
 :و انطباق آن بر عثمانی و ایران سلطانیسم ماکس وبر

 بررسی انتقادی

 عبداهللا شهبازی
 

اقتصـاد و   ، در کتاب خـود،      یپرداز سیاسی آلمان     اندیشه 1،ماکس وبر مفهوم سلطانیسم را    
 پـیش از وبـر واژه      4. مطـرح کـرد    3پاتریمونیالیسـم ترین شـکل       به عنوان افراطی   2،جامعه

عـام فرمـانروای یـک      طـور     بـه  به عنوان فرمانروای عثمانی و       سلطان، عالوه بر معنی آن    
. های اروپـای غربـی کـاربرد داشـت     در زباننیز حکمران مستبد معنی کشور اسالمی، به    
 پیشینه کاربرد واژه سلطان به معنی فرمانروای خودکامه و مسـتبد را در        فرهنگ آکسفورد 

اژه سلطانیسم را معـادل اسـتبداد    وفرهنگ وبستر و 5داند  می1648زبان انگلیسی از سال     
  6.کند ذکر می) دسپوتیسم(
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 و در قـرآن     7 به معنی سـخت و قـوی آمـده اسـت           سلَطَهواژه  باستان،  عربی  زبان  در  

لطه   8)در مورد خداوند و پیامبران    ( به معنی دلیل و حجت       سلطانکریم واژه    و غلبه و سـ 
 آغاز کاربرد واژه سلطان بـه معنـای         10. رفته است  به کار  9)در مورد ابلیس  (مبتنی بر اغوا    

/ در برخی اوراق عربی متعلـق بـه سـده اول هجـری            . فرمانروا و حکمران روشن نیست    
کـه  دهـد      نشان می  >المال السلطان   بیت< و   >خراج السلطان <هفتم میالدی تعابیری چون     

، خلـدون  نوشـته ابـن      به 11.به معنی دولت یا حاکم کاربرد داشت      سلطان  در آن زمان واژه     
از سوی خلیفه به امیراالمرا و سـلطان ملقـب          .)  م 767./  ق 187مقتول در   (جعفر برمکی   

الدوله رواج داشـت      سلطانعنوان   .) م 1055-945/ . ق 447-334(بویه    در دولت آل  . بود
 12.). م 1024./  ق 415متـوفی   (بویـه در فـارس        الدوله ابوشجاع حکمران آل     مانند سلطان 

. کاربرد هنوز به معنی فرمانروای قدرتمنـد و مسـتقل نیسـت           سلطان در این    واژه  معهذا،  
.)  م 1030./  ق 421متـوفی   (کاربرد این لقب در معنای فـوق از زمـان محمـود غزنـوی               

آمـده  متعلق به نیمه اول سده ششم هجـری،         ،  خ و القصص  یالتوار مجملدر  . رواج یافت 
فت چـون   ، ر ستانی س کر خلف، مل  یو نخست نام سلطنت بر پادشاهان از لفظ ام        <: است

ن لقـب   ین آورد گفت محمود سلطان است و از آن پس ا          یمحمود او را بگرفت و به غزن      
. اثیر، خلیفـه القـادر بـه محمـود غزنـوی لقـب سـلطان داد         نوشته ابن   به 13>.مستعمل شد 

محمود به سلطان معروف بود ولی معلوم نیست که این لقـب را از خلیفـه گرفتـه باشـد      
متـوفی  (تنها از زمان ابراهیم بن مسعود       .  آن را ضرب نکرده است     های خود   زیرا بر سکه  

 به کار های خود لقب سلطان را        است که فرمانروایان غزنوی در سکه     .)  م 1099./  ق 492
 در میـان سـالجقه روم و خلفـای          >سـلطان اسـالم   <در این زمان کـاربرد عنـوان        . بردند

طغرل بیـگ سـلجوقی     . رایج بود کردند،    فاطمی، که بر شمال آفریقا و مصر حکومت می        
. ضـرب کـرد   را >السـلطان المعظـم  < خـود عنـوان    بر سـکه .)  م1063./  ق455متوفی  (
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ان یسـلجوق نوشـته بارتولـد،        بـه  14.بردنـد    می به کار سالجقه پیشین القاب ملک و شاه را        

بـه  بنـابراین، سـلطان      15.>سلطان اسـالم  <خواندند و بعد      ی م >شاهنشاه<نخست خود را    
یـازدهم  / ب فرمانروایان مقتدر و مستقل مسلمان از نیمه اول سده پـنجم هجـری              لق عنوان

فرمانروایی است که به این عنوان معروف شد و         اولین  میالدی رواج یافت؛ محمود غزنوی      
  . بردبه کارفرمانروایی است که رسماً این لقب را اولین طغرل سلجوقی 

اثیر   ابن. قب سلطان کامًال مرسوم بود    سیزدهم میالدی ل  / در نوشتار سده هفتم هجری    
کند که خلیفه بدون واسطه سلطان بـر آن   ای یاد می  از بغداد و پیرامون آن به عنوان ناحیه       

 از خالفت عباسی بغداد نیز لقـب سـلطان، و ترکیبـات آن              در دوران پس  . راند  فرمان می 
. ن مسلمان رواج داشـت    ، در میان فرمانروایا   >السلطان العادل < و   >السلطان االعظم <مانند  

آنـان، طبـق سـنت      . در این دوران ممالیک مصر با عنوان سلطان شـهرت کامـل داشـتند             
خالفت عباسی بغداد، مدعی بودند که تنها خلیفه حـق اعطـای لقـب سـلطان را دارد و                   

السـلطان االسـالم و     <چون چنین مجـوزی از خلفـای عباسـی قـاهره داشـتند خـود را                 
چهاردهم میالدی لقب سلطان در میان      / در سده هشتم هجری    16.خواندند   می >المسلمین

ایلخانان مغول ایران، پس از تشرف به اسالم، مرسوم شد؛ الجایتو خان خـود را سـلطان                 
پـانزدهم  / در سـده نهـم هجـری   . محمد خدابنده خواند و شهر خـود را سـلطانیه نامیـد    

ن ابوسـعید و سـلطان    خواندنـد؛ ماننـد سـلطا       میالدی گورکانیان نیز خود را سـلطان مـی        
 . حسین بایقرا

هـای خـویش ایـن        نخستین فرمانروای عثمانی که خود را سلطان خواند و در سـکه           
دومـین  ، پسر عثمـان اول و  .) م1360./  ق761متوفی ( برد اورخان بیگ  به کار عنوان را   

نی،  از آن پس کاربرد عنوان سلطان در میان فرمانروایـان عثمـا            17.فرمانروای عثمانی، بود  
ای  برای مثال، سلطان احمد جالیـر در نامـه        . چون سایر فرمانروایان مسلمان، معمول بود     

ملک الملوک و السالطین، السلطان االسالم      <: کند  به ایلدرم بایزید او را چنین خطاب می       
 لقب فرمانروایان عثمـانی بـه سـلطان منحصـر           18>...السلطان یلدرم بایزید  ... و المسلمین 

امیـر تیمـور گورکـانی ایلـدرم بایزیـد را چنـین             . قاب نیز کـاربرد داشـت     نبود و سایر ال   

 
14.  Kramers, ibid.  

 .125، ص 1376توس، : ، تهرانینیترجمه غفار حسانه، ی میای آسیها خ ترکیارت بارتولد، یلیواس .  15
16.  ibid.  
17.  ibid.  

 . 81 ص، نوائی، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران .  18
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قباب، ملـک الحکـام فـی الزمـان، بایزیـد            مĤب سلطنت   مملکت جناب  عالی<: خواند  می

ای بـه   ، در نامـه )قویونلـو  بنیانگذار دولت آق(عثمان   یا علی بیگ، پسر قره19.>بهادر خان 
سلطان سالطین العـرب و العجـم،       <: کند  میگونه خطاب     سلطان مراد خان دوم او را این      

خدیو ممالک ایران و توران، فرمانفرمای اقالیم جهان، دارای قیصر خدم، فغفور جمشـید              
  20>...حضرت پادشاهی... حشم

سـلطان  . بردنـد    می به کار عثمانیان لقب سلطان را برای سایر فرمانروایان مسلمان نیز          
بـه حکمرانـان ایـران، ایشـان را چنـین خطـاب             ای    محمد فاتح، پسر مراد دوم، در نامـه       

 مقـدار   ین نامدار و پادشاهان روزگار و شهنشاهان عال       یار و خواق  کامکن  یسالط<: کند  می
ن یگان خواقیخدا<او را  قویونلو  ای به جهانشاه قره     و در نامه   21>...عت شعار ی شر کو ملو 

 خدم، فغفور جمشید    ، دارای قیصر  لمی و الد  کن التر ی رقاب سالط  کالعرب و العجم، مال   
 در تواریخ عثمـانی نـام سـلیمان قـانونی           22.خواند  یم >شاهی  حضرت ابوی جهان  ... جم
از نیمـه اول   ). سلطان سـلیمان خـان    ( رفته است    به کار تر با دو لقب سلطان و خان          بیش

سده شانزدهم میالدی و دوران سلیمان قانونی است که اطـالق سـلطان بـر فرمانروایـان               
مثابـه عنـوان خـاص       ز سایر القاب کاربرد یافت و در غرب نیز این واژه به           عثمانی بیش ا  

های خـود لقـب    هر چند در سکهایران  فرمانروایان صفوی   . فرمانروایان عثمانی رایج شد   
شـدند و لـذا ایـن واژه      شناخته میشاهپادتر با عنوان  لی بیش بردند و    می به کار سلطان را   

در اروپای سـده نـوزدهم معمـوالً      .  ایران رواج یافت   در غرب به عنوان لقب فرمانروایان     
 .منظور از سلطان فرمانروای عثمانی بود و منظور از شاه فرمانروای ایران

 : کند که روشن میبحث فوق 
/ عنوان سلطان اختصاص به فرمانروایان عثمانی نداشت و از سده پـنجم هجـری              -1

 .رفت  میبه کارانروای مستقل یازدهم میالدی در جهان اسالم به معنی حاکم و فرم
) شاهنشـاه، پادشـاه   (این عنوان در کنار سایر عناوین، ماننـد شـاه و ترکیبـات آن                -2

 
 . 115همان مأخذ، ص  .  19
 . 458همان مأخذ، ص  .  20
 . 425 صهمان مأخذ،  .  21
 . 500همان مأخذ، ص  .  22

السـالطین   منشĤت .بودو گاه به عربی  ی عموماً به فارسین عثمانی سالطیاتبات رسمکمدر آن زمان   
فریدون بیگ منشی حاوی تعداد زیادی از مکاتبات رسمی فارسی پادشاهان عثمانی، از عصر تیمور تا                

الهامـه مفتـاح،   : برای آشنایی با تعلق سالطین عثمانی به زبان و ادب فارسی بنگرید بـه       . صفویه، است 
 .216-188صص نگاهی به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه، هاب ولی، و
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 . فرمانروایان مسلمان نبودفرد  به منحصرکاربرد داشت و عنوان 

این عنوان فاقد هر گونه معنایی بود که بر اسـتبداد و حکومـت مطلقـه فـردی و                    -3
 . ت کندخودکامگی فرمانروا دالل

بـه   غربیان واژه سلطان را به عنوان فرمانروای مستبد و خودکامـه             زمانی که در واقع،   
های شرقی و اسالمی      نگریستند که دولت     می 23بردند، از همان منظر اروسنتریستی       می کار

فاقد ساختارهای بغرنج مدیریت سیاسی، نهادهـا و سـاختارهای مـدنی، غیرقانونمنـد و               
در ایـن بـاره در مجلـدات سـوم و چهـارم       . شـد   ران انگاشـته مـی    تابع اراده فردی حکم   

 . ام به تفصیل سخن گفتهزرساالران 
 

هـای تـاریخ      مفهوم سلطانیسم، طبق تعریفی که ماکس وبر به دست داده، با واقعیـت            
پردازی سـده نـوزدهم اسـت یعنـی،           ماکس وبر پیرو سنت نظریه     24.داردنانطباق  عثمانی  

 پردازان بـزرگ ایـن قـرن، از جایگـاه            مارکس و سایر اندیشه    مانند اگوست کنت و کارل    
زنـد کـه بـا آن          چنان کالن دست می    25هایی  دانای کل به صدور مفاهیم عام و فراروایت       

که در کتـاب      خورد و، چنان    ها، قالب می    تاریخ بشر، در همه اعصار و در تمامی سرزمین        
ملزم حتی  خود را   ایان است،   روشنی نم    او به  26داری  اخالق پروتستانی و سرشت سرمایه    

تـاریخی  و دقیـق    خُـرد   هـای     و فاکـت  ها    بیند که این مفاهیم و احکام عام را به داده           نمی
آشـنایی جـدی   نیـز  دان نبود و با تاریخ و فرهنـگ عثمـانی    ماکس وبر تاریخ  . مستند کند 
ــر بســتر پیشــداوری .نداشــت هــای کهــن و   انگــاره او از عثمــانی و شــرق اســالمی ب
یزی شکل گرفت که در سده شانزدهم ماکیاولی، در سده هفدهم بوسـوئه و در            آم  تعصب

پردازانی که با شیفتگی به نظـام سیاسـی           سده هیجدهم منتسکیو منادی آن بودند؛ اندیشه      
قـانونی   نگریستند و شرق را یکسره مهد استبداد و خودکامگی و بـی        غرب زمان خود می   

ه ماکس وبر از نظام سیاسـی عثمـانی را کـامًال            بنابراین عجیب نیست که انگار    . دیدند  می
 : شبیه به تصویری بیابیم که چهار سده پیش ماکیاولی به دست داده است

 
23.  Eurocentrism 

 . ام  به تفصیل سخن گفتهزرساالراندر این باره در جلد پنجم  .  24
25.  Meta- narrative 

26.  The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. 

برای آشنایی با این کتاب و تمایز آن با نظریه .  نگاشت1905-1904های  وبر کتاب فوق را در سال
، صـص   2، ج   زرسـاالران شهبازی،  : سومبارت، اندیشمند نامدار دیگر آلمانی و دوست وبر، بنگرید به         

229-242 . 
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کند و سایرین نـوکران       را یک فرمانروا اداره می    ] عثمانی[سراسر مملکت ترک    
تقسـیم کـرده و کـارگزاران       ] والیات[ها    او هستند، و او مملکت خود را به سنجاق        

. کند  فرستد و هر گاه که مایل باشد آنان را عزل و نصب می              را به آنجا می   مختلفی  
انـد کـه مـورد قبـول و           ولی پادشاه فرانسه را جمعی از اشراف کهـن احاطـه کـرده            

باشـند    اند و دارای قلمرو و امتیازات موروثی خاص خود مـی            محبوب اتباع خویش  
حکومـت  ...  را سـلب کنـد     تواند بدون مخاطرات جدی این امتیازات       و پادشاه نمی  

کـافی بـود    بـود و لـذا      ] عثمانی[در ایران نیز مشابه حکومت ترک       ] سوم[داریوش  
پـس از   . که اسکندر نخست او را براندازد و سپس مملکـت وی را تصـاحب کنـد               

بـرای  ] هخامنشـی [دالیـل فـوق، سراسـر مملکـت           که داریـوش کشـته شـد، بـه          این
  27.اسکندر امن شد

 
 فرهمنـد  28، قانونمنـد -عقالنـی را بـه سـه گونـۀ     ) رهبری سیاسـی  (وبر اقتدار   ماکس  

بر حاکمیت قانون مبتنی است و       اقتدار عقالنی . کند   تقسیم می  30سنتی و   29)کاریزماتیک(
در جوامعی وجود دارد که احترام به قانون به یک رویکرد اخالقی بدل شـده یـا قـانون                   

زمـانی از حکمـران اطاعـت    در این جوامـع   . شود  مبنای مشروعیت حکومت انگاشته می    
طبق تعریـف وبـر، اقتـدار عقالنـی بـر      . شود که نشان دهد تابع و مجری قانون است          می

اقتـدار  عنـوان    مبتنـی اسـت و بـه ایـن دلیـل از آن بـا       31)یسـاالر  دیـوان (بوروکراسـی  
اشتغال بر اسـاس تخصـص،      عبارت است از    بوروکراسی  . کند   نیز یاد می   32بوروکراتیک

ترین راه کارآمـد از دید وبر، بوروکراسـی    .  و تبعیت بر مبنای قانون     دانشنظارت بر بنیاد    
در نظام بوروکراتیک، کارگزاران از نظر شخصـی آزادنـد، در    . برای حاکمیت قانون است   

شـده   اند، در عرصه تخصصـی تعریـف    یافته سلسله مراتب دارای تعریف روشن سازمان 
قـرارداد متقابـل اسـت، بـر اسـاس تخصـص            اند، اشتغال ایشان آزادانه و مبتنی بر          شاغل

یابنـد، و   های ارشدیت یا موفقیت، یا هـر دو، ارتقـا مـی       اند، بر اساس مالک     گزینش شده 
 

27.  Nicolo Machiavelli, The Prince, Translated by W. K. Marriott, 1998, The Project 

Gutenberg Etext, http://www.mega.nu:8080/ampp/prince.txt 

28.  Rational- Legal Authority 

29.  Charismatic Authority 

30.  Traditional Authority  
31.  Bureaucracy 

32.  Bureaucratic Authority 
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 . مند هستند تابع نظم اکید و سامان

 قانونمنـد قـرار دارد و فـارغ از قیـود            - در تعارض بـا اقتـدار عقالنـی        اقتدار فرهمند 
مختصات برجسته فردی رهبر و پیـروی مشـتاقانه      این نوع اقتدار بر     . ی است ساالر  دیوان
تواند شاه موروثی، رهبر پدرساالر،       این رهبر فرهمند می   . از او مبتنی است   ) پیروان(اتباع  

اقتدار فرهمند، برخالف اقتدار سنتی، گذشـته را نفـی          . رهبر دینی یا قهرمان نظامی باشد     
هـای بـزرگ      اه در پایـه انقـالب     شود و گ     یک نیروی انقالبی پدیدار می     به عنوان  ؛کند  می

اقتدار فرهمند ممکن است در درون ساختار بوروکراتیک یا سنتی پدیـدار            . گیرد  قرار می 
 دست زنـد، ولـی پایـدار و دائمـی           - مثبت یا منفی   -شود و به تحوالت بزرگ و انقالبی      

 .نیست و سرانجام به یکی از دو گونۀ اقتدار سنتی یا اقتدار عقالنی بدل خواهد شد
 در فقـدان  اقتـدار عقالنـی   از اقتـدار سـنتی  ر اندیشه ماکس وبر، وجه تمایز اصـلی       د

ای که در تعریف اقتـدار بوروکراتیـک بیـان            گونه  مند است به    بوروکراسی واقعی و سامان   
شناسد و پـنج   را به عنوان اوج اقتدار سنتی می     ) رهبری موروثی  (پاتریمونیالیسموبر  . شد

 کـه  اقتـدار سـنتی بـدوی   : کنـد   پاتریمونیـال، را متمـایز مـی   -نوع اقتدار سنتی، یا سـنتی     
 کـه حکومـت در      33سـفیدی   نظام ریـش  است،  ) رئیس قبیله (حکومت در دست یک فرد      

یـک فـرد    وسـیله     بـه  که قدرت سیاسی     34نظام پدرساالر دست گروهی از بزرگان است،      
 به  سمسلطانیشود بدون وجود دستگاه اداری واقعی،         معین و به شکل شخصی اعمال می      

نظـام  و ) پاتریمونیـال (و مـوروثی  ) پاتریارکال(ترین شکل اقتدار پدرساالر  عنوان افراطی 
ساالر، ساختار سیاسی اروپـای غربـی در دوران ماقبـل             منظور از نظام طبقه    35.ساالر  طبقه

ویژه اشـراف،   های سیاسی معین، به     داری است که در آن طبقات اجتماعی و گروه          سرمایه
برخـوردار بودنـد و از طریـق       ) پادشـاه (اسی در برابر فرمانروای مـوروثی       از استقالل سی  

 . نهادهایی چون پارلمان در اداره دولت مشارکت داشتند
)  مـوروثی -سـنتی (گونه از اقتدار سیاسی پاتریمونیال       طبق تعریف وبر، سلطانیسم آن    

 است که قـدرت بـه شـکل کـامًال شخصـی و طبـق اراده حکمـران و فـارغ از قیـود و                        
 

33.  Gerontocracy 

34.  Patriarchalism 

35.  Estates system (ständische Herrschaft) 

اسی مهم دارای قدرت سیاسـی      ها یا طبقات اجتماعی یا سی       شود که در آن گروه      به نظامی اطالق می   
هـا در مجمـع       و قـدرت آن   ) مانند لردهای روحانی و لردهای فانی و عوام در انگلستان         (معین هستند   

فرهنـگ  . (یابد ، مانند پارلمان در فرانسه و پارلمنت در انگلستان، تجلی می          )estates(نمایندگان ایشان   
 )وبستر
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و ) چه بـه شـکل شـرع و چـه بـه شـکل قـانون عرفـی              (های ناشی از قانون       محدودیت

و حتـی سـنت اِعمـال       ) مانند مجمع بزرگان یا پارلمـان     (ی و نهادهای مدنی     ساالر  دیوان
در این ساختار، نظام سیاسی بر بنیـاد رهبـری مـوروثی حکمـران و خانـدان او          . شود  می

و اعضـای خانـدان حکمـران وجـود نـدارد و      یابد، تمایز روشنی میان دولـت      سامان می 
کارگزاران تابع و مطیع و وفادار به شخص فرمانروا هستند نه به دولت و نظـام سیاسـی،          

بـرخالف  (کارگزاران حکومتی غیرآزادند و از پایگاه مستقل سیاسـی برخـوردار نیسـتند         
 سیاسـی  ساالر غرب کـه اشـراف فئـودال از پایگـاه و بـه تبـع آن از اسـتقالل                   نظام طبقه 

 فئـودالی   -سـاالر   بـرخالف نظـام طبقـه     (، حکومـت کـامًال متمرکـز اسـت          )برخوردارند
، دستگاه اداری فاقد ساختار منظم مبتنی بر سلسـله مراتـب اسـت،              )غیرمتمرکز در غرب  

دهنـد و بـر       وظایف خود را انجام می     مند  کارگزاران حکومتی به شکل دلبخواه و ناسامان      
با حکمران مشابه رابطـه  شان  شود و از آنجا که رابطه مال نمی یافته اع   آنان نظارت سازمان  

طور یکجانبه و بدون موافقت فرمـانروا از شـغل خـود     بنده با ارباب است قادر نیستند به 
 فرد بر اصل وفـاداری بـه حکمـران مبتنـی اسـت و      یدر این ساختار، ارتقا. کناره گیرند 

تگی و ارشــدیت، برکشــیده کــارگزاران طبــق ســلیقه و عالقــه شخصــی او، نــه شایســ 
  36.شوند می

 
در نوشتار سیاسی امروزین، مفهـوم سلطانیسـم مـاکس وبـر کـاربردی کـم و بـیش                   

  :گسترده یافته است
 در دومینـیکن انطبـاق      37حکومت تروخیلو مفهوم را بر     خوان لینز این     1973در سال   

 
36.  Weber, Economy and Society, ibid, pp. 220-221; Max Weber, Wirtschaft und 

Gesellschaft, part III, chap. 6, pp. 650-678, 

http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/Weber/ BUREAU.HTML; R. J. Kilcullen, “Max 

Weber: On Bureaucracy”, 

http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/y64l09.html; Ben Stavis, “Notes on Max 

Weber's Patrimonial System”, September 1999, 

http://nimbus.ocis.temple.edu/~bstavis/442patrimonial-system.htm 
 : برای آشنایی با نحوه انطباق مفهوم سلطانیسم ماکس وبر بر تاریخ عثمانی بنگرید به

Halil Inalcik, “Comments on `Sultanism`: Max Weber's typification of the Ottoman 

polity”, Princeton Papers in Near Eastern Studies, 1992, 1, pp. 49-72.  
37.  Rafael Trujillo (1891-1961) 
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های  ی از حکومتبر برخ تر شد و      کاربرد مفهوم سلطانیسم گسترده   تدریج، دامنه      به 38.داد

،  در نیکاراگوئـه   40سـوموزا  در کوبـا،     39باتیسـتا هـای     مانند حکومت  -خودکامه دیگر نیز  
 مـیالدی   1980در دهـه     43. انطباق یافـت   -پین   در فیلی  42 و مارکوس   در هائیتی  41دووالیه

شد به معنی اقتدار اعضـای یـک     در رومانی اطالق   44این مفهوم به حکومت چائوشسکو    
هـای پـس از فروپاشـی         در سـال  ). کمونیسـتی (نظام ایدئولوژیک   خانواده در چارچوب    

های سـابق      بر نظام سیاسی جمهوری    45مفاهیم سلطانیسم و نئوسلطانیسم   اتحاد شوروی،   
 در روسیه نیـز بـا ایـن       46ویژه ازبکستان، منطبق شد و حتی حکومت یلتسین         شوروی، به 

کنـد و خـانواده و        مـی طبق اراده رهبـر خودکامـه عمـل         دولت  <زیرا  شد  عنوان ارزیابی   
  47>.اند شرکای تجاری او به غارت کشور و منابع طبیعی آن مشغول

 در صربسـتان   48های اخیر انطباق مفهوم سلطانیسم بر حکومـت میلوسـوویچ           در سال 
. ه اسـت  نیز تسرّی یافتـ 50 و حتی به ایران    49 و دامنه کاربرد آن به نیجریه      هنیز مرسوم شد  

 
، صص 1380شیرازه، : ، ترجمه منوچهر صبوری، تهرانهای سلطانی نظامهوشنگ شهابی و خوان لینز،  .  38

 : ای است از  کتاب فوق ترجمه.14-16
H. E. Chehabi and Juan J. Linz [ed.], Sultanistic Regimes, Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 1998. 
39.  Fulgencio Batista y Zaldívar (1901-1973)  

40.  Anastasio Somoza (1925-1980) 

41.  François Duvalier (1907-1971) 

42.  Ferdinand Marcos (1917-1989) 

 .هابی و لینزبنگرید به مقاالت مندرج در کتاب ش .  43
44.  Nicolae Ceauşescu (1918-1989) 

45.  Neosultanism  
46.  Boris Nikolayevich Yeltsin (b. 1931) 

47.  Anatol Lieven, “Post- Communist Sultans on the Caspian”, 

http://www.eurasianet.org/departments/culture/articles/eav110800.shtml 

48.  Slobodan Milošević (b. 1941) 

49.  O. J. B. Ojo, “Patrimonialism, Sultanism and Nationbuilding in Nigeria”, Scandinavian 

Journal of Development Alternatives, 6 ii-iii, 1987, pp.191-210. 
تاریخ معاصـر ایـران،     ،  > و سلطانیسم ایرانی   1299کودتای سوم اسفند    <عباس منوچهری،   : بنگرید به  .  50

، شـهابی و  >نظام پهلوی در ایران<همایون کاتوزیان، ؛ 18-9، صص 1376ان ، زمست 4سال اول، شماره    
 .412-369لینز، همان مأخذ، صص 
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هـای اوج قـدرت مطلقـه رضـا شـاه و              سالتنها  ستن،  هوشنگ شهابی، استاد دانشگاه بو    

  : داند میرژیم سلطانی مصداق پسرش در ایران را 
مـن  <: دهـد  داریوش در کتیبه بیستون فرمول مشروعیت خود را چنـین ارائـه مـی           

 بنـابراین، پادشـاه تـابع قـوانین و          >.هخامنشی هستم و به فرمان اهورامزدا شاه شـدم        
اش   کند زیرا در اینصورت مشروعت سنتی        عمل نمی  ها  اصول دین است و علیه آن     

شاه اسماعیل صـفوی و همـه پادشـاهان سلسـله صـفوی بـرای           . دهد  را از دست می   
حتی پادشاهان قاجـار هـم توسـط روحانیـت نفـی         . اند  خود مشروعیت مذهبی قائل   

 ... شوند و در حکومت توازنی بین قدرت علما و پادشاه وجود دارد نمی
شـاه و دوره دوم حکومـت   ] محمدرضـا [ در رژیم 42 خرداد 15های بعد از      سال

در واقـع، رضـا   . توان رژِیم سلطانی دانسـت  رضا شاه، و نه چند سال اول آن، را می 
دارد تـا خـود را      رسـاند و نیـز داور را وامـی          شاه زمانی که تیمورتاش را به قتل مـی        

بـرد، در دهـه    پیش مـی  اعتنایی به مجلس و علما کارهای خود را           بکشد و بعد با بی    
رژیم محمدرضا پهلوی هم بعد از      . آورد  وجود می   آخر حکومتش رژیم سلطانی به    

شود و ایـن وزارت کشـور          که مجلس کامًال فرمایشی می     42 خرداد سال    15واقعه  
گیرد که چه کسی نماینده کاشان یـا سـمنان باشـد، بـه سـمت        است که تصمیم می   

 خـرداد حـداقل قشـری سیاسـی وجـود           15قبـل از    ... رود  سلطانی شـدن پـیش مـی      
افرادی نظیر علی امینی و درخشش و اللهیار صالح و اسداهللا علـم و حسـین               . داشت

 خرداد سـال    15اما بعد از    ... تابیدند  ای را بازمی    عالیی بودند که باالخره منافع طبقه     
سیاسـتمداران گذشـته از صـحنه خـارج     . تـوان دیـد    دیگر چنین چیـزی را نمـی   42
بـا  وجه  هیچ بهگیرند که  ها را می امثال هویدا و جمشید آموزگار جای آن   . دشون  می

   51.سیاستمدارانی که قائم به ذات باشند، نظیر علی امینی، قابل مقایسه نیستند
بـه معنـای    ،   را تـا مفهـوم نظـام سـلطانی       کوشـند     مـی معهذا، گروهی از نویسـندگان      

نهادها و ساختارهای مدنی، به سراسـر      العنان و شخصی فرمانروا و فقدان         حاکمیت مطلق 
) بزرگـان (برای مثال، جواد طباطبایی میان گروه اجتماعی اعیان     . تاریخ ایران تعمیم دهند   

کنـد کـه بـرخالف        در ایران و اشراف در غرب تمایز بنیادین قائـل اسـت و تصـور مـی                
برابـر  ایـن گـروه اجتمـاعی در        هـای اسـالمی،       اروپای غربی در ایران، و سایر سـرزمین       

  . فرمانروا اقتدار و استقالل نداشت
 

، 85شـماره  کتـاب هفتـه،   ، >های سلطانی در گفتگو با دکتر هوشنگ شهابی        پیدایی و سقوط رژیم   < .  51
 . 10، ص 1381 مهر 27شنبه 
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 نیسـتند، ایـن اسـت کـه         اشـراف در دوره گذار تـاریخ ایـران         اعیانکه    سبب این 

اغلب بزرگان نخستین و در عین حال واپسین فرد خاندان خـود هسـتند و در واقـع                  
های اعیان وجودی مستقل از اقتدار سیاسی مطلقـه پادشـاه کـه بـه                 در ایران خاندان  

کنـد،    ای نیـز خانـدانی را نـابود مـی           کشد و به هـر بهانـه        ها را برمی    ه خود آن  دلخوا
با توجه به این وجه از اقتدار سیاسی در ایران بود که از پادشاه در ایـران بـه    . ندارند
تعبیر کردیم زیرا در شرایط قدرت مطلق تنها زمـانی کـه پادشـاه مقتـدر و            نهاد  شاه

توانستند عمل کنند، امـا    احتمالی دیگر نیز میخودکامه در رأس امور بود نهادهای   
در درون اقتدار سیاسی مطلق     . توانستند داشته باشند    نمیبه هر حال وجودی مستقل      

توانسـت مسـتقل از    توانست به وجود بیاید و نه در صورت وجـود مـی     نه نهادی می  
دود تبدیل اقتدار سیاسی مطلق به نهادهای مسـتقل مسـتلزم محـ           . نهاد عمل کند   شاه

شدن قدرت سیاسی خودکامه و مشارکت اشـرافیت در قـدرت سیاسـی بـود و در                 
آمـد و     وجود می   نهاد به  ایران دوره گذار اشرافیتی جز طبقه اعیان که به دلخواه شاه          

   52.توانست وجود پیدا کند شد، نمی نابود می
طباطبایی بدون شناخت کـافی و عمیـق از تـاریخ و فرهنـگ ایـران، حتـی در دوره                    

. های نظری بر تاریخ ایران تمایـل دارد      اجاریه، به ابداع مفاهیم کالن و انطباق فراروایت       ق
و هـای نظـری       فرض  و پیش از تجربه نزدیک خودکامگی دوران پهلوی       تر    بیشاین تلقی   

ن و جایگـاه و     درباره نهـاد بزرگـا    .  تا تفحص در تاریخ    متأثر است رایج  تبلیغات سیاسی   
خ و ساختار اشرافیت اروپای غربی در مجلدات سوم و چهـارم         کارکردهای آن و نیز تاری    

 . ام به تفصیل سخن گفتهزرساالران 
 

مـاکس وبـر از انـواع اقتـدار و رهبـری سیاسـی تعمـق کنـیم،          53شناسی  اگر در گونه  
وبر در . یابد گرایانه و دوقطبی تنزل می      یابیم که در نهایت به یک الگوی سادۀ مطلق          درمی

هایی مطلق به دسـت       کند و مدل     این الگوسازی را توجیه می     54آرمانیگونه  قالب مفهوم   
 

، 1380نشر نگاه معاصـر، چـاپ دوم،        : هران، ت ای بر نظریه انحطاط ایران      دیباچهسید جواد طباطبایی،     .  52
 .200ص 

53.  Typology  
54.  Ideal Type  

تواند با واقعیت عینی و موجود منطبق نباشد ولـی            می) آل  تیپ ایده (در اندیشه وبری، گونه آرمانی      
داری آرمـانی     مثالً، تیپ سـرمایه   . توان به مقایسه واقعیت دست زد       توصیفی است که بر اساس آن می      

)Ideal Capitalism( طبق این الگو، مالکیت خصوصی . رود  میبه کار در نوشتار علوم اجتماعی فراوان
← 
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در این الگوسـازی، گونـه آرمـانی        . دهد که به اذعان خود او با واقعیت منطبق نیست           می

غایت   سازد که نه تنها در تقابل فاحش با قطب به           منفی را می  غایت    بهنظام سلطانی قطب    
قـرار دارد بلکـه حتـی، بـه دلیـل فقـدان             ) رسـاال   دیـوان  - قانونمند -نظام عقالنی (مثبت  

 - مــوروثی- غیردولتــی و تمرکــز شــدید، از نظــام ســنتی-ســاختارهای سیاســی مــدنی
طـور   ماکس وبر خاورمیانـه اسـالمی بـه   . متمایز است کلی ساالر اروپای غربی نیز به   طبقه

اقع بـه   در وبر و.بیند  می>مهد کالسیک نظام سلطانی<طور اعم را    اخص و جهان اسالم به    
ترین نماد جهان اسالم شـناخته   عثمانی نظر دارد که در غرب زمان او هنوز به عنوان مهم       

او واژه سلطانیسم را بر اسـاس نـامی کـه فرمانروایـان عثمـانی در غـرب بـدان                    . شد  می
عثمانی را در طول تاریخ خود به عنوان نمونه         سازد و بدینسان      می) سلطان(شهرت دارند   

 در مقابل، ماکس وبر مدینه فاضله خـود را بـه شـکل              .نمایاند  نی می کالسیک نظام سلطا  
هـر چنـد وبـر    . کنـد   عرضه میساالر دیوان - قانونمند -ارائه گونۀ آرمانی از نظام عقالنی     

های باستانی نظـام بوروکراتیـک        مصر باستان و امپراتوری روم و چین را به عنوان نمونه          
وبـر  . بینـد  داری جدیـد غـرب مـی    در سـرمایه ترین تحقـق آن را        کاملکند ولی     مطرح می 

 است و   ساالر  دیوانترین شالوده اقتصادی برای مدیریت        داری عقالنی   سرمایه<: نویسد  می
 با توجـه بـه چنـین نگـرش          >.ترین شکل خود فراروید     سازد تا به عقالنی     آن را قادر می   

: نویسـد   ، مـی  ای است که اشـلوختر، یکـی از نامـدارترین وبرشناسـان آلمـان               جانبدارانه
محکوم به تجربه شخصی اروسنتریستی اوست و لذا        ] در زمینه ادیان  [مطالعه تطبیقی وبر    <

چه وبر به آن عالقه داشت پدیده فرهنگ غربی           آن. رود  نمیشمار    به فرهنگی جامعی     تحلیل
 55>.بود

 
طبق تعریف ماکس وبر، در نظام سلطانی قدرت مطلقـه فرمـانروا در اوج خـود اسـت،            

و در راه منافع و امیال      است  حکمران   >ابزار کامالً شخصی  <ی و نیروی نظامی     ساالر  دیوان
 

← 
ولی در . کند ها رقابت وجود دارد و دولت در اقتصاد مداخله نمی        بالقوه سودآور است، در میان کمپانی     
رین جامعه ت  پیشرفتهبه عنوانحتی در ایاالت متحده آمریکا، که . واقعیت، این تیپ آرمانی وجود ندارد

هـای بـالقوه سـودآور چنـگ          شود، دولت فدرال یا محلی بـر فعالیـت          داری جهان انگاشته می     سرمایه
های بزرگ قرار دارد، و در  اندازد، بسیاری از بازارها تابع رقابت آزاد نیست و در زیر سلطه کمپانی می

 .زند برخی سطوح دولت، گاه، به تنظیم اقتصاد دست می
55.  Toby E. Huff and Wolfgang Schluchter [ed.], Max Weber and Islam, New Brunswick, NJ: 

Transaction Publishers, 1999, p. 64. 
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تمـایز  . گردد  معموالً از قوه قهریه برای برداشتن موانع استفاده می      .شود   گرفته می  به کار او  

های خودکامه موروثی، گرایش حکمران اسـت بـه فـارغ         اساسی نظام سلطانی با سایر نظام     
 . تر اقتدار فردی اعمال هر چه بیششدن از قید سنت و 

های اسالمی، از جمله دولت گورکانیان        بررسی ساختار سیاسی عثمانی و سایر دولت      
کنـد   عرضه شد، ناقض نظر ماکس وبر است و ثابت مـی زرساالران جلد اول هند، که در   

 هـای    قابـل اطـالق بـر نظـام        ،قـانون    و بی  >کامًال شخصی <که این الگوی سلطه قاهرانه،      
عدم شناخت  این الگو ساخته ذهن وبر است و بیانگر         . های مسلمان نیست    سیاسی دولت 

طـور تخصصـی بـه بررسـی نظـام سیاسـی         بسیاری از پژوهشگرانی کـه بـه      . او از تاریخ  
، اسـتاد  وریدخـ مجیـد  . کننـد  اند تصویر وبری را تأییـد نمـی    های اسالمی پرداخته    دولت

 56>نوموکراسـی <هـای اسـالمی را بـا عنـوان            لـت نظام سیاسـی دو   دانشگاه جان هاپکینز،    
قانون برتر از دولـت اسـت و بنیـان          <کند از آنرو که در اسالم         تعریف می ) ساالری  قانون(

 اسـتانفورد   58. شریف ماردن نیـز بـر همـین نظـر اسـت            57>.سازد  انسجام اجتماعی را می   
درستی به تمایز     او به . وری و ماردن هم نظر است     دخ با   ، دانشگاه پرینستون  استاد 59شاو،

شـاو دربـاره     .کند  بنیادین میان اختیارات نظری و عملی نهاد سلطان در عثمانی توجه می           
  : نویسد میاختیارات نظری سلطان 

 همــه ی و رهبــر مــذهبی همــه اتبــاع امپراتــوریویــرهبــر دن... ین عثمــانیســالط
 

56.  Nomocracy 

57.  Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, Baltimore: John Hopkins Press, 

1955, p. 16. 
58.  Sherif Mardin, The Genesis of the Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization 

of Turkish Political Ideas, Princeton University Press, 1962, p. 83. 
59.  Stanford J. Shaw (b. 1930) 

سازمان و توسـعه مـالی و اداری    :  عنوان کتاب در زمینه تاریخ عثمانی است       9استانفورد شاو مؤلف    
نظامنامـه مصـر احمـد      : مصر عثمانی در سده هیجدهم    ،  )1962پرینستون،   (1798-1517: مصر عثمانی 

بودجـه مصـر   ، )1964هـاروارد،   (مصر عثمانی در عصر انقالب فرانسـه    ،  )1962هاروارد،   (سزار پاشا 
، )1971هـاروارد،   (امپراتوری عثمـانی در دوران سـلیم سـوم   : میان کهنه و نو  ،  )1968الهه،   (عثمانی

یهودیـان  ،  )1977-1976دو جلـد، کمبـریج،       (1807-1789:  جدید تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه    
مطالعاتی در  ،  )1993میالن،    مک (ترکیه و هالوکاست  ،  )1992میالن،    مک (عثمانی و جمهوری ترکیه   

بخـش ملّـی      جنـگ رهـایی   : از امپراتوری تا جمهوری   ،  )2000استانبول،   (باب تاریخ عثمانی و ترکیه    
 ).2001آنکارا،  (1923-1918: ترکیه
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ننـد و   ک یبـر  را در همه ابعـاد آن ره       یه امپراتور کافتند  یقدرت آن را    ... مسلمانان

 ه از ک یارک جامعه واحد گرد آورند؛      یک را در    ی و مذهب  ی قوم یها   گروه یتمام
ن یـ سـلطان بـا سـود جسـتن از ا    . آنـان سـاخته نبـود   جز  به یگریا گروه دیچ فرد   یه

ــود یســکحقــوق تنهــا  ــه از طرکــ ب ــ ام و فرمــانکــق صــدور احی توانســت  یهــا م
شـد و در      ی خود او صادر نم    یز سو ماً ا یها مستق    اگر فرمان  یحت. ندک یگذار قانون

ار یـ ه سـلطان بعـدها اخت     کـ  بود   یگرانیر اعظم و د   ی، وز یوان عال یمات د یواقع تصم 
و ابـالغ   انشـا    ینحـو   رد، بـاز بـه    کض  یها تفو    و صدور فرمان را به آن      یریگ  میتصم

مقام سلطنت و رابطه آن با دولت و قانون از      .  است ی فرمان سلطان  ییه گو کشد    یم
ه چگونـه  کـ ن یـ م مطلـق و ا    ک درباره حا  کی و تر  یا انهی خاورم -یاسالم یها  آرمان

 به کار  چون و چرا     یست ب یبا یم... ن سلطان را همه   یفرام. ردک ی م یروید باشد پ  یبا
ن ین فرام یا ر از اطاعت  یر شرع مقدس ناگز   یر و تفس  یز در تعب  ی علما ن  یحت. بستند یم

وضـوح تمـام    ه بـه ک یمگر در موارد   آنان سلطان در مقام امام بود        یرا برا یبودند ز 
م به صـراحت بـا آن قـانون مخالفـت           ک طبقه حا  یه اعضا کتوانستند نشان دهند      یم

 یه و کـ  مطلق ارتش را بر عهـده داشـت هـر چنـد              یسلطان فرمانده . ردکخواهند  
. ردکـ  ین مـ یز چنـ یـ نـد و گـاه ن  کض ی تفـو یگـر یتوانست قدرت خـود را بـه د    یم

 یهـا   تیم را به فعال   ک طبقه حا  ی نه تنها اعضا   ی و ردستیشخص فرمانروا و افراد ز    
. ننـد کا خلـع  ید ییز تأی را ن60ها توانستند رهبران ملت   یه م کگماردند بل  یومت م کح

   61.باً از قدرت مطلق برخوردار بودی سلطان تقربه لحاظ نظرین، یبنابرا
اص فرمـانروا بـه دنیـای اسـالم اختصـ         نظری از اختیارات    گونه تلقی     ایندر گذشته،   

 -شـاه <، انگـاره    >حـق الهـی سـلطنت     <درباره مفهـوم    . نداشت و در غرب نیز رایج بود      
بـه تفصـیل سـخن    زرسـاالران   در غـرب در جلـد سـوم     >پاپی -سزار< و نظام    >خدایی
بعـدها،  . شـد   انگاشـته مـی    62>خلیفه خدا در زمین   <نیز فرمانروا   ی قدیم   در اروپا . ام گفته

عمال نظارت و سیطره کلیسا و قانون مسـیحی بـر   مسیحیت گامی به پیش برداشت و با ا      
مبـارزه  هفـدهم   ولـی از سـده      . حکمرانان اروپایی قدرت آنان را مشروط و محدود کرد        

و فـارغ از نظـارت پـاپ و         و نامشـروط     قدرت مطلق حکمرانان برای دستیابی به     جدی  
. سـاخت یـد  پددر تاریخ اروپـا  استبداد روشنگرانه را    موسوم به   آغاز شد و دوران     کلیسا  

 
 . شدند های دینی ملت خوانده می در عثمانی اقلیت .  60
معاونـت  : زاده، مشهد   رجمه محمود رمضان  ، ت دیه جد کی و تر  ی عثمان یخ امپراتور یرتا،  استانفورد شاو  .  61

 .286-285، صص 1ج   ،1370 آستان قدس، چاپ اول، یفرهنگ
62.  God vicar on earth 
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بـر  ، که لویاتاناو در . این موج بودپرداز  زیست، نظریه این سده میتوماس هابس، که در   

بـار  نگاشـته،   اروپـا   خودکامگی شـاهان    استقالل و    به سود کلیسا و   نظارت  اقتدار و   ضد  
  : نویسد هابس می. کند میتفویض شاهان به  را >حق الهی سلطنت<دیگر 

 کلیسـایی بـرای حکمرانـان مسـیحی آشـکار           از این تثبیـت حـق سیاسـی و حـق          
گونـه    هـا از همـه گونـه اقتـداری بـر اتبـاع خـود برخوردارنـد؛ آن                   شود کـه آن     می

ها تفویض کرد، هم      انسانبیرونی  اقتداری که بتوان به انسان برای حکومت بر امور          
تـرین قـوانینی را کـه     توانند مناسب  ها می   و آن . در حوزه سیاست هم در حوزه دین      

زیرا از آنجا کـه     . دهند، برای حکومت بر اتباع خود، وضع کنند         تشخیص می خود  
هم در مقام دولت و هم در مقام کلیسا جای          ] حکمرانان مسیحی [هایی واحد     انسان

   63.توانند هم قوانین دولتی و هم قوانین کلیسایی وضع کنند دارند می
ز متفکـران آن عصـر      اعتراض برخی ا  مسیحی  دفاع هابس از خودکامگی فرمانروایان      

 و رئـیس    انگلـیس  مورخ و متفکر سیاسی    64،)ارل کالرندون (ادوارد هاید   . را برانگیخت 
تـرین نقـد بـر      نوشت که تا به امروز معروف    لویاتانای در باب      رساله،  دانشگاه آکسفورد 

هابس را به الگـوگیری از نظـام سیاسـی          خود  در نقد   هاید  . رود  شمار می   کتاب هابس به  
و  به حکمـران     یچنان قدرت و اقتدار   لویاتان  هابس در   آقای  : کرد و افزود  هم  عثمانی مت 
چنـین قـدرتی    هیچگـاه   نیـز   ) سـلطان عثمـانی    (65>ترک بزرگ <دهد که حتی      دولت می 

  : نوشترساله فوق  در پایان هاید. نداشته است
مسـیحی  الزامـات  مطمئنًا اگر رساله آقای هابس محصول عقـل سـلیم و متـأثر از        

 
ویـرایش  (ابس را بر اسـاس مـتن انگلیسـی آن            ه لویاتان، بررسی   زرساالراننگارنده، در جلد سوم      .  63

در ایـن  . انتشار یافتـه اسـت     بر اساس همان متن،      ، لویاتان اخیراً ترجمه فارسی  . انجام داد ) فرسون  مک
از تلفیق و ادغام حق سـیاس و حـق مـذهبی در حکـام               <: ترجمه جمله فوق به شکل زیر آمده است       

ای که برای اعمال حکومت بـر      نوع قدرت و سلطه    شود که ایشان از هر      مسیحی به این معنا آشکار می     
اعمال ظاهری آدمیان، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه مذهب، بـه آدمـی قابـل تفـویض باشـد،         

ترین   توانند قوانینی را که خود مناسب       اند؛ و ایشان می     برخوردارند و بر اتباع خویش از هر حیث حاکم        
و این کار را هم به عنـوان        . بر اتباع خویش وضع کنند    دهند برای اعمال حکومت       قوانین تشخیص می  

توماس هابز،   (>.دهند؛ زیرا دولت و کلیسا یکی و یکسان هستند          دولت و هم به عنوان کلیسا انجام می       
 . ترجمه پاراگراف فوق دقیق نیست) 452، ص 1381نشر نی، : ترجمه حسین بشیریه، تهرانلویاتان، 

64.  Edward Hyde, 1st Earl of Clarendon (1609-1674) 

65.  Great Turk 
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به عنوان بهترین فیلسوف و بـه اتبـاع او    ] سلطان عثمانی [اید به ترک بزرگ     بباشد،  

  66.مثابه بهترین مسیحیان نگریست به
سلطان عثمـانی در مقـام      قتدار  اکه  اند    نکردهتوجه  و دیگران    ماکس وبر    ،هایدادوارد  

 در حوزه نظری برخوردار بودند و     اروپایی  حکمرانان  عمل بسیار کمتر از قدرتی بود که        
ن اچگـاه چنـ  یهتئوری،  حوزه  پراتیک نه در    عرصه  سلطان، در   . کردند  اعمال می عمالً نیز   

کـرده  او را چنان محصور     ی و عرفی    شرعو ساختارهای قانونی    نداشت و نهادها    قدرتی  
 67.نموده بود  بدل   >نخستین برده قانون و عرف    <به  ژوزف زربو،   ی را، به تعبیر     وبود که   

   :سدینو ی سلطان میارات عملیاستانفورد شاو درباره اخت
ای بود که     گونه  ماهیت نظام عثمانی در واقع به     . اما واقعیت امر بسیار متفاوت بود     
ز دامنـه قـدرت سـلطان بـه         یـ  قبـل از هـر چ      .کرد  قدرت سلطان را بسیار محدود می     

ام کـ ، گسترش نهادها و آداب و اح      ی از ثروت امپراتور   یبردار  ل بهره ی از قب  یامور
 و دفـاع از آن و       ی، گسـترش قلمـرو امپراتـور      یان اتباع امپراتـور   یر اد یااسالم و س  

هـا،    هیـ ه اصـناف، اتحاد   کـ ها بل  ه تنها ملت  ، ن نیبنابرا. شد  یت محدود م  ی امن یبرقرار
 را زیرسـاخت صـنفی جامعـه عثمـانی    ه کـ  ییهـا  ر گـروه ی و سا  ی مذهب یها  انجمن

ه کـ  آزاد بودنـد تـا بـه هـر نحـو      یآوردنـد، در ابعـاد گونـاگون زنـدگ      یوجود م   به
 نظام نظارت بـر     یدگیچین پ یم ه مک در داخل طبقه حا    یحت. نندکخواهند عمل     یم

 نفـوذ  ی ظاهراً مسـتقل و دارا یه وک هر چند   - هر فرد  یات الزم را برا   ی جزئ یتمام
توانست   یات فرد چگونه م   ین جزئ ی وقوف بر ا   یرد و ب  ک یاندازه دشوار م    ی ب -باشد
ا از انجـام    یـ نـد   کخواهد ملـزم      یه خود م  ک یارکرا به انجام همان     ارمندان خود   ک
 پـس ایـن مطلـب کـه سـلطان در میـان همـه عناصـر جامعـه             .ن امور مطمئن شود   یا

کرد، بیشتر از ایـن کـه از یـک مـدیریت کـامالً فعـال                  عثمانی همبستگی ایجاد می   
   68.ناشی شده باشد، جنبه نمادین داشت

سازوکار مدیریت سیاسی در عثمانی بـه       برای شناخت   در تالش خود    استانفورد شاو   
شـناخت  بـرای   ه  کـ رسـد     یمـ  >ای   جامعه خاورمیانه  )یا صنفی  (زیرساخت درونی <مفهوم  

ـ انـه ا  ی در جوامع خاورم   .برخوردار است اساسی  ت  یاز اهم   شرق یاسیسازمان س  زیـر  ن  ی
 

66.  Edward, Earl of Clarendon, A Survey of Mr. Hobbes His Leviathan,  

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/hobbes/clarend 

 . 233، ص 1ج زرساالران، شهبازی،  .  67
 .286، ص 1ج   شاو، .  68
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  آنر  ی تـاث   و ییاراکـ دامنـه   شت و   م امور جامعه به عهده دا     ی را در تنظ   ینقش اصل  ساخت

 یر و دگرگـون  ییـ دسـتخوش تغ  گاه  ه  کبود  هایی    حکومت و   یزکفراتر از دولت مر   یار  بس
   .مدام بودند

رد در  کـ  یجـاد مـ   یه سـلطان ا   کـ  ی و نظـر   یتعهدات ظـاهر  جز    به یپس چه عامل  
 یرویــن نیتــر یواقعــ و حفــظ آن ســهم داشــت؟ یتحقــق وحــدت جامعــه عثمــان 

 ک مشـتر  یهـا   تیـ ه بر اساس فعال   کود   ب زیرساخت صنفی جامعه  ،  ننده نظام کمتحد
طـور   رمسلمانان را بـه   ی، مسلمانان و غ   ک و منافع مشتر   ی اقتصاد یها  و تالش ... اتباع
نهادهـای اجتمـاعی کـه طـی        ا  یـ  جامعه   یدستاوردها. ردک یسان با هم متحد م    یک
نـد، منـافع و     کن  ی همه مردم را تأم    یازهای تا ن  ها در خاورمیانه تکامل یافته بود       قرن
 هرگـز نـه   ی عثمانیاسی سیه ساختارهاکوند زد ی با هم پ یا  گونه  متضاد را به   قیعال

ن یـ  ایامـدها ی از پیکـی .  برآمدنـد ین امـر ی انجام چن یردند و نه در پ    کبدان اقدام   
 ی چـون عثمـان  ییهـا  ی امپراتـور یاسی س ی ساختارها یه فساد درون  کن بود   یتحول ا 

ر ین است تصـور شـود تحـت تـأث    کمه مکچه   متر از آن  کار  ی نظام را بس   یها  تیفعال
ه بـه  کـ  یباً به همه امـور    یجاد شده بود تا تقر    ین منظور ا  یرا نظام خود بد   یقرار داد ز  

   69.نفع همگان و مورد عالقه عموم بود سروسامان دهد
شاو منشـاء ایـن سـازمان سیاسـی بغـرنج، نـامتمرکز، کـارا و دیرپـا را در                    استانفورد  

سـرزمین  در  طـی هـزاران سـال       دانـد کـه       کهنـی مـی   ی  ، نهادها و مفاهیم سیاسـ     ها  ساخت
دیوانیان ایرانی به    از طریق    ،این میراث به ایران ساسانی رسید     . خاورمیانه تکوین یافته بود   

نظری این   یمبان. در سراسر تمدن اسالمی گسترده شد     سپس  خالفت عباسی انتقال یافت و      
امـام محمـد    و  طوسـی   لملک  ا  نظاممتفکرانی چون خواجه     یها   در نوشته  یاسیسازمان س 

 می نعـ  یمصـطف  .د داشـتند  کیتأجامعه  ت در   یعدالت و امن  به برقراری   شده که    بیان   یغزال
چرخـه  <بـه صـورت     این فلسفه سیاسی را      میالدی،   هفدهمسده   یعثمانمورخ   ،)نعیما(

 حفـظ و    -2. تواند برقرار باشد   یبدون سپاه نم  ) دولت( کل م -1: کند   مطرح می  >عدالت
 مـردم  -4. شـود  یسـب مـ   ک ثـروت از مـردم       -3. سپاه مسـتلزم ثـروت اسـت       ینگهدار

 عدالت برقرار نخواهد    -5. ه عدالت یابند مگر در سا   یتوانند به سعادت و رفاه دست         ینم
و حفـظ    دولت   یبرقراربه منظور   د ثروت   یسب و تول  کن،  یبنابرا. شد مگر در پناه دولت    

تلقـی  دولـت   عملکرد  سازمان و   اسی  اصول اس ان مردم از    ین عدالت در م   یو تأم مملکت  

 
 . همان مأخذ .  69
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  70.شد می

دانـد و   ی مـ ایرانـی  -اسالمیراث ی را متأثر از می عثمانیاسینظام سنیز  ف ماردن   یشر
خواجـه   اخالق ناصـری  و  امیر عنصرالمعالی    نامه قابوس،  کالمل   خواجه نظام  نامه  سیاست

 مباحـث  ادیـ بنبـر  . شـمرد  میار مؤثر ی بسی عثمانیاسیشه سی را در اند  ین طوس یرالدینص
، یالدیمـ و شـانزدهم    پـانزدهم   هـای     سـده سیاسی  ر  ک، دو متف  مطروحه در این سه کتاب    

 زاده  علـی قنـالی   عالءالـدین    و   .) م 1502-1427./  ق 908-830 (دوانیمحمد  الدین    جالل
 و اخــالق جاللــیخــود، نامــدار ، از طریــق دو کتــاب .) م1572-1510./  ق916-979(

  71.بر جای نهادندعمیق  تأثیر ی عثمانیاسینظام س نظرین یوکدر ت، اخالق عالیی
 

نظام سـلطانی بسـاطت و بـدویت    صلی یکی از مشخصات اطبق تعریف ماکس وبر،     
بررسـی سـازمان سیاسـی عثمـانی تصـویری          . اسـت ی یا فقدان بوروکراسی     ساالر  دیوان

 . دهد کلی متفاوت با تلقی وبر به دست می به
ـ ا.  فرد اداره شود   یکله  یوس  ه به کتر از آن بود      جبغرنبسیار   ی عثمان یوانیساختار د  ن ی

ـ وزوسیله    بهه  ک برخوردار بود    یساختار از سازمان مفصل    ـ وز. شـد  یران اداره مـ   ی ران در ی
اسـت  ی را بـر خـود داشـت و س         دیوان همـایون   یه نام فارس  کردند  ک یت م ک شر یجلسات

هیئـت دولـت     این همـان نهـادی اسـت کـه امـروزه          . کرد  و هدایت می  ن  ییتعرا  مملکت  
ای بـود     نیز یک نهاد سیاسی کهن خاورمیانه     ) هیئت دولت (دیوان  . شود   خوانده می  )کابینه(

که میراث آن در ایران پیش از اسالم شکوفا شـد، در تمـدن اسـالمی بـه اوج رسـید و از              
/ بـرای مثـال، در سـده دهـم مـیالدی          . طریق اندلس اسالمی و عثمانی به غرب راه یافت        

خالفت اموی اندلس سه دیوان اصلی وجـود داشـت کـه هـر یـک را        چهارم هجری در    
یـا دیـوان   (دیـوان الرسـائل و الکتابـه، دیـوان المالیـه      : کرد فردی با عنوان وزیر اداره می    

نـام    غربیان نه تنها ساختاری به     72).دیوان الجیش، دیوان العساکر   (و دیوان الجند    ) الخراج
ی آموختنـد بلکـه در بسـیاری از سـنن و            هیئت دولت را از مسـلمانان انـدلس و عثمـان          

ـ ر  برنامـه بـرای مثـال،     . را اخذ کردنـد   شرق  نهادهای سیاسی دیگر نیز میراث        ی بـرا  یزی
 یله ترخـونچ یوسـ  بـه . ق 1063./ م 1652در سـال  در عثمانی بار اولین بودجه سال بعد   

 .های بعد در غرب متداول گردید ، صدراعظم وقت، مرسوم شد و در سدهاحمد پاشا
 

 . 204ص . 1شاو، ج  .  70
71.  Mardin, ibid, pp. 98-101.  

72.  “Diwan”, Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, 1999. 
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 داشـت  بـه دسـت  ون را یوان همایدجلسات است ی سلطان ر  ،یل دولت عثمان  یدر اوا 

یعنـی از سـده      ،)فـاتح (زمان سلطان محمـد دوم      از   ،ده شدن امور  یچی با پ  ،تدریج  به یول
صـدراعظم  متوقـف شـد و      همـایون   حضور سلطان در جلسات دیوان      پانزدهم میالدی،   

بـر  ، )فـاتح ( سلطان محمد دوم     نامه  قانوندر  . ریاست جلسات را به دست گرفت     شخصًا  
. دقیقًا تعریف شده اسـت    ، ترتیب جلسات و ترکیب و وظایف دیوان         پیشینیانسنن  بنیاد  

در این جلسات صدراعظم، سـایر وزرا، سـرداران،         . جلسات دیوان همایون هر روزه بود     
ن حتـی مکـا   . کردنـد   شرکت مـی  ) کاتبان قانون (ها    و نشانچی ) رؤسای خزانه (دفترداران  

مثالً، اگر نشانچی در مقـام وزیـر یـا بیگلربیگـی جـای              . اعضای جلسه نیز مشخص بود    
بیـگ بـود فروتـر از         نشست و اگر در مقام سـنجاق        داشت، در باالی دست دفترداران می     

تـر    شانزدهم میالدی دیوان همایون گسترده    / در سده دهم هجری   . گرفت  ایشان جای می  
به دلیل افزایش اهمیت نیـروی دریـایی، فرمانـده          ،  برای مثال . تر شد  و وظایف آن بغرنج   

در سده شانزدهم، دیـوان همـایون چهـار        .  نیز عضو دیوان شد    73)قاپودان پاشا (این نیرو   
در صبح، دیوان بـه روی      . جلسه داشت ) شنبه  شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه    (روز در هفته    

عد از ظهـر بـه امـور        کرد و ب    مردم گشوده بود و به شکایات و عرایض آنان رسیدگی می          
هـای    تـوان یافـت کـه در سـده          هیچ دولت اروپـایی را نمـی       74.نمود  دولتی رسیدگی می  

ی مـنظم و قانونمنـدی      سـاالر   دیـوان چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم مـیالدی از چنـین           
یاد داشته باشـیم کـه تـا          به. سلطان محمد فاتح سخن گفتیم    نامه    قانوناز  . برخوردار باشد 

 میالدی نه در بریتانیا و نـه در سـایر کشـورهای اروپـایی هیچگونـه                 1770پیش از دهه    
 75.قانون اساسی مکتوبی وجود نداشت

دسـتگاه  به عنوان رئـیس    ) وزیر اعظم (عالوه، باید به اقتدار و اختیارات صدراعظم          به
 صـدراعظم را  نامه قانوندر فاتح سلطان محمد  . ی عثمانی توجه کرد   ساالر  دیوان و   یدولت

وکیل (االختیار    نماینده تام صدراعظم   76. تعریف کرده است   >رئیس وزرا و امرا   <ان  به عنو 
از اختیـارات بسـیار گسـترده برخـوردار       و عمالً   رسمًا  رفت و     شمار می   بهسلطان  ) مطلق

 
فرهنـگ  . اند یا بالعکس    ها از عثمانیان گرفته     ها و انگلیسی    واژه کاپیتان را یا فرانسوی    . کاپیتان پاشا  .  73

دهد به سـده شـانزدهم تعلـق      هایی که از کاربرد واژه کاپیتان به دست می          ترین نمونه    کهن آکسفورد
  .دارد

74.  B. Lewis, “Diwan-i Humayn”, Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, 1999. 

75.  Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism: Change & Continuity in Early Modern 

European Monarchy, London: Longman, 1992, p. 120. 
76.  M. Kunt, “Sadr-i A’zam”, Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, 1999. 



 سلطانیسم ماکس وبر و انطباق آن بر عثمانی و ایران

 

20
ایـن اقتـدار   حتـی در عهـد مقتـدرترین سـلطان تـاریخ عثمـانی، سـلیمان قـانونی،                . بود

ور امپراتـ بـه سـفیر    صـدراعظم نامـدار سـلیمان،       ا،  ابـراهیم پاشـ   . صدراعظم پا بر جا بود    
  : گوید هابسبورگ چنین می

ه من انجـام بـدهم همـان اسـت          کهر چه   . ن دولت منظم با من است     یاداره امور ا  
االت را  یـ ا. نمک ین م ییها را من تع     تیمأمور.  قدرت در دست من است     یرا تمام یز

ه رد کـ چـه را    است و آنینم قطعکب یهر چه را من تصو. نمک ی میبند  میمن تقس 
سلطان بزرگ اگر قصـد احسـان داشـته باشـد و بخواهـد      .  چون و چراست   ینم ب ک
جنـگ و صـلح،     ز،یـ را همـه چ یز. ردینم انجام نگکد نییند اگر من آن را تأ  کرام  کا

   77.من است ثروت و قدرت، در دست
نوشـته شـریف      بـه . شـد تر    افزوندامنه این اقتدار    نیمه دوم سده شانزدهم میالدی،      از  

سلطان به عنوان یک قـدرت بالفعـل حکـومتگر از           < سوماز دوران سلطنت مراد     ماردن،  
مسـتقیم در دسـت     طـور     مملکـت بـه   و هدایت امور     >صحنه سیاست عثمانی کنار رفت    

ایشـان و  ان طور غیرمستقیم در دست وزیر خارجه و وزیر داخله و معاون       صدراعظم و به  
 نفـر  24 متمرکز شد که در آغاز سده نوزدهم تعداد ایشان بهرت عالیگروهی از کارگزاران  

  78.بود
 

 غـرب، از اوائـل سـده        گـری   حکومـت الگـوی   به تأثیر از     یعثمانبر   یاسیاستبداد س 
استانفورد شاو و برنـارد لـویس، دو   . استیال یافتنوزدهم و در زمان سلطان محمود دوم     

   :نویسد استانفورد شاو می. نندک  این نظر را تأیید می،غربسرشناس شناس  عثمانی
ها در قرن نـوزدهم و در نتیجـه نفـوذ غـرب بـود کـه کشـور عثمـانی در واقـع                  تن
نوعی حکومت مطلقه و متمرکز که اروپا از دیرباز آن را اتخاذ کرده بود دسـت                  به

  79.یافت
 ی نظـام اسـتبداد    یـک اقدامات محمود را در جهت استقرار       ، چون شاو،    سیبرنارد لو 

   . سابقه نداشتیه در گذشته عثمانکداند  ی ممهار یب
نـه  ] دولـت مرکـزی  [در واقع، در طول سده نوزدهم قدرت استبدادی حکومـت    

 
 .384، ص 2، ج یخ عثمانیاری، تاوزون چارشل .  77

78.  Mardin, ibid, p. 139.  
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تمـامی موانـع کهـن در مقابـل         . یافت بلکـه در حـال افـزایش بـود           تنها کاهش نمی  

: از میان رفته بودنـد    ، که در تجربه کارایی خود را نشان داده بودند،           استبداد سلطان 
چریـک بـا امتیـازات دیـرین و اعتقـاد ژرف بـه هویـت و حقـوق                     جات ینگی   دسته

و اقتـدار اعیـان در      هـا     بیـگ   درهمحلـی   هـای     خاندانسپاهیان فئودال،   جمعی خود،   
ایــاالت، قــدرت مســتقل علمــا در نظــارت بــر قــانون و امــور دینــی و آمــوزش و   

بـه شـدت   ه یـا  ز میـان رفتـ  امیـانی دیگـر   های  ها و همه قدرت  تمامی این ... پرورش
هـیچ چیـز    ] حکومـت مرکـزی   [برای مهار کردن اقتدار سـلطان       . تضعیف شده بود  
   80.فرامین خود اوانبوه ی از هایطومارجز  وجود نداشت به

 بـه عنـوان  از محمـود دوم  این نظر مورد تأیید مصطفی گوکچک است که که او نیـز       
 نوشـته   بـه . ردکـ سـتقر    خـود را م    یت فـرد  یـ مکحاکند کـه     یاد م ی یسلطان عثمان اولین  

ردنـد  ک یه بر اعمال سلطان نظـارت مـ       ک وجود داشتند    ییدر گذشته ساختارها  گوکچک،  
 یچ نهـاد  یگـر هـ   یه د کـ افـت   یش  ی اقدامات محمود اقتدار سلطان چنان افـزا       یدر پ ولی  

محمود به تئوریزه کردن این نظـام حکـومتی نیـز            81.ردک ی او را محدود نم    یقدرت فرد 
در توجیـه    دستور داد کتـابی      ،االسالم خود   شیخ،  زاده  اب یاسینچی دست زد و به عبدالوه    

خالصـةالربهان  نـام   زاده کتابی نوشت به      یاسینچی . بنویسد ی و گری  حکومتشیوه جدید   
ایـن کتـاب   . در اسـتانبول چـاپ شـد   .  م1831./  ق1247سال   که در    فی اطاعة السلطان  

 ضرورت تبعیـت و اطاعـت       بود که ) ص( حدیث منسوب به پیامبر اسالم       25مشتمل بر   
 82.کرد مطلق از حکمران را ثابت می

روسیه در پـیش    ) کبیر(محمود دوم پیرو همان راهی بود که یک سده پیش پطر اول             
 گـری   حکومـت فقدان پیشـینه و سـنن       برنارد لویس تفاوت محمود با پطر را در         . گرفت

فرمـانروا  ننده قـدرت  نهادهای محدودکساختارها و   سنن و   خودکامه در عثمانی و اقتدار      
  : نویسد او می. بیند میاین کشور در 

بایـد خـود چنـین       محمـود    یم مطلق بـود ولـ     کحا به قدرت رسید     زمانی که پطر  
بر مقاومت سنن کهن    ] برای تحقق آن  [کرد و      کسب می  یشجایگاهی را برای خو   

ه یافتـ   دار اسالمی عثمانی در جامعه و دولت و مخالفت طبقات خوب سامان             و ریشه 

 
80.  Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, pp. 131-132.  

81.  Mustafa Gokcek, “Centralization during the Era of Mahmud II”, 

http://www.geocities.com/gokcek/docs/centralizationundermahmud.htm 

82.  Mardin, ibid, p. 149.  
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   83.کرد غلبه می... و مورد حمایت مردم، هم در پایتخت هم در ایاالت،

 سـخن  “اسـتبداد روسـی  ”درباره پیشـینه و سـیر اسـتقرار    زرساالران در جلد چهارم   
از قبل حاکم بالمنازع نبـود هـر چنـد          حتی پطر نیز، برخالف نظر برنارد لویس،        . ام گفته

عصر پطر  از روسیه   تر    گستردهبسیار  را  عثمانی  نهادهای مدنی در جامعه     باید اقتدار   قطعًا  
 . ارزیابی کرد

 
در سازمان سیاسی عثمانی، مانند ایران و سایر جوامع اسـالمی، حقـوق مـردم کـامًال          

 کشـی   سـلطان تسجیل و نهادینه شده بود و در تداوم این فرایند حتی به پیـدایش سـنت                 
ر مجمـع بزرگـان و فتـوای        انجامید یعنی شورش مردم و خلع و اعدام سلطان، طبق نظـ           

خلع و قتل عثمان دوم،     در ماجرای   . ، را به یک نهاد سیاسی بدل کرد       )االسالم  شیخ(مفتی  
ان پابرهنه در گوش سلطان     ید، شورش ی مردم به قتل رس    به دست ه  ک یسلطان عثمان اولین  

  : زدند یاد میفرچنین ر یاس
ن قلعـه را    یـ ا ا یـ آ. ردنـد کهـا بـر پـا        ن دولـت را بـه زور سـگبان        ی ا یاجداد تو بنا  

ه درآمـده   یـ عثمـان بـه گر    ... ا مـا؟  یـ  شـما گرفتنـد      یها از برا   یها و مصر   یبوستانچ
 را یفـ یثکل یبعد از آن مند... ستم؟یگر من پادشاه شما ن، ماه ملعونی روس یا: گفت

د اگـر از    یمرا ببخشـ  : نان گفت ک هیده و گر  یشکه بر سر او گذاشته بودند از سر بر        ک
روز من پادشاه شما بودم، امروز لخـت و         ید.  شما را رنجاندم   یادان جهالت و ن   یرو

   84.ام برهنه مانده
  : سدینو یماتباع عثمانی  یاستانفورد شاو درباره حقوق فرد

... ردکـ  ین مـ  یـی ه حدود و چارچوب آن را سنت و قـانون تع          ک یدر جامعه عثمان  
 یـک ار نزدیوند بسـ ی پی روابط فردیا مرز شخصی افراد با مفهوم حد      یرفتار شخص 

 از عوامل گونـاگون از جملـه        یا   مجموعه یشخص مرز و ن حد ین ا ییدر تع . داشت
ن چـارچوب   یـ در ا . بقه و درجه و ثروت دخالـت داشـت        ، ط ذهب، م قام، م خانواده

 و  یه رفتار سـنت   ک یمواردجز    به،  یتیچ محدود ی ه یباً آزاد بود تا ب    ی تقر یفرد عثمان 
ن محـدوده فـرد     یـ امـا فراتـر از ا     . ندک خود عمل    لیطابق م ، م ردک یل م یقانون تحم 

 
83.  Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 101.  

ـ زر: ، تهـران  یآباد  یرزا زکی عل  یترجمه م ،  ی عثمان یخ امپراطور یتارهامر پورگشتال،   ] جوزف[ .  84 ن، ی
 .1823-1822، صص 3 ج ،1369-1367چاپ اول، 
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  85.ندکگران تجاوز یه به حد دکن ی انجام دهد مگر ایارکتوانست  ینم

سر آدولفوس اسلید، که با فرهنگ و جامعه عثمانی آشـنایی عمیـق داشـت و شـاهد           
تحوالت تراژیک عثمانی در سده نوزدهم بود، اقدامات محمود دوم را در جهـت سـلب                

  : او نوشت. دید های فردی می ادیحقوق و آز
هـای    امتیازات انسان دترین  طور سنتی، از برخی از ارجمن       به،  انیزمان عثمان این  تا  

 آنهــای مســیحی بــرای دســتیابی بــه  ملــتآزاد برخــوردار بودنــد؛ امتیــازاتی کــه 
جـز مالیـات معتـدلی بـرای زمـین            بـه تبعه عثمانی   . مبارزه کردند  طوالنی   های  مدت

کـرد و   ای پرداخـت نمـی   او عشـریه  ...پرداخـت  نمـی زی بـه دولـت     کشاورزی چیـ  
تبعـه  . کـافی بـود   ] روحـانیون [عایدات موقوفات برای تأمین مـالی خـادمین اسـالم           

هـیچ کارمنـد    کـرد و      خواسـت بـدون گذرنامـه سـفر مـی           عثمانی به هر جا که مـی      
دان  کرد و دستان کثـیفش را بـه درون جامـه    گمرکی با چشمانش او را برانداز نمی   

کرد و به مکالمات وی گوش        ، هیچ پلیسی حرکت او را کنترل نمی       برد  او فرو نمی  
پسـرانش را هیچگـاه از کنـار او بـرای سـربازی دور              .  مقدس بود  اش  خانه. داد  نمی
آرزوهـای او را  . شـدند    بـرای جنـگ فراخوانـده مـی        زمـانی کـه   جز    کردند به   نمی

تـرین خاسـتگاه تعلـق        به پـائین  اگر  او  . کرد  حصارهای تولد و ثروت محدود نمی     
توانست آرزو داشته باشد که به مقام پاشایی برسـد و ایـن گسـتاخی                 میداشت،  

و این ذهنیت، که محصـول  . توانست صدراعظم نیز شود اگر سواد داشت می . نبود
بخشـید و وی را   به روح او نجابت می  شمار پیشین بود،      های بی   مورد تأیید نمونه  

ی نیسـت کـه     آِیا این دستاورد  . وارد مشاغل عالی شود   البال    تا فارغ کرد   قادر می 
تصـدی  آِیا مستثی کـردن مـردم در      کنند؟    بدان مباهات فراوان می   های آزاد     ملت

   مناصب عالی منجر به انقالب فرانسه نشد؟
موجـب بیـزاری   <محمود این حقوق مردم عثمانی را از میان برد و بـه تعبیـر اسـلید       

 86>.اتباعش شد
 بـه سـود   ای را     ن سلطنت محمود دوم، مطبوعـات غـرب تبلیغـات گسـترده           در دورا 
اصـالحات  <کردنـد کـه گویـا در عثمـانی            بردند و چنین عنوان مـی       پیش می اقدامات او   

 
 . 287، ص 1شاو، ج  .  85

86.  Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 123 (Sir Adolphus Slade, Record of 

Travels in Turkey, Greece, etc... in Years 1829, 1830, and 1831, 2 vols. London: 1832, vol. 

i, pp. 275-276.) 
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دانـد و محمـود       گونه ادعاها را مردود می      اینف ماردن   یشر.  در جریان است   >دمکراتیک

کـه در دوران  افزایـد   و میکند  عرفی میرا به عنوان بنیانگذار نظام استبدادی در عثمانی م       
او بسیاری از رجال و ثروتمندان عثمانی، که مطلوب درباریان محمود نبودند، زندانی یـا               

  87.شان مصادره شد اعدام شدند و اموال
بدینسان، حرکت عثمانی به سوی استقرار یک نظام متمرکز استبدادی، کـه فروپاشـی          

ه اول سـده نـوزدهم و از زمـان محمـود دوم آغـاز      نهایی این دولت را سبب شد، از نیم      
برای تحقق این هدف، محمود از سویی به سرکوب دولتمردان مستقل و صاحب             . گردید

تحمیل اراده خود بر تمـامی      < در جهت    وفادار به سنن سیاسی عثمانی،    رأی و اندیشه و     
گـرا   ان غـرب  رساال  دیوانای جدید از       دست زد و از سوی دیگر طبقه       88،>ها  گیری  تصمیم

بـه   یـی گرا ن زمان نخبگان غـرب یاز ا. راه حاکمیت ایشان را هموار ساختبرکشید و  را  
د دوم، در   یـ  از دوران عبدالحم   یبخشـ جـز     بـه ،  یات عثمان یان ح یه تا پا  کدند  ی رس قدرت

دوره ابتـدا  گـرا   غـرب ان سـاالر   دیـوان  جدیـد    هاین طبقـ  ظهور و گسترش    . قدرت بودند 
ل که را شـ   کی تر یجمهورانحالل عثمانی و تأسیس      یها  انیپس بن د و س  یمات را آفر  یتنظ
 .داد

 
87.  Mardin, ibid, pp. 156-158.  

88.  ibid, p. 147.  


