
جامعه شناسي خودكامگي
تحليل و بررسي ساخت و ماهيت دولت در ايران پيشا انقالب اسالمي

:نويسنده
محمدمهدي يوسفي

1396  



-1367يوسفي، محمدمهدي،: سرشناسه
تحليل و بررسـي سـاخت و ماهيـت دولـت در:شناسي خودكامگيجامعه:عنوان و نام پديدآور

.نويسنده محمدمهدي يوسفي/ايران پيشا انقالب اسالمي
.1396سناگستر،:اصفهان:مشخصات نشر

.ص146:مشخصات ظاهري
6-19-8736-600-978:ريال155000: شابك

فيپا:وضعيت فهرست نويسي
.تحليل و بررسي ساخت و ماهيت دولت در ايران پيشا انقالب اسالمي: عنوان ديگر

تاريخ--ايران--استبداد: موضوع
-- Despotism: موضوع Iran -- History
تاريخ--ايران--اقتدارگرايي: موضوع
-- Authoritarianism: موضوع Iran -- History
ايران--شناسي تاريخيجامعه: موضوع
-- Historical sociology: موضوع Iran
مكتب ماركسيستي: موضوع
Marxian school of sociology: موضوع
تاريخ--ايران--كمونيسم: موضوع
-- Communism: موضوع Iran -- History

21396ج9ي/JC381:رده بندي كنگره
321/60955:رده بندي ديويي

4685447:شماره كتابشناسي ملي
)09131172642( گسترانتشارات سنا

خودكامگيجامعه شناسي: نام كتاب
»تحليل و بررسي ساخت و ماهيت دولت در ايران پيشا انقالب اسالمي«

اول:نوبت چاپ محمدمهدي يوسفي :نويسنده
1396:سال چاپ سيدمحمدرضا سمسارزاده: مدير توليد
جلد1000:تيراژ هنگامه قهرماني: صفحه آرا
تومان15500:قيمت دانيال نصراصفهاني: طراح جلد

 :اينترنتيپايگاه 
www.iranpub.com 

:شماره استاندارد بين المللي كتاب
6-19-8736-600-978

»كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر محفوظ و مخصوص پديدآورنده است«



٣  »تحلیل و بررسی ساخت و ماهیت دولت در ایران پیشا انقالب اسالمی  « شناسی خودکامگیجامعه

خان امیرکبیرام ، میزرا تقیسرزمین مادريم به آزادمرد تقدی



٤  »تحلیل و بررسی ساخت و ماهیت دولت در ایران پیشا انقالب اسالمی  « شناسی خودکامگیجامعه

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



٥  »تحلیل و بررسی ساخت و ماهیت دولت در ایران پیشا انقالب اسالمی  « شناسی خودکامگیجامعه

 فهرست مطالب 
صفحه عنوان  

7........................................................................................................ گفتارپیش
13....................................................تیبخش اول/ رویکرد تحلیلی مارکسیس

15........................................................................فصل اول/ کارل مارکس.....
 29..................................................................دوم/کارل آگوست ویتفوگلفصل 

37.....................................................................فصل سوم/ ایران شناسان روس
49.....................................................ایرانی بخش دوم/ رویکرد تحلیلی استبداد 

51......................................................................فصل چهارم/ یرواند آبراهامیان
63.......................................................فصل پنجم/ محمدعلی همایون کاتوزیان

 75...................................................................................... لمبتونا فصل ششم/
87........................................................بخش سوم/ رویکرد تحلیلی پاتریمونیال

 89...................................................................................فصل هفتم/ ماکس وبر
 97..............................................................................فصل هشتم/ احمد اشرف 

107.................................................بخش چهارم/ رویکرد تحلیلی دولت رانتیر
109..در ایران... ساالريدر راه توسعه مردممانعی نفتی،  فصل نهم/ دولت رانتیر

 139............................................................................................منابع فارسی.....
144..................................................................................منابع انگلیسی............



٦ »تحلیل و بررسی ساخت و ماهیت دولت در ایران پیشا انقالب اسالمی  « شناسی خودکامگیجامعه




