .تا ل ل از تشکیل ارتف نظم ،اصویً ساخت ارتفهای ایران بتهطتور عمتد از طریت
عشایر تی ین رشد .عشایر بدان س ب که گرو دائماً سلب بودنتد ،بتهرغتم ل تول ت لیتت از
رکز و شا  ،عا ل هم تجزیۀ لدرت سیاسر رکز بهشمار ترآ دنتد (ط تری.)۲5 :1354 ،
اودین سوار نظام ایران لزد اشها بودند .سواران لزد اش که تلدادشان حدود بیستهتزار تتن
بود ،در تمام نشاط کشور پراکند بودنتد؛ ودتر چهتارهزار نفتر از آنهتا همیشته در ختد ت
شخص شا بودند و در ز ان جنگ و را پیمایر ،وی را همراهر رکردنتد (بتالری:1371 ،
 .)83جنگجویان عشایری به ثابۀ شمشیر دودَم بودند؛ زیرا تسلیحاتشتان بتهطتورکلر بههتر از
تسلیحات پیاد نظام دودهر بود و به این ترتیب ،تهدیدی برای الهدار حکو تت بودنتد ( تک
داول .)147 :1380 ،زندگر در ط یلت سخت ،عشایر را رد انر سختکوش و جنگجو بار
رآورد .ابنخلدون دربارۀ تفاوت عشایر با یکجانشینان رنویسد:
شهرنشینان بر بسهر آرا ف و آسایف آر ید و غرق نتاز و نلمتت و تجمتلپرستهر
شد اند و ا ر دفاع از جان و ال خویف را به فر انروا و حتاکم واگتذار کترد انتد
که تدبیر ا ور و سیاست ایشان را برعهد گرفهه است .بته همتین ست ب ،درنهایتت
غرور و آسودگر سالح را به دور افکند اند و بر این وضع ایشان نستلهتای پیتاپر
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گذشهه است و درنهیجه خوی زنان و کودکتان در آنتان رستوخ یافهته استت .ودتر
بادیهنشینان بهست ب جتدایر از اجهماعتات بتزرگ و تنهتا بتهستر بتردن در نتواحر
بهدورافهاد بهختودیختود عهتد دار دفتاع از جتان و تال ختویفانتد و آن را بته
دیگری واگذار نمترکننتد؛ ازایتنرو پیوستهه ستلّب و جهتز ترباشتند .آنهتا از
خوابیدن و اسهراحت کردن پرهیز رکنند؛ گر خواب اندکر در یان جتاد

و

بر بایی جهاز شهران هنگام سافرت (.)۲41 :1366

جملیت عشایری ازنظر فراهم کتردن استب و ترد جنگتر ،ن تع هتم نظتا ر بتهشتمار
ررفت و ضافاً هیچ هزینهای را بر شا تحمیل نمترکترد .ا تا در ایتن سیستهم یتک نشتص
عمد وجود داشت؛ واللیت آن است که سالح و اسب عمو اً هلل به شتا و کشتور ن تود،
بلکه به خود شخص تلل داشت و اغلب تما ر روت شخص جنگجو همان اسب و ستالح
او بود و اگر آنها را از کف رداد ،غرا هر دریافت نمرکرد و نیز بتهنتدرت بته او حشتوق
داد رشد؛ پ

واللاً عجیب ن ود اگر چنین آد ر تمام توجه ختود را بته حفتو هللشتاتف

لطوف کند .بدین لرار ،ارتف عمدتاً به ا ید غارت کردن یکپارچه ر اند و حکایتهتای
بسیاری در دست داریم که هتروک شتدن و عریتان انتدن نظترۀ کتانهتایر را توصتیف
رکنند که ارتف از آنجتا گذشتهه استت (د انتت ورتنستن .)75 :1377 ،نمونتۀ ایتنگونته
ویرانرها بهروشنر در دورۀ شا تهماسب لابل شاهد است .تهماسب صفوی -که بهوضتوح
تنها چارۀ جلوگیری از پیشتروی نیتروی عثمتانر را از بتین بتردن حصتویت و راتتع و پتر
کردن چا ها ذکر رکند -عشید داشت که درصورت اجرای این کارها ،ستپاهیان عثمتانر
لادر به الا ت طوینر در ایران نخواهند بود:
بارها ن گفههام در حضور ا را ،که دشکر روم به ثابۀ رض آتشکاند که اگر در
ابهدای طغیانخواهر عالج کنر ،ریض را رکشد و اگر الحظته آن نمترکنتر،
بد است؛ پ

در الحظه باید بود تا دتر که کا رانر ختود بکنتد ،بلتد از آن بته

اندک وسیله عالجشان رشتود؛ و ایشتان را ستوای للتت آذولته بته طریت دیگتر
چهسان عاجز و زبون رتوان کرد (.)5۲-51 :1343
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بهطورکلر ساخهار نظا ر ایران از دورۀ صفویه تا اوایتل دوران پهلتوی بتهشتدت تحتت
تی یر شیوۀ زندگر کوچنشینر بود است .ل تل از رییتم پهلتوی ایتالت و عشتایر کشتور در
نشاط پرجملیت سهم همر در حفاظت از ملکت برعهد داشههاند؛ بتهطتوری کته از دورۀ
صفویه به بلد اکثر سلسلههای شاهر ایران از ایالت برخاسههاند .صتفویه ،زندیته ،افشتاریه و
لاجاریه ازجملۀ این سلسلههای حکو هر هسهند (ا یراحمدیان.)50 :1383 ،
درز ینۀ بررسر ا ر نو ادیسم بر ساخهار نظتا ر ایتران طادلتات انتدکر صتورت گرفهته
است .هرچند دربارۀ ایالت خهلف کشور تکنگاریهای بسیاری انجام شد استت کته در
لادب کهاب همهجتا در دستهرس هستهند ،ایتن آ تار را اغلتب یتا افتراد غیردانشتگاهر خلت
کرد اند ،یا اینکه صرفاً به بررسر ویژگرهای اجهماعر و الهصادی و آداب و رستوم ایتالت
خهلف پرداخههاند .برخر از پژوهشگران ایرانر که ذهن و اندیشۀ آنهتا درگیتر چگتونگر
گذار ایران از دوران پیشا درن به دوران درن بود است ،در بررسرهتا و طادلتات ختود،
هریک بهگونهای و از زاویهای چگتونگر ایتن گتذار را تشتریب و توصتیف کترد انتد؛ ا تا
همانگونه که پیداست ،ذهنها و روشهای هفاوت ،آ ار و نگا های گونتاگونر را پدیتدار
رکند .حمیتد احمتدی در فصتل دوم و پتنجم کهتاب لو یتت و لتومگرایتر در ایتران 1بته

واکاوی ایل و ایلگرایر در ایران رپردازد و گزیری نیز به رابطۀ ایالت و دودت ترزنتد؛
ا ا تمرکز این کهاب عمدتاً بر سئلۀ لو یت و لومگرایر است و با توجته بته رستادت اصتلر
کهاب برای تمرکز بر لو یت ،در ورد ا ر نو ادیسم بر تحویت ایران یا تکوین ارتف درن

در ایران سخنر به یان نمرآید .احمد نشیبزاد در کهاب دودت رضاشتا و نظتام ایلتر ۲در

فصل اول کهاب نگاهر گذرا به پیشینۀ نو ادیسم در ایتران داشتهه ،ا تا حجتم انتدک کهتاب
اجازۀ واکاوی و بررسر عمی این وضوع را نداد و او بالفاصله وارد عصر شروطه شتد

و ولایع آن دوران را تشریب و توصتیف کترد استت .پیشتگاهرفترد ،کتا ران و کر تر در

شادهای با عنوان «ا ر نو ادیستم بتر تکتوین رزهتای سیاستر در ایتران» ،3ا تر نو ادیستم بتر

 .1احمدی ،حمید ( .)138۲لو یت و لومگرایر در ایران .تهران :نشر نر.

 .۲نشیبزاد  ،احمد ( .)1379دودت رضاشا و نظام ایلر .چ .1تهران :رکز اسناد انشالب اسال ر.

 .3پیشگاهرفرد ،زهرا؛ کا ران ،حسن و افشین کر ر (« .)1391ا تر نو ادیستم بتر تکتوین رزهتای سیاستر در ایتران».
فصلنا ۀ تحشیشات جغرافیایر .س .۲7ش .1صص.50-۲5
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تکوین رزهای سیاسر در ایران را ورد طادله لرار داد اند که تمرکتز آنهتا در ایتن شادته
بیشهر بر رزهای غربتر ایتران بتود استت و صترفاً بته طادلتۀ تکتوین رزهتا پرداخهتهانتد.
صفرنژاد نیز در دو شاده ،اودر با عنوان «شیو های اخذ ادیات در ناطشر از عشتایر دُرنشتین

ایتتران» 1و دیگتتری بتتا عنتتوان «ستتاخهار اجهمتتاعر عشتتایر ایتتران» ۲بتته بررستتر شتتیوۀ زنتتدگر
کوچنشینر پرداخهه ،ا ا این آ ار بیشهر ساخهار اجهماعر ایالت را هدف خود لرار داد و در
آن به ا ر نو ادیسم بر ساخهار نظام ایران پرداخهه نشد است .ازآنجاکه بیشهر احث ربوط
به کوچنشینر را علمای علوماجهماعر به نگارش درآورد اند ،این عتد تمرکتز را بیشتهر بتر
ستتاخهار اجهمتتاعر ایتتالت و عشتتایر و آداب و رستتوم آنهتتا و ستتایر تتوارد لتترار داد انتتد و
کهابها و شایت آنها در این ز ینه پُر است از ستائل ربتوط بته شتیوۀ زنتدگر ،آداب و
رسوم ،د اس و پوشاک ،گویف و...؛ بنابراین اشارات بسیار اندکر دربارۀ ناس ات دودتت-
جا له -ایالت در آ ار آنها دید رشود.
در این پژوهف ،ا با اسهفاد از رویکردی تحلیلر -توصیفر و با اسهناد به نابع تتاریخر
دورۀ ورد طادله و اسهفاد از آنها درصدد هستهیم ایتن کاستهر را ج تران کنتیم و بته ایتن
پرسف پاسخها ناسب دهیم :شیوۀ زندگر کوچنشینر و نو ادیسم چگونه و بته چته شتکلر
ساخهار نظا ر ایران را تحتادشلاع خود لرار داد است؟ آیا دودتها و حکو تهتای دورۀ
ورد طادله بهناچار از این نیروها اسهفاد رکردند ،یتا اینکته عتوا لر دیگتر در استهفاد از
آنها تی یرگذار بود است؟ ساخهار ایلر ارتف ایران تتا چته حتد تانلر در برابتر گتذار بته
ارتف درن بود است؟ فرض ابهدایر تا ایتن استت کته از دورۀ صتفویه تتا اوایتل پهلتوی
ساخهار نظا ر ایران بهشدت هی ر از عناصر ایلر بود است و دودتهتای دورۀ ورد طادلته
بهددیل ساخهار ایلر جا لۀ آن دوران ،چار ای جز اسهفاد از این عناصتر در ستاخهار نظتا ر
خود نداشههاند .درنهایت ،این ساخهار باعث تیخیر در فرایند گذار به ارتف تدرن در ایتران
شد است.
 .1صفرنژاد ،جواد (« .)1381شیو های اخذ ادیات در ناطشر از عشایر دُرنشین ایران» .نامۀ انسانشناسی .صتص-15

.3۲

« .)1383( _____ .۲ساخهار اجهماعر عشایر ایران» .فصلنا ۀ طادلات لر .ش .17صص.84-43
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 .3قزلباشها :ستون فقرات صفویه یا تهدید بالقوه

در عصر صفویه عشایر لزد اش اساس لشون این نظام را تشکیل ردادند (یکهارت:1380 ،

 .)15پ

از شروع فلادیتهای سیاسر شتا استماعیل ،ترکتان دستههدستهه از ل ایتل خهلتف

اسهاجلو ،شا لو ،رو لو ،تکلو ،ذوادشدرها و ردم ناحیۀ لرا ان والع در آنتاتودر و ورستاقهتا
به وی لح شدند .از بیگها نیز حمدبیگ ،فرزند یرزابیگ اسهاجلو ،و ع دیبیگ شا لو
با تلداد بسیاری از افراد زیر فر ان خود در ز رۀ طرفداران شا اسماعیل لرار گرفهنتد .بتدین
ترتیب ،ترکان تشکیلدهند و تشویتکنندۀ دودتت صتفوی ،ایتن افتراد و طوایتف بودنتد و
اکثریت یا تما ر آنها از آناتودر رکزی یا جنوبر بودند .شارن این ایام در عثمانر بایزیتد
دوم ،ا پراتور عثمانر ،شغول فهب شهرهای « دن» و «کرن» بود و بدین س ب هزاران نفتر از
ات اع عثمانر بدون زحمت خود را به شهر ارزنجان (نزدیک رز عثمانر) و نزد رشد ختود،
شا اسماعیل ،ررساندند (وحید لزوینر .)۲65-۲64 :1383 ،اد هه ،ایتالت لزد تاش پتیف از
شا اسماعیل نیز اجداد وی را در ن ردهای خهلف همراهر کرد بودند .برای ثال در ن ردی
که شیخحیدر با خلیلاهلل شروانشا داشت ،حسینبیگ با نیروهای شا لوی زیر فر ان ختود،

فر اندهر جناح چپ سپا حیدر را برعهتد داشتت (عتادمآرای شتا استماعیل.)۲7 :1384 ،
شا لوها در کنار سلطانعلر ،فرزند حیدر ،نیز حضوری

ر داشهند؛ ولهر کته رستهمبیتگ

ترکمان بترای ن ترد بتا بایستنشر یرزا ،پستران حیتدر را از زنتدان استهخر فتارس آزاد کترد و
دوازد هزار سوار صوفیان روم و شام نزد او گرد آ دنتد و هوجته دفتع بایستنشر یرزا شتدند
(رو لو .)889 :1384 ،در ن ردی کته ستلطانعلتر بتا فترخیتار شتروانشتا بترای کمتک بته
رسهم یرزا انجام داد ،فر اندهر جناح راست سپا خود را به حسینبیتگ شتا لو و نیروهتای
زیر فر ان وی سپرد (عادمآرای صفوی.)34 :1363 ،

در جموع ،آنگونه که از نابع تاریخر رتوان استهن اط کترد ،یکتر از عوا تل اصتلر

وفشیت شا اسماعیل در بهدست گرفهن لدرت و تشتکیل دودتت صتفویه ،تتالش ریتدان و
هتتواداران ترکمتتان طرلیتتت صتتوفیه در آنتتاتودر و حضتتور ل ایتتل لزد تتاش و تتتالشهتتا و
فداکاریهای آنها در بنیان دودت صفویه بود (رو لو .)974 :1384 ،اد هه ،بته لنتای دلیت
نام «لزد اش» فشط به ل ایل ترکمنر اطالق رشد که ساکن آناتودر شرلر ،شتمال ستوریه و
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ارتفاعات ار نسهان بودند و دعوت صفویه را پذیرفهه بودند؛ ا ا درنهایت این نام بتا ستا حه
در ورد بلضر از طرفداران غیرترکمن صفویه نیز پذیرفهه شد؛ نا ر که در ابهدا عثمانیتان از
روی تحشیر بر طرفداران صفویه نهاد بودند ،ا ا هواداران صفویه بتا افهختار آن را پذیرفهنتد
(خواند یر .)4۲7 :1380 ،نام لزد اش را رل ای صفویه نیز بلدها در طول این دور بهصتورت
عامتر و حهر بهعنوان جتایگزینر بترای نتام ایتران بتهکتار تربردنتد .ط شتۀ جدیتدی کته از
لزد اشان و وابسهگان آنان در ملکت پدید آ د بود ،تلادل الهصادی و نظا ر را در کشتور
بههم زد .ملکت ایران به «للمروی لزد اش» لروف شد و این لزد اشان که بیشتهر ترکتان و
یاوران شا اسماعیل بودند ،در گوشه و کنار ایران بر ا ور چیر شدند و شا ات و پستهتا و
ا الک و ا وال به آنان نهشل شد (باسهانر پاریزی .)37 :1367 ،اودین برخورد جدی ارتتف
ایلیاتر ایران با یک لدرت بزرگتر و درنتر در ایتن دور  ،ن ترد لتروف چادتدران بتود.
اد هه ،ل ل از اینکه جنگ چاددران (9۲0ق) روی دهد ،درگیریهایر در شرق ترکیۀ کنتونر
یان نیروهای لزد اش به فر اندهر نورعلر خلیفه در تولات روی داد و ریدان جان بر کف
صفویان در شرق آناتودر بتا حمایتت ستهون هتای اعزا تر لزد تاش کته آنتان نیتز از شتور و
حرارت فراوانر برخوردار بودند ،این نطشه را عرصۀ ن ردهایر بتر ضتد ا پراتتوری عثمتانر
کردند (خواند یر .)546 :1380 ،رویارویر ارتف ایلیاتر ایران با یک ارتف درن نهیجتهای
جز شکست بههمرا نداشت؛ هرچند همراهان شا اسماعیل رشادتهای زیادی از خود نشان
دادند .در جنگ چاددران بسیاری از ا رای همرا شا اسماعیل کته از ستران لزد تاش بودنتد،
کشهه شدند .در رأس آنها فر اند جنتاح چتپ ستپا صتفوی ،حمتدخان استهاجلو ،دیتد
رشود .دیگر ا رای بزرگ کته بته لهتل رستیدند ،ع تارتانتد از :ستاروپیر لتورچرباشتر
استتهاجلو (فر انتتد گتتارد خصتتو

) ،حستتینبیتتگدلتتته شتتا لو ،ستتلطانللر یتترزا افشتتار،

ودیجانبیگ ترکمن (خورشا بن ل ادادحسینر.)43 :1379 ،
هر دودت شهدری در تاریخ از پشهوانۀ نظتا ر لدرتمنتدی برختوردار بتود و نتابودی و
سشوط آن هم بهددیل از یان رفهن همان لتدرت نظتا ر بتود استت (یلفتانر.)1۲4 :1386 ،
لزد اشان یا شاخۀ نظا ر تصوف صفویه از دوران شا اسماعیل اول ت دیل به ط شتهای بتزرگ
و لدرتمند و روتمند شدند .آنها بهتدریج به ارادۀ خود یا ط فرا ین شتاهانه و دودهتر بته
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ناط

خهلف در ایران کوچ رکردند و سهشر رشدند و ا ترای آنهتا تیتویت عظتیم و

شایسههای را صاحب رشدند .جنگهای داخلر یان ایالت عمدۀ لزد اش در د ستال اول
سلطنت شا تهماسبِ اول تلفات و خسارات زیادی به خود آنها و ردم عادی شهر و روسها
وارد کرد .یدان جنگ عمدتاً نتواحر شتمادر و رکتزی ایتران بتود .بستیاری از لزد اشتان،
بهخصو

اسهاجلوها و تکلوها ،به نواحر دیگری چون گرجسهان ت لیتد شتدند ،تیتولهتا و

الطاعات خود را ازدست دادند و حهر شا لوها نیز از نظر شا افهادنتد .لزد اشتان نفتاق یتان
خود را در شابل دشمنان بزرگ چون عثمانرها ،حهر در هنگتام حملته بته ایتران نیتز کنتار
نمرگذاشهند (اسکندر نشر .)47 :138۲ ،حشوق سپا لزد اش سهشر در شهرها و ایتایت را
رؤسای ایشان از حل عایدات تیولها پرداخت رکردند و در پتار ای توارد نیتز از خزانتۀ
دودت تیدیه رشد .جادب آنکه هرلدر سپاهیان زیر فر ان سهشیم شا از سپاهیان تحت ا تر
حکّام فزونر ریافت ،ناچار ربایست بر ساحت ز ینهتایر کته در تصترف ستهشیم شتا
بود نیز افزود رشد تا زد سپاهیان بهراحهر پرداخت شود (دم هتون1363 ،ادتف .)۲17 :در
دورۀ شا تهماسب جنگ لدرت یتان ستران ایتالت لزد تاش ،کشتور را از درون تتا آستهانۀ
فروپاشر پیف برد بود .هنگتا ر کته تهماستب بته تختت نشستت ،دیوستلطان رو لتو شتام
بیگلربیگر (ا یرای رایر) را در دست داشت .براستاس نوشتهههتای نتابع ،شتا استماعیل بته
هنگام رگ اطاعت از دیوسلطان را به ا ترای ختود توصتیه کترد؛ ا تا بتاوجوداین درنهیجتۀ
دخادت اسهاجلوها ،کپکسلطان اسهاجلو خود را در شام بیگلربیگتر بتا دیوستلطان شتریک
کرد .دیوسلطان از این کار اسهاجلوها ناراضر شد و بهاتفاق بیگهتای تکلتو ،چوهتهستلطان
(وادر اصفهان) و علترستلطان ذوادشتدر (وادتر شتیراز) بته جنتگ استهاجلوها حرکتت کترد
(تهماسب صفوی .)6-۲ :1343 ،پ

از کفولوسهای فراوان سرانجام لتدرت استهاجلوها

درهم شکست .در این ورد تکلوها نشفآفرینر پررنگر داشتهند و غیتر از رو لوهتا ،دیگتر
طوایف لزد اش در حکم تماشاچر این نازعه بودند .درنهیجۀ این تغییر و تحویت ،تکلوهتا
غیر از شام بیگلربیگر ،سایر شامهای هم حکو هر را نیز بهدست گرفهنتد .ایتن کتار آنهتا
حسادت دیگر ل ایل لزد اش را برانگیخت و با عک ادلمل شدید آنها واجه شتد .در ایتن
ز ان شا تهماسب که به هجد سادگر رسید بود ،خواست لدرت را شخصاً بهدستت گیترد.
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در هر صورت ،باز به تشوی و یا وافشت شا تهماسب ،ایتالت استهاجلو ،ذوادشتدر ،افشتار و
رو لو هحد شدند و در شابل تکلوها ج هته گرفهنتد و درنهایتت شکستت تکلوهتا را رلتم
زدند (رو لو.)۲36 :1384 ،
درگیریهای داخلر لزد اشان با یکدیگر در پتیف چشتم شتا ع تاس و آن هتم در ز تان
نوجوانر و جوانر او ،گویا فوقادلاد بتر احساستات او ا تر نفتر گذاشتت و بتدبینر از آن
ل ایل در نهاد او ریشه دوانید .بنابراین ،للعولمع لزد اشان را شا ع اس بترای حیتات ستلطنت
خود و ملکت یزم دید .با تسخیر گرجسهان ،شا ع اس با خصایص گرجرهتا آشتنا شتد و
فکر تشکیل سپاهر طیع از آنان در سر وی شکل گرفت .این گرجیتانِ اکثتراً تتاز ستلمان
که به نام «غال ان خاصه» لروف شدند ،طودر نکشید که ارزش نظا ر خود را نشان دادنتد
(شاردن .)۲1۲ :1374 ،دیواده در این بار رنویسد:
شا برای اتفالاتر که در گذشهه روی داد است ،نهتنها با شیخاوندها ،بلکه با تمام
لزد اشها سخت کینه رورزد و تا حد ا کان ،لدرت را از دستت آنهتا گرفهته و
بسیاری از سرداران آنها را در فرصتتهتای ناستب از بتین بترد استت و بشیته را
بهسخهر تحشیر رکند و خصوصاً در حاشیه نگا ردارد تا نهوانند سر به شورش
و نافر انر بردارند .اتکای او بیشهر بر تفنگچیان تات و خصوصاً به غال انر استت
که روزبهروز بر لدرتشان اضافه رشتود و بته شتامهتای بلنتد گماشتهه ترشتوند
(.)۲80 :1384

 .4نفوذ عناصر ایلی در ساختار نظامی ایران و مقاومت ساختار ایلی در برابرر

تحول

یکر از احثر که در بررسر ا ر نو ادیسم بر ساخهار نظا ر ایران لابتل ذکتر استت ،ستئلۀ

ایسهایر جوا ع ایلر است .جوا ع ایلر به رغم جابهجایر و تحرک فیزیکر بسیار زیاد خود،
ازدحاظ نوآوریهای اجهماعر و تحویت ربوط به آن جوا لر بستیار ایستها هستهند کته در
برابر تحول و تغییر بسیار شاو ت نشان ردهند .شاهد این دعا نیز شیوۀ لیشت آنهاستت
که در طول هزاران سال با کمهرین تحول و پیشترفت بته همتان ست ک لتدیمر و بتدوی در
جریان است .دروالع ،رتوان گفت جوا ع ایلر چندان تمایلر بته درگیتری در تجربتههتای
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جدید از خود نشان نمردهند .این جوا ع ذاتاً جوا لر تحولخوا نیسهند و بته ایستهایر ختو
گرفههاند؛ گویر هرگونه تغییر در خطسیر این شیوۀ لیشهر عتوال ر ستخت را بترای آنهتا
درپر داشهه است .وفشیتهای بسیار زیادی هم که در طول تاریخ نصیب کوچنشتینان شتد
است ،صرفاً برپایۀ آ ادگر نظتا ر فتوقادلتادۀ آنهتا استهوار بتود استت و نته چیتز دیگتر.
دروالع ،هرگا حکو ت از یک جا له یکجانشین به یک جا لۀ کوچند رسید -کته اد هته
این جابهجایر لمویً با خسارات فراوان صتورت گرفهته استت -تدتز تان زیتادی طتول
کشید است تا جا لۀ ایلر با لزو تات زنتدگر بتدون تحترک ختو بگیترد و حهتر پت

از

سازگاری نیز تحولخواهر یزم برای ابتداع و استهفاد از شتیو هتای حکمروایتر در آنهتا
دید نمرشود.
نمونۀ بسیار خوب از خاسهگا ل یلهای در ستاز ان نظتا ر صتفویان لابتل شتاهد استت.
هسهۀ اودیۀ سپا لزد اش را جنگاوران ل ایل شا لو ،رو لو ،اسهاجلو ،ذوادشدر ،تکلتو ،افشتار و
لاجار تشکیل ردادند .سران این ل ایل فر اندهان نظا ر و صاحب نص ان نظا ر حکو تت
صفویه بودند .طوایف زبور با همان بافت ایلر خود و در لادب سپا لزد اش در طتول یتک
لرن (1007-907ق) بهصورت بال نتازع استهخوانبنتدی آن را تشتکیل دادنتد .اد هته ،ل ایتل
ش انکارۀ ایران در لرن یازدهم هجری بیشهر از اینها بود انتد و بته گفهتۀ هلفگتات «بتیف از
دویست واحد ل یلهای جزا ازهم در پنج گرو لو ر عمو ر [ترکمان ،ایرانر ،کرد ،عترب
و بلوچ] شکل رگرفهند» ( .)Helfgatt, 1977: 36در دورۀ صفویه بته بتزرگتترین واحتد
ایالتر «اویماق» رگفهند که گرو سیادر از حا یان نظتا ر ل یلتهای بتود کته در چتارچوب
دودت صفوی ،شین و نزدت و نفوذ داشت (فوران .)5۲ :1387 ،شا ع اس در ستال 1007ق
با تشکیل سپا غال ان (لودلر) رکب از عناصر ار نر و چرک

گرجتر ،از لتدرت و نفتوذ

سیاسر ل ایل زبور و سران آنان کاست و شرایط جدیدی بهوجود آورد .او بنابر الحظاتر
این الدام را بهعمل آورد و هرچند در ز ان حیتات ،دستهاوردهای طلتوبر بترای تشویتت و
تث یت وللیت حکو ت داشت ،در ز ان جانشینانف این تغییتر وضتلیت عا تل فرستایند و
تضلیفکنندۀ لدرت سیاسر -نظا ر صفویان بود (سیوری.)8 :1380 ،
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 .۵استراتژیهای صفویان برای مهار قدرت ایلی در ساختار نظامی خود

پدید آ دن سلسلۀ صفوی با ائهالفر ایلیاتر آغاز شد .نهیجۀ ایتن ا تر نفتوذ و لتدرت فتراوان

ل ایل لزد اش در ییههای نهادی و نظتا ر حکو تت بتود؛ بتهگونتهای کته برختر از شتاهان
صفوی کا الً فر انبردار لزد اشان بودند .جنگ لتدرت در بتین آنهتا کتا الً سیاستتهتای
شاهان صفوی را در این دور تحت تی یر ختود لترار ترداد .ازآنجاکته ایتن گترو بتازوی
نظا ر اصلر سلسلۀ صفوی بودند ،خود را در این عرصه بررلیب ردیدنتد؛ ا تا یکتهتتازی
آنها با ظهتور شتاهانر همچتون شتا ع تاس حتدودتر شتد .وی بتهختوبر از تهدیتد بتادشوۀ
لزد اشان آگاهر داشت و آنها را تانلر در برابتر ایجتاد تمرکتز توردنظر ختود تردیتد؛
بنابراین با جموعهای از سیاستها درصدد برآ د تا از لدرت نظا ر و سیاسر آنها بکاهتد.
شا ع اس به نظور کاهف لدرت سران ایالت لزد اش از دیگر ایالت غیرترک انند درهتا و
کردها اسهفاد کرد؛ ا ا ساخهار ایلر آنچنان در جا لۀ دوران صفوی دارای لدرت سیاستر
و نظا ر بود که بلد از رگ شا ع اس بار دیگر جتان گرفتت و همچتون گذشتهه تتا پایتان
لاجاریه تحویت سیاسر ایران را رلم زد و سترانجام دودتت صتفوی برا تر شتورش یکتر از
ایالت ،یلنر ایل غلجهزائر لندهار ،به ره ری حمود افغان سشوط کترد (1135ق) .یکتر از
همترین راه ردهای ز ا داران صفویه برای غل ه بر ساخهار نا هجان
باورهای ذه ر پیروان و وفاداران خود بود .دروالع یکر از

ایلر ارتف ،تکیته بتر

رترین سالحهای روانتر در

ارزات و جنگها ایجاد باور ندی سپاهیان به حشانیت ج هته ختودی و باطتل بتودن ج هتۀ
دشمن است .تیکید فزایند بر این اصل بنیادی توانستت در بستیاری از جنتگهتای آغتازین
دورۀ صفویه للت نفرات را در برابر کثرت سپاهیان دشمن پوشف دهتد .آنچته ترتوانستت
این حشانیتت را تکمیتل کنتد ،ت لیت و تترویج لنویتتگرایتر شتا و پشتهوانۀ تذه ر بتود
(شاردن .)1148 :1374 ،نابع دورۀ صفویه ملو از گزارشتات و اخ تاری استت کته تتالش
کرد اند هم حمایتت لنتوی ائمته از شتاهان صتفوی را پوشتف دهنتد و هتم اینکته برختر
پیوندهای اورایر را در گفهار و رفهار آنها نمایف دهنتد .تشری تاً در اکثتر اردوکشترهتای
نظا ر ،شاهان صفوی به زیارت شابر ائمه ،یا ا تامزادگتان ،یتا حهتر خانشتا شتیخصتفر در

اردبیل ررفهند (عادمآرای شتا استماعیل .)349 :1384 ،ایتن رفهارهتا کته در حضتور ان تو
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سپاهیان انجام رگرفت ،نوعر د یدن روحیۀ باور ندی در سپاهیان بود که در جنگ ،ائمته
به یاری آنها خواهند آ د .شا اسماعیل ل ل از جنگ رو ،شا تهماسب پیف از ن رد جتام و
شا ع اس ل ل و بلد از ن رد با ازبکان و عثمانرهتا بته زیتارت ا تامرضتا (ع) شتهافهند و از او
یاری طل یدند .اسهمرار ایتن حرکتتهتا ترتوانستت تتوان روحتر ستپاهیان را افتزون کنتد.
جموعۀ این عوا ل باعث رشد تا شاهان صفوی چهر ای اورایر نتزد پیتروان ختود پیتدا
کنند و این روحیه در یان سپاهیان نیز نهشر رشد (رو لو.)960 :1384 ،
سالطین اودیۀ صفوی ،بهویژ شا اسماعیل اول و شا تهماسب و حهر شتا ع تاس اول ،در
وارد هلددی ازجمله در ا نای جنگ ،با اشار به اینکه برخر از ائمۀ اطهار بهویژ علتربتن
ابتترطادتتب (ع) را در ختتواب و رؤیتتا تتردیدنتتد و ستتفارش و فتترا ین خاصتتر را دریافتتت
رکردند ،تی یر خاصر در تشویت عزم و ارادۀ نیروهای تحتت ا رشتان بتهویتژ فر انتدهان
نظا ر داشهند و با این عا ل که ریشه در اعهشتادات و احساستات دینتر سربازانشتان داشتت،
بهر های فراوانر در عرصههای نظا ر ربردند .همچنین ،در برخورد بتا دشتمنان رویتاروی
آنها و رد ان شهرهایر که در لرض و در سیر جنگها و دشکرکشرهای برخر شتاهان
صفوی لرار داشهند ،بتا ایتن تالک و یتزان رفهتار ترشتد؛ چنانچته در ستال 916ق ولهتر
شا اسماعیل بلد از زیارت شتهد بته سترخ

حرکتت کترد« ،در سترخ

کستانر کته بته

ذهب ا ا یه در رآ دند ،از تلرض سپا لزد اش صتون تر اندنتد» (جهانگشتای خالتان،

 .)364 :1350ا ا حهر این الدا ات نیز درنهایت نهوانست بر ساخهار ایلر ارتف غل ته کنتد و
همچنان عنصر ایلر همترین رکن ارتف ایران بالر اند.
برای پر بردن به عمت فاجلته و ستاخهار ازدرونپوستیدۀ ارتتف ایتران در اواستط دورۀ
صفویه و دور های بلد از آن ،نشللودر از جرج کرزن در این ز ینته بستیار را گشاستت .بته
گفهۀ وی
زوال و انحطاط نیروی نظا ر ایران از حملۀ افغانها در اوایل لرن بلد کا الً شهود

و آشکار گردید و زبد و نخ ۀ لشون ایران که پنجا هتزار نفتر بودنتد ،در ن ترد بتا
دشمن به وجه نک تبتاری تارو تار شتدند و بلتد از حاصترۀ اصتفهان شتهر را بته
دشمن دادند؛ آن هم به دست عتد ای کته نصتف دشتکریان ایتران و فالتد وستایل
بودند و از را دور آ د و سخت خسهه و فرسود بودند ،و در همان ن رد بتود کته
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گفهتتهانتتد چهارصتتد تتتوپچر ایتتران چهارصتتد گلودتته رهتتا کردنتتد؛ بتتدون اینکتته
رویهمرفهه چهارصد تن افغانر را کشهه باشند (.)7۲9 :1349

در جموع ،دربارۀ ایالت و عشایر در عهد صفوی رتوان چنین گفتت کته ایتالت ایتن
دور  ،بهعنوان

رترین گرو های اجهماعر ا رگذار در تحویت سیاست و لدرت ،در این

دورۀ تاریخر ایفای نشف رکردند .دودت صفوی که خود حاصتل اتحتاد تلتدادی از ایتن
ایالت در لادب لزد اشها بود ،هرچند در دوران سلطنت شا ع اس ک یر و انهشتال پایهختت از
آذربایجتتان ،یلنتتر خاستتهگا ایلیتتاتر ختتود ،بتته اصتتفهان و همچنتتین تشتتکیل ارتتتف ابتتت
واجببگیر تالش کرد پایههای دودت را بر دیوانسایری اسهوار کنتد ،لتدرت و جملیتت
درخورتوجه جا لۀ ایلیاتر ا کان تحش این هدف را بلد از رگ شتا ع تاس از بتین بترد و
حهتتر برختتر از سیاستتتهتتا چتتون ایجتتاد اتحادیتتههتتای جدیتتد ایلتتر ،جاب تهجتتایر عشتتایر،
پراکند سازی ،کوچ اج تاری و رویتاروی کتردن برختر ایتالت بتا یکتدیگر ،ناخواستهه بته
اسهمرار لدرت ایلر در ایران کمک کرد .دروالع ،نو ادیسم در یرفای ییههای اجهمتاعر-
سیاسر ایران نفوذ کرد بود و زدودن آن بهراحهر ا کانپذیر ن ود .در یدانهای جنگ این
دور  ،ارتف ایران ترکی تر نتا وزون از ل ایتل و ایتالت خهلتف بتود کته در یتدان جنتگ
هماهنگر این عناصتر نتا وزون و رنگارنتگ را فشتط تلتداد انگشتتشتماری از فر انتدهان
رتوانسهند عهد دار شوند .با نگاهر انهشادی به تاریخ نظا ر دورۀ صفوی و بتا پتاسداشتت
تمام خد اتر که برخر از شاهان این سلسله برای حفو یکپارچگر ایران ذول داشتههانتد،
باید این نکهه را طرح کرد که همز ان با یکپارچگر ایران ،دورۀ انحطاط سیاستر -نظتا ر
ایران نیز در همین ز ان کلید رخورد؛ ا ا ال ال بلند شاهان صفوی در این بود که هنوز پای
لدرتهای اروپایر به خاور یانه باز نشد و سرنوشت اینگونه شدر کرد بود که بار ننتگ
ازدست دادن سرز ینها و شکستهای خفتبار بر دوش سلسلۀ لاجار گذاشهه شود .شتاهان
سلسلۀ صفوی ازدحاظ نظا ر فشط دو لدرت ازبک در شمالشرق و عثمانر در غترب را در
برابر خود ردیدند که اودر صرفاً به جنگوگریز رپرداخت و توان رویارویر با ایتران را
نداشت و دو ر هم بهددیل درگیری در اروپا یتل چنتدانر بته توستلهطل تر در شترق ختود
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نداشت .همچنانکته در تتاریخ ایتن دور بارهتا شتاهد ایتن هستهیم کته ا پراتتوری عثمتانر
به حض اراد  ،ت ریز و همدان و دیگر شهرهای هم ایران را بهراحهر فهب رکترد .هرچنتد
نهشدان مکن است اسهدیل کنند که لدرت سلسلۀ صفوی انع از پیشروی آنها ترشتد
است ،اگر عینتک تلصتب را از پتیف چشتم بترداریم ،ختواهیم دیتد کته عثمتانر بتهنتوعر
سرحدات وجود در شرق را پذیرفهه بود و تحرکات یدانر گا وبرگتا آن در سترحدات
این لسمت صرفاً بهددیل جلوگیری از شورشهای ایجادشد ازسوی لزد اشان در این نواحر
بود است .جلو های این ساخهار ناکارآ د در اودتین برختورد صتفویه و عثمتانر در جنتگ
چاددران پدیدار شد .هرچند بازهم عد ای مکن است استهدیل کننتد کته تلتداد ستپاهیان
عثمانر در این جنگ زیادتر بود است و ،...برشک نمترتتوان تردیتد داشتت کته ستاخهار
ایلیاتر ارتف ایران در این دور همترین عا ل ناکا ر در رویارویر با عثمانر بتود استت.
گار ویت در این بار رنویسد:
جای تردید نیست که شکستت ستوار نظتام ایلتر استماعیل از نیروهتای بته راتتب
نظمتر و باتجربهتر عثمانر که با توپخانه حمایت رشدند ،آنها را هشتیار نمتود.
ارتف اسماعیل تا آنجا لادر به رویارویر با دشمن بود که هناسب با شرایط ختود،
بر سرعت ،انلطاف و جنگ کوتا دت هکر باشد (.)300 :1387

بهدحاظ راه رد نظا ر در دورۀ صفویه بایتد گفتت کته ادگتوی دفتاعر بتر نگترشهتای
تهاجمر غادب بود و بهنظر ررسد درز ینۀ عملیاتهای ایذایر و تلشیب و گریز از هتارت
بسیار باییر برخوردار بود اند و از ایتن طریت صتد ات جتدی را بته دشتمن وارد و تتالش
رکردند اوضاع را برای آنها ناا ن کنند (کمپفر .)94 :1360 ،آشنایر با حیط جغرافیتایر
و سرعت سوار نظام د و عنصری بود کته ا کتان یزم را بترای تلشیتب ستریع دشتمن فتراهم
رکرد؛ درعیناینکه با عملیات تلشیب ،ا کان وارد کردن صد ات بیشهر به دشمن با نیروی
کمهری وجود داشت (رو لو .)1۲۲6 :1384 ،این تلشیتب دزو تاً ز تانر کته دشتمن درحتال
عشبنشینر بود ،صورت نمرگرفت ،بلکه مکن بود در حین پیشرویهتای آنهتا بته درون
خاک ایران نیز با همین شیوۀ تلشی ر دشمن را ز ینگیر کنند (شاردن.)1199 :1374 ،
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 .۶دورۀ افشاریه :اوج دوران ماجراجویی ایلی

هنوز بیست سال از فاجلۀ حملۀ افغانها نگذشهه بتود کته بته فهوحتات شتگفتانگیتز ستردار
ایرانر برخورد رکنیم که توانست آسیای رکزی را تسخیر و دودتهتا و ا پراتتوریهتا را
سرنگون کند و در لرن هجدهم بانر همان وضع بغرنجر در آسیا شود کته نتاپلئون اروپتا را
در لرن نوزدهم دچار کرد (کترزن .)7۲9 :1349 ،نادرشتا افشتار در ستال 1149ق در یتک
کنگرۀ ایلیاتر ،به س ک غول (لورودهای) ،در دشت غان سلطنت را بهدستت گرفتت .ایتل
افشار از طوایف  ۲4گانۀ ترکان غز بود که بخشر از آن در ز ان سلجولیان به ایتران آ تد و
در لرن ششم هجری دتر در خوزستهان بتود .ختوانین افشتار در ز تان صتفویه بیگلربیگتر
وییات خوزسهان و کهگیلویه و خراسان و فارس بتود انتد (شته ازی .)66 :1369 ،صتاحب
تاریخ نادر لوم افشار را «ترکمان» رخواند .لتروف استت کته از بتیم غتول طایفتۀ افشتار
ترکسهان را ترک کرد و در آذربایجان اسهشرار یافههاند .شا اسماعیل شل های از این لتوم را
به خراسان شمادر کوچاند و در کوبکان از ضافات ابیتورد ستاکن کترد .لشتالق آنهتا در
حوادر دسهگرد و درگز بود .نادر به شل ۀ لرللوی افشار انهساب داشتت ( ینورستکر:1356 ،
 .)8در این دور نادرشا توانستت بتا تکیته بتر تتوان ایلتر ارتتف ایتران دستت بته فهوحتات
شگفتانگیزی بزند؛ فهوحاتر که نام وی را در تاریخ ایران جاودانه کرد .ا تا بتا تمتام ن تو
نظا ر نادرشا  ،ساخهار ایلیاتر جا لۀ ایران چنان سهحکم بود کته عمتر کوتتا دود تان او،
فرصت و اجازۀ ایجاد تغییر در ساخهار ناکارآ د ایلر ارتف ایران را یسر نکرد.
 .۷آخرین جهانگشایی ایران با تکیه بر عناصر ایلی

عهد نادری دوران اسهشرار یک حکو ت لدرتمند بر نای جهانگشایر و نظا رگتری بتود.
در چنین شرایطر از یک سو ،اشراف و ستران لدرتمنتد برختر از ایتالت و عشتایر دربتار و
ارتف نادری برای خود نافلر داشهند و از سوی دیگتر ،فشتار ادیتاتهتای ستنگین -بترای
تی ین خارج کالن نظا رگری -عا ۀ عشایر را ناراضر کرد؛ ازاینروست که در حکو تت
نادر با شورشهای هلدد عشایری واجه هسهیم کته جابتهجتایر و کتوچ اج تاری ایتالت و
طوایف را درپر داشت (فوران .)33 :1387 ،برای ثال در خروج صفر یرزای دروغتین در
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ایل بخهیاری جمع زیادی به وی پیوسهند .نادر علر ردانخان اول ،خان بزرگ بخهیتاری ،را
کور کرد و سههزار خانوار هفتدنگ را به خراسان کوچاند که پ

از رگ نادر بته ایتران

بازگشهند .اگر به طرح کلر رویدادهای غمانگیتز ایتن دور پرداخهته شتود ،ستائلر از ایتن
ل یل چشمگیرتر بهنظر ررسد :نشی الهدار رجال و عناصر لدرتطلب و دروالع حاد هستاز،
ایالت ایران است ،خوا ایالتر که اساساً اصل و نژادی ایرانر دارند و ط یلتر استت کته در
خالل چندینهزار سال از تاریخ پر ارزۀ این کشور ،نشفهای خلّتاق و اساستر و آفریننتد
برعهد داشههاند ،نظیر کردها ،دُرها (بهطور اعم) ،تتوادیف ،کتو نشتینان پتارس و ،...و ختوا
ایالتر که به هر طری در روزگاران اسال ر به ایران آ د اند و با توجه به طول الا ت ختود
در این سرز ین ،کموبیف خصوصیات ابهدایر را ازدست داد و از نستل دوم ختود ط یلتت
ایرانر را پذیرفههاند؛ در این ز ر اند ایالت عرب و ل ایل ترک ،غول ،تاتتار و ترکمتان .بته
ع ارت دیگر ،در این ایام طوایف و ل یلتههتا از هتر نتژاد و اصتلر در نتاط

خهلتف ایتران

اسهشرار داشههانتد و رنتگ ایرانتر پذیرفهتهانتد و در فرهنتگ ایرانتر ستهحیل شتد انتد؛ ا تا
خصلتهای عمدۀ جنگجویر و غارتگری را ازدست نداد و بهخصتو

در ایتام ضتلف

حکو ت رکزی ایههای اساسر بحرانها بود اند و بهکرّات دید ترشتود کته ایتنگونته
نمایندگان سرکف کوهساران ،چه برای جمعآوری ستپا و گترد آوردن حتا ر ،چته بترای
فرار از شرّ دشمنان هاجم و هلالب ،و چته بترای آستودگر ختاطر و احستاس آرا تف در
دنیایر که فشط الحظات ایلر و ل یلهای رتوانست در آن نششر بازی کند ،به یان ایتالت
خویف رفههاند .در این ز ینته نمونتههتای بترشتماری ترتتوان ارائته داد و زنتدگر تردان
برجسههای چون نادر ،حمدحسنخان لاجار ،کریمختان زنتد ،علتر تردانختان بخهیتاری و
برخر دیگر از گردنکشان ،نمونههای خوبر بهدست ردهد (شتل انر .)98 :1377 ،در دورۀ
ال هنتر بتر
کوتا سلسلۀ افشاریه نیز همانند دورۀ صفویه ،ستاخهار نظتا ر ارتتف نتادر کتا ً
نیروهای ایلیاتر بود .ن و نظا ر فوقادلتادۀ نادرشتا در ترکیتب بتا تتوان تهتاجمر ستواران
ایلیاتر ،کلید فهب هندوسهان بود؛ ا ا بترای سترداری هچتون نتادر کته روز ختود را بتر روی
اسب و تاختوتاز و للمروگشایر به شب ررستاند ،نیتروی نظتای کارآ تد دارای اهمیتت
حیاتر بود .تیکید نادر بر شت نظتا ر و استهفاد از لتدرت آتتف ،اگرچته وجتب برتتری
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سرنوشتساز رشتد ،بهتایر نیتز داشتت .ستربازان او بتهگونتهای هفتاوت تشتوی و حفتو
رشدند .دیگر ا کانپتذیر ن تود کته بترای جنتگ از ل ایتل خهلتف ،سترباز جمتع کترد و
واجب آنها را -همانگونه که در اکثر دورۀ صتفوی لمتول بتود -بتا ا توال غتارتشتد
پرداخت و سربازان پ

از جنگ جدداً به سرز ین تادری ختویف بازگردنتد ،بلکته یزم

بود که سربازان هموار در ارتف باشند تا از آ وزشهتای جدیتد و تجهیتزات نظتا ر بهتر
گیرند .نادر نمرتوانست اجاز دهد که آنها با تفنگهای جدیتد ناپدیتد شتوند و هتیچگتا
بازنگردند .یزم بود که به این سربازان حشوق کفر و به ولع پرداخت شود تا فرار نکنند و
ربایست برای آنها آذوله ،اد سه ،همات و دوازم یدکر برای سالحهای فشود و نتدرس
و ،...همچنین گلهای از احشام برای حمل آنها و تجهیزاتشان در فواصتل دور فتالت ایتران
تی ین رشد .بدینسان ارتف نادر پیوسهه رشد رکرد .پیا د همۀ اینها افزایف هزینههتای
ویرانگر ارتف بود .نادر هموار بهدن ال نابع جدید نشدی برای ج تران ایتن هزینتههتا بتود و
ازهمینرو بر للمروهایر که تحت اخهیار او بود ،ادیات و خراج سنگینر تحمیل ترشتد .از
سوی دیگر ،انض اط نظا ر خشک و خشن نادر در برخر وارد دا نگیر نزدیکتان وی نیتز
رشد .برخورد نادر با سوءتدبیر و بردیتالهر فر انتدهان ،بستیار تنتد و بتدون اغمتاض بتود؛
بهطوری که برای ثال در شرح حوادث سال 1140ق رخوانیم که ابراهیمخان ،برادر نادر،
و حمدحسینخان ،از سرداران وردعاللۀ او ،در ن رد با کُردها و ترکمانان در حل وسوم
به «کر هخان» توفیشر نیافهند و عد ای را نیز برفاید به کشهن دادند و به این طری «چون از
برادر وایگهر سوءتدبیر و از حمدحسینخان فساد ضمیر به ظهتور آ تد بتود ،بنتابر انهظتام
ضتتوابط ریاستتت و شهضتتای لتتوانین سیاستتت ،ا تتر وای بتتر ح ت

هتتردو صتتادر گشتتت»

(اسهرآبادی.)63 :1377 ،
 .۸چالش نادر برای گذار از ارتش پیشامدرن به ارتش مدرن

رشد ارتف نادر ،گذار به یک ارتف دائمر بزرگ ،تیکید بر آ وزش نظا ر و تتوان آتتف،

و فراهم کردن ا کانات دجسهیک برای تی ین تدارکات آنها و رشد زیاد هزینههتا ،همگتر
شابه تحویتر بود که از  150سال پیف از آن در اروپا آغاز شد بود .در اروپا فشتار تادر
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این تحویت نجر به انجام اصالحات در دسهگا اداری و درنهایتت توستلۀ الهصتادی شتد.
نادرشا در ایران یک انشالب نظا ر ایجاد کرد که با شرایط همایز شترلر نط ت بتود؛ ا تا
آنلدر زند نماند که آن تی یرات عمی تر را نیز ایجاد کند (اکستور ر .)1۲4 :1388 ،اد هته،
باید افزود که در این دور هماوردان نادر اغلب سپاهیان توسلهنیافهۀ شترلر بودنتد و وی در
فهوحات خود هموار با ارتفهای ناکارآ د و غیر درن شترلر روبتهرو بتود؛ هرچنتد ذکتر
این طلب به لنای فروکاسهن از ن و نظا ر او نیست .ا ا باوجود تللیمات نظا ر ستخت و
طالتفرسای نادر ،هنوز سپاهیان وی از ایالت و ل ایل تی ین رشتدند و ستاخهار آن عمتدتاً
ایلیاتر بود؛ سواران و جنگجویانر که بیشهر به ا ید یافهن غنایم و جا طل رهتای دیگتر گترد
نادر جمع شد بودند تا وفاداری به شا  ،للمرو و سرز ین .به همین س ب است کته بالفاصتله
پتت

از فروپاشتتر هتتر سلستتله و آغتتاز دورۀ گتتذار در تتتاریخ ایتتران شتتاهد فرازوفتترود

کشتمکفهتای ایلتر در پهنتتۀ جغرافیتایر هستهیم .دروالتتع ،هتر ایتل و ل یلتته بتهطتور بتتادشو
رتوانست حاکم و فر انروای بلدی ایران باشد؛ ازاینرو رتوان حتدس زد کته شتاهان از
دورۀ صفویه به بلد چته هتراس و بیمتر از ایتن فر انروایتان بتادشوۀ آینتد در دل داشتههانتد.
سپاهیان ایلیاتر در درجۀ اول به ل یله و ایل و للمروی ایلر -ل یلهای خود وفادار بودند تتا بته
سرز ین و للمروی لر؛ هرچند در دوران پیشا درن باید با احهیاط در ورد وفاداری لتر و
سرز ینر سخن گفت .این وفاداری ل یلهای گری ان سلسلۀ افشتاریه را نیتز گرفتت .بتا ترگ
نادر (1160ق1747 /م) رؤسای ایالت و طوایف بزرگ در گوشه و کنار کشور علم الهتدار
خود را برافراشهند .ازجمله ایل ابدادر (درّانر) افغانسهان بر این خطته تستلط یافتت و رئتی
آن ،احمدخان ابدادر ،خود را شا خواند .نصیرخان بلوچ نیز ایالت بلوچستهان و سیستهان را
زیر دوای خود هحد ساخت و دعوی اسهشالل کرد .در اسهرآباد و ازنتدران ایتل لاجتار بته
ره تتری حمدحستتنختتان لتتدرت را بتتهدستتت گرفتتت و ایتتالت تتترکمن نیتتز بتته اطاعتتت او
درآ دند .در آذربایجان نیز آزادخان افغان لدرت را بهدست گرفت (شته ازی.)65 :1369 ،
هیسفانه باید اعهراف کرد که بسیاری از ل ایل و ایالت ستهشر در نتاط
سالها پ

خهلتف ایتران تتا

از این روزگار نیز همیشه نفع خود را در اغهشاش و پریشانر کشور تردیدنتد و

هرولت که حکو ت رکزی هزدزل و یا دشمنر از خارج به رزهتا نزدیتک ترشتد ،اهتل
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غارت و چپاول -که کم هم ن ودند -از فرصتتهتا استهفاد ترکردنتد و بته جتان رد تان
بردفاع و را ها و کاروانها رافهادند .این نوع حکو ت کته علترادشاعتد ترتی تات نظتا ر
کا ل دارد و فرضاً در والع جنگها لمول رشود و یتا اضتطراراً در والتع بحترانهتا در
سرز ینر برلرار رگردد ،در تمام دورۀ سلطنت نادرشا و جانشینان افشاری او وجود داشهه
و درحشیشت نمایندۀ نوعر از ضرورتهای حیتات اجهمتاعر آن عصتر شتناخهه شتد استت
(شل انر 1۲7 :1377 ،و .)150
 .۹دوران زندیه

اردوگا نادری یک روز پ
نخسهین پ

از لهلف بهکلر هالشر شد .عا ل اصلر هرجو رج سالهتای

از رگ نادرشا را باید ربوط بته تحتویت دستهههتای ستپاهف در لوچتان و

سربازان پادگانهای ایایت و دشکریانِ ی ور دفاع از رزها دانست .اعهماد و پیوسهگر ایتن
سپاهیان دروالع همرا با علت وجودی آنها با رگ فر اند شتان از یتان رفتت .بتدبینر از
هملطاران پیشین که اینک بهطور همسان از شخصیت اخاللر و ایلر آنها آگاهر داشهند و
با توجه به خشم تودۀ ردم خشمگین شهری که سپا نادری در نظرشان بیف از لوای نظتا ر
دشمن ،ظهر اجحاف و تجاوز و وحشتآفرینر بود ،از ورود آنها (سپا نادری) بته داختل
شتتهرها جلتتوگیری تترکتترد و وجتتب شتتد بتتود کتته گتترو هتتای کتتوچکر را در اطتتراف
فر اندهان ورداعهمادشان تشکیل دهند و بهستوی وییاتشتان بشتهابند و شتان

ختود را در

حیطر آشتنا و دوستهانهتتر بیاز اینتد (پتری .)۲4 :138۲ ،در کشتمکفهتای دوران گتذار،
سرنوشتتْ دیهتتیم پادشتتاهر را بتتر ستر خانتتدان و ل ایتتل زنتتد گذاشتتت و آنهتتا توانستتهند بتتا
اتحادهای ایلر که ترتیب دادند ،اندکز انر ایران را عرصۀ آرا ف کنند.
 .1۰روبهرو نشدن با ارتشهای مدرن و نداشتن میل به تغییر
در دورۀ زندیته نیتتز اکثریتت ستتپا اعتماز پیتتاد نظتام و ستواران از ایتالت و عشتتایر تشتتکیل
رشدند .اد هه ،بخشر از نیروها از عناصر شهری بودند .بهددیل اینکه کتریمختان و جانشتیان
وی دارای خاسهگا ایلر بودند ،عشتایر بته او عاللته و وابستهگر ختونر و عتاطفر داشتهند.
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بهددیل ایلیاتر بودنِ خود کریمخان ،وضع سوار نظام بههر از پیاد نظام بود .ط نوشهۀ فرریه
«سوار نظام ایرانرها عادر بتود .اس انشتان عتادت داشتهند کته را هتای ستربای (کوهستهانر)
بروند ،از سر ا نمرترسیدند؛ حهر در ز سهان رتوانسهند بدون توجه به برف بترای را هتای
طوینر بهکار کشید شوند» (به نشل از رج ر .)44 :1376 ،کریمخان زنتد نیروهتای ایلیتاتر
را تکیهگا خود در الدا ات نظا ر لرار داد بود و این نیروها در ساز ان نظا ر وی جایگا
اصلر و همتر داشتههانتد ( شتفشرفتر .)30 :1386 ،در دوران نتهچنتدان طتوینر حکو تت
کریمخان ،با سرکوبر دعیان لدرت که عمد ترین آنها فر اندهان نظا ر نیروهای ایالت
بودند ،آرا ف نس ر در تغییر و تحویت لشون برلرار شد؛ بتدیننحتو کته نیروهتای نظتا ر
خهلف ،زیر سلطۀ حاکمان کریمخان و جزء نیروهای ارتف وی درآ دنتد؛ ا تا ایتن رونتد
زیاد دوام نیاورد و پ
اینکه چرا پ

از رگ کریمخان جدداً اوضتاع بته حادتت ستاب ختود برگشتت.

از رگ کریمخان جدداً تحرکات لشونر در کشور بته نظتور دستهیابر بته

لتدرت ازستر گرفهته شتتد ،ناشتر از دو عا تل بتتود کته هتردوی آن بتته شتخص کتریمختتان
بر رگشت :اول اینکه وی پ

از خود جانشینر تلیین نکرد بود؛ بنتابراین اعضتای خانتدان

زند به طمع دسهیابر به تاج و تخت سلر کردند با بسیج نیروهای خهلف ایلر و غیرایلر بته
این ا ر نایل آیند؛ دو ین عا ل

ر در تحرکات لشون پ

از رگ کتریمختان ایتن بتود

که برخورد جدی نکردن کریمخان با برختر از نیروهتای ایلتر لتارض اننتد لاجارهتا در
ز ان تث یت لدرت ،و حهر جذب آنان در ارتف زند بته آنتان ایتن ا کتان را داد تتا پت

از

رگ کریمخان از فرصت بهدستآ د برای دسهیابر به لدرت سود ب رند .آنچه آنان را در
این عرصه یاری رداد ،نیروهای ایلرشان بود .در چنین شرایطر رتوان نهیجه گرفتت کته
با توجه به یکشکل بودن شرایط سیاسر -نظا ر ایتران ،شتیو هتای نظتا ر کته فر انتدهان
نظا ر این دور بهکار رگرفهند ،تا حد زیادی یکسان باشد؛ ا ا جنگهای این دور کمهتر
ی پیتروزی بتا کستر بتود کته از شتجاعت
از شیو و تاکهیک نظتا ر برختوردار بتود .لمتو ً
بیشتتهری برختتوردار بتتود .از آرایتتف جنگتتر ،تاکهیتتک نظتتا ر ،نششتتۀ دلی ت حملتته و دفتتاع
حسابشد خ ری ن ود .بیشتهر جنتگهتا بته ایتن ترتیتب بتود کته دستههای بتر دستهۀ دیگتر
رتاخت و سپاهیان دوطرف به جان هم ترافهادنتد و کشتهار ترکردنتد و هتر طترف کته
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شاو ت بیشهری به خرج رداد ،وف

رشد و این وفشیت مکن بود که برا تر بترنظمتر

در تلشیب دشمن و یا غارت و تشسیم باروبنۀ برجای انتدۀ دشتمن بته خطتر بیفهتد (شتل انر،
 .)67 :1385تی یر دوران زندیه بر تاریخ ایران درست همانند عمر این سلسله کوتا و انتدک
بود .دروالع ،در این دور نیز ضلفهای ارتف ایلیاتر ایران هنوز آشتکار نشتد بتود؛ زیترا
اساساً فرصت رویارویر با ارتفهتای تدرن جهتان را پیتدا نکترد بتود؛ گتویر سرنوشتت
اینگونه شدر کرد بود که تمام ن ردهای حیاتر ایران در دورۀ لاجاریه رلتم بختورد و ایتن
سلسله باشد که بار تمام ضلفها و ساخهارهای ناکارآ د بهارثرسید از دوران پیشین را بته
دوش بکشد .این طادب به لنای تییید سلسلۀ لاجاریه نیست ،بلکه همانطور که پیفتر نیتز
گفهه شد ،ریشههای ضلف و انحطاط را باید در همان آغتاز دورۀ صتفویه پیتدا کترد .تغییتر
جا لۀ ایلیاتر و تفکر ایلر کاری بت

دشتوار بتود کته هتیچیتک از پادشتاهان سلستلههتای

وردبحث وف به انجام آن نشدند .دروالع ،جایگزین کردن وفاداریهای ایلر با وفتاداری
به وطن و کشور و پادشا کار چندان ساد ای ن ود .در برههای از ز ان ،صفویان این کتار را
با شروعیت دینر بخشیدن به حکو ت خود انجام دادند؛ ا ا بازهم این لدرت وفاداریهای
ایلر بود که درنهایت بر تالشهای نواندیشان و تحولخواهان تی یر گذاشت و این تتالشهتا
را با شکست روبهرو کرد .کوچندگان للمروی ایلر را به للمروی سترز ینر کشتور تترجیب
ردادند و دفاع از للمروی ایلر خود را در اودویت اول لرار ردادند .اینگونه بتود کته در
جنگها هریک به فکر گرفهن غنیمت یا جان سادم بهدر بتردن از لرکته بودنتد تتا دفتاع از
للمروی لر.
 .11دورۀ قاجاریه

سلطنت لاجار برپایۀ اتفاق و در اتحاد ل ایل خهلف ترک و ترکمن ،بتهخصتو

دو طایفتۀ

لدرتمند لاجار ،یلنر «لوانلو» و «دودُو» ،اسهوار بتود .تشستیم ناصتب خهلتف در تشتکیالت
اداری و نظا ر برپایۀ این اتحاد و تواف انجام تریافتت .آلا حمتدخان لاجتار هتمز تان بتا
لدرت یافهن و احیای رزهای صفویه که خود را از وار ان ایشان تردانستت ،بته بازستازی
ساز ان کشوری و دشکری آن دوران و تلفی آن با نظام ایلخانگری کته ختود برخاستهه از
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آن بود ،پرداخت (سلیدی .)9۲ :1381 ،آلا حمدخان بتا لتدرت «تتدبیر» و «زور شمشتیر» و
بهددیل خأل یک لدرت سیاسر و نیاز جا له به ا نیت و حکو هر شهدر ،توانستت لتدرت را
در ایران ل ضه کند .با اسهشرار لاجارها (در ایران) جهان نیز دچار تحویتر بنیادی شد بتود؛
بدین لنر که اخهراع اشین چاپ ،اکهشتاف آ ریکتا ،و دسهرستر بته هندوستهان از طریت
آفریشا ا کان توسلۀ فلادیتهتای الهصتادی و عاللته نتدی بته تال و تروت را فتراهم کترد
(دهشاننژاد .)161 :1374 ،به گفهۀ اودیویه ( )188 :1371که در ز ان آلا حمدخان لاجار بته
ایران سفر کرد است ،ایران در ز ان صلب فالد سپا بود .در ز سهان نیتز گترو ستپاهیان در
رخصر بهسر ربردند و در والع دزوم بهسرعت بسیج رشدند .ختوانین ایتالت همترا بتا
گروهر سوار آ ادۀ کمتک بته پادشتا بودنتد .ستپاهیان پیتاد نیتز کته هشتکل از گروهتر
روسهایر بودند ،در هنگام جنگ جمعآوری رشدند.
در دورۀ لاجار جنگاوری و نظا رگری در انحصار ایالت و عشتایر بتالر انتد .هتارت
عشایر در اسبسواری و تیراندازی ،ساز ان نس هاً ناستب ل یلتهای ،و روح هم ستهگر ایلتر
عوا لر بودند که ایل بزرگ به ره ری یتک ایلختان پرتحترک و فلتال را بتهصتورت یتک
واحد نظا ر لوی در رآوردند .در اوایل سدۀ نوزدهم ،افراد ل ایل خهلتف در ارتتفهتای
لاجاری شرکت داشهند و از دهۀ 1۲60ق به بلد فتوج لتزاق از شاهستونهتا ،کردهتا و ستایر
ایالت تشکیل شد .ا ا حرفۀ نظا رگری در جموع به نوعر رکود دچتار شتد و افتراد ل ایتل
سلر کردند هرچه بیشهر از آن دور بمانند و این خود نشانۀ روابط خصتمانۀ آنهتا بتا دودتت
بود؛ درعوض از لدرت نظا ر خود برای حمله به کاروانها ،آبادیهتا و شاو تت در برابتر
شامهای حلر اسهفاد کردند .خرید تفنگ از سوی ایالت نشان رداد که آنها با الهصتاد
بازار در تماس هسهند .برخالف لزد اشهای صفوی ،افغانها ،افشاریه ،زندیه و لاجاریته کته
توانسهند کنهرل دودت رکزی ایران را بهدست گیرند ،ایالت در عهد لاجار وفت بته چنتان
کاری نشدند و بهناچار سطب توللات خود را پایین آوردند .دم هون بر این باور است کته در
اوایل لرن نوزدهم ایالتر که نیروی سواران نا نظم را تشکیل ردادنتد ،در بستیاری توارد
در ازای خد ات نظا ر ،ز ینهایر را بتهعنتوان عطیته دریافتت ترکردنتد و در استهفاد از
راتع آزاد بودند (بته نشتل از علترزاد  .)111 :1385 ،بته گفهتۀ جیمتز وریته ،فهحللترشتا
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دوازد هزار نفر حافو شخصر جان از که بیشهر آنها از ازنتدران و از طوایتف لاجارنتد و
سههزار نفر «غالم» سوارکار دارد .همانند آنها را در شیاس کوچتکتتری ا یتران وییتات
هم داشهند .اگر جنگر رشد ،شا با صدور فر ان ،از ختانهتای ایتایت و ا یتران وییتات
رخواست که سرباز گرد آورند .ارتشر که بدینسان فراهم رشد ،لمویً در بهتار پتا بته
عرصۀ وجود رگذاشت و با نزدیک شدن ز سهان نحتل ترشتد .ستربازان را فشتط بترای
یک جنگ فرا رخواندند و آنها پ

از جنگ به خانه و کاشانۀ خود باز رگشتهند .عمتدۀ

این ارتف را سوار نظام نا نظمر از عشایر چادرنشین تشکیل رداد که روی اعه تار و ت حتر
نظا ر آن حساب رکردند و برای تضمین وفاداریف خان یا پسر او را در دربار گترو نگته
رداشهند .پیاد نظام را همیشته از روستهاییان ترگرفهنتد .شتهریان هرگتز دستت بته استلحه
نمربردند ،گر آنکه کار به جاهای باریک رکشید (به نشل از ایوری.)90 :1389 ،
 .12رویارویی با دولتها و ارتشهای مدرن :آشکار شدن ضعفها

حاکمان سلسلۀ لاجتار در دنیتایر هفتاوت از ستلف صتفویه ،افشتاریه و زندیتۀ ختود حکتم
رراندند .اکنون للمروی حکو ت آنها ربایست با ارتتفهتای تدرن و کارآ تد غترب
شانهبهشانه رشد .ضتلف و انحطتاط ستاخهار نظتا ر -سیاستر ایتران در دور هتای پیشتین
بهددیل اینکه از سوی ارتفهای درن با چادشر روبهرو نشد بودند ،نهفهه بتالر انتد بتود.
در این دور است که ایران از یک انزوا ختارج و بته ناگتا بتا واللیتتهتای جهتان ختارج
روبهرو رشود .ارتف ناکارآ د ،فر انروایان نتایی  ،ضتلف ستاخهاری ،فشتدان ارت اطتات،
الهصاد روسهایر و ش انر ،و اللیم خشک و کمآب ،همگر ،دستبهدست هم داد و ز ینه را
برای انحطاط نظا ر -سیاسر ایران فراهم کرد .شکستت خفتتبتار ایتران از ستپا روستیه و
ا ضای دو لاهدۀ تحشیرآ یز گلسهان و ترکمنچای ،انگیز های جدی برای پیشترفت را در
یان گروهر از نخ گان ایرانر برانگیختت .ع تاس یترزا در کشتاکف ایتن جنتگهتا عمتالً
دریافت که وجه تودید تمدنسازی تغییر کرد است و ایرانیان از این گردونه خارج هستهند.
آنها دیگر ودد و بتازیگر و هکتر نیستهند .دروالتع ،ایرانیتان در اودتین برختورد بتا ظتاهر
دنیت غربز ین و شاهدۀ اروپای همدن هرلر ،عشب انتدگر تادی و اجهمتاعر وطتن
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خود را نیک دریافهند و شیفهۀ پیشرفتهای صنلهر اروپتا شتدند (ستمیلر اصتفهانر:1387 ،
.)1۲5
در نخسهین دهههای لرن نوزدهم که خاور یانته و شتمال آفریشتا توجته استهلمارگران و
جهانخواران اروپایر را به خود جلب کرد ،جوا ع سیاسر عرب و عثمانر و ایرانر آنچته را
که ت دیل به تجربهای طوینر دت برای نوستازی ارتتف شتد ،آغتاز کردنتد .خانتدانهتای
حاکم در این نواحر با تشلید از روشهای ساز اندهر نظا ر و فنون جنگر اروپایر ،دستت
به تالش ذبوحانهای برای اصالحات در ارتف زدند تا برای شابله با سلطۀ فزاینتدۀ ستهشیم
و غیر سهشیم اروپایرها لدرت ایسهادگر خود را بای ب رند .ع اس یرزا نخسهین حاکم لاجار
بود که کوشید ارتف ابهر به سیاق اروپایر با کمک هیئتهای نظا ر خارجر بترای ایتران
تشکیل دهد .جنگ اول ایران و روس بسهر سیاسر نخسهین برنا ۀ اصالحات نظا ر ایران بته
شیوۀ نوین اروپایر را برای فهحللرشا و ع اس یرزا فتراهم کترد .بتاوجوداین تتا پایتان ایتن
لرن ،نه اصالحگران ایرانر و نه نظا یان اروپایر نهوانسهه بودند یک واحتد افستری حرفتهای
برای نظام بهوجود بیاورند .اخهصا

ناصب افسری با لتوموختویفبتازی و خریتدوفروش

انجام رگرفت .رت هبندی اروپایر ع اس یرزا هم ستاخهار فر انتدهر کارآ تدی در ارتتف
بهوجود نیاورد بود .ایجاد ارتف ابت براساس نظام بنیچۀ ع اس یترزا هزینتۀ ستنگینر روی
دست دودت گذاشتت و ایتن شتکل ابهتدایر ستربازگیری بترای خزانته وبتال گتردن شتد و
بااینحال روش تازۀ سربازگیری با همتۀ بتار تادراش چنتدان تفتاوتر هتم بتا روش لتدیمر
نداشت .نظام بنیچه هیچگا نهوانست روش سربازگیری ایلر و طایفهای را کا الً از بین ب رد؛
چنانکه نفرات بلضر هنگهای جدید تما اً از یک ایل بودند .همچنین ،این نظام نهوانستت
ا کان پیفبینر وجودی نیروی انسانر آ وزشدید را برای شا ات فراهم کند ،یا روحیتۀ
یهنپرسهر و وفاداری به کشور را پرورش دهد؛ هتدفر کته دروالتع دن تال هتم نمترکترد.
سوار نظام نا نظم همچنان عمالً

رترین نیروی نظا ر در ایران بود و هیئتهای اروپایر و

اصالحات دودهر تی یری در آن نگذاشهه بودند .ارتف هنوز نحصراً ستاخهار ایلتر داشتت و
افراد از خانهای خود فر ان رگرفهند و خودشان اسب و سالح را رآوردند .نشف نظا ر
ایلخانها نهتنها نابع ادر آنها را تشویت رکرد ،بلکه الهدار شخصر آنها را هتم در ایتل
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بای ربرد .بهطورکلر تداوم اتکای دودت به این نیروها ،چون باعث تشویت خانها رشتد،
تتتالشهتتای شا تتات اصتتالحطلتتب بتترای کتتاهف استتهشالل آنهتتا و افتتزایف وابستتهگر و
پاسخگویر آنها به دودت رکتزی را خنثتر ترکترد و برنا تۀ فراگیرتتر تمرکزگرایتر در
کشور را عشیم رگذاشت (ایوری .)116-93 :1389 ،افزون بر وارد فوق ،باید به این نکهته
هم اشار کرد که ع اس یرزا یا دیگر اصالحطل ان این دور برای نیتل بته شصتود ختود بتا
دشواریهای زیادی ازجمله حسادت شاهزادگان و رؤسای ل ایل روبهرو بودند .این گرو ها
هرگونه کاهف لدرت و توان ایلیاتر ارتف را خطری برای وجودیتت ختود ترپنداشتهند.
ستترهنگ دروویتتل ( ،)161-158 :1389در ستتفرنا ۀ ختتود بتتهختتوبر ایتتن حستتادتهتتا و
انعتراشرها را شرح داد است.
سوار نظام نا نظم ارتف ایران به طورکلر براساس لواعد ایلیاتر ساز اندهر ترشتد و
آنها شخصاً اسب ،اسلحه و تجهیزات خود را تهیه ترکردنتد .هنتگهتای ستوار نظتام بته
دسهههای هلدد با توان نظا ر هفاوت تشسیم رشدند و لمویً هرکدام به نام ایل یتا حتل
اسهخدام خود شهرت داشهند .رؤسای ل ایل کته دروالتع حاکمتان تتامایخهیتار تابلتان ختود
بودند ،سرنوشت سرباز شمول را در دست داشهند و ز انر که احساس رکردند نفوذ و یتا
لدرت یزم را برای اجرای شاصد خود ندارند ،رتوانسهند این لدرت و نفتوذ را در شابتل
پول از فرد لدرتمندتری خریداری کنند و در سایۀ او به خواست ختود نایتل آینتد .در دورۀ
لاجار اصالحات نظا ر ع اس یرزا همز ان با جنتگهتای ایتران و روس ،بافتت ایلتر ستپا
لاجار را دستخوش تحول کرد و این ا ر عوالتب ستویر بته بتار آورد و وجتب تضتلیف
ج هۀ خودی شد .ل ل از اصالحات ،نیروهتای ایتالت و عشتایر ،بتهویتژ ستوار نظتام تحتت
فر اندهر رؤسای ل ایل ،خود در ساز ان رزم حضور ریافهند؛ ا ا روند اصتالحات ایجتاب
رکرد این سیسهم فر اندهر تغییر کند؛ درنهیجه به نارضایهر ،تمترد و حضتور نداشتهن ایتن
نیروها انجا ید و به ساز ان سپا لاجار در شابل دشتمن آستیب زد و آن را تضتلیف کترد و
عمالً در بلد نیروی انسانر و روحیۀ آنان با چادف واجه شد و برای حل شکل به تتدابیر و
تمهیدات دیگری هوسل شدند (نشیبزاد  .)91-90 :1379 ،باوجود تالشهای اصالحگران
ایرانر در این دور  ،بافت ایلر -ل یلهای جا له انع از تحشت اهتداف توردنظر آنهتا شتد.
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ارتف ایلیاتر سلسلۀ لاجار در این دور گرفهار ن ردهایر شد که تا ابد تاریخ این دور را بته
بردیالهر شاهان و ضلف این دود ان گر زد است .ا ا افزون بر این ضلف ن اید از ساخهار
ایلیاتر و ا ر نو ادیسم بر ترکیب ارتف ایران در دوران پیشا درن غافل بتود .شتیوۀ زنتدگر
کوچنشینر تاروپود زندگر اجهماعر در ایران را دربر گرفهه بود و غل ه بر ساخهار ایلتر کته
طول عمری به درازای تاریخ ایران دارد ،کاری ن ود که یک سلستله در عترض دویستت تتا
سیصتتد ستتال از عهتتد انجتتام آن برآیتتد .شتتاید بهتتوان ادعتتا کتترد ختتود شتتاهان سلستتلههتتای
وردبحث نیز بیشهر وفاداری ایلر داشهند تا وفاداری لر ،و تتالشهتایر هتم کته در لا تت
دفاع از للمروی لر انجام رگرفت ،بیشهر در جهت نتافع ایلتر و بتالر انتدن در لتدرت
بود تا در خد ت نافع لر و حفو للمروی لر .رویارویر ایتران بتا ارتتفهتای تدرن در
این دور به ازدست رفهن بخفهای وسیلر از للمرو نههتر شتد و تتالشهتا بترای اصتالح
ساخهار ناکارآ د ارتف و ساخهار حکو ت در ایران توفی چندانر را بههمرا نداشت؛ زیترا
رأس حکو ت ،خود ،دارای ساخهاری ایلیاتر بود و در برابر تغییر و تحول شاو ت رکترد
و تنها با روی کار آ دن دودت درن در عصر پهلوی بود که بشایای ارتف ایلیتاتر از چهترۀ
نظا ر ایران زدود شد.
 .13نتیجه

تاکنون پژوهشگران ستائل ایتران دربتارۀ سرشتت جا لتۀ ایرانتر پیشتا درن ،نظتام سیاستر
برآ د از آن ،و سنجف روابط فر تابین آنهتا ادگوهتای نظتری هفتاوتر ارائته کترد انتد.
اهیت دودت در ایران و ساخهار الهصتادی -اجهمتاعر حتاکم بتر آن را نویستندگانر چتون
ویهفوگل ،نهسکیو ،ارک

و اک

وبر بتا تلتابیری توصتیف کترد انتد کته نشتاندهنتدۀ

تفاوت آن با نظامهای فئودادر در اروپاست؛ تلابیر و فاهیمر چون «شتیوۀ تودیتد آستیایر»،
«اسه داد شرلر»« ،پاتریمونیادیسم» یا پدرسایری و پدرشاهر و سلطانیسم که همگتر حتاکر
از جن ۀ شخصر و فردی و خودکا ۀ دودت و جتدایر و استهشالل آن از گترو هتا و ط شتات
اجهماعر و فشدان حشوق و لانون و ادکیت خصوصر و اسهشالل جا له از دودت است .تمام
این تالشهای علمر بهنوعر درگیر سئلۀ توسله و پیشرفت نیز هستت .تتی یر شتیوۀ زنتدگر
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کوچنشینر بر ساخهار نظا ر ایران نیز یکتر از تواردی استت کته پژوهشتگران در بررستر
ایران پیشا درن کمهر به آن پرداخههاند و در این شاده تالش شد تا جن تههتای خهلتف ایتن
تی یر وردبررسر لرار گیرد.
ایران در فاصلۀ ز انر سشوط صفویان تا روی کار آ دن لاجارها بهدحاظ تتاریخر دارای
شرایطر بود که در آن هرجو رج به اوج خود رسید بتود .بتا از بتین رفتهن تمرکتز سیاستر
ایران بر ا ر سشوط صفویان ،دعیان سلطنت در هر گوشه از ملکت سر برآوردنتد .هریتک
از این دعیان با تکیه بر نیروی نظا ر که عمدتاً از ایالت و عشایر تشکیل رشد ،شروع بته
دستاندازی به نواحر اطراف خود رکردند .در این یان ،آنچه بیف از همته ترتوانستت
به این دعیان لتدرت در دستهیابر بته اهدافشتان کمتک کنتد ،داشتهن ستپاهر بتزرگتتر و
نیرو ندتر بود .ا ا ایتن ا تر چگونته تربایستت تحشت

تریافتت؟ آنچته کته بتیف از همته

رتوانست برای دسهیابر به ارتف بزرگ و نیرو ند را گشا باشد ،دسهرستر بته نتابع تادر
بود تا بدین طری ضمن راضتر نگته داشتهن ستپا ختود ،ستلر در جتذب نیروهتای جدیتد
خصوصاً از صفوف رلی ان کند .ا ا را های دستهیابر بته کستب ایتن نتابع تادر چته بتود؟
عمد ترین را های کسب این نابع ع ارت بودند از غتارت ،غنیمتت ،صتادر و هتمتتر از
همه اخذ ادیتات از تردم .ایتن رونتد کته باعتث وارد شتدن ضتربههتای فتراوان بتر پیکترۀ
اجهماعر ،الهصادی و فرهنگر جا له رشد ،تا روی کار آ دن نادر ادا ته داشتت .بتا روی
کار آ دن نادر و در سایۀ تالشهای وی ،حکو ت رکزی با سرکوب و للعولمتع تدعیان
سلطنت ایجاد شد که یکر از مرات آن ایجاد ساز ان لوی با ارتشر دائمر بود .ا تا ترگ
نادر سرآغازی دوبار بود بر آغاز هرجو رج و ظهور دعیان هلدد لدرت در کشتور .ایتن
بار هم دعیان با بهر گیری از نیروهای ایلیاتر دستت بته ایجتاد نیروهتای نظتا ر بته نظتور
کسب لدرت زدند .این روند نیز تا روی کتار آ تدن کتریمختان ادا ته داشتت .کتریمختان
به نظور غل ه بر دعیان و بلدها برای تحکیم و تث یت وللیت ،سپا را وردتوجته لترار داد.
در جموع ،رتوان گفت که ارتف ایران نیز در طر تاریخ همانند حکو ت ایران بتهشتدت
تحت تی یر و نفوذ ل ایل و عشایر لرار داشهه است .تی یراتر که نو ادیسم بر ساخهار دودتهتا
و حکو تهای ایران داشهه است ،دلیشاً در ورد ارتف ایران نیز تکترار شتد استت و همتین
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ا ر یکر از وانع عمدۀ شکلگیری ارتتف نستجم ،کارآ تد و شهتدر استت کته در طتول
تاریخ خأل آن بارهاوبارها شتاهد و احستاس شتد استت .نفتوذ ایتالت در ستاخهار ارتتف
آنچنان شدید بود است که الدا ات تحولخواهانر همچون ا یرک یر ،ع اس یترزا و ...نیتز
برای اصالح ساخهار آن به نهیجۀ ددخوا نرسید و آنها بهناچار همهچیز را بهدست سرنوشت
رها کردند .دروالع ،جوا ع ایلر و ل یلهای در درجۀ اول وفتاداری ختود را بته رئتی

ایتل و

للمروی ایلر ابراز رکردند تا به پادشا یا للمروی لر .گرد آ دن این سربازان ایلیتاتر در
والع جنگ زیتر یتک پترچم ،نیاز نتد تدیریت بستیار کارآ تد بتود .اد هته ،تتا ز تانر کته
هماوردان ایران ارتفهای غیر درن بودند ،فر انروایتان شتکل چنتدانر در بهتر گیتری از
نیروی نظا ر ایلیاتر نداشهند .ا ا در رویارویر با ارتفهای درن و نظم بود که ذهنهتای
کنجکاو برخر ایراندوسهان بهسوی ناکارآ دی ساخهاری ارتف ایران لطوف شد .اد هه ،بتا
توجه به نفوذ و غل ۀ نو ادیسم در ساخهار اجهماعر -سیاستر ایتران ،زدودن ا تر آن نیاز نتد
فلادیت بسیار بود .بدین ترتیب ،نو ادیسم در ایران باعث تیخیر در فرایند گذار ایران بهسوی
ارتف درن و کارآ د شد و اندک الدا ات انجامگرفهه برای به ود آن نیز نهوانست ا تر آن
را خنثر کند.
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سلید یر حمدصادق .تهران :پژوهشگا علوم انسانر و طادلات فرهنگر.
 یلفانر ،را ین (« .)1386برآ دن و افول لزد اشان در عصر صفویه» .پژوهشنامۀ تاریخ.
س .۲ش .7صص.138-1۲3
 یوسفر ،ا راده ( .)1380قشقایی در گذر تاریخ .شیراز :تخت جمشید.
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