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  چکیده

عنوان یک خصیصه و الگوي رفتاري در حوزة روانشناسی فردي طلبی بهتاکنون جاه
 -طلبی فرآیندي تاریخیرسد که جاه و جاهاما به نظر می. مطالعه شده است

اجتماعی ویژه براي  -جاه یک موقعیت سیاسی. یافته دارداجتماعی و الگویی سازمان
در یک . جویی است که دولت در ایجاد آن نقش اصلی داردنفوذ و منفعتاعمال 

طلب، قوانین الهی و سیاسی جامعه براي رشد و توسعه جاه تفسیر نظام سیاسی جاه
طلبی هاي جاهترین شاخصمسئله اصلی این مقاله تبیین عمده. شودو تنظیم می

- اینکه علل و عوامل شکل. اجتماعی ایران است -دولت در تاریخ اندیشه سیاسی
ها و معیارهایی براي نشان دادن میزان طلب چیست؟ و چه شاخصگیري دولت جاه

ترین وجود دارد؟ عمده - در تاریخ اندیشۀ سیاسی اجتماعی ایران-طلبی دولت جاه
آوري و به روش اي جمعها از منابع کتابخانهداده. هاي تحقیق حاضر هستندپرسش

دهد وابستگی ها نشان مییافته. تجزیه و تحلیل شده است» تحلیل جاه«تاریخی 
گیري دولت ، از عوامل اصلی شکل)زمین و آب(جامعه به مصرف منابع طبیعی 

طلبی هاي جاهترین شاخصدهد عمدهنتایج تحقیق نشان می. طلب بوده استجاه
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ز نیروي جویی، انحصارگرایی، حمایت ااقتصاد توزیعی، عدالت: دولت عبارتند از
طلب، تبعیض، همچنین، برونداد دولت جاه. کار غیرمولد و اتحاد دین و سیاست

هاي اجتماعی رشوه، رانت، وابستگی، فساد و شکنندگی ثبات سیاسی در اثر جنبش
  . بوده است

طلب، انحصارگرایی، عدالت اجتماعی، اقتصاد طلبی، دولت جاهجاه: هاهکلیدواژ
    .توزیعی

  مقدمه. 1
هاي کارگیري مفاهیم و نظریهپردازي در تاریخ تفکر سیاسی ایران، سبب بهنظریهفقدان 

مفاهیم و نظریات غربی . غربی براي تحلیل رخدادهاي سیاسی و اجتماعی ایران شده است
. انداجتماعی جامعه ایران ساخت یافته -و متأثر از غرب، در شرایطی غیر از شرایط تاریخی

ها و ذیل نظریه -مخصوصأ نهاد دولت–سی و اجتماعی ایران خوانش تاریخ اندیشۀ سیا
در تاریخ . اجتماعی بوده است -هاي سیاسیالگوهاي غیر بومی، عامل اصلی خطا در تحلیل

هاي پایداري براي مطالعه و ارزیابی نهاد دولت اندیشۀ سیاسی و اجتماعی ایران، شاخص
اي را بنیان ۀ جوهري دولت، قاعدهعنوان خصیصهاي پایدار، بهاین شاخص. وجود دارد

  . گیردهاي مشترك شکل مینهد و این قاعده براساس تکرار برخی ویژگیمی
  بیان مسئله 2.1
هاي تاریخی و ساز و کاري سیاسی داشته عنوان یک پدیدة اجتماعی، زمینهطلبی بهجاه

مسئله . ه بوده استطلبی در جامعدر واقع دولت پشتیبان عمده نهاد جاه و سیستم جاه. است
- طلبی دولت و نیز، چگونگی شکلهاي عمده جاهها و ویژگیاصلی مقاله، تعیین شاخص

» طلبدولت جاه«هم رفته، هدف این مقاله ارائه نظریه روي. طلب استگیري دولت جاه
)ambitious state  (-اجتماعی ایران است -در تاریخ اندیشه سیاسی -به عنوان الگویی کهن.  

  سواالت و فرضیات 3.1
ها، اجتماعی ایران، چه شاخص -پرسش اصلی مقاله این است که در تاریخ اندیشۀ سیاسی

طلبی دولت وجود دارد؟ در همین راستا، هایی براي نشان دادن میزان جاهمعیارها و ویژگی
طلب در تاریخ گیري دولت جاهعلل و عوامل شکل: یک پرسش فرعی نیز مطرح است

- اجتماعی ایران چیست؟ مفروض بنیادین مقاله حاضر در این است که به -سیاندیشه سیا
. ماندها در ایران، ماهیت و خصیصۀ جوهري دولت ثابت میرغم ظهور و سقوط حکومت
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 -طلبی را به عنوان یک مطلوب اجتماعی در تاریخ اندیشه سیاسیاین مقاله جاه و جاه
  . گیرداجتماعی ایران فرض می

  روش 4.1
روش تحلیل جاه  1.انجام شده است) Jah analysis( »تحلیل جاه«مقاله به روش تاریخی  این
توسط صاحب این قلم در مراحل مختلف  -به عنوان یک روش مستقل تحلیلی تاریخی-

کار ابداع شده و براي اولین بار در این مقاله به -هاي انجام تحقیقبنابر ضرورت–تحقیق 
: در مرحله اول. شوددر چهار مرحله به شرح ذیل انجام میاین روش . گرفته شده است

مقایسه . شوندهاي مشترك، مقایسه میهاي گردآوري شده به منظور تشخیص ویژگیداده
: در مرحله دوم. یابدادامه می) theoretical stability(ها تا مرحله ثبات نظري مداوم داده

ها در سطح ثبات نظري، هاي مشترك دادهدر این مرحله، ویژگی. شودها تعیین میشاخص
- هاي مورد نظر بر جهتاثرگذاري شاخص: در مرحله سوم. شودعنوان شاخص تعیین میبه

طلب قوانین و در یک دولت جاه. شوددهی به قوانین و مقررات دولتی تجزیه و تحلیل می
در . شودیطلبی سیاسی و اجتماعی تنظیم ممقررات دولتی در جهت گسترش جاه و جاه

- بندي نظري، شامل علل و عوامل، چگونگی و پیامدهاي شکلیک صورت: مرحله چهارم
  .شودارائه می) طلبدولت جاه(گیري پدیدة مورد نظر 

  نقد پیشینۀ پژوهش 5.1
اولین بار . طلبی در تحقیقات اجتماعی پیشین مغفول واقع شده استپدیدة جاه و جاه

- جاه و جاه -شناس و اقتصاددان کالسیک مسلمانجامعه - ) 1390(خلدون عبدالرحمن بن
فصلی از کتاب مقدمه . اجتماعی مطالعه کرد -طلبی را به عنوان یک پدیدة مطلوب سیاسی

خلدون در جایگاه یک بن. طلبی اختصاص یافته استخلدون، به مطالعه پدیدة جاه و جاهبن
او . ت، نسبت به موقعیت جاه دارداي نزدیک و دیدگاهی مثبمقام بلندپایه سیاسی، تجربه

به . گیرداي کامأل طبیعی و مطلوب در نظام سیاسی فرض میعنوان پدیدهطلبی را بهجاه
عنوان یک پدیده با جاه بهخلدون، تاکنون پژوهش دیگري در رابطهاستثناي تحقیق بن

  . اجتماعی انجام نشده است -سیاسی
در یک . دولت در ایران مطرح شده است هاي مختلفی دربارة ساختتاکنون نظریه

هاي تاریخی ساخت دولت در ایران را به دو دسته کلی تقسیم توان نظریهبندي، میتقسیم
هاي غیر بر تحلیلهاي مبتنینظریه. 2. هاي اقتصاديبر تحلیلهاي مبتنینظریه. 1: کرد

- نظریه: الف. شودسیم میهاي اقتصادي به دو شاخه تقبر تحلیلهاي مبتنینظریه. اقتصادي
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- مهم. هاي توزیع محوربر تحلیلهاي مبتنینظریه: ب. هاي تولید محوربر تحلیلهاي مبتنی
» شیوه تولید آسیایی«: هاي اقتصادي تولید محور عبارتند ازبر تحلیلهاي مبتنیترین نظریه

کاتوزیان، (» یرانیاستبداد ا«، )1957ویتفوگل، (» استبداد شرقی«، )1853مارکس و انگلس، (
اي نظریه شیوة تولید آسیایی، پروژه ورشکسته). 1357اشرف، (» هاي تولیدشیوه«و ) 1374

از طرف مارکس و انگلس رها شد و کاتوزیان، بدون  هاي درونیبود که به علت تناقض
 کاتوزیان مانند مارکس،). 28: 1395نژاد، غنی(دستیابی به هیچ موفقیتی، آن را پی گرفت 

معتقد است، ساخت نهادهاي اجتماعی در ایران، از جمله نهاد مالکیت و دولت، ریشه در 
هاي اولین خطاي تحلیل).  26: 1395نژاد کاتوزیان، به نقل از غنی(شرایط عینی تولید دارد 

اي اجتماعی، ایران را جامعه -اقتصادي تولید محور در این است که در تاریخ اندیشۀ سیاسی
پروري کشاورزي و دام) reproduction(ها، اقتصاد تکثیري این نظریه 2.اندض کردهتولیدي فر

در ) production(هایی تولیدي ترین منابع درآمدي دولت، فعالیتپروري را به عنوان عمده
هاي تولید محور در خطاي دوم تحلیل). 80: 1397؛ کرمی، 1395خلدون، بن(گیرند نظر می

قرار ) دولت(را در طرف عرضه ) زمین، آب، سرمایه و کار(تولید این است که همۀ عوامل 
نه -کم در مورد کشاورزي، زمین و آب به عنوان منابع توزیعی در حالی که دست. دهدمی

و نیروي کار به عنوان جمعیت مصرف کننده در ) دولت(در طرف عرضه  -عوامل تولید
تغیر است؛ گاه در طرف عرضه و گاهی سرمایه عاملی م. گیردقرار می) جامعه(طرف تقاضا 

ها در هاي مارکس و مارکسیستخطاي استراتژیک تحلیل. گیرددر طرف تقاضا جاي می
این بود که کار را به عنوان عامل اصلی تعیین کنندة ارزش، همواره در طرف عرضه قرار 

را عاملی مهم » یدهاي تولشیوه«داري در ایران، اشرف در مسئله موانع رشد سرمایه 3.اندداده
به گوید، مسلط شدن شیوه تولید عشایري، نسبتمی) 128: 1359(اشرف . کندقلمداد می

  . داري در ایران بودهاي تولید کشاورزي و صنعتی، عامل کندي رشد روابط سرمایهشیوه
هاي اقتصادي بر تحلیلهاي مبتنینتایج تحقیقات مختلفی دربارة ایران، ناکارآمدي نظریه

در تاریخ چند هزار سالۀ » دولت«مطالعه و مقایسه . دهدولید محور را به وضوح نشان میت
پیشینۀ تاریخی ایران بر . هاي مشترك استایران، نشان دهندة استمرار برخی ویژگی

- هاي اقتصادي توزیع محور، میبر تحلیلهاي مبتنیاز نظریه. کندفرآیندهاي توزیع تأکید می
» داري دولتیرانت«و ) 1970مهدوي، ) (rentier state(» دولت رانتیر«ي هاتوان به نظریه

)state’s rent management) ( ،نظریه دولت رانتیر صرفأ بر اقتصاد  4.اشاره کرد) 1397کرمی
بنابر این، دولت را فقط از زمان پیدایش نفت . متکی به درآمدهاي نفتی متمرکز شده است
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داري دولتی، اگرچه پاي ساز و کار اقتصاد رانتی را به عنوان نظریه رانت. کندتحلیل می
کشاند، اما ها پیش از ورود درآمدهاي نفتی به حوزه اجتماعی مینهادي همزاد دولت، قرن

- داري توضیح نمیهاي عمده مانند عدالت اجتماعی را در ساخت نهاد رانتبرخی شاخص
توان به نظریه و تحلیل غیر اقتصادي، میهاي بر تحلیلهاي معروف مبتنیاز نظریه. دهد

هاي وجه متمایز تحقیق حاضر نسبت به پژوهش. اشاره کرد) discourse analysis(گفتمان 
و  هایی متقن، تعمیمپیشین در این است که نهاد دولت در ایران را بر اساس شاخص

  . کندتکرارپذیر تحلیل می
  چهارچوب نظري. 2

هاي قدرت، منتسب به خلدون و نظریه حلقهبر نظریه جاه بن گاه نظري این مقالهتکیه
طلبی را براي وجود جاه و جاه) 2/77: 1390(خلدون بن. موبدان زرتشتی، قرار دارد

داند، زیرا از نظر وي قوانین الهی و سیاسی جامعه در پیشرفت و توسعه، امري طبیعی می
است و در معناي زمان » گاه«ه معرب جا. شودجهت رشد و توسعه جاه، تفسیر و تنظیم می

- به موقعیتی ویژه و انحصاري براي اعمال نفوذ، منفعت. کنداشاره می» موقعیت«و مکان به 
جویی و انجام کارها از مجاري نامشروع که دولت در ایجاد آن نقش اساسی دارد، جاه گفته 

طلب کنند، جاهتالش میهایی که براي استفاده از موقعیت جاه همۀ افراد و گروه. شودمی
هاي جامعه در طلبی، منافع شخصی اقلیتی از افراد و گروهدر فرایند جاه. شوندخوانده می

هاي طلب، نظم خودانگیخته اجتماعی در اثر فعالیتدر یک جامعه جاه. گیرداولویت قرار می
اري پیدا خورد و نهادهاي اجتماعی خودجوش، ساختاري انحصطلبانه افراد برهم میجاه
گیرند، قدرتمند و کامیاب و سایر هایی که در موقعیت جاه قرار میافراد و گروه. کنندمی

  . مانندافراد فاقد جاه، ضعیف و فقیر باقی می
شناسی، بر نظریه منتسب به موبدان زرتشتی ایران، خلدون در جامعههاي نظریه بنپایه

من تأیید و تأکید بر اهمیت این نظریه، خلدون، ضبن). 279: 1395چپرا، (استوار است 
ها را مدعی است که بدون آشنایی با سخن موبدان و روایت ارسطو، کلید فهم این حلقه

هاي قدرت، منتسب به موبدان زرتشتی، خلدون، نظریه حلقهبه روایت بن. کشف کرده است
شکل دوایر ها بهاین حلقه. کندهم، بازنمایی میحلقۀ مرتبط به 5جهان را در چرخش هشت

، دیوار دولت در )اولین حلقه(شود که صرف نظر از حلقه جهان متحدالمرکزي تصور می
کانون مرکزي و آخرین حلقه، حلقۀ عدالت . کندها را محاط میدومین حلقه، بقیۀ حلقه

این نظریه، با تأکید بر انحصار . رودشمار میهاي قدرت بهاست که قوام دهندة سایر حلقه
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- بن. زنداجتماعی را به تحقق عدالت در جامعه پیوند می -، شاکلۀ کل نظام سیاسی)لقهح(

  :گویدمی) 1/357: 1390(خلدون 
جهان بوستانی است که دیوار آن دولت است و دولت قدرتی است که بدان دستور یا سنت زنده 

کند و سلطنت آیینی است که سپاه آن را یاري شود و دستور، سیاستی است که سلطنت آن را اجرا میمی
کند و ثروت روزي است که رعیت آن را فراهم کند و سپاه یارانی باشند که ثروت آنها را تضمین میمی
دارد و داد باید در میان همه مردم اجرا شود و قوام آورد و رعیت بندگانی باشند که داد آنها را نگه میمی

تشبیه جهان به دایره و دیوارکشی توسط دولت به   .بوستانی استجهان به داد است و جهان 
- نماد اصلی انحصار و جاه) دایره(حلقه . سازدوضوح اندیشه انحصارگرایی را نمایان می

نظریه . ترین شکل هندسی در کشورهایی است که ساختاري انحصاري دارندطلبی و مهم
ی، روابط بین جامعه و دولت را به شکل گانه قدرت با تأکید بر انحصارگرایهاي هشتحلقه

عنوان نماد به) دایره(شکل و نشان حلقه . کندتفسیر و تصویر می -طلبینماد جاه–حلقه 
نگارة فروهر با . طلبی در کل نظام اجتماعی و مخصوصأ دولت، حضوري پر رنگ داردجاه

گونه، همین. بودان طلبی دولت در ایرجاه  بارزاز نمادهاي هایی در دست و کمر، حلقه
- طلبی در روابط اجتماعی تأکید میعنوان نشان وفاداري، بر انحصار و جاهحلقه ازدواج به

  . کند
رسد با توجه به نقش عامل طبیعی نیروي گرانش برمبناي فرض و گمان، به نظر می

ده طلبی، دایره اولین و پرکاربردترین شکل هندسی بوزمین در ظهور پدیدة انحصار و جاه
شکل دایره و نماد . است که در نخستین اجتماعات انسانی مورد استفاده قرار گرفته است

حلقه در انجام مناسک مذهبی، معماري، آرایش نیروي نظامی، ساخت ابزارهاي زندگی، و 
به فراخور شکستن انحصار و تغییر شرایط و قوانین، دیگر اشکال هندسی . شودنمایان می... 
ترین نماد یادآوري این نکته الزم است که نگاره فروهر به عنوان مهم. شودیکار گرفته مبه

از طراحی و ساخت شهر . اي در دست چپ دارداي به دور کمر و حلقهباستانی ایران، حلقه
هگمتانه، به شکل دوایر متحدالمرکز، تا معماري شهرهاي دوره اشکانی و غیره، حلقه به 

سکه به . شوداجتماعی ایران نمایان می -ساخت سیاسیعنوان نشان اصلی انحصار در 
حلقه به عنوان نشان . اي طراحی و ساخت یافته استعنوان نماد ثروت به شکل حلقه

و مدل سنتی ترازو به . دهدوفاداري در ازدواج، شکل انحصاري نهاد خانواده را نشان می
- حیات اجتماعی انسان. دارد اي شکلعنوان نماد دادگري و عدالت در جامعه، دو کفه حلقه

عامل اصلی آن نیروي . ها بر روي کره زمین به صورت طبیعی میل به انحصار و تراکم دارد



 111.....ساخت دولت جاه طلب
  

تا زمانی که حیات بشر وابسته به نیروي جاذبه اطراف . اطراف زمین است) جاذبه(گرانش 
ب انحصار توان اثرات مخرها میزمین است، از انحصار گریزي نیست، اما با تغییر سیاست

  . را تا حدود زیادي تعدیل کرد
، از دیگر عوامل )زمین، آب و معادن(وابستگی نظام اقتصادي به مصرف منابع طبیعی 

- چون غالب جمعیت نیروي کار در بخش. طلب بوده استگیري دولت جاهمهم در شکل
هاي کند، سیاستفعالیت می -پروريکشاورزي و دام–جامعه ) تکثیري(هاي غیر تولیدي 

ترین توزیع کننده در طرف عرضه، زمین عنوان بزرگدولت به. اقتصادي، توزیع محور است
ترین مصرف کننده منابع طبیعی در طرف تقاضا، توزیع و آب را بین جامعه به عنوان بزرگ

شود و در طرف تقاضا تابعی از سرمایه و نیروي کار به شکل مستقل عرضه نمی. کندمی
  . مایت دولت وابسته استسرمایه نیز به ح

گیري یک جامعه، منازعه زند؛ در ابتداي شکلاقتصاد توزیعی، عدالت توزیعی را رقم می
بر سر تقسیم زمین و آب، نیاز به یک داور را براي حل و فصل اختالفات و توزیع عادالنه 

یک ) ادهخانو(ترین واحد اجتماعی در کوچک) پدر(در ابتدا یک فرد . کندمنابع توجیه می
عنوان توزیع کنندة حقوق اقتصادي اعضاي خانواده، به عدالت و انصاف اي، بهجامعه قبیله
در . کندتبدیل می) دیواخان(جویی، خانه را به دیوانخانه آوازة عدالت. شودمعروف می
- در سیستم جاه. شودطلبی بر انحصارگرایی در همۀ شئون اجتماعی تأکید میفرآیند جاه
به همین دلیل، خویش . هاي دستیابی به جاه استترین مؤلفهاداري از مهمطلبی، وف

طلبی در این مرحله، نظم خودجوش اجتماعی در اثر جاه. یابداي میاوندگرایی اهمیت ویژه
دولت شکل . شودجویی انحصاري اقلیتی از افراد جامعه هدایت میبه سمت منفعت

است که در رأس تشکیالت دیوانی، مأمور  6داوريترین گسترش یافتۀ دیوان و شاه، عادل
  7.شوداجراي عدالت می

طلب، استقرار عدالت اجتماعی در جامعه و برآیند آن، حمایت از رسالت دولت جاه
طلب، منافع عمومی جامعه، چیزي جز تحقق براي دولت جاه 8.نیروي کار غیر مولد است

در راستاي حفظ حقوق » شایستگی«و » استحقاق«عدالت اجتماعی نیست و عدالت با معیار 
به عبارت دیگر، معیار شایستگی . شودطلب تعریف میو امتیازات انحصاري اقلیت جاه

نیست، بلکه، عواملی مانند افتخارات اجدادي، امتیازات نژادي، خدمات » رقابت آزاد«افراد، 
اي خاص قرار ار عدهنظامی، شجاعت، دین، مذهب و عوامل دیگري که از پیش در انحص

  .گیرددارد، مبناي شایستگی قرار می
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از جایگاه سلطان تا . پس از جایگاه باریتعالی، باالترین جاه، جایگاه سلطان قرار دارد
هاي جدیدي از دهی و پیوسته الیهترین اقشار اجتماعی، سلسله مراتب جاه سازمانپایین
بی به واسطۀ روابط انحصاري مبتنی بر طلسلسله مراتب جاه. شودطلبان ایجاد میجاه

دولت در رأس این تشکیالت به . خوردهم پیوند میجویی شخصی بهوفاداري و منفعت
- دولت جاه. کندطلبان در نظام اجتماعی و اقتصادي مداخله میعنوان حامی نهایی همۀ جاه
واسطۀ تنظیم به . طلبان است که بر کل جامعه مسلط هستندطلب نمایندة اقلیتی از جاه
طلبی، سال به سال از سهم مقدار درآمد مالیاتی دولت کاسته و قوانین در راستاي رشد جاه

شود و که خزانه دولت تهی میتا جایی. شودطلب افزوده میهاي اقلیت جاهبر دارایی
توزیع  9.رشوه، شیوة مرسوم ورود به کانال جاه است. کندتبعیض، رانت و فساد بروز می

کشاند النه منابع و ظهور و بروز تبعیض و فساد اقتصادي، جامعه را به هرج و مرج میناعاد
- دولت بعدي بر اساس همین الگو روي کار می. کنددست سقوط میو احتماأل دولت تهی

- جویی، انحصارگرایی و اقتصاد توزیعی پیش میهاي عدالتآید و در چهارچوب سیاست
  . شودرود و این چرخه مرتب تکرار می

هاي بزرگ هاي اقتصادي در جهت تولید محوري، همواره یکی از دغدغهتغییر سیاست
انعکاسی از رشد ) دیوانساالري(فربگی و ناکارآمدي نظام اداري . دولت در ایران بوده است

امکان واگذاري امتیازات بزرگ اقتصادي به همراه معافیت از مالیات،  10.جاه در دولت است
به همین خاطر، . طلبی بوده استهاي جاهاي فعالیت از طریق کانالمحرك مناسبی بر

ایلکو، اقطاع، . شودطلبی به موازات نظام مالیاتی کشیده و در آن تنیده میساختارهاي جاه
در . رودشمار میجویی بهترین امتیازات دولتی براي منفعتسیورغال و تیول از جمله مهم

گیرد در واقع اتی با هدف تقویت خزانه دولت صورت میاي که اصالح نظام مالیهر دوره
  .طلب بوده استتالشی براي جلوگیري از رشد اقلیت جاه

هاي کالن دولت از توزیع محوري در از دورة ایلخانان مغول، ردپاي تغییر سیاست
در دوره صفویه، تجاري شدن . اقتصاد به سمت تولید محوري، قابل تشخیص است

هاي تغییر سیاست. هاي اقتصادي در ایران را شتاب بخشیدیر سیاستکشاورزي آهنگ تغی
جنبش تنباکو یکی از تحرکات . کالن دولت با محوریت تولید در دورة قاجاریه تداوم یافت

هاي انقالب مشروطه برخی از کانال. هاي توزیع محور بوداجتماعی علیه تغییر در سیاست
کن کند، زیرا درآمد اما نتوانست نهاد جاه را ریشهطلبی در دولت را مسدود کرد، رشد جاه

هاي خالصه، الغاي فروش زمین. دولت همچنان وابسته به بهره برداري از منابع طبیعی بود
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هاي کالن ترین برنامهاز جمله مهم) ش1341(تیول، اسکان عشایر و اصالحات ارضی 
ضی، دولت از درآمد زمینداري با انجام اصالحات ار. دولت براي تقویت و رونق تولید بود

تغییر در . طلبان سنتی را برانداختاین اقدام، ساختار پوسیده جاه و جاه. پوشی کردچشم
هاي توزیعی به معناي عدم حمایت دولت از نیروي کار غیر مولد رعیتی بود و این سیاست

شد؛ یمصداق ظلم به رعیت تفسیر م) جامعه روستایی و عشایري(وضعیت در طرف دیگر 
جامعه . توانست به عنوان عدول از عدالت، مشروعیت دولت را به خطر اندازدچیزي که می

هاي حمایتی و عدالت توزیعی روستایی و عشایري ایران به امید بازگشت دولت به سیاست
جاي مالیات زمین، بیش جایگزینی درآمد نفت به. همراه شدند) ش1357(با انقالب اسالمی 

این چهارچوب . طلبی مدرن ایجاد کردهاي جدیدي از جاهاه را تقویت و الیهاز پیش نهاد ج
  .ش معتبر است1357اجتماعی ایران از ابتدا تا انقالب  -نظري، براي تاریخ اندیشۀ سیاسی

  پیشینۀ جاه در تاریخ و ادب ایرانی. 3
مرتبه به نزد مقام، مکان، منزلت و : ذیل واژه جاه معانی) 153: 1338(نامه دهخدا در لغت

جاه معرب واژة . پادشاه، جایگاهف درجهف لیاقت، بزرگواري و جالل ذکر شده است
و در نقش پسوند ) 70همان، (معناي، سریر و تخت آراستۀ شاهان است به» گاه«. است» گاه«

براي . شودساز مهم در زبان فارسی محسوب میو پیشوند، به لحاظ بسامد واژگان، یک واژه
ارتباط معنایی نزدیکی با مقام و جایگاه ) گاه+بار(» بارگاه«و ) گاه+در(» درگاه«ژگان نمونه، وا

در ادامه، به . ابیات زیادي در شاهنامه فردوسی با قافیه گاه سروده شده است. سلطنت دارند
که گاه را ) https://dictionary.abadis.ir؛ آبادیس، 71-70همان، (تعدادي از ابیات فردوسی 

  . شودکار گرفته، اشاره میاي تخت و سریر بهبه معن
  فرومایه ضحاك بیدادگر                          بدین چاره بگرفت گاه پدر

  جز شاه نیست          چنین چهر جز درخور گاه نیستبه دل گفت گیو این به
  پراکنده گردد به هرسو سپاه                      فرو افکند دشمن او را ز گاه
  چو بر گاه بودي بهاران بودي                    به بزم افسر شهریاران بودي

  پرستهر آن کس که بر گاه شاهی نشست             گشاده روان باد و یزدان
  کس که باشد خداوند گاه                   میانجی خرد را کند بر دو راه هر آن

براي نمونه، در . رودکار میزمان و مکان بهدر واژگان مختلفی به معناي » گاه«همچنین، 
اما در طیف . ، معناي گاه، معطوف به زمان و وقت است»شبانگاه«و » سحرگاه«هاي واژه

برخی از . گیردتري از واژگان زبان فارسی، گاه به معناي مکان مورد استفاده قرار میگسترده
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ارگاه، آرامگاه، دستگاه، چراگاه، شکارگاه، گاه، گلوگاه، کگذرگاه، تکیه: این واژگان عبارتند از
در معناي زمان و مکان، معنا و مفهوم اجتماعی ... . آتشگاه، فرودگاه، فروشگاه، کشتارگاه و 

) گاس(گوید کلمه گاث می) همان(دهخدا . است» موقعیت«مهمی که گاه به آن اشاره دارد، 
) ه(هاي زبان پهلوي در پارسی به شده زیرا اغلب سین» گاه«در زبان پارسی پس از اسالم 

- دستگاه). همان(یکی دیگر از معانی گاه، آهنگ و سخن موزون است . بدل گردیده است
به . گاه، چهارگاه و پنجگاهدوگاه، سه: مانند. نام گاه معروفندهایی در موسیقی سنتی به

همچنین در . انداحتمال زیاد هفت دستگاه معروف موسیقی ایرانی داراي پسوند گاه بوده
جدا از معانی لغوي، . کندبه اعماق زمین اشاره می» گاه ماهی«فرهنگ فولکلور غرب ایران، 

رغم مطلوبیت شود و بهاجتماعی ویژه اطالق می -جاه در اصطالح به یک موقعیت سیاسی
گ طلبی در فرهنو غیره، جاه» جاهعالی«، »جاهجم«جاه در نظام سیاسی و القاب دهن پر کن 
یکی از مناصب دولتی که ریشه در جاه و گاه . ایرانی معنی و مفهومی منفی یافته است

. رفتشمار میجهبذ معرب گَهبد و از ارکان اصلی دیوان استیفا به. داشته، منصب جهبذ بود
دار و مسئول رسیدگی به امور جهبذ در مقام خزانه) 114: 1357(بنابر روایت جهشیاري 

در منابع مختلف دورة اسالمی . هاي مالی قرار داشتدر مظان اتهام سواستفادهمالی، همواره 
هاي اطالعات مفصلی دربارة منصب جهبذ از جمله شرح وظایف، اختیارات و ویژگی

؛ 183-181: م1992/ ق1412جوزي ابن: بهبراي نمونه بنگرید (خاص آن در دست است 
؛ قمی 65: 1353؛ قدامه 171: ش1370/ ق1411؛ سیوطی 220: م1938/ ق1375جهشیاري 

1361 :149-155 .(  
  خلدونجاه در اندیشگاه بن. 4

) 2/77: 1390(خلدون بن. خلدون به جاه اختصاص یافته استفصلی از کتاب مقدمه بن
  :گویدمی

شود و آن را دربارة هم نوعان زیردست خود از راه جاه عبارتست از قدرتی که براي بشر حاصل می
برد تا ایشان را از روي عدالت به وسیله کار میبر آنان به قهر و غلبه بهدن و منع کردن و تسلطاجازه دا

شان و همچنین دیگر مقاصدش که دارد، احکام و قوانین شرایع یا سیاست، به دفع مضار و جلب منافع
  .وادار کند
احکام الهی طلبی در خلدون معتقد است، روش کسب درآمد و منفعت از راه جاهبن

خلدون، بن(به شکل ذاتی و در احکام سیاست، به شکل تنظیم قوانین وجود دارد ) شریعت(
خلدون، کسب درآمد از موقعیت جاه، با وجود اکراه اجتماعی، از نظر بن). 2/76: 1390
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همان، (است » تعاون«هاي طبیعی و مشروع کسب معاش، ذیل اصل شرعی یکی از راه
طلبی ان و روحانیون از جمله طبقات اجتماعی هستند که از راه جاهبازرگان). 77- 2/75

، منبع کسب )رشوه(طلب هایی پرداختی افراد جاههزینه). همان(کنند اندوزي میثروت
هاي اجتماعی تا سطوح عالی قدرت ترین الیهاز پایین). همان. (درآمد خداوند جاه است

ممکن است برخی از افراد غیر دولتی داراي جاه  .سیاسی، افرادي از مراتب جاه برخوردارند
- چاپلوسی و تملق). همان(طور قطع همه افراد داراي جاه در دولت نفوذ دارند اما به. باشند

جوینده جاه . طلب ناچار از چاپلوسی استطلبی و فرد جاهگویی از خصایص ذاتی جاه
داوندان قدرت و پادشاهان اي که از خهمان شیوهبه«ناچار باید در برابر صاحب جاه 

کند، به فروتنی و چاپلوسی بپردازد وگرنه به دست آوردن آن دشوار خواهد درخواست می
این چاپلوسی و مجیزگویی براي نشان دادن مراتب وفاداري به صاحب جاه ). همان(» بود

سته رو در دشود و از اینبلندپروازي و غرور فردي مانع دستیابی به جاه می. ضروري است
- براساس این نظر، نخبگان جامعه، بدون جاه). 2/78همان، (گیرد صفات ناپسند جاي می

چراکه قوانین و مقررات . شان دست یابندشوند به جایگاه درخور شأنطلبی موفق نمی
شود و مسیر رقابت آزاد بسیار محدود و پر از موانع جامعه برمبناي رشد جاه تنظیم می

طلب کشی، خصیصه جوامع جاهکري نخبگان صفتی ناپسند و نخبهاستقالل ف. مختلف است
چون نیروي کار جامعه وابسته به حمایت خداوندان جاه است، رشد و ). همان(است 

همان، (طلبی بستگی دارد توسعه اقتصادي در هر منطقه به میزان مطلوبیت و توسعه جاه
طلب نظام سیاسی دولت جاهپرداخت رشوه در قالب هدیه نیز، شیوة مرسوم در ). 2/77

کنند بها حقوق تجاري ویژه کسب میهاي گرانبازرگانان با استفاده از پرداخت هدیه. است
موقعیت اجتماعی مطلوب جاه، بیش از درآمد مستقیم حاصل از آن، اهمیت ) 2/89همان، (

آمده، هایی بیش از ارزش واقعی جایگاه به دست طلب ممکن است هزینهفرد جاه. دارد
  .بپردازد

  حمایت از نیروي کار غیرتولیدي، ترویج بیکاري : اقتصاد توزیعی. 5
، )صنایع(پروري و معدن از بخش تولیدي خلدون ضمن تفکیک کار کشاورزي، دامبن

در فرآیند کشاورزي،  11.داندهرگونه بهره برداري از منابع طبیعی را فعالیتی غیرتولیدي می
به . شودشود، بلکه، صرفأ تکثیر میحصولی با ارزش افزوده تبدیل نمیماده اولیه به کاال یا م

پروري و معدن غیر مولد و مصرف کننده تبع آن، عامل کار در بخش کشاورزي، دام
و عشایري ) کشاورز(روستایی ) نیروي کار(رعیت به اکثریت جمعیت . شودمحسوب می



  1398پاییز و زمستان، دوم، شمارة نهمسال  ،تحقیقات تاریخ اجتماعی   116
  
خلدون، معیار از نظر بن. شدق میمصرف کننده و متکی به حمایت دولت اطال) پروردام(

). 2/66همان، ( 12گذاري کاال و خدمات میزان کار تخصیص یافته براي تولید آنهاستارزش
-2/39همان، (داند را عامل اصلی افزایش قیمت کاالها می» افزایش تقاضا«خلدون البته بن

گذاري کاال و ارزشرا در » مطلوبیت«و به عبارتی، با تأکید بر عامل تقاضا، قانون ) 41
خلدون براي تعیین ارزش یک کاال، ، اما در مجموع رأي نهایی بن13داندخدمات مؤثر می

. ارزش هر فردي در جامعه، به اندازه کار و شرف آن کار در میان دیگر کارهاست. کار است
به عبارت دیگر، میزان مطلوبیت و تقاضاي افراد جامعه براي یک کار، ارزش و اهمیت آن 

اي که کار و فعالیت غالب، کارهاي غیرتولیدي در جامعه). 2/76همان، (دهد کار را نشان می
بر و راحت است؛ ارزشمندترین کار، عملی است که بدون تالش و صرف زمان، از راه میان

بندي کرده مسکویه نیز کار را به کار تولیدي و نیمه تولیدي تقسیمبن. به نتیجه مطلوب برسد
یعنی منابعی . نامدمی» کار اهللا«مسکویه بهره برداري از منابع طبیعی و خدادادي را بن . است

مسکویه بهره برداري از این منابع را کار بن. که طبیعت و خدا در ساخت آنها دست دارند
گوید از جمله مسکویه میبن). 45: 1389غفاري و ابوالحسنی، (کندتولیدي لحاظ مینیمه

گیرد، از میان برداشتن امتداد رسالت استقرار عدالت اجتماعی قرار می وظایف دولت که در
در واقع عدالت اجتماعی رابطه نزدیکی با بیکاري ). 43-42همان، (بیکاري در جامعه است 

چرا که بر مبناي آرمان عدالت اجتماعی، دولت موظف است از نیروي کار غیرمولد . دارد
در ایران، دولت همواره . یکاري و تنبلی در جامعه استحمایت کند و این به معناي ترویج ب

دولت به . مراقب بوده تا قیمت کاالهاي اصلی مانند نان، روغن و برنج را پایین نگه دارد
گوید در خان میملکم. کندعنوان متقاضی و خریدار عمده غالت اصلی، قیمت را تعیین می

کنند که گذران مردم خیال می عامه«. ایران تکلیف بین دولت و رعیت مشخص نیست
نیم قرن پیش از انقالب مشروطه ). 115- 114ها، رساله(» جمیع ایشان را دولت باید بدهد

راه تمول یک ملت نه در جنگ است و نه در غصب اموال دیگران، راه «زند ملکم داد می
، زیاد داد و تمول یک ملت منحصر به این است که زیاد کار بکند، زیاد امتعه به عمل بیاورد

- ، به کار تولیدي اشاره می»امتعه«بدیهی است که به عمل آوردن ). 170همان، (» ستد بکند
دولت به ) شاهناصرالدین(بر اساس شواهد و مدارك موجود از اواسط دوره قاجاریه .کند

هاي کالن اقتصادي تغییراتی با محوریت گذاريفکر رونق بخش تولیدي افتاد و در سیاست
هاي تغییر در محور توزیع به تولید از دوره صفویه و حتی قبل مسلمأ زمینه. ایجاد کرد تولید

شد و یک دانش شهري محسوب می) صنعت(چون تولید . ایجاد شده بود) ایلخانان(از آن 
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هاي هاي کهن در شهرها فعالیت داشت، سیاستاز دوران) صنایع(بخش تولیدي کشور 
در . ی و کاهش جمعیت روستایی و عشایري قرار گرفتکالن دولت بر توسعه شهرنشین

یعنی . درصد جمعیت در مناطق روستایی و عشایري متمرکز بود 80دورة قاجاریه بیش از 
قاپو در کمتر سیاست تخته. کرددرصد نیروي کار در بخش تولیدي فعالیت می 20کمتر از 

ت رضاشاه، جمعیت جامعه ایلی شاه تا پایان سلطناز نیم قرن، از اواسط سلطنت ناصرالدین
در دوره پهلوي دوم در ادامه سیاست . درصد کاهش داد 20درصد به زیر  80کشور را از 

توسعه شهرنشینی و حمایت از تولید، برنامه جامع  اصالحات ارضی به منظور کاهش 
  . جمعیت روستایی به اجرا درآمد

  عدالت اجتماعی. 6
تعاریف مختلف و . ، مفهومی پیچیده و متعارض داردعدالت به عنوان دغدغۀ جاوید بشریت

در . گیرندمتنوعی از عدالت وجود دارد که برخی کامأل در نقطه مقابل یکدیگر قرار می
). 176: 1368افالطون، (است » تناسب و تعادل در امور«تعریف افالطون، عدالت به معناي 

عدالت طبیعی به اقتضاي . کندمی تقسیم» قانونی«و » طبیعی«ارسطو عدالت را بر دو گونه، 
اما عدالت قانونی . طبیعت اشیاء است، مانند گرماي آتش که در یونان و ایران یکسان است

همه شهروندانی که از حقوق ). 187: 1385ارسطو، (محصول جامعه و روابط انسانی است 
بل تقسیم، هاي قاشهروندي برخوردارند در توزیع افتخار، ثروت و همه امکانات و ارزش

عدالت «ارسطو، عدالت قانونی را به دو نوع . هستند) توزیعی(مشمول عدالت قانونی 
عدالت توزیعی کمی، ). 173همان، . (کندتقسیم می» عدالت توزیعی کیفی«و » توزیعی کمی

هاي زیرین جامعه است؛ چرا که در هاي مستقر در الیهمطلوب اقشار فرودست و توده
ها و ها، قابلیتهاي اجتماعی فارغ از تفاوتهمه افراد و گروه عدالت توزیعی کمی،

شان، مشمول دریافت سهمی از امکانات مادي و افتخارات هاي فردي و اجتماعیشایستگی
. این عدالت از نظر ارسطو مردود است؛ زیرا منشأ اختالف و تضاد است. جامعه هستند

معیارهاي استحقاق و ). 174همان، (» باید مبتنی بر استحقاق باشد«عدالت توزیعی 
همان، (کند اي مشخص میهاي هر جامعههاي اجتماعی را ارزششایستگی افراد و گروه

تواند نژاد، ثروت، ایل و تبار، فر ایزدي، شجاعت، مذهب و یا هر عامل دیگري می). 179
کید دارد، بنابر ها تأعدالت کیفی بیش از هر چیز بر تفاوت. منشأ استحقاق و شایستگی گردد

هاي هایی است که مدعی شایستگیاین، این نوع عدالت مطلوب نخبگان و افراد و گروه
  .کندطلب بر عدالت توزیعی کیفی تأکید میدولت جاه. ویژه هستند
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هایک معتقد است نظام اجتماعی حاصل یک نظم خودجوش است و با استقرار عدالت 
رود هاي حاصل از این نظم خودجوش، از بین میاجتماعی، نظم خودجوش جامعه و آزادي

چراکه اندیشه عدالت اجتماعی، مستلزم یک اقتدار مرکزي است ). 46: 1372نژاد، غنی(
کند، اما وحدت اجتماعی و جلوگیري از تفرقه و پراکندگی را ایجاد می). 43همان، (

کند ظهور میقواعد حقوقی جامعه به شکل نظم خودجوش . سرکوب اجتناب ناپذیر است
: 1978هایک، (و هرگونه تالش براي سازمانی کردن این نظم خودجوش نادرست است 

- هاي توزیع منابع را در اولویت قرار میاستقرار عدالت اجتماعی در جامعه، سیاست). 231
زند و بدین ترتیب کل نظم هاي تولیدي معینی را رقم میهاي توزیعی، برنامهدهد و سیاست

با استقرار عدالت اجتماعی، جامعه تبدیل به ). همان(خورد اجتماعی به هم می خودانگیخته
). 47: 1372نژاد، غنی(شود هاي فردي محدود و محدودتر مییک سازمان و دامنه آزادي

اولین . ها در ایران به وجود آمدنمونه تاریخی این نظم خودجوش در استقرار اولیه آریایی
طرف مردم در جستجوي عدالت به وجود آمد و انقراض آن هم  دولت آریایی در ایران از

؛ اختري، 47: 1347کوب، زرین(به واسطه رعایایی بود که در جستجوي عدالت بودند 
حاصل یک نظم خودجوش مردمی بود، ) دیوکس(آوردن مردم به دیااکو روي). 132: 1383

اثبات عدالت، . برهم زداین نظم خودجوش را ) سوداي پادشاهی(طلبی دیااکو اما جاه
  14.کندطلبی را فراهم میمشروعیت الزم براي جاه

در تاریخ اندیشۀ سیاسی ایران، عدالت توزیعی از نوع کیفی یا تناسبی معیار و مطلوب 
پادشاه . کنداشاره می) کیفی(الملک به قانون عدالت تناسبی نظام. دولت و جامعه بوده است

افراد را به ترازوي عدالت و شمشیر سیاست، » مراتبی نظام سلسله«عادل کسی است که 
براساس این دیدگاه، شکاف طبقاتی، قشربندي ). 244: 1372الملک، نظام(راست کند 

در چهارچوب » استحقاق خانوادگی«و » حق تفاوت«طلبی به عنوان اجتماعی، جاه و جاه
از «گوید الملک مینظام. ودشاندیشۀ استقرار عدالت اجتماعی در جامعه، توجیه و تفسیر می

). 185همان، (» هاي مملکت یکی، دانستن لقب و مرتبت و اندازه هر کس استناموس
الملک تحوالت نظام نظام. عدالت در تاریخ اندیشۀ سیاسی ایران، چهارچوبی انحصاري دارد

نظام ( 15کندتحلیل می» عدالت -ظلم–عدالت «اجتماعی ایران را بر اساس قاعدة  -سیاسی
  ).190: 1347الملک، 

). 473: 1384نراقی، (از رعیت بود » دفع ظلم«، »سالطین عدالت شعار«ماهیت وجودي 
از » ناظم عدالت«و » صدر دیوان«. توسط قائم مقام فراهانی ایجاد شد» دیوان عدالت«
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ت در دوران امیرکبیر، دیوان عدال). 1/148: 1366فلور، (اعضاي دیوانخانه عدالت بودند 
طرح . کردبه دعاوي رسیدگی می» دیوانخانه بزرگ شاهی«توسعه یافت و تحت عنوان 

واسطه به منظور رسیدگی بیدر شهرها، به» صندوق عدالت«شاه براي نصب ناصرالدین
نهضت مشروطه در ایران با ). 1/604: 1380کرزن، (دعاوي مردم، با شکست مواجه شد 

اي که در مراحل بعدي به قانون اساسی خواسته .شودشروع می» عدالتخانه«درخواست 
به عبارت دیگر، قانون اساسی در ایران، بازتولید اندیشه عدالت اجتماعی بوده . شدتبدیل 

اي کهن در تاریخ ایران است، به اندیشه عدالت اجتماعی اگرچه مسبوق به سابقه. است
اولین بار  - موکراسی سوسیالهاي اجتماعی در قدرت سیاسی یا داراده توده–مفهوم جدید 

ملکم با تأکید بر قانون، در واقع، ). 2: 2قانون، شماره(شود خان مطرح میدر نظریات ملکم
- مطرح می -به معناي نوین سوسیال دمکراسی –براي اولین بار، مفهوم عدالت اجتماعی را 

د مگر به معنی عدالت این است که هیچ حکمی بر رعیت جاري نشو«گوید، ملکم می. کند
قانون، (» هاي عدلیهجا صادر نشود مگر از دیوانخانهحکم قوانین و حکم قوانین از هیچ

تقاضاي ایجاد ). همان(» عدالت، عدالت، عدالت: راه نجات یکی است«). 4: 39شماره
هاي عدالتخانه، به صورت رسمی، اولین بار به درخواست طباطبایی در کنار سایر خواسته

االسالم کرمانی، ناظم(شاه ارسال شد م سیاسی کشور، براي ناصرالدینمعترضان به نظا
سعی کرد مفهوم » دیوانخانه عدالت«دولت قاجاریه با طرح اصطالح ). 291: 1357

اما معترضان با طرح اصطالح جدید . محدود کند» نظام قضایی«عدالتخانه را به اصالح 
طباطبایی، (ار سیاسی کشور شدند ، خواستار اصالحات گسترده در ساخت»مجلس عدالت«

در واقع قانون اساسی مشروطه تالشی بود براي آزاد کردن عدالت از انحصار ). 58: 1382
پس از انقالب مشروطه، طرح تفکیک قوا، راهی براي . شاه و گسترش آن در میان جامعه

  .  یافته در نظام سیاسی کشور بودطلبی ساختشکستن جاهدرهم
  انحصارگرایی. 7

سازي، محدودیت، تحدید و اختصاص است و آزادي نقطۀ مقابل انحصار به معناي ویژه
مایۀ اصلی نظریۀ انحصار، درون). https://dictionary.abadis.irآبادیس، (انحصار است 

ریاست «عصبیت به معناي انحصار در روابط خویشاوندي و . خلدون استعصبیت بن
: 1390خلدون، ابن(» وندان عصبیت اختصاص داردهمواره به گروهی فرمانروا از خدا

ترین واحد عنوان کوچکعنوان یک واحد بزرگ اجتماعی، تا خانواده، بهاز ایل، به). 1/257
بندي اي نسبت به طایفۀ دیگر و در درون همان واحد نیز، درجهاجتماعی، عصبیت از طایفه
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از جایگاه اجتماعی متناسب که » ألعصبیت اع«افراد به نسبت دوري و نزدیکی به . شودمی
گوید عصبیت حتی در خلدون میبن. شوندمقتضاي عدالت اجتماعی است، برخودار می
ترین مستحکم -ترین عصبیتقوي). همان(میان برادرانی از یک پدر نیز، متفاوت است 

ن ای). 1/254همان، (کند در نهایت، به باالترین جایگاه قدرت دست پیدا می -انحصار
کند و در نهایت عصبیت به صورت طبیعی به خودگامگی، تبعیض و فساد گرایش پیدا می

خلدون به آثار و بن). 1/312همان، (شود اي میباعث انحطاط و سقوط جامعه عشیره
کند و در تحلیل نهایی پیامدهاي منفی عصبیت، انحصار و مداخله دولت در اقتصاد اشاره می

خلدون در این است اما نقص تحلیل بن. داندها میر سقوط دولتها را عامل کلیدي داین
که از نظر او، این یک فرآیند کامأل طبیعی است و دولت هیچ نقشی در بروز فساد اقتصادي 

  ). 493-1/486همان، (و غیره ندارد 
گوید الملک مینظام 16.اندادیان بزرگ الهی نیز، در چهارچوبی انحصاري توسعه یافته

اند، یکی حنفی و دیگر همه جهان دو مذهب است که نیک است و بر طریق راستدر «
در دورة ). 129: 1347الملک، نظام(» شافعی و دیگر همه هوا و بدعت و شبهت است

پیروان سایر . غزنوي و سلجوقی، مشاغل دولتی در انحصار حنفی و شافعی مذهبان بود
  ). 216همان، (، اجازه ورود نداشتند »اگرچه بسیار مال و نعمت پیش کشیدي«مذاهب، 

ت ها آسیا را با وجود تمام اقوام متعدد وحشی که در آنجا اقامایرانی«گوید هرودت می
» کننداما به اروپا و نژاد یونانی با نظر متفاوت و بیگانه نگاه می. داننددارند، از خودشان می

ترین همسایه بیش از سایرین از سایر ملل ایشان به نزدیک«). 30-28: 1362هرودت، (
شمارند و کسانی را که بعد تر میگذارند و آنها را بعد از خودشان از همه گرامیاحترام می

کنند و نسبت به بقیه هرچه دورتر این همسایگان اقامت دارند در درجه دوم احترام می از
در ایران باستان، ازدواج با محارم ). 106همان، (» دارندباشند احترامات کمتري مرعی می

هاي و بیشتر از هر گروه اجتماعی دیگر در خاندان. راهی براي حفظ امتیازات انحصاري بود
داریوش در کتیبه بیستون، مکرر ). 433: 1396افخمی و خسروي، (اشت سلطنتی رواج د

که » امتیازي انحصاري«داریوش تفاخر نژادي را به عنوان . کنداسامی اجدادش را تکرار می
. کنددیگران از دسترسی به آن محرومند، براي مشروعیت بخشیدن به قدرتش، یادآوري می

از دیرگاهان . از دیرگاهان اصیل هستیم. شویمیما هخامنشی خوانده م«گوید داریوش می
به همین دلیل، داریوش با آتوسا دختر کورش ). Kent, 1953: 116(» اندتخمه ما شاهان بوده

نظام . بزرگ ازدواج کرد تا وارث تاج و تخت، از طرف مادر، حامل خون کورش باشد
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: 1347الملک، نظام(ر است تباشد نیکوتر و مبارك» وزیرزاده«گوید وزیر اگر، الملک می
در  17.ستیزي است، نژادپرستی و بیگانه»اصالت«انحصار، عامل ارزش بخشیدن به ). 224

انحصار گرایشی وجود دارد تا حق و حقوق، عدالت و قانون را در یک معنی به رأي و نظر 
تا  در دوره ساسانیان، شاه قوانینی تنظیم کرده بود. ترین مرجع قدرت منحصر کندعالی

جنبش مزدکیان اولین تالش اجتماعی عملی ). 65: 1354نامه تنسر، (» نسب محصور بماند«
نهاد خانواده -اصلی انحصار اجتماعی  مزدك دو کانون. براي شکستن انحصار در ایران بود

مزدك با رفع انحصار از نهاد خانواده و نظام اقتصادي، . را نشانه گرفت -و نظام اقتصادي
راهکار مزدك براي رهایی از بحران، . لت ساسانی را از سقوط نجات دهدتالش کرد دو

عدالت کمی بر . اصالح قوانین جامعه ساسانی براساس الگوي عدالت توزیعی کمی بود
اجراي الگوي عدالت کمی، . گیردها را نادیده میطلبی عام تأکید دارد و تفاوتمساوات

  . کندوثی را خشمگین مینخبگان و صاحبان امتیازات انحصاري و مور
  

  گیرينتیجه. 8
گانه قدرت و با استفاده هاي هفتخلدون، نظریه حلقهدر این مقاله به اتکاي نظریه جاه بن

ها این نظریه قابل تعمیم به تمام دولت. طلب ارائه شداز روش تحلیل جاه، نظریه دولت جاه
طلبی مشی اجتماعی ویژه، جاه -جاه موقعیت سیاسی. در تاریخ اندیشۀ سیاسی ایران است

، )تکثیري(اقتصاد غیرتولیدي . اندطلب در ایران بودهترین قشر جاهدولت و دولتمردان مهم
. رودشمار میطلب بهجاه هاي یک دولتجویی و انحصارگري، بارزترین شاخصعدالت

طلبی جاه هاي هرودت اعتماد کنیم، تشکیل اولین حکومت ایرانی، مصداق یکاگر به داده
دهد، پادشاهی و تشکیل اولین دولت ایرانی، نه آنگونه که هرودت شرح می. تمام عیار بود

دیوکس از یک . طلبانۀ شخص دیوکس بودخواست عمومی جامعه ماد، بلکه مطلوب جاه
هرودت (شود داور در منازعات محلی به پادشاهی با قصري از گنبد طال و نقره تبدیل می

1362 :79 -83 .(  
گیري زندگی از ابتداي شکل. 1: شودطلب در احکام ذیل خالصه مینظریه دولت جاه

بنابر . طلبی وجود داشته و داردها و جوامع بشري، درصدي از جاهاجتماعی در همۀ دولت
طلبی به هویت اصلی اي و برخی عوامل در تعداد قابل توجهی از کشورها، جاهشرایط زمینه

طلب، قوانین الهی و سیاسی جامعه در جهت رشد در یک دولت جاه. شوددولت تبدیل می
جاه معرب گاه است و در معناي زمان و مکان به . 2. شودطلبی تفسیر و تنظیم میجاه
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جویی که براي اعمال نفوذ و منفعت) انحصاري(به موقعیتی ویژه . کندموقعیت اشاره می
هایی که براي موقعیت همۀ افراد و گروه .شوددولت در ایجاد آن نقش دارد، جاه گفته می

. شوندطلب خوانده میکنند، جاههاي جاه، تالش میواسطۀ کانالجاه و یا انجام کار به
عنوان حامی نهایی همۀ افراد و طلبی، بهدولت در رأس سلسله مراتب و تشکیالت جاه

لت از مفاهیم کلیدي و انحصار و عدا. 3. کندطلب در امور جامعه مداخله میهاي جاهگروه
به عبارت دیگر، . جو استطلب، دولتی انحصارگر و عدالتطلبی و دولت جاهمکمل جاه

عدالت ماهیتی توزیعی دارد و با معیار شایستگی و . ساقی عدالت است جامعه تشنه و دولت
فرد یا گروهی با . شودطلب تعریف و اجرا میاستحقاق در جهت تأمین منافع اقلیت جاه

سپس، با . کندجویی مشروعیت الزم براي تشکیل دولت کسب میاثبات عدالت
کوشد و با بروز تبعیض، رانت و فساد انحصارگرایی براي استقرار عدالت در جامعه می

. طلب تمام عیار بوداولین دولت ایرانی، دولت ماد، نمونه یک دولت جاه. 4. کندسقوط می
طلبی موفق به تشکیل حکومت ایرانی با توسل به جاه به گواهی تاریخ، بسیاري از شاهان

دولت . 5. توان به داریوش اول، نادرشاه، رضاشاه و غیره اشاره کردبراي نمونه می. اندشده
هاي اقتصادي توزیع محور و سیاست. کنداي غیرتولیدي حکومت میطلب بر جامعهجاه

ترین پروري و معادن مهمرزي، دامکشاو. هاي غیرمولد استاتکاي دولت به درآمد فعالیت
طلب داراي یک نظام بوروکراسی فربه و دولت جاه. 6منابع اقتصاد غیرمولد دولت هستند 

- هاي میانی دولت بسط میطلبی در بین کارگزاران ارشد در الیهسیستم جاه. ناکارآمد است
در دولت بوده  طلبیایجاد مناصب امارت، والیت، صدارت و غیره بازتاب رشد جاه. یابد

. یابددر درون سیستم اقتصادي دولت قوام می) زمینداري(داري نهاد رانت. 7. است
مهار . 8. شودداري به موازات نظام مالیاتی کشیده و در آن تنیده میساختارهاي نهاد رانت

هاي کالن هاي اصلی دولت و راهکار، تغییر سیاستطلبی همواره یکی از دغدغهجاه
هاي خالصه، الغاي فروش زمین. ز توزیع محوري به محوریت تولید بوده استاقتصادي ا

هاي کالن دولت براي ترین برنامهتیول، اسکان عشایر و اصالحات ارضی، از جمله عمده
هاي توزیع محور به معناي تغییر در سیاست. 9. طلبی بوده استرونق تولید و تعدیل جاه

 80شد و در شرایطی که بیش از مولد محسوب میعدم حمایت دولت از نیروي کار غیر
فعالیت ) پروري و معادنکشاورزي، دام(هاي غیرتولیدي درصد جمعیت کشور در بخش

جامعه روستایی و عشایري، با . زدهاي اجتماعی دامن مینمود، این سیاست، به جنبشمی
الب اسالمی و انق) ش1285(مشروطه  هاي حمایتی در انقالبهدف بازگشت به سیاست
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طلبی در جامعه و عنوان نماد انحصار و جاهبه) دایره(حلقه . 10. مشارکت کردند) ش1357(
دایره شکل غالب هندسی در انواع طراحی یک . طلب حضوري پر رنگ داردجاه دولت

طلبی جاه هاي بارزاز نشانایی در دست و کمر، نگارة فروهر با حلقه. طلب استجامعه جاه
- طلبی در جهان بهزمین، علت اصلی جاه) جاذبه(نیروي گرانش . 11. ایران بوددولت در 
- متأثر از نیروي گرانش، زمین میل به تراکم و موجودات زمینی میل به منفعت. رودشمار می

هاي و سیاست» تولیدي«در برخی از کشورها به دلیل شرایط اقتصاد . جویی انحصاري دارند
طلبی در ابعاد اما جاه. شوددر درون قلمرو سرزمینی تعدیل میطلبی دیگر، انحصار و جاه

  .المللی همچنان پا برجاستبین
  کتابنامه

المنتظم فی تاریخ االمم ، )م1992/ ق1412(ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن علی بن محمد 
دار الکتـب  : ، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبـدالقادر عطـا، بیـروت   و الملوك

  .العلمیه
: ، ترجمه حسین خـدیوجم، تهـران  الخراج و صنعه الکتابه، )1353(ابوالفرج، قدامه بن جعفر 

  . بنیاد فرهنگ ایران
، ماهنامه کانون، سال چهـل و هفـتم، دوره   »تاریخ حقوق ایران«، )1383( اختري، محمدعلی

  .153- 130، صص 55دوم، شماره 
، 5الـی   1هـاي  مجله مهر، سال سوم، شـماره  ، تصحیح رشید یاسمی،)1314( نامهارداویراف
  .465- 372صص 

  .هاي جیبیشرکت سهامی کتاب: ، ترجمه حمید عنایت، تهرانسیاست، )1349( ارسطو
  .طرح نو: ، ترجمه محمدحسن لطفی، تهراناخالق نیکوماخوس، )1385( ارسطو

  .نقش جهان: ، ترجمه انشااهللا رحمتی، تهرانپلورالیسم دینی، )1375( اصالن، عدنان
هـاي  پدیدارشناسـی ازدواج بـا محـارم در دوره   «، )1396( افخمی، بهروز و خسروي، زینب

  .451- 429، صص 3، شماره 9، زن در فرهنگ و هنر، دورة »ایالم باستان و هخامنشی
  .علمی و فرهنگی: ، ترجمه فؤاد روحانی، تهرانجمهور، )1368( افالطون

- بنیـاد فـارس  : ، تصحیح منصور رستگار فسایی، شیرازفارسنامه ابن بلخی، )1374( بلخیبن
  .شناسی

، 2و1، ترجمـه محمـدپروین گنابـادي،ج   خلـدون مقدمه بـن ، )1390( خلدون، عبدالرحمنبن
  .نشر الکترونیک: تهران
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، کتــاب الــوزرا و الکتــاب، )م1938/ ق1357(جهشــیاري، ابوعبــداهللا محمــد بــن عبــدوس 
  . جاعبدالحفیظ شلبی، بی تحقیقات مصطفی سقا، ابراهیم ابیاري و

خلدون؛ آیا این نظریه عملکـرد ضـعیف عصـر    تئوري توسعه بن«، )1395( چپرا، محمدعمر
، 47، ترجمه محمد ندیري، راهبرد توسعه، شـماره  »کند؟حاضر جهان اسالم را تبیین می

  .323- 275صص 
: تهـران  ، به کوشـش هیـوبرت دارك،  سیرالملوك، )1347(الملک، ابوعلی حسنخواجه نظام

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب
، تصـحیح عبـاس اقبـال آشـتیانی،     نامـه سیاسـت ، )1372( الملک، ابوعلی حسنخواجه نظام

  .اساطیر: تهران
، نامه ایران باسـتان، سـال اول، شـماره    »کتیبۀ کرتیر در نقش رجب«، )1380( دریایی، تورج

  .10- 1اول، صص 
  .دانشگاه تهران: ریاس، تهرانگب. ، گنامهلغت، )1335(دهخدا، علی اکبر 
دانشـگاه  : ، زیر نظر محمد معین، شماره حرف ج، تهراننامهلغت، )1338(دهخدا، علی اکبر 

  .تهران
 /جاه/https://dictionary.abadis.ir/fatofa: دیکشنري آبادیس، معنی جاه در

  .توس :، تهران5، جهاي گمشدههزاره، )1383( رجبی، پرویز
  .سخن: ، تهران2، جروزگاران تاریخ ایران، )1347( کوب، عبدالحسینزرین

الـدین  ، تحقیـق محمـد محـی   تـاریخ الخلفـاء  ، )ق1411(بکـر  سیوطی، عبدالرحمن بن ابـی 
  . شریف رضی: عبدالحمید، قم

سید محمد طباطبـایی از انقـالب    هاي منتشر نشدهیادداشت، )1382( طباطبایی، سید محمد
  .آبی: ، به کوشش حسن طباطبایی، تهرانمشروطیت ایران

، هاي اقتصـادي متفکـران مسـلمان   تاریخ اندیشه، )1389( غفاري، هادي و ابوالحسنی، اصغر
  .دانشگاه پیام نور: تهران

، 11و  10، نامه فرهنـگ، شـماره   »سراب عدالت از دیدگاه هایک«، )1372( نژاد، موسیغنی
  .49- 42صص 

هـا و علـل تـدوام    پژوهشی دربارة ریشه: اقتصاد و دولت در ایران، )1395( نژاد، موسیغنی
  .اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي: ، تهراناقتصاد دولتی در ایران
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، 1، ترجمـه ابوالقاسـم سـري، ج   تاریخ اجتمـاعی ایـران   جستارهایی از، )1366( فلور، ویلم
  .توس: تهران

، ترجمه حسن بن علی قمی، تصحیح جالل الدین تاریخ قم، )1361(قمی، حسن بن محمد 
  .توس: طهرانی، تهران

علمی : ، تهران1، ترجمه وحید مازندرانی، جایران و قضیه ایران، )1380( کرزن، جرج ناتانیل
  .و فرهنگی

، ترجمـه رضـا گنـدمی و    رویکردهاي مختلف به پلـورالیزم دینـی  ، )1383( اردزگلین، ریچ
  .مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب: ، قماحمدرضا مفتاح

  .سروش: ، تهران1، ترجمه ابوالقاسم امامی، جتجارب االمم، )1369( مسکویه، ابوعلی
، به کوشـش علـی اکبـر    انیانتاریخ بیداري ایر، )1357( ظم االسالم کرمانی، محمدبن علینا

  .بنیاد فرهنگ ایران: سعیدي سیرجانی، تهران
، بـه کوشـش   الدولـه خـان نـاظم  هاي میرزا ملکـم رساله، )1381( خانالدوله، میرزا ملکمناظم

  .نی: اله اصیل، تهرانحجت
  .امیرکبیر: ، به اهتمام هما ناطق، تهرانروزنامه قانون، )2535( خانالدوله، میرزا ملکمناظم

: ، به کوشش مجتبی مینوي و محمد اسماعیل رضوانی، تهـران )1354( نامه تنسر به گشنسب
  .خوارزمی

  .موسسه انتشارات هجرت: ، قممعراج السعاده، )1384( نراقی، احمدبن محمد مهدي
علمـی و  : ، ترجمـه غالمعلـی وحیـد مازنـدرانی، تهـران     تـاریخ هـرودت  ، )1362( هرودت
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کرمی، شایان، : نک. استفاده کرده است» تحلیل رانت«نویسنده قبأل از روشی مشابه روش مقاله حاضر براي . 1 
، سال چهارم، پژوهیدولت، »اجتماعی ایران- پیامدهاي توزیع زمین و آب در ساخت سیاسی«، )1397(

  .108-73، صص 16شماره
در میان تعاریف مختلف تولید چند مفهوم . تولید تعاریف مختلفی داردبراساس مواضع متنوع علم اقتصاد، . 2

، مفاهیم )convert(و تبدیل ) output(، ستانده یا خروجی )input(نهاده یا ورودي : مشترك وجود دارد
تولید یعنی تبدیل مواد اولیه به کاال یا محصول ثانویه با ارزش . کلیدي و مشترك در تعریف تولید هستند

به لحاظ وابستگی یا استقالل عوامل تولید از . تولید فرآیندي تکاملی است و سطوح و مراتبی دارد. هافزود
یا » تولید مثل«ترین مرتبه تولید، ابتدایی. بندي کردتوان تولید را به مراحل و مراتبی تقسیممنابع طبیعی، می

مانند . وابسته به یک منبع طبیعی استدر این مرحله عامل و فرآیند تولید . است) reproduction(تکثیر 
صورت عام، تر از تولید مثل، بهمرتبه پیشرفته. جنسی در انواع انسانی، حیوانی و نباتی) تکثیر(تولید مثل 

در این مرحله اگرچه ممکن است بخش کوچکی از عوامل و . شودنامیده می) production(» تولید«
مانند تولید . تر، از طبیعت استقالل یافته استی باشد، اما بخش بزرگفرآیندهاي تولید وابسته به منابع طبیع

در این مرحله، . است) manufacturing(» ساخت«ترین مرتبه تولید، مرحله عالی. انواع کیک و کلوچه
. خودرو در یک کارخانه) ساخت(مانند تولید . عوامل و فرآیندهاي تولید کامال از عوامل طبیعی مستقل است

اما تولید . عنوان یک فعالیت اقتصادي، مورد توجه علم اقتصاد نبوده استولید مثل انسانی هیچگاه بهعمل ت
هاي اقتصادي و به دلیل قابلیت عرضه محصول در بازار در دسته فعالیت) کشاورزي(مثل حیوانی و نباتی 

ضمن توجه به این نکته، ) 1390(خلدون در میان اقتصاددانان کالسیک، بن. بندي شده استمولد ثروت طبقه
  . تر تولید تفکیک کرده استپروري و معادن را از سایر مراتب پیشرفتهکار در بخش کشاورزي، دام

بر مبناي دیدگاه اقتصاددانان نئوکالسیک عامل تعیین کننده در ارزش یک کاال نه میزان کار تخصیص یافته . 3
 ,Menger(و مطلوبیت ذهنی مصرف کننده کاال نهفته است  منديبراي تولید آن، بلکه در میزان رضایت

) کار و مطلوبیت(هاي قیچی، عرضه و تقاضا مارشال در تحلیل نهایی با استفاده از تمثیل تیغه). 116 :2007
اما مسئله اینجاست که در یک ). Marshall, 1938: 112(داند مؤثر می را بر روي هم در تعیین ارزش

  .عامل کار ممکن است در طرف تقاضا قرار گیرد شرایط غیرتولیدي،
پیامدهاي توزیع «، )1397(کرمی، شایان، : اي به آدرس ذیل ارائه شده استداري دولتی در مقالهنظریه رانت. 4

  .108- 73، صص 16، سال چهارم، شمارهپژوهیولت، د»اجتماعی ایران- زمین و آب در ساخت سیاسی
جهان و «: براي نمونه. هاي گوناگونی در اساطیر و تاریخ ایران حضور داردگانه به صورتهاي هشتحلقه. 5

» خدا و هفت آسمان«، »نوروز و هفت سین«، »زرتشت و هفت امشاسپند«، »رستم و هفت خان«، »هفت حلقه
  ... .و 
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بلخی بن(اولین کسی است که عدل و داد را در زمین گستراند » دادپیش«هاي ایرانی هوشنگ در اسطوره. 6
1373 :27.(  

عنوان گوید دیوکس ابتدا بهمی) 1362(هرودت . طلبی بودخشت بناي اولین دولت ایرانی حاصل یک جاه. 7
اي، مشروعیت الزم را کسب کرد، سپس، با توسل به قهر، از داوري خودداري کرد و داور در منازعات منطقه
در واقع، تشکیل اولین دولت ایرانی، نه خواست . داش را بر جامعه تحمیل نموطلبانهدر نهایت خواستۀ جاه

  .طلبانۀ شخص دیوکس بودعمومی جامعه ماد، بلکه، مطلوب جاه
 80تا قبل از قرن بیستم بیش از . شودرعیت بر جمعیت ساکن در مناطق عشایري و روستایی اطالق می. 8

- غیر مولد کشاورزي و دام هايدرصد جمعیت نیروي کار در مناطق عشایري و روستایی مشغول فعالیت

  .پروري بود
یافته در نظام سیاسی طلبی سازمانستانی و جاهالملک، ضمن شرح حکایاتی، به وضوح از سنت رشوهنظام. 9

الملک نظام(طلبی بود هاي یک جاهکمترین هزینه» اي ترهاي کاه و مرغی و دستهتوبره«. داردایران پرده برمی
1347 :51-37.(  

عنوان مشاور و در دولت بود که به هاي سیاسی متأثر از رشد جاهیکی از پست» وکیل خاص«منصب . 10
وکیل خاص در هر زمان اجازه داشت به حضور پادشاه . کردطلبی فعالیت میدستیار ویژه در امور جاه

بخ و شرابخانه مط«: گویدمی) 119: 1347(الملک نظام. شرفیاب شود و در تمام امور دربار، نفوذي تام داشت
  .»و آخر و سراهاي خاص و فرزندان و حواشی به او تعلق دارد

ناچار باید در هرگونه محصول و ثروتی نیروي انسانی مصرف شود، «گوید می) 1/758: 1390(خلدون بن. 11
حیوان زیرا اگر مانند صنایع به نفسه کاري باشد، پیداست که کار انسانی در ایجاد آن ضرورت دارد و اگر از 

ترین کشاورزي قدیمی«. »یا گیاه یا معدن به دست آید، باز هم به ناچار باید به نیروي کار انسان حاصل گردد
  ).67/ 2: 1395همان (» باشدترین وسایل طبیعی آن میهاي معاش و شایستهراه
  : گرید بهبن. کنندخلدون، نظریه او را تأیید میها پس از بناسمیت، ریکاردو و مارکس، سال. 12

Ricardo, David. (2001). On the principles of the political economy and taxation. 

Canada: Batoche Books. 
  : براي قانون مطلوبیت بنگرید به. 13

Marshall, Alfred. (1938). Principles of Economics. London: Macmillan. 
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دارد تا با اثبات عدل اماره خویش را از لذات دنیوي برحذر میتنسر، موبدان موبد، پنجاه سال نفس . 14
کسب کند  - »صالح معاش و فالح معاد«-ریزي مادي و معنوي مردم خویش، مشروعیت الزم را براي برنامه

کند هدفش از ریاضت کشیدن، جلب اعتماد مردم بود، تا اراده تنسر اعتراف می). 51- 50: 1354نامه تنسر (
طلبانه سفر همچنین کرتیر، موبدان موبد، با طرح جاه. ، برآنها تحمیل کند»چگونه زیستن«بر خویش را مبنی

او در بازگشت از سفر معراج، براي برگزاري مراسم ). 7: 1380دریایی (یابد معراج، بر سایر موبدان برتري می
مراسم فدیه و کردگان دقیقأ اگرچه ماهیت . شودمی» ترگستاخ«، مطمئن و از پیش، »فدیه و کردگان«مذهبی 

رسد، براي قربانی کردن گوسفند و نثار شراب، وجوهی بر مؤمنین زرتشتی مشخص نیست، اما به نظر می
  .شدتحمیل می

هایی در قالب پند و اندرز، الگوي کهن سیاست و نامه، با شرح داستاندر سیاست) 1347(الملک نظام. 15
الملک، معطوف به نامه نظامهاي سیاستهسته مرکزي تمام داستان. کندحکومت در ایران را بازنمایی می

  .ترین وظیفه سلطان اجراي عدالت استگوید مهمالملک مینظام. عدالت است
پاپ . دانستندها، نجات و رستگاري پیروان سایر ادیان را غیر ممکن میبراي نمونه مسیحیان براي قرن. 16

اعتقاد جازم بر این است که خارج از کلیساي حواري رم هیچ کس «: کردم اعالم 1854پیوس نهم در سال 
تواند رستگار شود، کلیساي رم یگانه کشتی نجات است و هر کس در آن داخل نشود، هالك خواهد نمی
م ایدة رستگاري انحصاري مسیحیت کنار 1962در شوراي دوم واتیکان در سال ). 31: 1383ریچاردز (» شد

  ).320: 1357ن اصال(گذاشته شد 
اول خویشاوندان درآیند، پس از آن «گوید در هنگام بار دادن سلطان، می) 159: 1347(الملک نظام. 17

  .»معروفان حشم، پس از آن دیگر اجناس مردمان
  


