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Extended Abstract
Introduction
Elections, as conducted in liberal democracies, are the means by which citizens
elect the individuals they desire for public office and grant them the legitimacy
of exercising the political power. Hence, elections are a key component of the
democratization process expected to change transparently, freely, fairly and
peacefully the government and the distribution of power in a political system.
Yet, elections are also competitive processes that can emerge the conditions for
tensions, disputes and sometimes long-term conflicts with political violence and,
consequently, lead to political and social instability. This is where the issue of
electoral disputes and how to resolve them become important. Disputes are
inherent components in the electoral process that may happen at any stage of the
electoral cycle (pre, during, and post-election stages). Mechanisms of resolution
of electoral disputes like other disputes can differ from one country to another
country in respect of used type and method based on the political, socio-cultural
and historical grounds. Prediction and deterrence (in the early warning
mechanisms), resolution, management, and control of electoral disputes are
among special functions defined for the mechanism of resolution of electoral
disputes. While electoral disputes may lead to destructive consequences like
mistrust in electoral institutions, electoral apathy, and the electoral participations
in future elections, it is important to resolve of these disputes through applying
effective and constructive and innovative mechanisms in order to increase public
trust in the electoral system and generate a motive for the citizens' political
participation actively. Hence, the present study has tried to identify and describe
 Corresponding Author:
Sedigheh Sheikhzadeh Joushani, Ph.D.
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similarities and differences of mechanisms used to resolve three post-election
disputes of presidential elections of Kenya 2017 (2017 Kenyan general election),
Afghanistan 2009 (2009 Afghan presidential election) and Iran 2009 (2009
Iranian presidential election), through a focus on these three disputes with the
aim of conducting a comparative analysis of “deep description”.
Methodology
Comparing as a scientific research method has been described as a systematic
evaluation instrument of the patterns of similarity, difference, and diversity
perception. Appropriate to the study issue, the present research has utilized a
comparative method to identify and describe the similarities and differences
between the cases under comparison. Approach and comparative strategy in this
study were qualitative-in-depth and case-oriented with small N, respectively. The
presidential election disputes of Kenya 2017, Afghanistan 2009 and Iran 2009
have been considered as analysis cases or observation units, the electoral dispute
as the analysis unit, and the mechanisms for resolving the electoral disputes have
been considered as the main variables in this comparative study. The reason for
the selection of these three cases is the similarities they have with each other,
that all three are the transiting countries to democratization in respect of political
system nature and all three have experienced an electoral dispute (presidency) in
a nearly close time interval that in each case its resolution process has been timeconsuming and in another case it has remained unsolved. In this research, the
benchmark (comparison criterion) has been the mechanisms used to resolve the
studied electoral disputes. To achieve this benchmark, has been used a
researcher-made conceptual framework, as well as the library-documentary
method to collect the data.
Result and Discussion
Based on the findings of the study, there are similarities and differences among
the compared cases, including that the system and the dominant approach in
resolving the presidential election disputes in Kenya and Afghanistan is
integrated, i.e. the use of a combination of official/governmental and nonofficial/non-governmental mechanisms. While in Iran, the dominant system and
approach is formal/governmental, and has been recognized no application of
informal/alternative dispute resolution mechanisms. Moreover, the formal
mechanisms used in all three comparisons has been included in the similarities
found them, with the difference that in Kenya and Afghanistan, the application
of these mechanisms has led to the acceptance of requests of protester candidates
and ultimately to the resolution and end of disputes. While in Iran, the protester
candidates’ requests have been rejected, and consequently, the 2009 election
dispute remained unresolved from their viewpoints.
In settling the Kenya dispute, the official mechanism of the supreme council has
undertaken the main role. This institute declared the election results nullified and
ordered holding re-elections. In the case of Afghanistan, it was the official
mechanism of the electoral complaints commission that proved the existing fraud
in the votes and declared about one and half million votes nullified and holding
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reelection was decided. In the case of Iran, the guardian council, which at the
same time undertakes the role of a supervisory institute in the election process,
undertook the duty of settling electoral disputes of 2009 as the only legal
investigation authority on behalf of the leader. So, in all three cases, the official
mechanisms have been involved in the process of dispute resolution.
In all three cases of the dispute, the objection to the results began by the loser
candidate and objector voters after declaring the primary results. Also, in all
studied disputes, the electoral institutes were questioned by the objectors
regarding non-observance of the principle of impartiality by the elections incharge institutions and another similarity of these three disputes was that the
protesters asked for elections cancellation and its repetition. The difference is the
Iran case where the requests and suggestions of the objector candidates for using
unofficial mechanisms and amendment of the elections law were wider than the
two cases of Kenya and Afghanistan. Regarding the end of these disputes, it may
be said that in Kenya the suggestion of the objectors for nullifying the elections
and its repetition was accepted and this dispute was settled by holding the second
run of elections but in the case of Iran, merely recounting a part of votes (10%)
was accepted and other suggestions for using unofficial mechanisms and
elections nullification were rejected and as a result, this dispute has remained
unsolved from the view of the objectors.
Conclusion
Since the unsolved post-election disputes may have serious negative
consequences such as fear and threat of future voters, have many negative effects
on the public opinion regarding the general acceptance of the elections as a
democratic instrument of the power transition, so that people show less tendency
to democracy, also the electoral justice as a mechanism whose aim is protection
or improvement of the efficiency of the electoral rights is blemished. Also, it
may weaken the governmental vote entity and so endanger the process of
democratization in a country and finally follow alarming consequences in the
course of the democratization process of the transiting countries (to democracy).
So, existence or access to the mechanisms through which the parties of dispute
improve their status through cooperative actions seems very necessary. The
current comparative analysis indicates that reforming electoral management laws
and institutions with the specific function of resolving potential disputes in an
electoral cycle with “learning” from the previous controversial situations may
lead to the creation of new mechanisms, including formal, informal or
complementary. These mechanisms allow the parties to the dispute to resolve the
dispute more constructively, fairly, creatively and rapidly through cooperative
actions. Hence, there appears to be a significant relationship between the applied
mechanisms and their quality and the resolution of electoral disputes.
Accordingly, it is recommended to shift from mere emphasis on the approach
and the use of formal mechanisms towards the integrated approach and the use of
informal/alternative mechanisms as complementary to formal mechanisms
appropriate to the type of political system, electoral system, socio-cultural
contexts and type of dispute in the country.
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Thought regarding the political grounds of Iran, using unofficial mechanisms
like arbitration of international and regional figures and institutes cannot be
recommended, but the amendment of elections law in Iran is not possible without
noticing appropriate unofficial mechanisms. Regarding the use of unofficial
mechanisms in settling the possible electoral disputes in Iran, the researchers
suggest that the decision-makers and policymakers and also the electoral officers
in Iran may measure to prepare and create unofficial mechanisms proportionate
to Iran's cultural and social grounds to solve the possible electoral disputes. The
considerable finding of the present study was that in the challenge among the
parties of the dispute in Iran in the 2009 elections, some unofficial mechanisms
were proposed but rejected. By reviewing the electoral dispute of 2009 in Iran,
the stakeholders of the electoral domain in Iran find out that accepting the
unofficial mechanisms of the objector candidates would help the resolution of
this dispute through cooperative actions and improve the status of the parties of
the dispute.
Keywords: Election, Electoral Process, Electoral Dispute, Electoral Dispute
Resolution Mechanisms, Kenya, Afghanistan, Iran.
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20.1001.1.1735790.1400.16.4.2.1

تاریخ دریافت1400/3/21 :
تاریخ بازنگری1400/6/1 :
تاریخ پذیرش1400/6/28 :

نوع مقاله :وشوهشی

واژگان کلیدی:
انتخابات ،مناقشۀ

انتخاباتی ،سازوکارهای
حلوفصل مناقشات
انتخاباتی ،کنیا،
افغانستان ،ایران

چکیده
مناقشات ،یکی از اجزای ذاتی فرایند انتخابات بهشمار میآیند که ممکن است در
هر مرحله از این فرایند روی دهندد هددپ ودشوها حا در ،بررسدی شد اهت و
تفدداوت سددازوکارهای بهکارگرفتهشدددب بدرای ح وفصد مناقشددات وتدداانتخاباتی
ریاستجمهوری در کنیا  ،2017افغانتتان  ،2009و ایران  2009/1388اسدت
سنت و راه درد ماایتده در ایدن ودشوها ،بدهترتیب ،کیفدی ،تویدیع یمیدو ،و
موردمحور با  Nکوچک بودب است برواید یافتدههای ودشوها ،رویده و رویکدرد
غالب برای ح وفص مناقشات انتخاباتی در کشورهای کنیا و افغانتتان ،تلفیای،
بهمعنای بهکارگیری ترکی ی از سازوکارهای رسمی/دولتی و غیررسدمی/غیردولتی،
است؛ درحالیکه در ایران ،رویه و رویکدرد غالدب ،رسدمی اسدت و بدهکارگیری
سازوکارهای غیررسمی ح وفص مناقشه بهرسمیت شناخته نشدب است استفادب
از سازوکارهای رسمی در هر سه کشور ،ازجمله شد اهتهای یافتهشددب در آنهدا
بودب است؛ با این تفاوت که در موارد کنیا و افغانتتان ،بهکارگیری این سازوکارها،
س ب وذیرش درخواست نامزدهای انتخابداتی معتدرو و سدران،اح ،ح وفصد
مناقشه شدب ،اما در ایران ،درخواست نامزدهدای معتدرو رد شددب اسدت نتدای
وشوها حا ر نشان می دهد ،ایالح قوانین و نهادهای مددیریت انتخابداتی ،بدا
تمرکز بر مو وع ح وفص مناقشات احتمالی و «درسآموزی» از موقعیتهدای
مناقشهآمیز گذشدته ،میتواندد بده ای،داد سدازوکارهای جدیدد ،ایدس از رسدمی و
غیررسمی ،یا مکم بین،امد که به طرفین مناقشه اجازب میدهد تدا اختالپهدا را
بهگونهای سازندب ،منصفانه ،خالقانه ،و سریع ح وفص کنند

 نویسنده مسئول:
صدیقه شیخزاده

پست الکترونیکssheikhzadeh@uk.ac.ir :
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مقدمه
بروای نظریههای دموکراسی نمایندگی ،انتخابات یکدی از ویشگیهدای نماینددگی اسدت کده بده افدراد
امکان میدهد تا ره ران و خطمشیهای یمومی را بهگونهای آزادانه ،انتخاب و از ایدن راب ،بدر تددوین
سیاستهای حکومت ایمال نفوذ کنند؛ بهبیانروشنتر« ،انتخابات ،وسیلهای است کده فرمدان ران بدا
استفادب از آن ،فرمانروایان خود را انتخداب و یدالحیت ایمدال قددرت را بده آنهدا ایطدا میکنندد»
(قا ی شریعتوناهی )291 :1384 ،افزونبراین ،انتخابات ،فراینددی رقدابتی اسدت کده مدیتواندد
زمینهساز تناها ،کشمکاها ،و مناقشات گاب طوالنی ،همراب با خشونت سیاسی شود

مناقشات انتخاباتی ،1جزء ذاتی انتخابات بهشمار میآیند که مدیتوانندد در هدر مرحلده از

فرایند یا چرخ انتخاباتی( 2ویا ،در طول ،و ود از انتخابدات) روی دهندد برواید آمداری از
انتخابات بحثبرانگیز بین سالهای  2000تدا  104 ،2017مناقشد انتخابداتی در کشدورهای
گوناگون روی دادب است (ویکیودیا ،فهرست انتخابات بحثبرانگیدز« )1 :2017 ،مناقشدات
انتخاباتی ،در زمان و مکانی ودیدار میشوند کده یدک کنشدگر یدا تعدداد بیشدتری از کنشدگران
انتخاباتی ،منکدر درسدتی فرایندد انتخابداتی شدوند ،یدا نتدای انتخابدات را زیدر سدبال ب رندد»
جففیشر ،وشوهشگر و کارشناس آمدوزش انتخابداتی ،ودن گونده

(دارمانویک)11 :2010 ،3

مناقش انتخاباتی را برشمردب است که ممکن است در دوربهای زمانی ویا ،در طول ،و ود از
انتخابات در یک گاهشمار انتخاباتی روی دهند (فیشر)3-11 :2002 ،4

برخی وشوهشگران حوزۀ انتخابات دریافتدهاندد کده «درحدالیکده رخدداد مناقشدات انتخابداتی و
خشونتهای ود ازآن در دورۀ ویشداانتخابات راید ترندد ،مناقشدات وتداانتخاباتی کده هدر دو طدرپ

متصدیان و مخالفان را درگیر میکنند ،معمدوال محتمد تر و شددیدترند» (گلدب و دیافوسدی:2016 ،5

 )4ویشین مناقشات انتخاباتی نشان میدهد که این نوع مناقشات مدیتوانندد بدهسدریت بده خشدونت
سیاسی ت دی شوند و اگر بهگونهای سازندب مدیریت نشوند ،میتوانند بهطور بالاوب ،ساختار دولتهدا و
جوامع را بیث ات ،و حتی در مواردی ،هزینههای سدنگین سیاسدی ،انتدانی ،و اقتصدادیای را بده یدک
1. Elections- Related Disputes/ Conflicts
2. Election Cycle
3. Darmanovic
4. Fischer
5. Gleb and Diofasi
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کشور تحمی کنند؛ ازاینرو ،چالاهای برانگیختدهشددب در نتی،د مناقشدات مربدو بده انتخابدات و
خشونت سیاسی ،س ب اهمیت یافتن ای،اد و بهکارگیری سازوکارهایی شدباند کده بده رقابدت سیاسدی
نظس بدهند ،مشارکت سیاسی را باث ات کنند ،و مناقشات را بده اجمداع و توافدو بدین طرپهدای درگیدر
ت دی کنند

نوع و روش بهکارگیری سازوکارهای ح وفص مناقشات انتخاباتی 1ددبرواید زمیند سیاسدی و

تاریخی بروز درگیریهادد ممکدن اسدت از کشدوری بده کشدور دیگدر متفداوت باشدد ودیابیندی و
بازدارندگی (در سازوکارهای هشدار اولیده) ،حد وفصد  ،مددیریت ،و کنتدرل مناقشدات انتخابداتی
ازجمله کارو یشبهایی هتتند که برای سازوکارهای ح وفص مناقشدات انتخابداتی مطدرح شددباند
درحالیکه مناقشدات انتخابداتی مدیتوانندد ویامددهای ویرانگدری مانندد بدیایتمدادی بده نهادهدای
انتخاباتی ،بدیتفداوتی انتخابداتی ،و کداها مشدارکت در انتخابدات آتدی را بدههمراب داشدته باشدند،
ح وفص این مناقشات از رهگذر بهکارگیری سازوکارهای مبثر و سازندب ،میتواند موجدب افدزایا
ایتماد یمومی به نظاح انتخاباتی و ای،اد محرکی برای مشارکت سیاسی فعال شهروندان شود
بررسی ویشین وشوهاهای ان،احشددب دربدارۀ مو دوع ودشوها حا در نشدان مدیدهدد کده
وشوهشگران ،به مو وع سازوکارهای ح وفص مناقشات انتخاباتی ددنتد ت بده ابعداد دیگدر فرایندد
انتخاباتیدد توجه کمتری داشتهاند؛ ازاینرو ،ماال حا ر بدا تمرکدز بدر سده مدورد مناقشد انتخابداتی
ریاستجمهوری در کنیا  ،2017افغانتتان  ،2009و ایدران  2009/1388و بدا بهدربگیدری از روش
تحلی ماایتهای کیفی ،کوشیدب است با شناسایی سازوکارهای بهکاررفته در این سده مدورد ،بده رفدع
کاستیهای نظری و ت،ربدی (بدهویدشب در مدورد ایدران) در ایدن زیرم،مویده از حدوزۀ وشوهاهدای
انتخاباتی و تاویت ادبیات آن کمک کند برایناساس ،هدپ وشوها حا در ،یدافتن واسدخی بدرای
این ورسا است که« :شد اهتها و تفاوتهدای سدازوکارهای بدهکارگرفتدهشددب بدرای حد وفصد
مناقشات انتخاباتی کنیا ( ،)2017افغانتتان ( ،)2009و ایران ( )2009/1388کدامند؟»
 .1پیشینۀ پژوهش
نویتندگان ماال حا در ویشدین وشوهاهدای مدرت ط بدا مو دوع ایدن ودشوها را بدا بررسدی
معیارهای متئله ،چارچوب مفهومی دنظدری ،روششناسدی ،و یافتدههدای ودشوها ،واکداوی
کردباند در ادامه ،به چند اثر کده بیشدترین تناسدب را بدا متدئله موردبحدث داشدتهاندد ،اشدارب
1. Electoral Disputes Resolution (EDR) Mechanisms
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کردبایس
دهقانی و ملکوتیان ( )1394در ماالهای با ینوان «ناا راه ردی مااح معظدس ره دری در
ناکاح گذاردن وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال  ،»1388دمن طدرح چدارچوب نظدری
خودساختهای با یندوان «الگدوی تصدمیسگیری حکیمانده» کوشدیدباند نادا ره در جمهدوری
اسالمی ایران را در مدیریت مناقش انتخاباتی  1388بررسی کنند بروای یافتدههای ایدن ماالده،
ره ر جمهوری اسالمی ایران در رویارویی با مناقش انتخاباتی  ،1388کوشدید بدا بهربگیدری از
آنچه نو یتندگان« ،چارچوب راه رد حکیمانه» مینامند« ،این وروژب را خنثی کند»
محمدی و معینوور ( )1390نیز در وشوهشی با ینوان «ایول حاکس بدر سد ک مددیریت
ره ر اناالب اسالمی در کنترل و مهار وقایع انتخابات  ،»1388سعی کردباندد بدا بهربگیدری از
چارچوب مفهومی س ک مدیریت و چارچوب نظری متأثر از دیدگاب ماکسوبرر دربدارۀ مندابع
اقتدار ره ران ،متئل ایلی وشوها خود ،یعنی بررسی ناا آیتالله خامنهای در کنترل وقدایع
انتخابات  ،1388را بررسی کنند بروای یافتههای این مااله ،س ک ره دری آیتاللده خامندهای،
مهسترین ناا را در مدیریت مناقش انتخاباتی سال  1388داشته است
همچنین ،شریفیان و فراهانی ( )1393در ماالهای با ینوان «قدرت نرح ره ری و مردح ایدران در
مدیریت ناآرامیها» ،کوشیدباند با بهربگیری از چارچوب مفهومی قدرت نرح ،متئل ایلی ودشوها
خود ،یعنی شناسایی مبلفههای قددرت ندرح مدبثر بدر کنتدرل ناآرامیهدای انتخابدات سدال  1388را
بررسی کنند ابزار گردآوری دادبها در وشوها یادشدب ،کتابخانهای و ورسانامه بدودب اسدت برواید
یافتههای این مااله ددکه برآمدب از سن،ا دیدگابهای یک جامع آماری 90نفری متشدک از مددیران
ارشددد و میددانی وزارت کشددور ،وزارت اطالیددات ،یداوس دیما ،ناجددا ،سددپاب واسددداران ،و بتددی
متتضعفین استدد «برجتتهسازی مشدارکت سیاسدی ،جلدوگیری از انحدراپ ،خطدر دشدمن ،نادد
منصفانه و گفتوگو ،روشنگری ابعاد فتنه ،اتماحح،ت و فصد الخطداب قدانون» و «قدرآن ،ره دری
والیت فایه ،فرهنگ بتی،یدیاشورایی و شهادتطل ی ،و مردحسداالری دیندی» بدهترتیدب ،بدهینوان
مهسترین شاخصهای قدرت ندرح ره در و مدردح ،در مددیریت ناآرامیهدای انتخابدات سدال 1388
تشخیص دادب شدباند گفتنی است ،در این وشوها ،بدهطور متدتایس بده سدازوکارهای حد وفصد
مناقش انتخاباتی اشارب نشدب است ،اما میتوان چنین اسدتن ا کدرد کده نادا ره در در آنچده ماالده،
«کنترل ناآرامیهای  »1388میخواند ،یک سازوکار فرو شدب است که از ایدن منظدر ،بدا ودشوها
حا ر همانندیهایی دارد
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«راهنمای ح وفص مناقش انتخاباتی در کنیا» ،ینوان وشوها دیگری اسدت کده دربدارۀ
مو وع وشوها حا ر ،ان،اح شدب است این وشوها که در قالب یک کتابچد راهنمدا توسدط

گددادفری موسددیال 1و همکدداران ( )2013نوشددته شدددب اسددت ،بددا تمرکددز بددر مطالع د مددوردی

کنیا ددبهینوان کشوری که هموارب در مرکز بحرانهای مربو بده مناقشدات انتخابداتی ناشدی از
یملکرد نظاح انتخاباتی بودب استدد کوشیدب است تدا بدا بررسدی قدانون اساسدی جدیدد کنیدا،
مصوب  ،2010و تصو یب قوانین گوناگون و ازآن ،ناا قانون اساسی جدیدد را بدهینوان یدک
ابزار تغییر و بازسازی در حوزبهدای گونداگون ،ازجملده نظداح انتخابداتی و چدارچوب آن بدرای
ح وفص مناقشات انتخاباتی ،بررسی کند نکت مهس این وشوها که برای وشوها حا ر نیدز
اهمیت داشته است ،ناا قدانون اساسدی و تصدویب قدوانین جدیدد دربدارۀ نظداح انتخابداتی و
چارچوبهای مربو به رسیدگی به ح وفص مناقشات انتخاباتی است

محمدامان و ابراهیمکالیاح )2008( 2نیز در وشوهشی با ینوان «میان،یگری :یک سداز

و کار قاب دواح در بحران سیاسی آفریاا مطالعه موردی بحران وتدا انتخابداتی  2008در کنیدا»
ناا میان،یگری جامع بینالمللی را در قالب یک نظداح متشدک از شخصدیتهای برجتدت
آفریاایی به ره ری کوفیینان ،دبیرک اس و سازمان مل  ،بهینوان یکی از سازوکارهای مبثر بدر
ح وفص بحران انتخاباتی  2008کنیا ،مطالعه و بررسی کردباند نویتندگان این وشوها ،بده
این نتی،ه رسیدباند که بدون این تالشهای میان،یگرایانده ،توافدو سیاسدی و وایدان مناقشدات
انتخاباتی در مدتی کوتاب ،امکانوذیر ن ود یافتههای این وشوها ،بهدلید تأکیدد بدر شناسدایی
میان،یگری بهینوان سازوکار ح وفص مناقش انتخاباتی ،بدا متدئل ودشوها حا در مدرت ط
است
بروای معیار مح انتشار اثر ،وشوها حا ر ،نختتین وشوها داخلی ان،احشددب دربدارۀ
مو وع بررسی ماایتهای سازوکارهای ح وفص مناقشات انتخاباتی ریاستجمهوری در سده
کشور یادشدب بهشمار میآید که ازاینلحاظ ،منحصربهفرد است بهلحاظ مو ویی نیز بهسد ب
تأکید وشوها حا ر بر ماایت سه مورد از مناقشدات انتخابداتی ،بدا بتدیاری از وشوهاهدای
بررسیشدب متفاوت است همچندین ،براسداس ادبیدات شناساییشددۀ موجدود دربدارۀ مناقشد
انتخاباتی ،ارزیابی وشوها حا ر این است که وشوهشگران داخلی و خارجی ،ایدن مو دوع را
1. Godfrey Musila
2. Khaled Mohammed Aman & Ahmad Ibrahim Kulliyyah
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ددبا وجود اهمیت آن در یری وشوهاهای انتخاباتیدد چندان جدی نگرفتهاند؛ زیرا هیچگونده
وشوهشی در قالب کتاب دراینبارب ان،اح نشدب و آثار ان،داحشددۀ محددود دراینبدارب نیدز دچدار
عع نظریاند آنگونه که بررسی وشوهاهای ان،احشددب نشدان دادب اسدت ،هدیچ ودشوها
متتالی را در قالب کتاب در میدان مندابع داخلدی و خدارجی نیدافتیس و بتدیاری از نوشدتههای
خارجی دراینبارب نیز کتابهای راهنما و گزارشهای وشوهشی بودباند برایناسداس ،ودشوها
حا ر تالش کردب است تا با بهربگیری از روش تحلی ماایتهای در حوزۀ مطالعدات سیاسدی،
به ایدبهای نظریای دربارۀ متئل مناقشدات انتخابداتی دسدت یابدد نکتد مهدس دیگدر ،توجده
وشوها ویارو به اهداپ کاربردی وشوها است این وشوها سعی کردب است بدا تمرکدز بدر
مورد ایران ،توییههای سیاستگذارانهای دربارۀ رخداد مناقشات احتمالی ارائه دهد
 .2چارچوب مفهومی پژوهش
چارچوب مفهومی وشوها ،جایگاب ناشه راب را دارد این چارچوب میتواندد معیارهدای موردمطالعده
را دراختیار یک ماایتهگر قرار دهد «ماایتهگران ،بدون یک ناشه یا طرح نظدری راهنمدا ،سدرگردان

1

میمانند آنچه میتواند این «آشوب و سرگردانی»2را کاها دهد ،گتترش مفاهیس نظدری مشدترو و

ان،اح اقدامات یملیاتی استاندارد اسدت» (ایتدر و ولیگنهدارت )16 :2017 ،3الگدو یدا چدارچوب
مفهومی ،معموال در وشوهاهای کیفی بهکار میرود؛ مادامیکه وشوهشگر ،از تحلید و دسدتهبنددی
یافتههای وشوهاهای ویشین ،بهینوان ناش راهی برای طراحی ابزار و ورساهای یملیداتی ودشوها
استفادب میکند چارچوب مفهومی ،ویرامون ورسا و هدپ وشوها طراحی مدیشدود و قدرار اسدت
ناش راهی برای واسخ به ورسا وشوها باشد
در وشوها حا ر ،معیار ماایته ،بهکارگیری سازوکارهای بهکارگرفتدهشددب بدرای حد وفصد
مناقش انتخاباتی موردمطالعه بودب است برای بهدست آوردن ایدن معیدار ،هدیچ چدارچوب نظدری و
مفهومی ازویاتعیینشدبای وجود نداشت؛ بنابراین ،معیارهای ماایته بدا بدازبینی ادبیدات ت،ربدی،
مو وع مناقشه بدهطور یداح (کلدی) (دربردارنددۀ درگیریهدای مدرت ط بدا زمدین ،آب و شدرکتهای
ساختمانی ،و ) مشخص شد و چارچوب مفهومیای شک گرفدت کده بده آن چدارچوب مفهدومی
1. Stranded in Babel
2. Cacophonous Babel
3. Esser and Vliegenthart
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محاددوسدداخته مددیگوینددد منددابع گددردآوری دادبهددا بدده روش کتابخانددهای ،دربردارندددۀ کتابهددا،
کتابچددههای راهنمددا ،ماال دهها ،و برخددی گزارشهددای منتشرشدددب توسددط سددازمانهای مددرت ط بددا
فعالیتهای انتخاباتی بودباند
برایناساس ،وشوها حا ر با آگداهی از خدن نظدری و وشوهشدی موجدود دربدارۀ چگدونگی
ح وفص مناقشات وتاانتخاباتی ،کوشیدب است من ارائ تصویری از جایگداب مو دوع مناقشدات
مدرت ط بددا انتخابدات در یرید مطالعددات انتخابداتی ،بددا بررسددی وشوهاهدای ان،احشدددب دربددارۀ
رویدادهای انتخاباتی من،ربهمناقشه در کشورهای گوناگون ،سازوکارهایی را شناسایی کندد کده بدرای
ح وفص مناقشات رخدادب بهکار گرفته شدباند دستاورد این بررسی ،چدارچوب مفهدومیای اسدت
که بنا به ادیای وشوها ،میتواند امکان ماایت چگونگی ح وفص مناقشات وتداانتخاباتی در سده
مورد انتخابی بهینوان جامعد موردمطالعد ودشوها را فدراهس کندد ال تده ،ودیا از ارائد چدارچوب
مفهومی ،الزح است که متغیرهای ایلی آن تو یح دادب شود
 .2-1مناقشۀ انتخاباتی

در وشوها حا ر ،مفهوح «مناقشه» همراب با مفهوح «انتخابات» بهشدک «مناقشد انتخابداتی»
بهکار رفته است در این،ا ،مناقش انتخاباتی ،بخا ذاتیای از فرایند انتخاباتی در هر انتخاباتی
فرو شدب است بهلحاظ چرایی و زمان رخداد ،یک مناقش انتخاباتی ،جایی و زمدانی ودیددار
میشود که یک یا چند کنشگر ،منکر ایت ار فرایند انتخابدات شدوند یدا نتدای انتخابدات را زیدر
سبال ب رند زمان رخداد مناقشات انتخاباتی ،تنها به مرحل وتاانتخاباتی و ایالح نتای محدود
نمیشود فیشر ون گونه مناقش انتخاباتی را شناسایی کردب است که در ودن فایدل زمدانی 1از
گاهشمار 2یک انتخابات روی میدهند:

 1مناقش هویتی :3در فرایند ناحنویتی نامزدهای انتخاباتی روی میدهد؛
 2مناقش کارزاری :4زمانی رخ میدهد کده رق دای انتخابداتی ،در ودی ای،داد اخدالل در

کارزارهای مخالفان و ترساندن رأیدهندگان و نامزدهای انتخاباتی دیگر باشند ،تدا بدر یمیدزان
مشارکت در رأیدهی ایمال نفوذ کنند؛
1. Intervals
2. Chronology
3. Identity Dispute
4. Campaigning Dispute
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 3مناقش رأیدهی :1در روز انتخابات رخ میدهد؛ زمانیکه رق ا در جایگاب رأی مشدغول
هتتند؛

2

 4مناقش نتای  :هنگداح ایدالح نتدای و در نتی،د نداتوانی سدازوکارهای قضدایی بدرای
ح وفص مناقشات روی میدهند؛

 5مناقش نمایندگی :3ایندسته از مناقشات ،زمانی روی میدهند که انتخابات ،بدهیندوان

رویدادهایی با «حای جمع یدفر »4سدازماندهی شددباند و بازنددگان آنهدا از مشدارکت در
حکومت کنار گذاشته میشوند» (فیشر)3 :2002 ،
در وشوها حا ر ،همتو با متدئل ودشوها ،آندسدته از مناقشدات انتخابداتی درنظدر گرفتده
شدباند کده در مرحلد ود از ایدالح نتدای انتخابدات ،از گاهشدمار انتخابداتی مدوارد ایدران،
افغانتتان ،و کنیا رخ دادباند
 .2-2سازوکارهای حلوفصل مناقشات انتخاباتی

در وشوها حا ر ،سازوکارهای ح وفص مناقشات انتخاباتی به نظاحها ،نهادها ،دسدتگابها،

و شیوبهایی 5اشارب دارد که بهمنظور ح وفص و مداخله در مناقشات انتخاباتی و رسیدگی 6بده

شکایتهای انتخاباتی بهکار گرفته میشوند این سازوکارها برواید زمیند تداریخی و سیاسدی،
میتواننددد از کشددوری بدده کشددور دیگددر متفدداوت باشددند هدددپ وددشوها حا ددر ،شناسددایی
سازوکارهای بهکاررفته در مناقشات انتخاباتی سه کشور موردبررسی است
بررسی ادبیات ت،ربی هسویوند با متئل وشوها نشان میدهد ،بروای ندوع سدازوکارهای
بهکارگرفتهشدب برای ح وفص مناقشات انتخاباتی ،میتوان به سده ندوع سدازوکار اشدارب کدرد:
سددازوکارهای رسددمی؛ سددازوکارهای غیررسددمی /جددایگزین ،و سددازوکارهای ترکی ددی کدده بددر
بهکارگیری هسزمان سازوکارهای رسمی و غیررسمی تأکید دارد

1. Balloting Dispute
2. Result Dispute
3. Representation Dispute
4. Zero Sum
5. ystems, Institution, Bodies, Modalities
6. Handle
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جدول شماره  .)1سازوکارهای سهگاخه ترتی حلوفصل مااشااا تخاباتاری

سازوکارهای حلوفصل مناقشات انتخاباتی

مفهوم

متغیر

تعریف

شاخص

سازوکارهای
رسمی

سازوکارهای رسمی ،سازوکارهایی هستند که بهگونهای رسمی در نظام قضایی تعریف و تدارک دیده شدهاند؛ بهبیا)
روشنتر ،سازوکارهای موجود در قانو) اساسی هستند .این سازوکارها بهشکل دولتی و رسمی هستند و در چارچو
قانو) عمل میکنند ،ازپیشتعیینشدهاند ،و زیر نظر دولت بوده عمل میکنند؛ یعنی کامالً در چارچو نهاد دولت و
حکومت هستند .ازاینرو ،به آ)ها سازوکارهای سنتی و دولتی نی ،میگویند.

دادگاه قانو) اساسی؛ دادگاهها؛ نهادهای وابسته به قوه
قضائیه و محکمهها؛ دادگاه ویژة انتخاباتی؛ کمیسیو)
مستقل انتخاباتی؛ کمیسیو) شکایتهای انتخاباتی؛
دادگاه اداری/اجرایی؛ دادگاه قضایی ناحیهای

سازوکارهای
غیررسمی/
جایگ،ین

سازوکارهای حلوفصل مناقشه عبارتاند از تمام سازوکارهای غیررسمیای که برای حلوفصل مناقشات و شکایتها
بهکار میروند .این سازوکارها بهجای دادرسی دادگاه معرفی میشوند .برپایۀ یک تعریف ساده ،حلوفصل جایگ،ین
مناقشه عبارت است از فرایند حل اختال ساختاری با مداخلۀ طر سوم که یک نتیجۀ ال،امآور قانونی را بر طرفین
تحمیل نمیکند .برپایۀ دادههای یک منب داخلی« ،مقصود از شیوههای جایگ،ین حل اختال  ،طرق و راهکارهایی
است که طرفین یک اختال بهجای توسل به دادگاههای دادگستری برمیگ،ینند تا دعوای خود را بهگونهای که خود
مناسب میدانند ،فیصله دهند .این شیوهها با همۀ تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترک هستند و آ) ،ماهیت
غیرقضایی و غیردولتی آ)ها است؛ وصف «جایگ،ین» گویای همین ماهیت است» (توسلی جهرمی:1380- 1381 ،
.)366

سازوکارهای
ترکیبی

کاربرد ترکیبی از سازوکارهای رسمی و غیررسمی برای حلوفصل یک مناقشۀ انتخاباتی

من ع :یافتههای وشوها حا ر
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سازوکارهای مبتنیبر سازما)های غیررسمی شامل:
سازما)های غیردولتی؛ کمیتۀ مدیریت مناقشۀ اح،ا
سیاسی؛ جامعۀ مدنی؛ سازما)های محلی
(سازما)های م هبی)؛ مراج ذیصالح سنتی مانند
رؤسای قبایل یا ب،رگا) قوم؛ شخصیتهای برجستۀ
ملی؛ سازما)های بینالمللیای مانند سازما) ملل؛
سازما)های منطقهای مانند اتحادیۀ اروپا و آفریقا؛ و
شخصیتهای برجستۀ بینالمللی
برای نمونه ،ترکیب کمیسیو) انتخاباتی و کمیتۀ
بینالمللی
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جدول شماره  .)2مقایسه سازوکارهای رسمی و غاررسمی حل و فصل مااشااا تخاباتاری

سازوکار
موارد مقایسه
ویژگیهای کلی
(منشأ شکلگیری،
زما) شکلگیری،
ویژگی سازمانی)

رسمی

غیررسمی/جایگ،ین

رسمی دولتی؛ اغلب ازپیشموجود (تدارکدیدهشده در قانو) اساسی)؛
نهادمحور؛ داخلی؛ ریشهدار در مقررات و قوانین کشورها

غیررسمی و کمترسازما)یافته؛ غیردولتی (مستقل از دولت)؛ اغلب بدو)پیشینه؛ ایجادشده در طول
مناقشات انتخاباتی (در برخی موارد)؛ جایگ،ین و مکمل سازوکارهای رسمی؛ شکلگرفته در داخل یا
برآمده از خارج؛ ریشهدار در سنتها و فرهنگ کشورها

م،ایا

ال،ام طرفین به امضای توافقنامه و تعهد به ماند) در فرایند رسیدگی به
مناقشات؛ حفظ و حمایت از یکپارچگی قوانین رسمی

کمه،ینه بود) فرایند رسیدگی به شکایتها؛ سری تر بود) زما) رسیدگی به شکایتها؛ امکا) بیشتر
دسترسی به عدالت برای گروههای محروم؛ بهبود گفتما) مدنی انتخابات و ارتقای فرهنگ سیاسی؛
خصوصی بود) جلسههای رسیدگی و درنتیجه ،حفظ اطالعات محرمانۀ طرفین مناقشه؛ تأکید بر شرایط
برد برد در رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی؛ ال،ام طرفین به برقراری ارتباط پس از حل مناقشه

معایب

زما)بر بود) رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی؛ ه،ینهبر بود) فرایند
دادرسی؛ عمومی بود) جلسههای دادرسی؛ اجباری بود) اجرای تصمیمهای
دادگاه برای طرفین مناقشه؛ عدم دسترسی همگا) به سازوکارهای رسمی
حلوفصل مناقشات؛ اغلب ناعادالنه بود) تصمیمهای گرفتهشده از راه
سازوکارهای رسمی مانند دادگاهها؛ عدم تخصص کافی قضات رسیدگی به
شکایتها؛ عدم استقالل از نهادهای رسمی قدرت؛ تأکید بر شرایط
برد باخت در رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی

امکا) خروج هریک از طرفین در طول روند دادرسی؛ عدم تخصص قانونی یک میانجیگر ،داور و
مصالحهگر؛ عدم ایجاد سابقه یا استانداردهای عمومی یا ملی نا شی از رسیدگی به یک مناقشه؛ احتمال
تضعیف ساختارهای قضایی ،رسمی/قانونی؛ ناتوانی در اصالح بیعدالتی نظاممند ،تبعیض یا نقض حقوق
بشر ناشی از نبود سازوکارهایی برای طر خاطی

فراگیری روش

سازوکار مسلط در بیشتر کشورها؛ برای نمونه ،در بیشتر کشورهای آفریقایی
قوه قضائیه نقش اول را در حلوفصل مناقشات انتخاباتی بهعهده دارد

بهدلیل نارضایتی از عملکرد نظامهای رسمی حلوفصل مناقشات انتخاباتی ،بهکارگیری سازوکار
غیررسمی در کشورهای مختلف درحال گسترش است .ایاالت متحده آمریکا و قاره آفریقا ،ازجمله
مواردی هستند که استفاده از این سازوکارها را در دستورکار خود قرار دادهاند.

کارویژهها

رسیدگی و مدیریت مناقشه که ل،وماً هم منجر به حلوفصل آ) نمیشود.

میانجیگری؛ گفتوگو و م اکره؛ مصالحه/سازش؛ داوری

من ع :یافتههای وشوها حا ر
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 .3روش پژوهش
ماایته ،بهینوان یک روش وشوها یلمی ،ابزاری برای ارزیابی نظاحمند الگوهای شد اهت و تفداوت
و درو تنوع است (یلیحتینی و همکاران )108 :1396 ،در وشوها حا ر بهمنظور ت یدین متدئل
وشوها ،یعنی شناسایی سدازوکارهای حد وفصد مناقشدات انتخابداتی ،از روش ماایتدهای بهدرب
گرفتهایس سنت و راه رد ماایته در این وشوها ،بهترتیب ،کیفی و موردمحدور بدا  Nکوچدک خواهدد
بددود در ایددن بررسددی ماایتددهای ،مناقشددات انتخابدداتی کنیددا  ،2017افغانتددتان  ،2009و ایددران
 2009/1388بهینوان موارد تحلی یا واحدهای مشاهدب ،مناقش انتخاباتی بهینوان واحد تحلید  ،و
سازوکارهای مناقش انتخاباتی بهینوان متغیر ایلی درنظر گرفتده شددباندد دلید انتخداب ایدن سده
کشور ،ش اهتهایی است که با یکدیگر دارند؛ برای نمونه ،هرسه بدهلحداظ ماهیدت نظداح سیاسدی،
دموکراسیهای درحالگذارند و هر سه یک مناقشه انتخاباتی (ریاسدتجمهدوری) را در یدک فایدل
زمانی تاری ا نزدیکبههس ت،ربه کردباند که در یک مورد ،فرایند ح وفص آن زمانبر بدودب و در یدک
مورد دیگر ،همچنان ح نشدب باقی ماندب است
در ان،اح وشوها ماایتهای حا ر ،وشوهشگران ،فرایند زیر را در منابع گوناگون و برواید
ت،رب وشوها خود یافتهاند که تو یح آن در ادامه آمدب است
جدول شماره  .)3تجزتی پژوهش مقایسهتی رر پژوهش حاضر

اج،ای پژوهش مقایسهای
واحد تحلیل
سطح واحد تحلیل
تعداد واحد تحلیل
رویکرد مقایسهای
راهبردی مقایسهای
هد مقایسه
نوع پژوهش :مقایسهای تولیدشده
(توصیف مقایسهای توصیف مقایسهای
عمی تحلیل مقایسهای ع لّی)

شاخصهای موردنظر
اج،ای پژوهش حاضر
کنیا ( ،)2017افغانستا) ( ،)2009ایرا)
حلوفصل مناقشۀ انتخاباتی ریاستجمهوری
()2009/1388
مقایسۀ کشورهای کنیا ،افغانستا) ،و ایرا)
کال) بیناکشور ی
سه مورد
 Nکوچک
مقایسۀ سه مورد انتخابی
موردمحور
توصیف عمی
کیفی
ارائۀ دستهبندی یا گونهشناسیای از
سازوکارهای بهکارگرفتهشده برای حلوفصل گونهشناسی سازوکارهای بهکارگرفتهشده
مناقشات انتخاباتی در موارد سهگانه
توصیف مقایسهای عمی

مقایسۀ عمی سه مناقشۀ انتخاباتی کنیا،
افغانستا) ،و ایرا)

من ع :یافتههای وشوها حا ر
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 .4یافتههای پژوهش
یافتههای وشوها در سه بخا ارائه شددب اسدت در بخدا نختدت ،و یشگدیهدای کشدورهای
موردمطالعه ،برواید معیارهدای ودشوها تویدیع شددب اسدت در بخدا دوح ،سدازوکارهای
ح وفص مناقشه در سه کشور موردمطالعه بهتفکیک بیان شدباند ،و در بخا سدوح ،تفداوت و
ش اهت کشورهای موردمطالعه بروای معیارهای وشوها تشریح شدب است
 .4-1مقایسۀ ویژگیهای کشورهای موردمطالعه

و یشگیهای کشورهای موردمطالعه بروای معیارهای وشوها در جددول شدمارب ( )4تویدیع و
ماایته شدباند:
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جدول شماره  .)4مقایسۀ ویژگیهای 1کاررهای مرررمطالعه
ویژگیها
کشورها

نظام انتخاباتی

مناقشات انتخاباتی
ریاستجمهوری
تجربهشده

نظام و سازوکارهای حلوفصل مناقشات پیشبینیشده در قانو) اساسی

سازوکارهای حلوفصل مناقشات انتخاباتی پیشبینیشده در قوانین
انتخاباتی

کنیا

دارای چارچو کامل انتخاباتی که
امکا) ادارة انتخاباتی دموکراتیک
را فراهم کرده است.

انتخابات
ریاستجمهوری در
سالهای2007؛ 2013؛
2017

دادگاه ،قوه قضائیه ،دادگاه عالی و دیوا) عالی که دیوا) عالی به مناقشات پس از انتخابات
ریاستجمهوری رسیدگی میکند .همچنین ،نویسندگا) قانو) اساسی ،دیوا) عالی را تنها نهاد
مرج برای رسیدگی به مناقشات و اعالم رسمی و نهایی نتایج انتخابات میدانند .اف،و)براین ،در
مراحل بحرانی پس از انتخابات نی ،دیوا) عالی ،مناقشات بهوجودآمده را حلوفصل میکند.

رویهمرفته دو نوع سازوکار برای حلوفصل مناقشات انتخاباتی در
قوانین انتخاباتی کنیا تعریف شده است که عبارتند از :سازوکارهای
قضایی مانند دادگاهها و ...و سازوکارهای غیرقضایی مانند شورای ملی
صلح و....

افغانستا)

برای انتخا نمایندگا) پارلما) و
رئیسجمهور ،بهترتیب ،نظام
انتخاباتی تکرأی انتقالناپ یر
و نظام انتخاباتی دومرحلهای
بهکار گرفته میشود

انتخابات
ریاستجمهوری در
سالهای 2009؛ 2014

کمیسیو) شکایت انتخاباتی ،مسئول رسیدگی به چالشها و شکایتهای مربوط به فرایند
انتخابات است .رئیسجمهور افغانستا) ،برپایۀ اختیارات واگ ارشده در ماده  156قانو) اساسی ،در
سال  1383کمیسیو) مستقل انتخاباتی را بهعنوا) یک سازوکار رسمی و نهادی برای اداره و
نظارت بر هر نوع انتخابات تشکیل داد .این کمیسیو) ،مسئول اجرا و نظارت است؛ بهگونهای که
اعالم نتایج و دستور بازشماری رأیها با کمیسیو) مستقل انتخاباتی و رسیدگی به شکایتها با
کمیسیو) شکایتهای انتخاباتی است.

ایرا)

نظام انتخاباتی ایرا) در نظامهای
اکثریتی یک سطحی جای می-
گیرد .در نظامهای اکثریتی که در
برابر نظام تناسبی است ،معموالً از
هر حوزه انتخابیه فقط یک نفر
انتخا میشود(عالیپور:1394 ،
)69

انتخابات
ریاستجمهوری 1388

برپایۀ اصل  99قانو) اساسی ایرا) ،شورای نگهبا) ،نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری را
بهعهده دارد .نظارت مطرحشده در اصل  99قانو) اساسی ،استصوابی است و شامل تمام مراحل
اجرایی انتخابات ،ازجمله تأیید و رد صالحیت نام،دهای انتخاباتی میشود .برپایۀ اصل 110
قانو) اساسی ،رهبری برای حلوفصل مناقشۀ انتخاباتی وارد عمل میشود (قانو) اساسی
جمهوری اسالمی ایرا).)1388 ،

قانو) انتخابات در افغانستا) میگوید ،انتخابات در این کشور توسط دو
نهاد اصلی انتخابات انجام میشود:
 .1کمیسیو) مستقل انتخاباتی؛
 .2کمیسیو) شکایتهای انتخاباتی بهعنوا) سازوکار رسمی و نهادی
(دعدلیی وزارت .)1392 ،کمیسیو) شکایتهای انتخاباتی ،یک نهاد
موقتی ویژه بود که نخستینبار در قانو) انتخابات سال  2005بهوجود
آمد .این کمیسیو) ،بهطوررسمی در  24آوریل  2009پایهگ اری شد.
اف،و)براین ،بازیگرا) غیررسمی دیگری مانند انجمن انتخابات آزاد و
عادالنۀ افغانستا) و رسانهها نی ،دراینراستا فعالیت میکنند.
در آخرین اصالحات قانو) انتخابات ریاستجمهوری ایرا) ،بیا) شده
است که شورای نگهبا) قانو) اساسی نظارت بر انتخابات مجلس
خبرگا) رهبری ،ریاستجمهوری ،مجلس شورای اسالمی و مراجعه به
آرای عمومی و همهپرسی را بهعهده دارد .همچنین ،براساس ماده 78
از فصل هفتم قانو) انتخابات ایرا) ،اعالم نتایج رسیدگی به
شکایتهای انتخابات ریاستجمهوری از اختیارات شورای نگهبا)
است.

من ع( :یافتههای وشوها حا ر)
1. Comparison Profiles
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 .4-2سازوکارهای حلوفصل مناقشۀ انتخاباتی در سه کشور موردمطالعه
 .4- 2-1مناقشۀ انتخاباتی کنیا 2017

بروای د قددانون اساسددی س دال  2010کنیددا ،قددانون انتخابددات بیشددتر بددر انتخابددات وارلمددانی و
ریاستجمهوری و محلی 1متمرکز است این قانون ،جایگزین قانون انتخاباتی ویشدین ازجملده
ریاستجمهوری ،وارلمان ،و شوراها در قانون اساسی  ،1969قانون م،ل ملدی و انتخابدات
ریاستجمهوری و نیز ای هفتس و م،ازات اقدامات دولت محلی در مدادب  265شددب اسدت
(موسیال و همکاران )40 :2013 ،کنیا ،اسناد بینالمللی بتیاری را در راستای ریایدت قدوانین
انتخاباتی و هماهنگسازی این معاهدات با قانون اساسی خود امضا کردب است بیشدتر قدوانین
انتخاباتی در قانون اساسی مصوب  2010و قانون انتخاباتی  2011تنظدیس شددباندد ایدالحی
سال  ،2017آخرین ایالحی مربو به این حوزب بدودب اسدت قدانون کمیتدیون محددودبها و

انتخابات 2مصوب  ، 2011قانون احزاب سیاسی  ،2011قانون نظس یمومی ،آخدرین ایدالحیه

سال  ،2014و برخی قوانین دیگر ،بخشی از این قوانین بهشمار میآیند (بنیداد کدارتر:2018 ،3
 )13کنیدا ،دارای چدارچوب کامد و جدامع انتخابدداتی اسدت کده امکدان برگدزاری انتخابدداتی
دموکراتیک را فراهس میکند بااینحال ،وجود قوانین و دوربهای انتخاباتی ورشدمار و گونداگون،

س ب ای،اد نویی شکاپ و ناسازگاری در چارچوب انتخابداتی شددب و اهمیدت حد قدانونی و
سریع شکایتها را تاویت کردب است (بنیاد کارتر )13 :2018 ،برگزاری انتخابدات یمدومی و
انتخابات ریاستجمهوری ،بهویشب از زمان برقراری نظداح چنددحزبی در سدال ،1991-1992
مشک ساز بودب است تا ویا از سالهای  1964و  ،1992انتخابات چندحزبی تنها دو بار در
سالهای  1966و  1969ان،اح شد هیچ انتخابات ریاستجمهوریای در آن دورب ان،اح نشد؛
زیرا رئی جمهور وقت (جوموکنیاتا) از سال  ،1969کشور را به کشوری تکحزبی ت دی کدردب
بود و خودش رئی جمهور بود (موسیال و همکاران)37-38 :2013 ،
مناقشات انتخاباتی در کنیا ،در چارچوب چهدار نهداد قدانون اساسدی ،قدانون انتخابدات،

1. County
)2. Electoral and Boundaries Commission (EBC
3. Carter Center
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کمیتیون متتا انتخابات و حوزب های انتخابیه ،و محکم مناقشات احزاب سیاسدی 1واکداوی
و بررسی میشود در قانون اساسدی کنیدا ،چدارچوبی بدرای حد وفصد مناقشدات انتخابداتی
وایهگذاری شدب است (کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهدای انتخابیده )2 :2013 ،2برخدی
تغییرات دیرهنگاح در چارچوب قانونی که در واوتین لحظهها ا افه شدباند ،بدرخالپ بهتدرین
روشهای بینالمللی ،قدرت کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیه را تضدعیع کدردب
و بهنظر میرسد که بهنفع حزب حاکس بودباند (بهینوان نمونه ،به معاون ارشد کمیتیون متتا
انتخابات و حوزبهای انتخابیه اجازب میدهد کده در غیداب رئدی ایدن کمیتدیون ،وظدایفا را
ان،اح دهد یا کاها تعداد جلتههای ایدن کمیتدیون از ودن جلتده بده سده جلتده ،یدا اینکده
تصمیسگیری تنها با یک رأی از دو رأی ایضای کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیده
نیز امکانوذیر است) این اقدامات و ویامدهای منفدی آنهدا نیدز لدزوح ای،داد شدفافیت و ارائد
مشاوربهای یمومی در مورد ایالحات برای ای،اد یدک روندد قطعدی و قابد ایتمداد را نشدان
میدهند (بنیاد کارتر)13 :2018 ،
کمیتیون انتخاباتی کنیا ،3بهمنظور کاها کنترل دولتهدا و به دود فرایندد انتخابدات تأسدی
شد ،اما نتوانتت این وظیفه را بهخوبی ان،اح دهد قانون اساسی ملی کنیا ،کمیتیونی را ای،اد کدرد و
برای آن اختیارات و متئولیتهایی را درنظر گرفت حتی آندسدته از کمیتدیونهای انتخابداتی کده از
زمان استاالل این کشور بهطور دائمی حضور داشتهاند نیز تا مددتها بدرای مدردح ناشدناخته بودندد
سایر کمیتیونهای انتخاباتی کنیا در سال  1991ای،اد شدند تا کشور را برای انتخابات یمومی سدال
 1992آمادب کنند و بر انتخابات نظارت داشته باشند استاالل کمیتیون انتخاباتی کنیدا در انتخابدات
سال  1992این کشور بهآزمون گذاشته شد گروب ناظران مشتروالمنافع گزارش دادباندد کده یملکدرد
این کمیتیون در مدیریت فرایند انتخابات ،استاندارد بودب ،اما در نحوۀ انتخاب ایضدا کده بدر اجدرای
وظایفا تأثیرگذار بود ،استااللی نداشت ارزیابیها حاکی از این بدود کده فرایندد اجدرای انتخابدات
یمومی سال  ،2002در نتی ،ایالحات و از انتخاباتهدای سدال  1992و  ،1997به دود یافتده

است (کوگه)42-43 :2017 ،4

)1. Political Parties Dispute Tribunal (PPDT
)2. Independent Electoral and Boundaries Commission(IEBC
)3. Electoral Commission of Kenya (ECK
4. Koge
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برایناساس ،انتخابات در کنیا توسط یک ساختار چهارالیه ادارب میشدود کده الیدههای آن

ی ارتاند از :کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیده در ندایروبی 290 ،1دفتدر حدوزۀ

انتخابی انتخاباتی 47 ،2دفتر شهرستان ،3و  40/883حوزۀ رأیگیری( 4بنیاد کارتر ب:2018 ،
 )19مادب ()3( 163الع) ،ط و مادب  ،140دیوان یالی 5را متدئول رسدیدگی بده ورونددبهدای
مربو به مناقشات انتخابات ریاستجمهوری میداند بروای قدانون اساسدی مصدوب ،1969
دادگاب یالی ،6از یالحیت تعیین و رسیدگی به دادخواسدتهای انتخابداتی ریاسدتجمهدوری
برخوردار است (موسیال و همکاران )45 :2013 ،قانون اساسی کنیا ،مصدوب  ،2010قدوانین
انتخاباتی ،اهداپ حزبی ،و نیز ایول ای،داد نهادهدای معت در و کارآمدد بدرای حد مناقشدات
انتخاباتی را ارائه میکند وظیف ق انونی ح مناقشات انتخاباتی در هر نهاد مرت ط با انتخابدات،
با توجه به کارکرد آن ،متفاوت است :احزاب سیاسی (سازوکار داخلی بدهیندوان قدانون تشدکی
احزاب) ،ناحنویتی در احزاب سیاسی ،محکم مناقشات احدزاب سیاسدی ،کمیتدیون متدتا
انتخابات و حوزبهای انتخابیه؛ دادگاب یالی (انتخاب شهرستان ،فرماندار ،م،ل سنا ،م،ل
ملی ،و اجرای حاوق سیاسی)؛ دادگاب دادگتتری (انتخابات نمایندۀ شهرسدتان) و دیدوانیدالی
(انتخابات ریاستجمهوری) است (موسیال و همکاران)191 :2013 ،
برخی از مناقشات ،و از ایالح نتای انتخابات ای،داد مدیشدوند بدهلحداظ چدارچوب
سازمانی برای ح این مناقشات ،نهادهای زیر باید وارد یم شوند 1 :دیوان یالی؛  2دادگداب
یالی؛  3دادگداب دادگتدتری( 7موسدیال و همکداران )164 :2013 ،مدادب  )1( 87وارلمدان را

موظع میکند تا قوانینی را برای ای،اد سازوکارهایی در راستای ح وفصد زمداندار مناقشدات
انتخاباتی ای،اد کند مادۀ  )2()4( 88مدیگویدد ،کمیتدیون متدتا انتخابدات و حدوزبهدای
انتخابیه ،متئول ح وفص مناقشات انتخابداتی (بدهجدز درخواسدتها و مناقشدات انتخابداتی
مربو به ایالح نتای انتخابات) است کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابی وابتدته
1. IEBC in Nairobi
2. Constituency Election Offices
3. County Offices
4. Polling Stations
5. Supreme Court
6. High Court
7. Magistrates

سارا پورشیخعلی و همکاران /مقایسه سازوکاره ای حلوفصل مناقشات انتخاباتی ر یاستجمهوری در...

26

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 7-48

به اتحادی ارووایی در جمهوری کنیا ،کمیتهای را بدرای مددیریت مناقشدات ای،داد کدردب اسدت
(کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیه)2-3 :2013 ،
قوانین کنیا در راستای ح وفص مناقشات ،ویچیدب بودب و دربردارندۀ نهادهای ح وفص

چندگانهای 1است که گاهی با یکدیگر هسووشانی دارند یا یالحیت الزح را بدرای رسدیدگی بده
متائ ندارند با وجود اینکه دادگابها ،وروندبهای انتخاباتی را در اولویت قدرار دادب و بتدیاری
از اختالپها را سروقت رسیدگی و ح وفص میکنند ،فادان یک فرایند ت،دیددنظر بدههمدراب
ربالع ،های کوتابمدت برای ح مناقشات ویا از انتخابات و یدح تضدمین رابح هدای
مبثر و بهموقع ،احتاس میشود این مشک  ،بدهویدشب در فرایندد انتخابدات ماددماتی حزبدی،
ناحنویتی نامزدها ،و ث تناح آنها خود را نشان میدهد (بنیاد کارتر)8 :2018 ،
درواقع ،دو نوع سازوکار برای ح وفص مناقشات انتخاباتی در کنیا تعریدع شددب اسدت
که ی ارتاند از :روشهای قضایی و غیرقضایی سازوکارهای غیرقضایی 2دربرگیرنددۀ مفدادی
هتتند که از سدوی کمیتدیونهای انتخابداتی بدرای گروبهدای سیاسدی تددارو دیددب شددب تدا
شایتتگی فردی را که قصد دارد بهینوان رأیدهندب ث تنداح کندد ،بدهچدالا بکشدد در فرایندد
ث تناح رأیدهندب ،یک فرح چالشی توسط ماامات کمیتیون در مرکز ث تناح ارائه میشود ایدن
فرح بایث میشود که فرد دارای شرایط ث تناح ،تأیید شدب و فردی کده دارای شدرایط نیتدت ،رد
یالحیت شود (کوگه)64 :2017 ،
در کنیا ،قوب قضائیه باید ودیا از شدروع روندد انتخابدات بده هرگونده مناقشد مربدو بده
انتخابات توجه کند و بررسی موشکافانه ،یدک جن د مهدس در سدازوکار حد وفصد مناقشدات
انتخاباتی بهشدمار مدیآیدد کده بایدد در موقعیت هدای مناسدب از آن اسدتفادب شدود (اودوتده و
موزوم ا )17 :2016 ،3ابتدا یالحیت قضایی دیوان یالی برای شدنیدن مناقشدات انتخابداتی،
تنها به انتخابات ریاستجمهوری محدود بود اینگونه تصور میشد کده دیدوی قضدایی تمداح
مناقشات انتخاباتی در دادگاب ت،دیدنظر وایان میوذیرد بروای این رویه ،بتدیاری از مناقشدات
انتخاباتی در دادگاب ت،دیدنظر بهوایان میرسد (اودوته و موزوم ا)143 :2016 ،

1. Multiple
2. Non- Judicial
3. Musumba Odote and
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سازمانهای جامع مدنی ،1ازجمله سدازوکارهای غیرقضدایی فعدال در حدوزۀ مناقشدات
انتخاباتی در کنیا هتتند و شورای ملی یلح ،2یکی از این سازمانها است؛ بهگونهای کده کدار
این شورا در کمک به ح وفص اختالپنظرهای بین احزاب سیاسی را نمیتوان نادیدب گرفدت؛
برای نمونه ،در مناقش انتخاباتی  ،2012ره در سدازمانهای جامعد مددنی بدا ره دران احدزاب
سیاسی دیدار کرد تا با آنها بر سر متائ مهس انتخاباتی ،که به من ع اختالپنظدر در انتخابدات
 2012ت دی شدب بودند ،توافو کند در فرایند این گفتوگو ،توافو شدد کده در دور دوح و سدوح
انتخابات  ،2012حزب کنگرۀ ملی دموکراتیک و حدزب جدیدد میهندی در راسدتای آراحسدازی
فضای یمدومی و توقدع هرگونده یملدی کده یدلح کشدور را بدهخطدر مدیانددازد ،بیانیدههای
انتخاباتیای را یادر و نشتتهای مط ویاتیای را برگزار کنند بروای برآوردهدای ان،احشددب،
اینگونه وادرمیانیها برای ح وفص مناقشات مهس بودب است (کوگه)66 :2017 ،
شورای ملی کلیتاهای کنیا ،3ناا مهس و چشمگیری در مدیریت تناهای بهوجودآمددب
و از انتخابات سال  2013داشته است بروای ارزیدابیهدا ،کلیتدای شدورای ملدی ،بدهینوان
شورای تماح کلیتاهای کنیا ،نادا بتدیار مهمدی دارد و حتدی در سدطوح منطادهای هدس کدار
میکند تصمیسگیری ها در این شورا در تماح سطوح ،از طریدو نشتدتهای ذینفعدان ایدلی
یورت میگیرد وظیف ایلی آن حفظ یلح کشور است این نشتتها به خنثیسازی مو دع
برخی از ره ران احزاب سیاسی کمک میکندد و بایدث مدیشدود ،طرفدداران و ویشدتازان آنهدا
آراما خود را بازیابند (کوگه)66 :2017 ،
قانون اساسی ،قانون انتخابات ،قانون کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیده ،و قدانون
احزاب سیاسی ،چارچوب قانونی ح مناقشات انتخاباتی در کنیا را مشخص کردباند همانگونه کده
گفته شد ،یالحیت رسیدگی به مناقشات انتخاباتی میدان دو نهداد تاتدیس شددب اسدت : :نختدت،
کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیه کده متدئول حد وفصد مناقشدات انتخابداتی
(برای نمونه ،ایتراوهای مربو به یدح یالحیت نامزدها) ویا از ایدالح نتدای اسدت دوح،
محکم مناقشات احزاب سیاسی که از اختیارات قانونی مربو به احزاب سیاسی در حوزبهدای

)1. Civil Society Organizations (CSOs
)2. National Peace Council (NPC
)3. National Council of Churches of Kenya (NCCK
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مربو به تصمیمات انتخاباتی برخوردارند (اودهیام و)83 :2016 ،1
انتخابات ریاستجمهوری کنیا ،روز سهشن ه 8 ،اوت  2017برگدزار شدد و در تداریخ 11
اوت ،رئی کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیه ،نتای انتخابات ریاستجمهدوری
را ایالح کرد اوهورکنیاتا با  8/203/290رأی ،بیشدتر میدزان رأیهدا را بهدسدت آورد (56/27
درید) ،درحالیکه نامزد رقی ا ،رایالاودینگا  6/762/224رأی بهدسدت آوردب بدود (44/74
درید) کنیاتا با اختالپ  1/441/066رأی ،بهینوان ویروز انتخابات معرفی شد تعداد زیدادی

از واجدددان شددرایط در انتخابددات رأی دادنددد ائدددتالپ ملددی یددالی ،2نتددای انتخابدددات
ریاستجمهوری را رد کرد و مدیی شد ،اودینگا برندۀ واقعی این انتخابات است و دولت را بده
دستکاری در انتخابات متهس کرد (نهداد مأموریدت نظدارت بدر انتخابدات وابتدته بده اتحادید
ارووایی )30 :2018 ،3سران،اح ،دیوان یالی ،نتای انتخابات ریاسدتجمهدوری هشدتس اوت
 2017را در اول سپتام ر ابطال کرد و کمیتیون انتخابات را متئول انتخابات غیرشفاپ در ایدن
کشور خواند (سایت تابناو)1 :1396 ،
دیوان یالی کنیا ،انتخابات ریاسدتجمهدوری  2017را بهسد ب رخدداد تخلعهدایی در
انتخابات باط کرد و دستور داد که این انتخابات ،بار دیگدر ظدرپ مددت شصدت روز برگدزار
شود این تصمیس ،موجب خشنودی طرپ بازندب شد ویاازاین نیز در آفریاا اتفاق افتدادب بدود
که انتخابات ،باط یا لغو شود ،ولی این نختتینبار (در ایدن قدارب) بدود کده اقدداح قضدایی در
مااب رئی جمهور متتار و در مخالفت با نتی ،ایالحشدۀ انتخابات موفو شددب بدود (سدایت
بیبیسی فارسی ،الع)1 :1396 ،
 .4- 2-2مناقشۀ انتخاباتی در افغانستان 2009

هرچند قانون اساسی افغانتتان ،بهطور رسمی بر معیارهای بدینالمللدی شدناختهشددب از «رأی
آزاد ،جهانشمول ،مخفی ،و متتایس» برای نهادهای انتخابی تأکید دارد ،همچنان در بتیاری از
ابعاد روند انتخابات دچار ناصها و کاستیهایی است که در قانون انتخابات به آن توجده شددب
است برای نختتین بار ،قانون اساسی حاکس بر نظرسن،ی ،توسط م،ل تصویب شددب اسدت
1. Odhiambo
)2. National Super Alliance(NAS
)3. European Union Election Observation Mission(EUEOM
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نه از راب حکس1؛ درنتی،ه ،کمیتیونرهای دو نهاد انتخاباتی ،یعندی کمیتدیون متدتا انتخابدات
افغانتتان و کمیتیون شکایتهای انتخاباتی دددمانندد گذشتهددد در یدک فرایندد مشداوربای بدا
اظهارنظر قوۀ ماننه و قوۀ قضائیه ددنهتنها توسط رئی جمهورددد منصدوب مدیشدود (بدارکزایی،
 )1 :2013قانون انتخابات میگوید ،انتخابات در افغانتتان توسط دو نهاد 2ایدلی انتخابدات

ان،اح میشود :کمیتیون متتا انتخابداتی 3و کمیتدیون شدکایتهای انتخابداتی 4کمیتدیون
متتا انتخاباتی بر فرایندد انتخابدات نظدارت مدیکندد و کمیتدیون شدکایتهای انتخابداتی،
شکایتها و چالاهایی را بررسی میکندد کده در فرایندد انتخابدات بدهوجدود مدیآیندد (نهداد
بینالمللی جمهوریخواب )8 :2009 ،5افزونبدر ایدن دو نهداد مهدس ،بدازیگران دیگدری مانندد

ان،من انتخابات آزاد و یادالنه برای افغانتتان ،6رسانهها ،و حتی برخدی گروبهدا و چهربهدای
سیاسی نیز در سدطوح مختلدع در روندد انتخابدات مشدارکت دارندد و بدر روندد و ویامددهای
انتخابات تأثیر میگذارند (اک ر و اک ر)5 :2011 ،
کمیتیون متتا انتخاباتی ،بهینوان یدک نهداد قدانونی متدئول اجدرا و نظدارت بدر تمداح
انتخابات افغانتتان ،ناا مهمی را در راه رد دتالب و بهکارگیری آن ایفا میکندد (بدارکزایی،
 )11 :2013این کمیتیون ،بداالترین نهداد انتخابداتی در افغانتدتان اسدت (نهداد بدینالمللدی
جمهوریخواب)8 :2009 ،
براساس مادۀ  7قانون انتخابات افغانتتان ،کمیتیون متتا انتخابات ،متئول مددیریت فرایندد
انتخابدات اسدت و تصددمیسها و قدوانین یادرشدددب از سدوی آن ،الزحاالجدرا اسددت همچندین ،ایددن
کمیتیون ،متئول ایالح تأیید نتای انتخابات و فرایندهای انتخاباتی و از رسیدگی بده شدکایتها از
سوی کمیتیون شکایتهای انتخاباتی است (نهاد بینالمللی جمهوریخواب)8 :2009 ،
همچنین ،قانون انتخابات افغانتتان به کمیتیون متتا انتخابات اجازب دادب است که بدهیندوان
نهاد مدیریت انتخابات کشور یم کند این کمیتیون ،از هر دو جزء مرکزی برای مدیریت یملیدات
 34ادارۀ استانی در سراسر کشور برخوردار است همچنین ،بهینوان انتخابکننددۀ ذینفدع ،از زمدان
1. Decree
2. Bodies
)3. Independent Electoral Commission(IEC
)4. Electoral Complaints Commission(ECC
5. The International Republic Institute
)6. The Free and Fair Election Forum of Afghanistan(FEFA
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ث تناح رأیدهندگان و انتاال نتای  ،اطمینان ،ث ات ،و انصاپ در روند انتخابات را تضمین مدیکندد
روند انتصاب و کاها ایت ار برخی از کارکنان ،به کاها ایت ار دروشدب از این نهداد بدهیندوان یدک
ک کمک کردب است (جانتون و اوهرن)11-12 :2016 ،1

افزونبراین ،کمیتیون شکایتهای انتخاباتی در افغانتتان ،که براسداس مدادۀ  25قدانون

انتخاباتی ای،اد شدب است ،نهاد موقتی 2است که  30روز و از تأیید نتای انتخابات ،تعطید

میشود همچنین ،این کمیتیون ،نهاد متتالی است که تماح چالاها و شکایتهای مرت ط با
فرایند انتخابات در افغانتتان را بررسی میکند (نهاد بینالمللی جمهوریخواب)9 :2009 ،
سازمانهای جامع مدنی مرت ط با انتخابدات در افغانتدتان مدیتوانندد از طریدو افدزایا
رفتارهددای آشددتیجویان د م تنددیبددر جامعدده و همچنددین ،مأموریتهددای نظددارتی ،از تشدددید
خشونتهای انتخاباتی در این کشور بکاهند چشدساندداز جامعد مددنی در افغانتدتان برواید
اقدامات آشتیجویان موفایتآمیز گذشته ،بهینوان ابزار تضمین مشروییت در همراهی با مدردح
محلی ،فهس بهتری از زمینه ح وفص تعار ات محلی از طریدو سدازوکارهای غیررسدمی در
این کشور بهدست میدهد (جانتدون و اوهدرن )14 :2016 ،شد ک انتخابدات جامعد مددنی
افغانتددتان ،3ائتالف دی از بددیا از  140سددازمان جامع د مدددنی اسددت کدده بددهینددوان سددردمدار
فعالیتهای مربو به ای،اد یلح و گتترش مشدارکت زندان در سیاسدت ظهدور کدردب اسدت
همچنین ،سازمانهایی مانند م،مع انتخابات آزاد و یادالن افغانتتان و بنیاد انتخابات شدفاپ
افغانتتان ،4ناا بنیادینی در ان،اح اقدامات نظارتی داخلی بر انتخابات داشتهاندد (بدهویدشب در
مناطای که دسترسی ناظران بینالمللی کمتر بدودب اسدت) آنهدا تویدیههدایی را بدرای به دود
یملکرد کمیتیون متتا انتخابات در راستای کمک به تاویدت ایت دار فرایندد انتخابدات ارائده
کردباند (جانتون و اوهرن)14 :2016 ،
کمیتیون متتا حاوق بشر افغانتتان و یومانا (هیئت معاونت مل متحد در افغانتدتان)
بهطور مشترو در راستای ارزیابی سطح احتدراح ماامدات متدئول و دسدتانددرکاران یمددب بده
حاوق سیاسدی و حمایدت آنهدا از ایدن حادوق و ارائد ویشدنهادهایی بدهمنظور ای،داد محدیط
1. Johnson and OʼHearn
2. Temporary
)3. Afghanistan Civil Society Elections Network (ACSEM
)4. Transparent Elections Foundation of Afghanistan (TEFA
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متایدی برای برگزاری انتخابات آزاد و یادالنه ،تدالش مدیکنندد ایدن دو نهداد در طدول دورۀ
نامزدی و ایتراوها و در دورۀ ویکارهای انتخاباتی و رأیدهی و شمارش آرا ،بهمنظدور ریایدت
سه ای (یدح اریاب ،بیطرفی و یدح ت عیض) ،و چهار حو انتانی (آزادی بیان ،دسترسی بده
حوزب هدای انتخابداتی بدا هددپ نظدارت ،برگدزاری اجتمداعهدا و ان،مدنهدای یدلحآمیدز ،و
گردهماییها) بر فعالیتهدای انتخابداتی نظدارت مدیکنندد (هیئدت معاوندت ملد متحدد در
افغانتتان (یوناما))4 :2009 ،
انتخابات ریاستجمهوری  2009افغانتتان ،نختتین انتخابات ود

از سداو طال دان

بود که به یک مناقش انتخاباتی خدتس شدد کمیتدیون متدتا انتخابدات افغانتدتان ،سدازوکار
رسمی/نهادیای بود که در فرایند ح وفص این درگیری ،فعال بود و نظارت بر ادارۀ انتخابدات
را خودش وذیرفت و سازمان مل  ،ناا وشتی انی را بهیهدب گرفت
اتهاحهای جدیای م نیبر بیطرپ ن دودن کمیتدیون متدتا انتخابدات در سدال 2009
مطرح شد و این مو وع به یک باور یمومی ت دی شدب است؛ بهویشب و از ارائه گدزارشهدای
مربو به تالب گتتردۀ انتخاباتی کده توسدط کارمنددان کمیتدیون متدتا انتخابدات یمدومی
منتشر شد در انتخابات  20اوت  ،2009کمیتیون متتا انتخابات تالش کرد تا بهطور منظس
با افراد ذینفع ارت ا برقرار کند این کمیتیون ،نشتتهای خ ری منظس و دیدارهای گوناگونی
را با نامزدهای انتخاباتی و ناظران بینالمللی برگزار کرد (دموکراسی اینترنشنال)13 :2010 ،
انتخابات ریاستجمهوری  20اوت  ،2009با ادیدای معت در ن دودن کمیتدیون متدتا
انتخابات که کمیتیونرهای آن از سوی حزب سیاسی نزدیک بده کرر ای انتخداب شددب بودندد،
دچار بحران شد کمیتیون شکایتهای انتخابداتی منصدوبشددب از سدوی سدازمان ملد کده
شکایتها و یالحیت نامزدها را بررسی میکرد ،نت ت به کمیتیون متتا انتخابدات ،ایت دار
بیشتری داشت؛ زیرا قانون انتخاباتی سال  2005چندین مادرر داشدته بدود کده سده یضدو ایدن
کمیتیون ،باید دارای ملیت خارجی باشدند و از سدوی رئدی هیئدت معاوندت ملد متحدد در
افغانتتان منصوب شوند (کتدزمن )20 :2015 ،1کمیتدیون شدکایتهای انتخابداتی ،بدهویشب
گرنرردکیرر  ،2رئددی ایددن کمیتددیون (سدده کمیتددیونر از وددن کمیتددیونر آن ،دارای ملیددت
غیرافغانتتانی بودند) ناا مهمی را در فرایند رسیدگی به شکایتهای انتخابداتی ایفدا کردندد و
1. Katzma
2. Grand Kippen
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موردتأیید بینالمللی قرار گرفتند ،اما بتدیاری از افغانهدا ،بدا تأثیرودذیری از فضدای رسدانهای
موجود ،بهشدت از آن انتااد کردند در ود

دعع کمیتدیون متدتا انتخابدات و کمیتدیون

شکایتهای انتخاباتی ،این واقعیت نهفته است که این نهادها و از انتخابات 2004-2005
بهگونهای نظاحمند ای،اد نشدند در کشوری که سطح سواد بتیار وایین و فتاد گتدتردب اسدت،
یشک گیری این نوع نهادها یکش ه اتفاق نمیافتد برواید شدواهد ود از انتخابدات ،2009
 1/555نفر به اتهاح تالب ،در فهرست سیاب قدرار گرفتندد؛ ازایدنرو ،بددون ای،داد سداختارهای
وایدار و ظرفیتهای ساختاری و فنی در نهادهای انتخاباتی ،ایتماد به آنها بهطور کام از بین
خواهد رفت (اک ر و اک ر)7-8 :2011 ،
 .4- 2-3مناقشۀ انتخاباتی در ایران ()2009/1388

نظاح جمهوری اسدالمی ایدران ود از انادالب (از سدال  1358تدا  )1388دب دورب انتخابدات
ریاستجمهوری برگزار کردب است «تصمیسگیری دربارۀ چگونگی اجرا ،نظدارت ،و مددیریت
انتخابات در نظاح جمهوری اسالمی ،و از قانون اساسی ،در ودن سدطح ان،داح میشدود :در
سطح سیاستگذاری کالن توسط مااح ره ری و از مشورت بدا م،مدع تشدخیص مصدلحت
نظاح ،در سطح قانونگذاری توسط م،ل شورای اسالمی ،در سطح اجرا توسط وزارت کشدور
و هیئتهای اجرایی ،در سطح نظارت توسط شورای نگه دان و هیئتهدای نظدارت ،در سدطح
داوری و ح وفص اختالپها توسط دادگابها یا قوب قضائیه یا در قالب احکاح حکومتی توسدط
مااح ره ری» (قیصری و همکاران)18-19 :1394 ،
«ازاینرو ،در مدیریت انتخابات ایدران ،وزارت کشدور بدهیندوان نهداد اجرایدی و شدورای
نگه ان بهینوان نهاد نظارتی ،با همکداری هدس ،فرایندد برگدزاری انتخابدات را بدهیهددب دارندد
بااینحال ،به دلی حتاسیت امر نظارت در انتخابات ،یدالحیت نظدارتی شدورای نگه دان در
قانون اساسی مذکور شدب که از جایگاب استوارتری بهدلی برتدری جایگداب وا دع یدالحیت آن
نت ت به قوانین یادی که تعیینکنندۀ یالحیت اجرایی وزارت کشور اسدت ،برخدوردار اسدت»
(قیصری و همکاران)19 :1394 ،
دهمین دورۀ انتخابات ریاستجمهوری ایران در روز جمعه 22 ،خرداد  12 /1388ژوئن
محموداحمردینرااد ،بدا بدیا از 24

 2009برگزار شد و براساس ایالح رسمی وزارت کشور،
میلیون رأی ( 63درید) با اختالپ رأی زیادی نت ت به میرحسی موسوی (بیا از 13میلیدون

33

سارا پورشیخعلی و همکاران /مقایسه سازوکارهای حلوفصل مناقشات انتخاباتی ر یاستجمهوری در...

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 7-48

ژپوهشناهم علوم سیاسی

رأی) به ویروزی رسید این نتی،ه با ایتراو گتتردۀ نامزدهای دیگر و یدبای از مدردح روبدهرو
شد و حتی برخی ،درستی انتخابات را زیر سبال بردند؛ بهگوندهای کده در رسدانههای داخلدی و
خارجی ،بازتاب گتتردبای یافت و این انتخابات ناط یطفی در تاریخ جمهوری اسالمی ایران
تلای شد (ماهروئیان)10 :1389 ،
در وی این رخدادها ،شورای نگه ان 10 ،درید از رأیها را بازشماری و در وایدان ،نتی،د
انتخابات را تأیید کرد میرحتین موسوی و مهدیکروبی ،دو نامزد بازندب ،رأی نهدایی شدورای
نگه ان را نپذیرفتند و ازاین رو ،تظاهرات خیابانی در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران بدهوقدوع

ویوست (یالس)53 :2011 ،1

یکی از سازوکارهای درگیر در ح وفص مناقشه انتخاباتی  2009/1388ایدران ،ره دری
این کشور بودب است بهطورکلی میتوان گفت ،ورود آیتاللده خامندهای بده رویدداد انتخابدات
 ،1388به ویا از ناط زمانی موردنظر وشوها حا در ،یعندی ود از ایدالح نتدای  ،مربدو
میشود اسکندری و همکاران ( )1395م،موع  30متن سخنرانی آیتالله خامندهای را کده در
فایل زمانی  1388/1/1تدا وایدان بهمدن  ،1388ایدراد شددب اسدت ،تحلید گفتمدانی کدردب و
دریافتهاند که هم این سخنرانیها ،دربردارندۀ داللتهای آشکاری بدر ورود ره دری ایدران بده
رویداد انتخاباتی  1388و متائ مربو به آن هتتند آنها این سدخنان را بده سده دورۀ زمدانی
ویا ،هنگاح ،و و از انتخابات تاتیسبندی کردباند (اسکندری وهمکاران)14 :1395 ،
ورود ره ری به رویدادهای انتخاباتی در گتترۀ ملی (مانند ریاستجمهوری) را میتوان برواید
ای یکصدودهس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایدران ت یدین کدرد براسداس ایدن اید « ،تعیدین
سیاستهای کلی نظاح جمهوری اسالمی ایران و از مشورت با م،مع تشدخیص مصدلحت نظداح
(بند  ،)1نظارت بر حتن اجرای سیاستهای کلی نظاح (بندد ،)2نصدب و یدزل و ق دول اسدتعفای:
الددع) فاهددای شددورای نگه ددان (بنددد ،)6بددهینددوان نهدداد نظددارتی انتخابدداتی و امضددای حکددس
ریاستجمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید ،باید ق د از انتخابدات بده تأییدد
شورای نگه ان و در دورۀ اول به تأیید ره ری برسد (بند  ،»)9بخشی از وظدایع و اختیداراتی (مدرت ط
بدا انتخابددات) هتدتند کدده بدرای ره ددری تعیددین شددباند (سددایت شدورای نگه ددان )1391 ،بددهنظر
نویتندگان وشوها حا ر ،این بخا از وظایع میتوانند ورود ره ری به رویدادهای انتخابداتی (در
1. Alem

سارا پورشیخعلی و همکاران /مقایسه سازوکاره ای حلوفصل مناقشات انتخاباتی ر یاستجمهوری در...

34

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 7-48

سه بازۀ زمانی ویا ،هنگاح و و از انتخابات) ،بهویشب انتخابات ریاستجمهوری را ت یدین کنندد در
وشوهشی که مبست وشوهشیدفرهنگی اناالب اسالمی در سال  1397منتشر کدرد ،جزئیدات کامد
دیدار نمایندگان نامزدهای بازندب و برندب و نیز متئوالن دو نهداد انتخابداتی شدورای نگه دان و وزارت
کشور با ره دری در تداریخ  26خدرداد  1388تشدریح شددب اسدت بررسدی جزئیدات ایدن دیددار و
گفتوگوهای ان،احشدب بین طرپها ،نشان میدهد که آیدتاللده خامندهای سدعی داشدته نامزدهدای
بازندۀ معترو را متااید کند که تنها رابح مناقشه ،رجوع به سازوکارهایی است که قدانون مشدخص
کردب است (غفاری )1397 ،جزئیات این نشتت ،بهلحاظ چگونگی ورود سازوکار ره دری بده ایدن
مناقشه ،اهمیت دارد دهقانی و ملکوتیان ،برگزاری این جلته را اینگونه توییع کردباندد« :از دیگدر
ابتکارات مااح معظس ره ری ،بدهحضدور ودذیرفتن ایضدای سدتادهای نامزدهدای انتخابداتی اسدت»
(دهاانی و ملکوتیان)132 :1394 ،
همچنین ،دربارۀ ورود سازوکار م،مع تشدخیص مصدلحت نظداح بده مناقشد انتخابداتی
 1388میتوان به نام هاشمیرفسنجانی ،رئی م،مع ،به آیدتاللده خامندهای (در تداریخ 19
خرداد  )1388اشارب کرد هاشمی در این نامه به تخلعهای محمود احمدینشاد ،ندامزد برنددب
در ویکارهای انتخاباتی اشارب میکند و از ره ری ایران میخواهد ،برای آنچه وی «ح مشدک »
میخواند ،وارد یم شود (هاشمی رفتن،انی1388 ،الدع )1 :دومدین ورود جددی هاشدمی
رفتن،انی در ناا رئی م،مع تشخیص مصدلت نظداح ،بدهیندوان یدک سدازوکار نهدادی در
ح وفص آنچه بروای قانون اساسی مصوب « ،1368معضالت نظاح» خوانددب شددب اسدت ،را
میتوان با استناد به خط وی در نماز جمعد  26تیدر  1388تو دیح داد وی در ایدن خط ده،
ویشنهادهایی را برای ح وفص مناقش انتخاباتی موردبحث طرح میکند (هاشمی رفتدن،انی،
1388ب )1 :معتر ان بده نتدای انتخابدات و شخصدیتها و جنداحهدای سیاسدی ،در برابدر
ویشنهادهای هاشمی رفتن،انی ،واکناهای گوناگونی داشتند؛ برای نمونه ،برخی جریانهدای
سیاسی که ایتراو به نتای انتخابات را قانونی میدانتتند ،از ویشنهادهای هاشمی رفتدن،انی
اسدتا ال کردنددد محمردارراتمی ،اسدتفادب از سددازوکار م،مدع تشددخیص مصدلحت نظدداح را
«حداق هایی» دانتت که ،بهنظر وی ،مدیتوانتدت ایتمداد ازدسدترفته را برگرداندد خداتمی
میگوید« :بهیراحت میگو یس ،راب برونرفت از بحران فعلدی ،اتکدا بده آرای مدردح و برگدزاری
رفراندوح قانونی است (خاتمی)1 :1388 ،
همانگونه که مطرح شد ،متئول ح وفصد مناقشدات انتخابداتی احتمدالی در ایدران ،نهدادی
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است که هسزمان وظیف نظارت بر انتخابات را بهیهدب دارد این درحالی است کده نامزدهدای بازنددب
در مناقش انتخاباتی  ،1388یملکرد این نهاد را ددبا این استدالل که ای بیطرفی را ریایدت نکدردب
استدد زیر سبال بردند هر سه نامزد (بهویشب موسوی و کروبدی) ارجداع بده ایدن نهداد را رد کردندد و
خواهان استفادب از سازوکارهای دیگری شدند درحالیکده ره دری بدر بدهکدارگیری شدورای نگه دان
بهینوان یک سازوکار نهادیدقانونی و رسمی برای ح وفص و رسیدگی به مناقشد انتخابداتی خدرداد
 1388تأکید داشت ،معتر ان به نتای انتخابدات بدا انتاداد از ایدن نهداد ،خواهدان اسدتفادب از یدک
سازوکار رسمی ،یعنی نهاد م،مع تشخیص مصدلحت نظداح و سدازوکارهای غیررسدمی ویشدنهادی
خود ،یعنی تشکی یک هیئت حکمیت ملی متتا و موردوذیرش شخصیتهای سیاسی و مدذه ی
(آیات یظاح) بودند؛ درخواستهایی که ره ر ایران آنها را رد کرد
 .4-3مقایسۀ سه مناقشۀ انتخاباتی بررسیشده

در این قتمت ،تفاوتهدا و شد اهتهای کشدورهای موردمطالعده برواید معیارهدای ودشوها
تشددریح شدددب اسددت در جدددول شددمارب ( )5بددهترتیدب ،سددازوکارهای درگیدر و سددازوکارهای
بهکارگرفتهشدب برای ح وفص مناقشات انتخاباتی سه کشور موردمطالعه نشان دادب شدب است
جدول شماره  .)5سازوکارهای ررگار رر مااشااا تخاباتاری رر کاررهای مرررمقایسه

کنیا

افغانستا)

ایرا)

دیوا) عالی :مسئول رسیدگی به پروندههای مربوط به مناقشات انتخابات ریاستجمهوری
دادگاه عالی :دارای صالحیت تعیین و رسیدگی به دادخواستهای انتخاباتی
دادگاه دادگستری ،کمیسیو) مستقل انتخابات و حوزههای انتخابیه ،مسئول نظارت بر فرایند انتخابات ،دادگاهها ،قوه
قضائیه ،محکمۀ مناقشات اح،ا سیاسی ،اح،ا سیاسی (سازوکارهای رسمی)
سازوکارهای غیررسمی /غیرقضایی :سازما)های جامعۀ مدنی مانند شورای ملی صلح؛ شورای ملی کلیساهای کنیا
کمیسیو) مستقل انتخاباتی ،مسئول اجرا و نظارت بر تمام انتخابات افغانستا)؛ کمیسیو) شکایتهای
انتخاباتی :مسئول رسیدگی به چالشها و شکایتهای مرتبط با فرایند انتخاباتی بهعنوا) دو سازوکار
رسمی نهادی مرتبط با حلوفصل مناقشات انتخاباتی.
سازوکارهای غیررسمی :سازما)های جامعۀ مدنی شامل شبکۀ انتخابات جامعۀ مدنی افغانستا)؛ انجمن
انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستا)؛ بنیاد انتخابات شفا افغانستا)؛ کمیسیو) مستقل حقوق بشر افغانستا) و
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستا) (یوناما)؛ کنوانسیو) بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی؛ دفتر نهادهای
دموکراتیک و حقوق بشر سازما) امنیت و همکاری اروپا؛ سازما) ملل؛ نهاد دموکراتیک ملی
ورود رهبر جمهوری اسالمی ایرا) به فرایند حلوفصل مناقشه براساس اصل  110قانو) اساسی؛ شورای
نگهبا) ،طب اصل  99قانو) اساسی؛ وزارت کشور به عنوا) مجری انتخابات در کشور طب قانو) انتخابات
فصل دوم ماده 31؛ مجم تشخیص مصلحت نظام بهعنوا) بازوی مشورتی رهبری :رهبر ایرا) ،مان ورود
این سازوکار نهادی رسمی به فرایند حلوفصل مناقشۀ انتخاباتی شد .همۀ این سازوکارها ،سازوکارهایی
نهادی رسمی هستند.

من ع :یافتههای وشوها حا ر
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براساس دادبهای جدول شمارب ( ،)5در ح وفص مناقشدات انتخابداتی در کنیدا و افغانتدتان،
هردو سازوکار رسمی و غیررسمی فعال بودند در هردو کشور ،ورود این سدازوکارها بده فرایندد
ح وفص مناقشات ،در قانون اساسی و قوانین انتخابداتی آنهدا بدهطدور رسدمی و غیررسدمی
وذیرفته شدباند همان گونده کده در بحدث از سدازوکارهای غیررسدمی/جایگزین بیدان کدردیس،
زمانی که سازوکارهای رسمی از کارایی الزح برخوردار ن اشدند و تدوان مددیریت و حد وفصد
مناقشات را نداشته باشند ،این سازوکارها برای ح وفص فعال میشدوند ،امدا در مدورد ایدران،
بحث متفاوت است در ایران ،تنها گزینه برای ح وفصد مناقشدات ،اسدتفادب از سدازوکارهای
رسمی است و در قانون اساسی و قانون انتخابات ،بهجز سازوکارهای رسمی یادشددب ،از هدیچ
سازوکار غیررسمیای برای ح وفص مناقشات ،سخنی بهمیدان نیامددب اسدت درنتی،ده ،سده
کشور موردبررسی ،از این جهت با یکدیگر تفاوت دارند ،اما استفادب از سازوکارهای رسمی در
هرسه مورد ماایته ،ازجمله ش اهتهای یافتشدب ،بودب است
جدول شماره  .)6مقایسۀ سازوکارهای تهکارگرفاهشده رر مااشااا تخاباتاری رر کاررهای مرررمطالعه

کشور

سازوکار بهکارگرفتهشده برای حلوفصل مناقشۀ انتخاباتی

کنیا ،مناقشۀ
انتخاباتی 2017

ابطال نتایج انتخابات ریاستجمهوری  8اوت  2017توسط دیوا) عالی کنیا

افغانستا)،
مناقشه انتخاباتی
2009
ایرا) ،مناقشه
انتخاباتی
1388/2009

کمیسیو) شکایتهای انتخاباتی در انتخابات  2009وجود تقلب در ثبتنام انتخاباتی و رأیها را
آشکار کرد و سرانجام ،حدود یک میلیو) یا تقریباً یکسوم از رأیهای کرزای را در انتخابات
ریاستجمهوری باطل کرد و باعث شد ،انتخابات به دور دوم کشیده شود.
تأکید رهبری بر رجوع به سازوکار قانونی شورای نگهبا) بهعنوا) تنها مرج رسیدگی به
شکایتهای انتخاباتی

من ع :یافتههای وشوها حا ر

بروای دادبهای جدول شمارب ( ،)6در ح وفص مناقش کنیدا ،سدازوکار رسدمی دیدوانیدالی ،نادا
ایلی را بهیهدب داشته است این نهاد بود که نتای انتخابدات را باطد ایدالح کدرد و حکدس برگدزاری
دوبارۀ انتخابات را یدادر کدرد در مدورد افغانتدتان نیدز سدازوکار رسدمی کمیتدیون شدکایتهای
انتخاباتی بود که وجود تالب در رأیها را اث ات و حدود یکونیس میلیدون رأی را باطد ایدالح کدرد و
تصمیس به برگزاری دوبارۀ انتخابات گرفت و در مورد ایران نیز شورای نگه ان که هسزمدان نادا یدک
نهاد نظارتی در فرایند انتخابات را بهیهدب دارد ،از سوی ره ر بهینوان تنها مرجع رسدیدگی قدانونی بده
شکایتها و ح وفص مناقشه ،وظیف ح وفص مناقش انتخاباتی  1388را یهدبدار شد؛ ازایدنرو،
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در هر سه مورد ماایتهشدب ،سازوکارهای رسمی در فرایند ح وفص مناقشه نااآفرین بودباند
جدول شماره  .)7مقایسۀ تعارتضها ،پاااهارها ،و فرجام مااشاۀ تخاباتاری رر کاررهای مرررمقایسه

کشور

اعتراضها و پیشنهادات

کنیا

در پی اعالم نتایج انتخابات ،اعتراضهای نام،د بازنده و
رأیدهندگا) معترض شروع شد .اعتراضها بهصورت
گردهماییهایی در شهرهای گوناگو) بهرهبری نام،د بازنده،
اودینگا ،انجام شد .معترضا) ،خواها) ابطال انتخابات و تکرار
آ) شدند.

افغانستا)

ایرا)

اعالم نتایج و اعتراض نام،د بازنده ،عبداهلل عبداهلل ،به
عملکرد نهادهای انتخاباتی مبنیبر عدم رعایت اصل
بیطرفی نهاد کمیسیو) مستقل انتخابات و اعتراض به نتایج
انتخابات .وی خواها) ابطال انتخابات ،بازشماری رأیها و
بررسی شکایتهای انتخاباتی شد .همچنین ،کرزای به
عملکرد ناظرا) خارجی اعتراض داشت و نقش نظارتی آ)ها
را «مداخلۀ خارجی» خواند.
اعتراض به نتایج بهشکل فرستاد) نامه و انتشار بیانیههای
اعتراضی توسط نام،دهای بازنده (موسوی ،کروبی ،و رضایی)
به نهادهای مسئول انتخابات شامل :شورای نگهبا) ،وزارت
کشور ،نهاد رهبری و همچنین ،خطا به برخی
شخصیتهای دینی ،و نی ،برگ،اری اعتراضهای خیابانی در
شهرهای گوناگو) ایرا) انجام شد .نام،دهای بازنده ،خواها)
ابطال انتخابات ،برگ،اری دوبارة آ) و نی ،بازشماری رأیها (از
سوی رضایی) و حل مناقشه بهکمک نهادهایی غیر از شورای
نگهبا) شدند .پیشنهاد اصالح قانو) انتخابات ،تشکیل کمیتۀ
حقیقتیا  ،تشکیل هیئتی مستقل و موردپ یرش برای
بررسی شکایتها و استفاده از سازوکار مجم تشخیص
مصلحت نظام ،ازجمله پیشنهادهای نام،دهای معترض بودند.

فرجام مناقشه
در پی طرح ادعای تقلب در انتخابات،
دیوا)عالی کنیا ،نتایج انتخابات
ریاستجمهوری را باطل اعالم کرد و
شصت روز بعد ،انتخابات دوباره برگ،ار شد
که در نتیجۀ آ) ،کنیاتا بهعنوا)
رئیسجمهور انتخا شد.
در پی بازشماری رأیها و ثابت شد) وجود
یکونیم میلیو) رأی تقلبی و سقوط
رأیهای نام،د برنده به زیر  50درصد،
کمیسیو) شکایتهای انتخاباتی ،نتایج
انتخابات دور نخست را لغو کرد و دور دوم
انتخابات توسط کمیسیو) مستقل انتخابات
برگ،ار شد.

مناقشۀ انتخاباتی  1388ایرا) بهدلیل
اختال نظر در راهحلهای پیشنهادی از
سوی طرفین مناقشه ،تا زما) انجام
پژوهش حاضر از نگاه نام،دهای معترض
همچنا) حلنشده باقی مانده است.

من ع :یافتههای وشوها حا ر

همانگونه که در جدول شمارۀ ( )7اشارب شد ،در هرسه مورد مناقشه ،ایتراو نامزدهای بازندب
و رأیدهندگان ،و از ایالح نتدای اولیده آغداز شدد همچندین ،در سده مناقشد موردبررسدی،
معتر ان ،بهس ب یدح ریایت ای بیطرفی توسط نهادهای متئول انتخابات ،یملکرد آنهدا
را بهچالا کشیدند ش اهت دیگر سه مناقشه این بود که معتر ان ،خواهان ابطدال انتخابدات و
برگزاری دوبارۀ آن شدند تفاوتی که وجود دارد ،مورد ایران است که خواسدتهها و ویشدنهادهای
نامزدهای معترو م نی بر استفادب از سازوکارهای غیررسمی و ایدالح قدانون انتخابدات ،و
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نت ت به دو مورد کنیا و افغانتتان گتتردبتر بود در مورد فرجداح ایدن مناقشدات نیدز مدیتدوان
گفت ،در کشور کنیا ،ویشنهاد معتر ان م نیبر ابطال انتخابات وذیرفته شد و انتخابدات دوبدارب
برگزار و درنتی،ه مناقشه ح شد در مورد افغانتتان نیدز ویشدنهاد ابطدال انتخابدات و برگدزاری
دوبارۀ آن وذیرفته شد و این مناقشه نیز با برگزاری دور دوح انتخابات ح وفص شد ،اما در مورد
ایران ،تنها ویشنهاد بازشماری بخشی از رأیها ( 10درید) وذیرفتده شدد و ویشدنهادهای دیگدر
م نیبر استفادب از سازوکارهای غیررسمی و ابطال انتخابدات ،رد شدد و درنتی،ده ،ایدن مناقشده
تاکنون از دید معتر ان به نتای انتخابات ،همچنان ح نشدب باقی ماندب است
نتیجهگیری
هدپ وشوها حا ر ،شناسایی ش اهتها و تفاوتهای سدازوکارهای بدهکارگرفتدهشددب بدرای
ح وفص مناقشات انتخاباتی ریاستجمهوری در کشورهای کنیا  ،2017افغانتتان  ،2009و
ایران  2009/1388بودب است یافتههای وشوها نشان میدهد ،با وجود سازوکارهای رسمی و
غیررسمیای که در کنیا برای ح وفص مناقشه و نظارت بر انتخابدات وجدود دارندد ،دو نهداد
رسمی کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیه و دیوانیالی کنیا در ح وفصد مناقشد
 ،2017ناا جدیای داشتهاندد برواید قدانون انتخابداتی کنیدا ،ایدن کمیتدیون از یدالحیت
رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی برخوردار است؛ ال ته شدکایتهایی کده بده نتدای ایتدراو
دارند ،تنها باید در دادگاب ث ت شوند این کمیتیون ،در انتخابات  8اوت ،وروندبهای گوناگونی
را دریافت کرد و مدتزمانی را برای بررسی شکایتها درنظر گرفتده بدود افدزونبدر کمیتدیون
یادشدب ،دیوانیالی کنیا ،دادگاب نهایی در هم موارد است دیوانیالی ،بهیندوان یدک سدازوکار
نهادی ،متئول رسیدگی به وروندبهای مربو به مناقشات انتخابات ریاسدتجمهدوری اسدت
این دیوان در مناقشد انتخابداتی  ،2017نتدای انتخابدات ریاسدتجمهدوری را بدهدلید بدروز
تخلعها باط ایالح کرد و دستور داد که انتخابدات دوبدارب برگدزار شدود ایدن تصدمیس سد ب
خشنودی طرپ بازندب و معتر ان شد ویاازاین نیز اتفاق افتادب بود کده در آفریادا ،انتخابدات
باط یا لغو شود ،ولی این نختتینبار در این قارب بود که اقداح قضایی در مااب رئدی جمهدور
متتار و در مخالفت با نتی ،ایالحشدب انتخابات موفو میشد استدالل دیوانیدالی کنیدا ایدن
بود که انتخابات  ،2017ط و قانون اساسی برگزار نشدب و برایناساس ،آن را باط ایالح کدرد و
قرار شد انتخابات ،دوبارب برگزار شود
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یافتههای وشوها دربارۀ افغانتتان نیز نشان میدهد ،دو نهاد کمیتیون متتا انتخابدات
و کمیتیون شکایتهای انتخاباتی در حد وفصد مناقشد انتخابداتی  2009افغانتدتان نادا
داشتهاند کمیتیون متتا انتخابات افغانتتان ،سازوکار رسمیدنهادیای اسدت کده در فرایندد
ح وفص مناقش انتخاباتی  ،2009فعال بدود و متدئولیت نظدارت بدر انتخابدات را بدهیهددب
داشت همچنین ،کمیتیون شکایتهای انتخاباتی ،وظیف رسدیدگی بده جدرائس ،شدکایتها ،و
چالاهای انتخاباتی را بهیهدب دارد؛ ازاینرو ،نادا ایدن دو نهداد در انتخابدات  2009بتدیار
اهمیت داشت ،زیرا برخالپ انتخابات ویشین ( )2004-2005در این انتخابات ،ناا جامع
بینالمللدی تنهدا بده همکداری و مشدورتدهدی محددود مدیشدد در مدورد نادا کمیتدیون
شکایتهای انتخاباتی در ایدن انتخابدات نیدز یافتدههای ودشوها نشدان مدیدهدد ،کمیتدیون
شکایتها بود که وجود تالب در ث تناح انتخاباتی و رأیها را آشکار کرد و سران،اح ،حکس بده
ابطال انتخابات داد
یافتههای مربو به ایران نشان میدهد ،ره ر ایران ،یکی از سازوکارهای جدی نااآفرین
در ح وفص مناقش انتخاباتی یادشدب بدودب اسدت ورود ره در بده رویددادهای انتخابداتی در
گتترۀ ملیای مانند ریاستجمهوری را میتوان برواید اید  110قدانون اساسدی ت یدین کدرد
تصمیسگیری دربارۀ چگونگی اجرا ،نظارت ،و مدیریت انتخابات در نظاح جمهوری اسالمی در
ون سطح ان،اح میشود که نختتین سطح آن ،یعنی سیاستگذاری کالن ،توسط مااح ره دری
است بهنظر نویتندگان وشوها حا ر ،این بخا از وظدایع ره در مدیتواندد ورود ره در در
رویدادهای انتخاباتی را در سه دورۀ زمانی ویا ،هنگاح ،و و از انتخابات ،بهویدشب انتخابدات
ریاستجمهوری ،تو یح دهد ازآن،اکه متئل وشوها حا ر بر چگونگی ح وفص مناقش
انتخاباتی ریاستجمهوری  1388و سازوکارهای بهکارگرفتهشدب در آن تأکید دارد ،ناا ره در
در این مناقشه ،تنها بهینوان یک سازوکار رسمیدنهادی بررسی شدب است همانگونه کده بیدان
شد ،ورود ره ر به مناقش موردبحث ،تنها به بازۀ زمدانی ایدالح نتدای و وتداانتخابات محددود
نمیشود ره ر در دیدار با نمایندگان نامزدهای معترو ،هرگونه ویشدنهاد ابطدال انتخابدات یدا
استفادب از سازوکار رسمی م،مع تشخیص مصلحت نظاح را رد میکند و تأکید میکند که تنهدا
رابح  ،راب قانونی است؛ و تنها گزین ویاروی نامزدهای معترو را طرح شدکایت خدود بده
شورای نگه ان ،بهینوان تنها مرجع رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی میداند دربارۀ اینکه چرا
ره ر ایران ویشدنهاد اسدتفادب از سدازوکارهای رسدمی م،مدع تشدخیص مصدلحت نظداح را رد
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میکند ،فرو وشوها حا ر این است که این متئله به برداشت متفاوت این دو ماداح سیاسدی
ددکه هریک در رأس یک سازوکار نهادی (ره ری و م،مع تشخیص مصدلحت نظداح) بودند د
مربو میشود درحالیکه ره ر بر ناا شورای نگه ان بهینوان تنها مرجع بدرای حد مناقشده
تأکید میکند ،هاشمی رفتن،انی ،یملکرد این نهداد را زیدر سدبال مدیبدرد ره در بدا دفداع از
سددازوکارهای قددانونی ،وددذیرش هرگوندده سددازوکاری غیددر از ایددن سددازوکارها را «بدددیتهای
غیرقانونی» میداند وی در خط نماز جمع تهران در  29خرداد  1388اظهدار مدیدارد« :
جمهوری اسالمی ،اه خیانت در آراء مردح نیتت و سازوکارهای قانونی انتخابدات در کشدور
ما اجازۀ تالب نمیدهد آنهس در حد یازدب میلیدون تفداوت.

بنددب ایدن را گفدتس ،شدورای

محترح نگه ان هس همین را ق ول دارند که اگر کتانی ش هه دارند و متتنداتی ارائه میدهند ،باید
حتما رسیدگی بشود ،ال ته از م،اری قانونی؛ رسیدگی فادط از م،داری قدانونی بنددب زیدر بدار
بدیتهای غیرقانونی نخواهس رفت امروز اگر چارچوبهای قانونی شکتته شد ،در آیندب هیچ
انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت

اگر واقعا ش ههای هتت ،از رابهای قانونی ویگیری

بشود ،قانون دراینزمینه کام است و هیچ اشدکالی در قدانون نیتدت » (خامندهای)1388 ،
این درحالی است که نامزدهای بازندب ،یملکرد این نهاد را ،بدا ایدن اسدتدالل کده بدیطرفدی را
ریایت نکردب است ،زیر سبال بردند و موسوی و کروبی ،دو نامزد بازندۀ معترو ،ارجاع به این
نهاد را رد کردند و خواهان استفادب از سازوکار دیگری مانند سازوکار رسدمی م،مدع تشدخیص
مصلحت نظاح و سازوکارهای غیررسمی ویشنهادی خود ،یعنی تشکی هیئت حکمیت متدتا
ملیای بودند که موردوذیرش شخصیتهای سیاسی و مدذه ی باشدد؛ درخواسدتهایی کده از
سوی ره ر ایران رد شدند
استن ا وشوهشگران این است که میدان ندوع سدازوکارهای بدهکارگرفتدهشددب و چگدونگی
ح وفص مناقشات ارت ا وجود دارد همچنین ،ش اهتها و تفاوتهایی میدان سدازوکارهای
بهکارگرفتهشدب برای ح وفص مناقش انتخاباتی ایران  ،2009افغانتتان  ،2009و کنیدا 2017
وجود دارد؛ بهینوان نمونه ،در دو کشور کنیا و افغانتتان ،در کنار سازوکارهای رسمیای کده در
قددوانین انتخابدداتی و قددانون اساسددی ایددن دو کشددور ب درای ح د وفص د مناقشددات وجددود دارد،
سازوکارهای غیررسمیای نیز وجود دارند که در مواقعی که سازوکارهای رسمیدنهادی نتوانندد
مناقشه را ح کنندد و کدارایی الزح را نداشدته باشدند ،وارد یمد مدیشدوند در مدورد مناقشد
انتخاباتی ریاستجمهوری کنیا و افغانتتان ،سازوکارهای غیررسمی فعال بودند ،اما سدران،اح،
41

سارا پورشیخعلی و همکاران /مقایسه سازوکارهای حلوفصل مناقشات انتخاباتی ر یاستجمهوری در...

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 7-48

ژپوهشناهم علوم سیاسی

سازوکار رسمی برای ح وفص نهایی وارد یم شدد نکتد قابد توجده ایدن اسدت کده هدردو
سازوکار رسمی و غیررسمی ،در کنار هس یم میکردند و ش اهت دیگر اینکه ابتددا نامزدهدای
برندب با برگزاری دوبارۀ انتخابات مخالفت کردند ،اما سران،اح به تصمیس نهداد مربوطده احتدراح
گذاشتند و در دور دوح شرکت کردند تفاوتی که این دو مناقش انتخاباتی داشتند ،ایدن بدود کده
سازوکارهای غیررسمی در مورد کنیا نت ت به افغانتتان فعالتر بودند دربارۀ شد اهت مناقشد
انتخاباتی ایران با این دو مناقشه میتوان گفت ،از این جهت که در ح وفص مناقش انتخابداتی
ایران نیز سازوکارهای رسمی درگیر بودند ،ش اهت دارند ،اما تفاوتی که وجود دارد ،ایدن اسدت
که سازوکارهای رسمی در دو مورد کنیا و افغانتتان توانتتند مناقشده را حد کنندد و نامزدهدای
بازندب و برندب ،حکس سازوکارهای نهادی م نیبر ابطال انتخابات را وذیرفتند ،اما در مورد ایران،
ح و فص مناقشه شک متفاوتی یافت تفاوت دیگر اینکه در قانون اساسی و قدانون انتخابدات
ایران ،غیدر از سدازوکارهای رسدمی ،هدیچ سدازوکار غیررسدمیای (چده نهدادی/دولتی و چده
جایگز ین/غیردولتی) مشخص نشدب و تنها بر کداربرد سدازوکارهای رسدمی بدرای حد وفصد
مناقشه تأکید شدب است؛ ازاینرو ،در ایران ،نظاح و رویکرد غالب ،م تنیبر کاربرد سازوکارهای
رسمی است ،درحالیکه در دو مورد مطالع دیگر ،نظداح و رویکدرد غالدب ،ترکی دی ،م ندیبدر
کاربرد سازوکارهای رسمی و غیررسمی است بهنظر نویتندگان وشوها حا ر ،یکی از دالی
اینکه مناقش انتخاباتی ایران از نگاب دو نامزد بازندب ،و از یک دهه همچنان تداوح یافته اسدت،
میتواند ناشی از نوع نظاح و رویکرد به سازوکار ح وفص مناقشات انتخاباتی باشد که خود را
بهشک یک ناص در نظاح انتخاباتی و مدیریت نهادهای انتخابداتی جمهدوری اسدالمی ایدران
نشان دادب است
پیشنهادها
ازآن،اکه تمرکز وشوها حا ر بر معرفی سازوکارهای ح وفص مناقشات انتخاباتی در مرحل
وتاانتخابات در سه مورد مناقش انتخاباتی بدودب اسدت ،یافتدههای ت،ربدی ودشوها مدیتواندد
موردتوجه سیاستگذاران و متصدیان انتخاباتی باشد که دراینراسدتا ویشدنهادهای زیدر مطدرح
میشود:
 دستاندرکاران انتخابات در ایران بدا اسدتفادب از ت،ربدههای کشدورهای دیگدر ازجملده
موارد کنیا و افغانتتان دکه ت،رب مناقشات انتخاباتی ورشمار و جددیای داشدتهاندددد در زمیند
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ویشگیری از مناقشات با استفادب از ایالحات نهادی و فنی در فرایند اجرا و برگدزاری انتخابدات
و نیز چگونگی ح وفص مناقشات انتخابداتی احتمدالی اسدتفادب کنندد یکدی از راهکارهدای
کاربردی ود

رخدداد مناقشدات وتداانتخاباتی ،اسدتفادب از سدازوکارهای غیررسدمی در کندار

سازوکارهای رسمی ،بهینوان روشهای مکم (نه جایگزین) است؛ کمک به ای،داد نهادهدای
انتخاباتی نظارتی بیطرپ و متتا از دولت و نهادهدای حداکمیتی ،ازجملده ایدن سدازوکارها
است ویاازاین برای ای،اد سازوکارهای نهادی متتا و بیطرپ بدرای ح وفصد مناقشدات
انتخاباتی در ایران ،ویشنهادهایی مانند تشکی یک کمیتیون متدتا انتخابداتی ،مطدرح شدد
م نای طرح این ویشنهاد این است که قالدب نهداد مددیریت اجرایدی انتخابدات در ایدران ،فاقدد
کارایی الزح است قیصری و همکاران ( )1394در وشوهشی با یندوان «مددیریت انتخابدات در
ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا» ،و عیت مدیریت انتخابات در ایران را با رویکرد ماایتهای و بدا
توجه به ت،ربههای جهانی و داخلی اجرای انتخابات ،بررسی و آسیبشناسی کدردباندد آنهدا
من بررسی ایدن و دعیت در ایدران ،ویشدنهاد کردباندد کده تأسدی نهدادی فراقدوبای مانندد
کمیتیون متتا انتخابات میتواند از بروز برخی چالاهای کنونی انتخابات ایدران در اجدرا و
یم ویشگیری کند بحثهای این وشوها ،ازآن،اکه چدالا مددیریت انتخابدات در ایدران را
بررسی کردب و ویشنهاد نهادیای مانند کمیتیون متدتا انتخابدات را بدرای ویشدگیری از بدروز
چالاها مطرح کردب است ،با یافتههای وشوها حا ر که عع نهادهای مدیریت انتخاباتی
در ایران را یلت تداوح مناقشات ،ازجمله درگیریهای انتخاباتی سال  1388دانتته و همچنین،
بهلحاظ ارائ ویشنهاد بهکارگیری سازوکارهایی غیر از سازوکارهای رسمی برای ح مناقشدات و
به ود نظاح انتخاباتی ایران ،ش اهت دارد همچنین ،بهلحاظ ارائ ویشنهاد بهکارگیری ت،ربههای
کشورهای دیگر به دستاندرکاران انتخابات در ایران ،با ویشنهاد وشوها حا ر همانندی دارد
وشوها یادشدب بیشتر بر ان،اح اقدامات ویشگیرانه تأکید دارد
 دربارۀ استفادب از سازوکارهای غیررسمی برای ح وفص مناقشات انتخاباتی احتمدالی
در ایران ،ویشنهاد وشوهشگران این است که تصمیسگیران و سیاستگذاران و نیز دسدتاندرکاران
انتخابات در ایران میتوانند متناسدب بدا زمیندههای اجتمدایی و فرهنگدی ایدران ،سدازوکارهای
غیررسمیای را برای ح وفص مناقشات انتخابداتی احتمدالی ای،داد کنندد یافتد قابد توجده
وشوها حا ر این است که در چالا میان طرفین مناقشه در ایران در انتخابات  ،1388برخدی
سازوکارهای غیررسمی ویشنهاد ،اما رد شدد ذینفعدان حدوزۀ انتخابدات در ایدران بدا مدرور و
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درسآموزی از مناقش انتخاباتی  1388ایران درمییابند کده ودذیرش سدازوکارهای غیررسدمی
نامزدهای معترو به نتای میتوانتت از طریدو ان،داح اقددامات همکداریجویانده ،و دعیت
طرفین مناقشه را به ود بخشد
 اگرچه با توجه به زمینههای سیاسی موجود در ایران نمیتدوان اسدتفادب از سدازوکارهای
غیررسمیای مانند میان،یگری نهادها و شخصیتهای بینالمللی و منطادهای را تویدیه کدرد،
اما ایالح قانون انتخابات بدون توجه به سازوکارهای غیررسمی مناسدب ،امکانودذیر نیتدت
با تأکید بر این موارد است که میتوان به دلی تداوح مناقش انتخاباتی سال  1388ایران وی برد و
این متئله روشن میشود که میتوان بین سازوکارهای ح وفص مبثر و سازندب و تداوح مناقش
 1388ایران ارت ا معناداری یافت
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Extended Abstract
Introduction
According to Michel Foucault's special view of power, to gain any knowledge of
what, why, and how power is exercised, one must "accurately describe the ritual
of power." This description describes how the tools and technologies of power
are used, according to which individuals in society become submissive and
critical subjects for power. According to Foucault, the subject does not have a
pre-existing and fundamental nature; rather, it is the product and construct of
historical developments. In her works, she has tried to show how human beings
are dominated by power by being part of a network of power relations. The body
is a phenomenon that is socially constructed, and the kind of control and
supervision that is exercised over the body is the order that society seeks. The
body can be considered the center of some discourse pressures: The body is the
base on which discourses are located; the body is a hotbed of struggle against
discourse.
The main issue of the present article is how in the two historical periods of the
Qajar and Pahlavi eras, the suffering imposed on the bodies of the subjects has
become a political tool and through it, political technology has been realized in
the service of governing politics. It is on this basis that this research begins with
the attention to religious power in the Qajar period and the immediate and
violent domination of the bodies of the subjects. After that, in the
constitutionalist struggles, the political subjects become the founders of a kind of
disciplinary power, which is realized with the help of Reza Shah's modernization
project. This disciplinary power, which exercises violent but mediated
domination over the bodies of citizens, gradually sets the stage for the
sophistication of power technologies and exposes citizens' bodies to structural
 Corresponding Author:
Mehdi Najafzadeh, Ph.D.
E-mail: m.najafzadeh@um.ac.ir
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and institutional violence. A look at the history of developments in these two
historical periods shows that the Iranian way of life has changed in interaction
with the mechanisms of power in different historical periods. In this regard, even
the most modern constitution in the Constitutional Revolution could not stop the
government's naked and violent efforts to tame its subjects and subjugate them to
power. It was these violent reforms from above and Reza Shah and her
institutions that provided the cover for justifying and legitimizing these actions.
Methodology
Foucault's lecture series in the late 1970s at the Collège de France, though very
important, is not as well-known as it should be. In this series of lectures,
Foucault offers interesting insights into the nature of government, which is
indeed a turning point in her study of the concept of power. If most of him had
studied the hidden rules of formation of specific formations of knowledge or
discourses with the help of paleontology, here he would have taken a
genealogical approach to finding out what mechanisms are working to turn
human beings into subjects or objects. Foucault sought to show how one seeks
to dominate oneself and others by shaping different truth regimes. In other
words, in genealogy, we are dealing with the question of what are the
mechanisms of exercising power. Therefore, the main discussion here is to
examine the relationship between power and knowledge. For Foucault, the
cognitive agent, the subject of cognition, and the method of cognition are all the
result of the relationship between power and knowledge that evolves with the
emergence and evolution of the humanities. In the paleontological view of
science, it is viewed impartially as the only form of discourse actuality but in
genealogy, a critical attitude emerges that emphasizes the effects of power.
Foucault believes in the definition of genealogy: we must ignore the constructive
subject, get rid of the subject itself, that is, we must achieve an analysis that can
justify the construction of the subject in a historical context, and this is what I
call genealogy. Genealogy is a form of history that can describe the organization
of knowledge, discourses, realms of subjects, etc., without having to refer to a
subject who either has a transcendent position concerning the realm of events Or
in the course of history, it proceeds in its similarity.
The center of the genealogical analysis is the relationship between power and
knowledge, which in the accumulated human bodies, by becoming objects of
knowledge, also bind them. Finding descent is not about building a foundation,
but rather about eliminating the illusion of being fixed. Shred what seemed more
than this unit. Descent shows the heterogeneity of what is considered
homogeneous. Based on these principles, conducting research using Foucault's
discourse genealogy method can begin with how punishment and religious
power were organized during the Qajar period; Reveal the rivalry of forces and
attempts to break the discourse by heterogeneous forces, and finally expose,
through these rivalries and alliances, the transformation of the rebellious body of
the subjects into obedient and submissive objects to the constitutional law and
the first Pahlavi government And to explain in this process what forces, how, in
what process, met and caused subjugation in these two historical places.
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Foucault's method exposes illegitimate violence imposed on those who have
been declared insane, abnormal, "inferior," or "alien." Foucault's thinking
provides us with the methods and materials to demonstrate this injustice by
tracing its historical origins. Genealogy is not about revealing the truth or falsity
of propositions, but about recognizing the results of speeches and revealing those
results.
Result and discussion
The embodiment of power and the fact that any power is applied to another body
is the starting point of this research And the gradual change and characteristics of
the characteristics of this power exercised on the bodies of citizens can highlight
facts from the Qajar and Pahlavi eras; which has so far been neglected behind the
scenes. In this regard, the zero point of interpretation of this research is the
period of Qajar rule By summoning the approaches of the Qajar government and
the method of organizing the body in the Qajar period and the mechanisms of
disciplinary power in the first Pahlavi period, Examine how the "subject"
becomes obedient and submissive objects with respect to the elements and
components that can be traced to the oversight, supervision and expansion of
bio-power in the context of society. In other words, In the Qajar era, individual
individuals were not subject to control in their daily lives, and on the other hand,
the Qajar bureaucracy or administrative structure was not designed accordingly.
In fact, the Qajar political-administrative system was not integrated and based on
the central government, and was mostly based on the local and traditional needs
of each region. The dramatic change that separates the Pahlavi era from the Qajar
era is the interference from the top of the Pahlavi dictatorship in the living world
of individuals. With the beginning of the Pahlavi era and the modernization of
the economy, the way of governing, the person was defined as a controllable
object, and in this regard, the body became the focus of attention in a new way.
This process, which put the production of so-called modern and governable
citizens on the agenda, it was officially announced and followed up with the law
of uniformization of clothes almost from 1307. A process that took the form of
intervention from above to control the body of people in daily life and its
purpose was to produce obedient and obedient bodies with limited and
predefined actions and at the same time high visibility.
Result and discussion
The embodiment of power and the fact that any power is applied to another body
is the starting point of this research And the gradual change and characteristics of
the characteristics of this power exercised on the bodies of citizens can highlight
facts from the Qajar and Pahlavi eras; which has so far been neglected behind the
scenes. In this regard, the zero point of interpretation of this research is the
period of Qajar rule By summoning the approaches of the Qajar government and
the method of organizing the body in the Qajar period and the mechanisms of
disciplinary power in the first Pahlavi period, Examine how the "subject"
becomes obedient and submissive objects concerning the elements and
components that can be traced to the oversight, supervision, and expansion of
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bio-power in the context of society. In other words, the dramatic change that
separates the Pahlavi era from the Qajar era is the interference from the top of
the Pahlavi dictatorship in the living world of individuals. Findings indicate that
with the transition from the Qajar period to the Pahlavi era, the individual was
defined as a controllable object and in this regard, the body was placed in the
center of attention in a new way. This process, which had the production of
modern and manageable citizens on the agenda, led to the control of the body of
individuals in daily life in the form of top-down intervention And its purpose
was to produce obedient and submissive bodies with limited and predefined
actions and at the same time high visibility.
Conclusion
The relationship between the government and the people in the Qajar period
followed the traditional rule of king-servant relations. In this model, the will of
the king was decisive and the subjects were obedient to this will. The king is
completely independent of society and no rights are formed outside his will. It
was the beginning of a change in the process of political power to politicize
suffering, with the political technology of the body that emerged from the Qajar
period. During this period, a multitude of new phenomena emerged in Iran. This
new policy sought to train the new force mentally and physically. In this policy,
the body and the subjectivity of the body were directly targeted. The dramatic
change that separates the Pahlavi era from the Qajar era is the interference from
the top of the Pahlavi dictatorship in the living world of individuals. During the
first Pahlavi era, punishment dominated the spirit of Iranian society. The soul is
the landing place of the teeth of discipline. The bit that is taken from the body is
transferred to the soul. The power of the breadth spreads its dominion over the
soul. The most important features of the dominance of punishment were the
emergence of a care-based society, the emphasis on detention, hierarchical
observation, inspection, and normalization. In this system of thought, in addition
to tormenting the body and body, the torment of the human soul and psyche is
also considered. Through these relations, the ruling power and her tools of
surveillance and punishment used against society developed, turning Iranian
subjects, who enjoyed relative freedom of action in the pre-modern era, into
tame, obedient, and visible objects. Disciplinary power, contrary to the rites and
ceremonies of public display of the Shah's power during the Qajar period,
remained invisible and is a vital change that made its victims visible in society.
As a result, it easily paved the way for a centralized and authoritarian modern
system of the past. It was from this period onwards that in the first Pahlavi
regime a strong tendency was formed towards the expansion of the exercise of
state power over the bio-world of its citizens. In these new circumstances, power
was increasingly reflected, in the form of care policies, in a wide range of
government oversight bodies, and through the exercise of order in society.
Keywords: Politicize suffering: An analysis of the transition from Qajar Ritual
Power to Pahlavi disciplinary power.
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چکیده
تاریخ دریافت1400/7/17 :

در دوران قاجار ،در نتی ،آگاهی از شیوبهای نوین سیاستورزی ،از ابزارها و نهادهای
تاریخ بازنگری1400/9/21 :
«بهن،ارسازی» (با محوریت شاب در یری سیاست) بهرببرداری شد این قدرت شداب،
تاریخ پذیرش 1400/10/20 :نگاب شاب ،و تفتیر شاب از امور بود که با تکیه بر نویی «قدرت آیینی» بر فراز تماح نیروهدا
حکمرانی میکرد در دوران وهلوی اول ،حکمرانی بر سوژبها بدا تدالش بدرای تشدکی
دولت مدرن و ای،اد تکنیکهای ویشبای م تنیبر «قدرت انض اطی» آغاز شدد در ایدن
دگرگونی ،ونداشت «بدن» در حکس یکی از مبلفههای ایلی یملکدرد روابدط قددرت،
اهمیت دارد ،زیرا تماح این کردارها بر بدن سوژب ایمال میشود بروای چنین مفرو ی،
ورسا این نوشتار این است که «چگونه رن،ی که بر بدن ریایا تحمی میشود ،به یک
نوع مقاله :وشوهشی
ابزار سیاسی ت دی شدب و از رهگدذر آن ،تکنولدوژی سیاسدی بهخددمت حکومتمندد
شدن سیاست درآمدب است؟» در واسخ به ورسا وشوها ،این فر یه مطرح است کده
«در دوران حکومددت قاجددار و وهلددوی اول ،سددوژب و بدددنا در فراینددد دگرگددونی
واژگان کلیدی:
سازوبرگهای قدرت آیینی به قدرت انض اطی ،متحول شدب و به ابشبای مطیع و سدربهراب
قدرت آیینی ،قدرت
ت دی میشدود» ایدن ودشوها بدا اسدتفادب از روش ودشوها ت ارشناسدی خداطرات و
انضباطی،
گزارشهای سیاحان ،دستورات حکومتی و ذینفعدان ،و روایتهدای تداریخی دربدارۀ
شیوۀ حکومتمندی در این دوران ان،اح شدب است و میکوشد بدا تأکیدد بدر «سیاسدی
تکنولوژیهای بدن،
َ
کردن رن » ،رویکردهای حکومت قاجار و وهلدوی اول را فراخواندد و بدا بررسدی ایدن
قاجار ،پهلوی اول
مو وع ،چگونگی ت دی «رییت» به ابشبهایی مطیع و سربهراب را تو یح دهد
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مقدمه
با توجه به نظرگاب و یشۀ میشحفوکو 1دربارۀ قدرت ،برای هرگونه آگاهی یافتن از چیتدتی ،چرایدی
و چگونگی ایمال قدرت ،باید به «تویدیع دقیدو مراسدس قددرت» ورداخدت ایدن تویدیع،
شرحی از چگونگی بهکارگیری وسای و تکنولوژیهای ایمال قدرت بهدست میدهد که بروای
آن ،افراد حا ر در یک جامعه به سوژبهایی مطیع و منااد برای قدرت ت دی میشدوند بدهنظدر
فوکو ،سوژب ،سرشت و ماهیتی ازویاموجود و بنیادین ندارد ،بلکه خدود ،محصدول و برسداخت
دگرگونیهای تاریخی است او در آثار خود کوشدیدب اسدت تدا نشدان دهدد کده چگونده انتدان
بهواسط قرار گرفتن درون ش کهای از روابط قدرت ،زیر سلط قدرت درمیآیند درواقدع ،بددن
ودیدبای است که بهیورت اجتمایی ساخته میشود و نوع کنتدرل و نظدارتی کده بدر آن ایمدال
میشود ،نظمی است که جامعه در وی آن اسدت بددن را میتدوان کدانون شدماری از فشدارهای
گفتمانی بهشمار آورد بدن ،وایگاهی است که گفتمانها در آن متتار میشوند؛ بدن ،جوالنگاب
م ارزب با گفتمانها است فوکو در تحلی یملکرد قدرت ،بر نادا نهادهدا متمرکدز نمیشدود،
بلکه آن را بیرون از قلمرو نهادها میداند و بههمینس ب ،بدن را یکدی از وایگابهدای ویکارهدا و
کشاکاهای گفتمانی میداند درواقع ،بددن ،سدطحی اسدت کده رخددادها بدر روی آن نادا
میبندند (دریفوس و رابینو)214-215 :1398 ،
برایناساس ،متئل ایلی مااله حا ر ،این است که «چگونه در این دو وهل تداریخی ،رن،دی
که بر بدن ریایا تحمی میشود ،به یک ابزار سیاسی ت دی شدب و از رهگدذر آن ،تکنولدوژی سیاسدی
بهخدمت حکومتمند شدن سیاست درآمدب است» برهمیناساس است که این وشوها از توجه بده
قدرت آییندی در دوران قاجدار و سدلط بیواسدطه و خشدونتبار بدر بددنهای ریایدا آغداز میکندد
و ازآن ،سوژبهای سیاسی در فرایند ویکارهای مشروطهخواهی ،وایهگدذار ندویی قددرت انضد اطی
میشوند که بهکمک طرح مدرنیزاسیون ر اشاب محاو میشود این قددرت انضد اطی کده سدلطهای
باواسطه را بر بدن ات اع ایمال میکند ،اندواندو زمینه را برای ویچیدبتر شدن تکنولوژیهای قددرت
فراهس کردب و بدن ات اع را در معرو خشونت ساختاری و نهدادی قدرار میدهدد نگداهی بده تداریخ
دگرگونیهای این دو وهل تاریخی نشان میدهد که شیوۀ زیتت ایرانیدان در تعامد بدا سدازوکارهای
قدرت در دوربهای گوناگون تاریخی دچار دگرگونی شددب اسدت درهمدینراسدتا ،حتدی مددرنترین
1. Michel Foucault
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قانون اساسی در اناالب مشروطه نتوانتت سد راب تالشهای یریدان و خشدونتبار حکومدت بدرای
راحسددازی ریایددا و مطیددع کددردن آنهددا شددود و ایددالحات خشددونتبار و از بدداالی ر اشدداب و
نهادسازیهای او ،ووششی را برای توجیه و مشروعسازی این اقدامات فراهس کرد
 .1پیشینۀ پژوهش
وشوهاهای یلمی ،دربارۀ چگونگی دگرگدونی تکنولوژیهدای قددرت در جامعده و نهادهدای
سیاسی ایرانی ،تاحدودی جدید بهشمار میآیند بیشتر وشوهاهای جدید از منظدری تداریخی
نوشته شدب و ح،س گتتردبای از آنهدا ،روش ت ارشناسدی را بدهکار بردباندد ایدن وشوهشدگران
کوشیدباند با نگاهی به تاریخ تحوالت ایران نشان دهند که حکمرانی ایرانی ،شیوبای از چگونده
بودن را از سدۀ نوزدهس ،زیتت و ت،ربه کدردب اسدت؛ بدهینوان مثدال ،مجتبرییرارو در کتداب
«ت ارشناسی حکمرانی و تغییر در ایران سددۀ ندوزدهس» ( ،)1385بده ت ارشناسدی ایدن تغییدر و
چگونگی آشکار شدن آن توجه داشته است ادیای ایلی این کتاب این است کده دگرگدونی در
ایران ،کرداری گفتمانی و فراتر از حیط ناا و نفوذ افراد یا سوژبهای یگانه است
هر روحی ،در کتاب «تاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در ایران یصر جدیدد» (،)1400
بر این نظر اسدت کده از دهد  1330بهاینسدو ،بهتددری در قلمدرو روزمدرب« ،بددن» ،ود از
رویارویی با فرهنگ بانفوذ غربی و با تکیهبر کاالمحوری و توس به رسانههای جمعی در همد
سطوح به امکان بازنماییهای نوینی دست مییابد و ازاینراب« ،یورت»های فرهنگی جدیددی
تولید میشود که ط اد متوسدط غیرسدنتی شدهری از آن اسدتا ال میکندد وی در ایدن کتداب،
جن ههای اجتمایی و مذه ی در فرهنگ همهوتند بدن انتان را بررسی کردب است
محمدسعیدذکایی و مریمامی در کتاب « درآمددی بدر تداریخ فرهنگدی بددن در ایدران»
( ،)1398با بهربگیری از رویکرد گفتمدانی در تداریخ فرهنگدی بددن و برجتتهسدازی رویکدرد
جامعهشناختی و مطالعات فرهنگی بدن ،یورتبندی جدیدی از تاریخ ایران و تفتیر متفداوتی
از فهس تاریخ ارائه کردباند آنان دراینراستا ،تاریخ ایران را به چهار دورب (یصر امپراتوری ،یصر
مشروطیت ،یصر مدرنیته ،و دین) تاتیس کردباند
ٌ
لیالپاپلییزدی و همکاران در کتدابی بدا یندوان «باستانشناسدی سیاسدتهای جنتدی و
جنتیتی در وایان یصدر قاجدار و دوران وهلدوی» ( ،)1397دگرگونیهدای شدگرپ ای،ادشددب
بهلحاظ کنترل زندگی روزمرب و بدن فردیای را بررسی کردباند که یصدر قاجدار و وهلدوی را از
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هس متمایز میکند آنان از این رهگذر ،کنا های معطدوپ بده بددن را در دو سدطح دربداری و
زندگی روزمرۀ مردح و از چشسانداز نگاب جنتی واکاوی و ماایته کردباند
راضیهشامخنیا و همکاران در ماال «نت ت سازوکارهای حکمرانی ق،ری و مااومتهای
یمدومی یدالتخانده» ( ،)1398بدا اسدتفادب از شدیوۀ ت ارشناسدی فوکدویی ،تغییدر رژیسهدای
حایات و کردارهای حکمرانی ق،ری را واکاوی کدردب و نحدوۀ شدک گیری مااومدت و امنیتدی
شدن آن را تو یح دادباند نویتندگان این وشوها بر این نظرند کده گفتدار دیوانهدا و محداکس
بهس ب تعویو بیاازحد رسیدگی به امور دیوانی و نشدنیدب گدرفتن ایتراوهدا بدهکمدک ترفندد
بالگردانی ،زمینهساز مااومتها میشدند
محمودمقدس در ماال «سازوکارهای انض اطی ای،اد ابشۀ بههن،ار در یصر وهلدوی اول
برم نای نظری حکومتمندی فوکو» ( ،)1398در ودی واسدخ بده ایدن ورسدا بدودب اسدت کده
«حکومت وهلوی اول ،چرا و چگونه زیتتدسیاست ایرانی را شک دادب اسدت؟» و در واسدخ،
این فر یه را مطرح میکند کده « حکومدت وهلدوی اول بدا ای،داد نهادهدایی همچدون ارتدا،
ث تاحوال ،و بهداشدت ،بدهینوان تکنیکهدای حکمراندیای کده برآمددب از یاالنیدت سیاسدی
خایی بهناح مدرنیتس بود ،کوشید با تربیت ابشبدشهروندانی بههن،ار ،رابطد قددرت را نهادینده
کردب و زیتتدسیاست ایران را تغییر دهد»
فاتحمرادی و همکاران در ماال «وزشکی و قددرت از یصدر نایدری تدا دورۀ ر داخان؛
ت ارشناسی سوژۀ ایرانی» ( ،)1399کوشیدباند منازیات جامعه در بافت اجتمایی را با نگداهی
ت ارشناسانه و با تکیه بر ورود دانا وزشکی بررسی کند
محمردللیتوانرا و محمدود یلدیودور در ماالد «بددن ،سدوژب ،و تکنولوژیهدای خدود:
درسهایی از رابح فوکویی برای جامع امروز» ( ،)1394این ورسدا را مطدرح کردباندد کده
«در اندیش فوکو ،چگونه تکنولوژیهای خود سوژۀ مدرن و بدنا را برمیسازد»؛ «ویامد چنین
و عیتی چیتت؟» و «فوکو چه رابحلی را برای آن ارائده کدردب اسدت؟» فوکدو بدا طدرح فرایندد
سوژبسازی از بدنهایی که بهدست قدرت ساختهوورداخته شدباند ،وردب برمیدارد
مهسترین وجه تمایز این وشوها با وشوهاهای ویشین ،ایدن اسدت کده ماالد حا در بدا

بهکارگیری الگوی نظری ت ارشناسی گفتمانی 1و تأکید بدر «سیاسدیکدردن رند  »2در ودی ارائد

1. Discourse genealogy
2. Politicize suffering
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تو یحی دربارۀ چگونگی دگرگونی تکنولوژیهای قدرت در جامعه و نهادهای سیاسدی ایراندی
است؛ و دراینراستا ،تو یح میدهد که در دوران حکومت قاجار و وهلوی اول ،سوژب و بددنا
در فرایند دگرگونی سازوبرگهای قدرت آیینی به قددرت انضد اطی ،متحدول شددب و بده ابدشبای
مطیع و سربهراب ت دی میشود تحول و تکام تددری،ی نهادهدای سیاسدی ،محمد مناسد ی
است که در سای آن از ُبرندگی و خشونت ابزارهای قددرت حاکمیدت کاسدته شددب و از طریدو
نهادها و ساختارهای سیاسی ،و بهگونهای شدیدتر بر ریایا ،ات اع ،و شهروندان نظارت دارد
 .2چارچوب نظری پژوهش
1

روششناسی فوکو ،ویچیدب ،گتتردب ،و چندبعدی اسدت و از دیرینهشناسدی آغداز و بده ت ارشناسدی

2

ختس میشود بدهنظدر فوکدو ،داسدتان تداریخ ،حکایدت وراکنددگیها ،خشدونتها ،و تصدادپها ،و
خودسریهای بلهوسانه است که در ل اس حایات و با سیمایی فری ندب یر ه شدب اسدت؛ درنتی،ده،
بهجز دیرینهشناسی ،میبایتت به سمتوسدوی ت ارشناسدی هدس رفدت تدا بتدوان الیدههای زیدرین و
تاریخی ایمال قدرت را کشع و دریافت کرد ت ارشناسی بهتنهایی تحلید ت دار و ظهدور آن نیتدت
این دیدگاب «چیزی را که ویاازاین ثابت و بیحرکت ونداشته میشد ،برآشفته و چیزی را کده یکپارچده
و متحد بود ،تکهتکه کردب و ناهمگونی چیزی را آشکار میکندد کده همگدون و در آشدتی بدا خدو یا

تصور میشد» (بوچارد)146-147 :1977 ،3

ت ارشناسی ،خاکتتری ،دقیو ،و متتند است (می )66 :2006 ،4مو دوع ایدلی ت ارشناسدی

این است که آدمیان ،چگونه با تولید حایات بر خود و دیگران حکومت میکنند با این روش ،میتدوان
دریافدت کده قددرت ،چگونده ایمدال میشددود و گفتمانهدا بهمنزلد یرید گفتمدانی ،چگونده بددر آن
چفتوبتت میشوند تحلی های ت ارشدناختی فوکدو بدا بررسدی ویشگدی روابدط قددرت مددرن آغداز
میشود و با این ورسا که قدرت چگونه ایمال میشود و متئل همراب با آن ،یعنی روابط میدان قددرت
و معرفت ،وردب از ویدایا یلوح انتانی و شرایط وجدود آنهدا برمدیدارد کده ویوندد تفکیکناودذیری بدا
تکنولوژیهای قدرت دارند فوکو در این متیر از تعهد قطعی خود به ویچیدگی و اقتضداهای زمیندهگدرا

1. Archaeology
2. Genealogy
3. Bouchard
4. May
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آگاهی دارد (کوومن )255 :2013 ،1ت ارشناسی ،خط بطالنی بر ویچیددگیهای تداریخی و ناگتتدته
میکشد تا محتم بودگی رویدادهای تاریخی را آشدکار کندد درواقدع ،ت ارشدناس نشدان میدهدد کده
آغازگابهای تاریخی اهمیتی ندارند و در سای حایات مطلو ،زادوولد باستانی خطاها را آشکار مدیکندد

(بوچارد )143 :1977 ،2ت ارشناسی آنچه را راکد و ثابت ونداشدته شددب بدرهس زدب ،آنچده را کده متحدد
دانتته شدب واربوارب کردب ،و ناهمگون بودن آنچه را که همگون ونداشته میشدود ،بدرهس میزندد تحلید
ت ارشناسانه ،گزاربها را دریافت کردارهای غیرگفتمانی قدرار نمیدهدد ،بلکده تحلیلدی اسدت کده میددان
نیرویی را جتتوجو میکنند که ایدن کردارهدا در آن اجدرا میشدوند؛ بندابراین ،ت ارشناسدی بایدد ایدن

و ددعیت را بددهتصددویر بکشددد و بددازی نیروهددا (اوکتدداال )65 :2012 ،3را نشددان دهددد ایددن وظیفدده،
ت ارشناسی را بهطور متتایس و تنگاتنگ با قدرت درگیر میکند
ت ارشناسی نشان میدهد که چگونه سازمانهای معایر و ینایدر قددرت از طریدو م دارزات
خاص ،درگیریها ،اتحادها ،و تمرینهای قدرت ظاهر میشوند که بتیاری از این مراح و فراینددها

امروزب نادیدب گرفته شدباند(گارلند )372 :2014 ،4ت ارشناسی به ما میآموزد که بدهجای شداخت
متئله ،به مناس ات ویرامون آن توجه کنیس؛ یعنی اینکه ودیدبای که امروزب« ،ینصدر و جزئدی حیداتی»

از زندگی ماست (دریفوس و رابینو ،)223 :1398 ،چگونه و دعیت فعلدی خدود را یافتده اسدت در
ت ارشناسی ،دادبها بر وشوها حاکس بودب و متیر آن را تعیین میکنند کانون تحلی های ت ارشناسدی،

روابط قدرت و داندا( 5مشدایخی )13 :1395 ،اسدت کده در بددنهای آدمیدان ان اشدته شددب و بدا

ت دی شدن به ابشبهای معرفت ،آنان را بهبند میکشند درواقدع« ،یدافتن ت دار ،بندا نهدادن یدک بنیداد
نیتت ،بلکه بریک  ،زدودن توهس ثابت بودن است تکهتکه کردن آنچده ودیاازایدن واحدد بدهنظدر
میرسید یافتن ت ار ،ناهمگن بودن آن چیدزی را نشدان میدهدد کده همگدن بدهشدمار آمددب اسدت»
(شرت )206 :1387 ،فوکو کوشیدب است که فرو ویشرفت تاریخی را منهدح کند و ثابت کندد کده
هیچ ماهیت ثابت و بنیادین یا غایت متافیزیکیای وجود ندارد (دریفوس و رابیندو )22 :1398 ،هدر
آنچه هتت ،گتتتها و شدکاپهدایی اسدت کده در حوزبهدای گونداگون معرفتدی یافدت میشدود
1. Koopman
2. Bouchard
3. Oksala
4. Garland
5. Knowledge and power

واکاوی گذار از قدرت آیینی قجری به قدرت انضباطی پهلوی
سید مرتضی حافظی و همکاران  /سیاسی کردن رنج؛
ِ
ِ
ِ

58

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 49- 80

(بیئلتکی)82 :2008 ،1؛ آنچه را که متحد دانتته شدب ،واربوارب کردب ،و ناهمگون بودن آنچده را کده
همگون ونداشته میشود ،آشکار میکند

2

بهنظر فوکو ،تحلی ت ارشناسان گفتمان باید بر ایولی همچون «ای واژگونی »« ،ای

گتتددت« ،»3خدداصبودگی ،»4و «برونیددت ( »5ددیمران )38 :1389 ،اسددتوار شددود ای د
واژگونی ،ناظر بر این است که در فراگرد م،ازات جدید ،کیفر از جتس به جان انتاال یافدت کده
نویی واژگونی ظریع در ساختار و تکنولوژی قدرت بود؛ یعنی رؤ یتوذیری قدرت ،جای خود
را به رؤ یتوذیری سوژۀ قدرت داد ای گتتت ،بر گتتتهای معرفتشناسانه برواید یددح
تداوح استوار است ای ناویوستگی ،گویای این است که در و گفتار ،بهدن دال معندای ونهدان
گزاربها ن اشیس ،بلکه در جتتوجوی کارکرد گزاربها باشدیس خداصبدودگی ،گفتدار را چوندان
خشونتی درنظر میگیرد که ما به اشیا روامیداریس ،یا بههرروی ،چونان وراتیکی که مدا بده اشدیا
تحمی میکنیس ،و در ایدن وراتیدک اسدت کده رو یددادهای گفتدار ،اید قایدبمنددی خدود را
بازمییابند؛ و سران،اح ،برونیت وشوهشگر را وامیدارد کده بده رویددادهای گونداگون و شدرایط
امکانی مختلع حاکس بر آنها توجه کند از چشسانداز ت ارشناسی ،بازگرداندن گفتار به ویشگدی
رو یدادیاش ،و کشع اینکه این رویداد محصول تالقی چه چیزی بودب است ،مهستدرین اید
است در واسخ به این ورساها است که ت ارشناسی وارد تاریخ میشود
بروای این ایول ،ان،اح وشوهشی با استفادب از روش ت ارشناسی گفتمانی فوکو میتواندد از
چگونگی سازماندهی م،ازات و قدرت آیینی 6در دوران قاجدار آغداز شدود؛ رقابدت نیروهدا و
تالش ها برای گتتت گفتمانی توسط نیروهای نامت،ان

را آشکار کدردب و سدران،اح ،از درون

این رقابتها و همدستیها ،ت دی شدن بدن سرکا ریایا را به ابشبای مطیع و راح در برابر قانون
مشروطه و حکومت وهلوی اول ،برمال کند و تو یح دهدد کده در ایدن متدیر ،چده نیروهدایی،
چگونه ،در چه فرایندی ،با هس تالقی کردباند و س ب انایاد در این دو وهلد تداریخی شددباند
روش فوکو ،افشاکنندۀ خشونت نامشرویی است که بر کتانی تحمید شددب اسدت کده دیوانده،
1. Bielskis
2. Rversality
3. Discontinuity
4. Specifity
5. Exteriority
6. Ritual power
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نابهن،ار« ،فرودست» ،یا «بیگانه» تشخیص دادب شدباند اندیش فوکدو ،روشهدا و مدادبای را
دراختیار ما میگذارد تا با ردیابی بنیان و خاستگاب تاریخی این بییددالتی ،آن را آشدکار کندیس
درواقع ،ت ارشناسی ،درگیر فاش کردن یدق و کذب گزاربها نیتت ،بلکه درگیر شناخت نتدای
گفتارها و فاش کردن این نتای است
 .3یافتههای پژوهش
بدنمندی قدرت و اینکه هر قدرتی بر بدن دیگری ایمال میشود ،ناط آغاز این وشوها اسدت
و دگرگونی تدری،ی و یشگیهای این قدرت ایمالشدب بر بددن شدهروندان میتواندد حادایای از
دوران حکومت قاجار و وهلوی اول را برجتته کند که تا ویاازاین در و وردۀ بیتوجهی نادیدب
انگاشته شدب است دراینراستا ،ناط یفر تفتیر این وشوها ،دوران حکومت قاجار است کده
با فراخواندن رویکردهای حکومت قاجار و روش ساماندهی بددن در ایدن دورب و سدازوکارهای
قدرت انض اطی 1در دورۀ وهلوی اول ،چگونگی ت دی «رییت» به ابشبای مطیع و سربهراب را بدا
توجدده بدده ینایددر و مبلفددههایی واکدداوی کنددد کدده بروای د سراسددربینی ،2نظددارت ،و گتددترش

زیتتدقدرت 3در متن جامعه قاب ویگیری است

ماندهی بدن در دورۀ قاجار
« .3-1قدرت آیینی» و روش سا
ِ

سیاست و حکومت در دوران قاجار حول محور شاب با هم اختیارات و محددودیتهای نهداد وادشداهی

میگشت اگر با نگاب گفتمانی به سیاست در این دورب بنگریس ،نمیتوان از حادوق وادشداب در سدرکوب،
شکن،ه ،سربریدن شورشیان و حکومت بر ریایا و ممالک سرزمین ودری چشدس ووشدید حکومدت در
این دوران نیز ددبهمعنای قدیس آندد بر شیوۀ کنترل رفتار و تملک افراد و گروبها اطالق میشدد و یدامالن
حکومتی نیز شک کالسیک قدرت را بهکار میبردند بهبیان روشنتر ،شاب در مرکز قدرت بود و بدهطور
متتایس بر دیگران ایمال زور میکرد این قدرت که کامال آشدکار و بیروندی بدود ،بدههیچروی مخفیانده
یم نمیکرد و هم سکن ممالک محروس ایران با قدرت بهمثابه «توانایی» یدرپ و بدهمعندای «حدو
داشتن» ،که تعاریع سنتی قدرتاند (هیندس )7 :1390 ،روبهرو بودند
به چنین قدرتی که هدپ از ایمال آن ،ریایت آیینهایی برای هراسافکنی است ،میتدوان
1. Disciplinary Power
2. Panopticon
3. Biopower
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ناح قدرت آیینی نهاد که در آن بدن ،بهینوان ت،تدس فدرد ،فصد مهمدی را بده خدود اختصداص
میدهد درواقع ،شاب ،تعیینکنندۀ همه و هیچ ،مالک و یاحب بدن ریایای خدود نیدز هتدت
بدنها ،دارایی شاب هتتند و او ایول حاکس بر آنهدا را مشدخص میکندد درنتی،ده ،آیینهدا و
مراسس باشکوب تعیینکنندبای که بخشی به تعذیب بدنها و برخی به دیدب شدن بیواسط بدنها
میان،امد ،توسط شاب برگزار میشوند قدوانین شداب اسدت کده بدر بددنها حکمراندی میکندد؛
بدنهایی که در چنگال قدرت بهداح افتادباند درواقع ،بدن بهینوان ابدشب 1آمدا قددرت در ایدن

گفتمان کشع شد؛ بدنی که دستکاری و ادارب میشود ،تربیت و راح میشود ،اطایت میکندد،
واسخ میدهد ،مهارت مییابد ،مطیع و فرمان ردار است ،و قاب استفادب و تغییر و تکمی است
غایت این جنگ نامتاارن نیروها ،بهرخ کشیدن سلطه و برتری ذاتی وادشاب بود« :متن ده سداختن
همگان از سیطرۀ مطلو حاکس بر بدن محکوح» (دانیالی)49 :1393 ،
باری ،بدن محکومان کانون فرود آمدن قدرت وادشاب بود؛ بنابراین ،قدرت باید بهگوندهای
ایمال و فنونی بهکار بتته میشد که متناسب با شأن آن مااح باشد ودی افکنددن نظداح جدیددی
برای یورتبندی و انضمامی کردن این نظس آیینی دروری بدود و هرچده مفداهیس ،نهادهدا ،و
ساختارهای بیشتری بهخدمت گرفته میشد ،انایاد سوژۀ 2ایرانی با شدت بیشتری دن ال میشد

در چنین فرایندی ،شاب که بروای باورهای سنتی ،چووانی برای رمه بهشمار میآمدد ،در تغییدری
معنادار ،به ودری ت دی شد که میبایتت از طریو آسانسازی ورود ترتی ات مددرن ،آسدایا و
رفاب را برای فرزندانا بهارمغان آورد این مهس امکانوذیر ن ود ،مگر از طریو ای،داد یدک نظدس

آیینی که بازتابدهندۀ قدرت آیینی شاهی بود که دریافته بود ،بدون انایاد 3ابشبها و مطیعسدازی
آنها ،نمیتواند ناا ودر قدرتمند را بهخوبی ایفا کند؛ اما تحادو ایدن قددرت آییندی ،نیازمندد
ابزارها و سازوکارهایی بود که مهسترین آنهدا ،اطایدتخواهی ،حد

و بدازجویی ،محاکمده،

ایداح ،و نمایا قدرتطل ی و قدرتمندی شاب قاجار بود
بهطور خالیه میتوان «قدرت آیینی» و روش ساماندهی بدن در دورۀ قاجار را از رهگذر
فرایندهای زیر بررسی کرد

1. Object
2. Subject
3. Subjugation
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 .3- 1-1اطاعت؛ دال مرکزی قدرت آیینی

در دورۀ قاجار ،بهواسط قدرت سدلطان ،ایدن ذهنیدت در جامعده گتدترش مییافدت کده نظدس
یمومی و آرامشی بر جامعه حاکس است که از سوی خداوند یطا شدب است ،و این آرامشدی کده
حکمرانی آن را در جامعه ساری و جاری میکند ،هموارب توسط دشمنان تهدید میشود تنها راب
ماندگاری این آراما خدادادب در دوران قاجار ،اطایت از شاب و فرمانهای او بدود شداب را وددر
تا دار وطن انگاشتن ،ویامد نهادینه شدن و یمومیت یافتن سلطنت بود (توکلی طرقدی:1395 ،
 )78برایناساس ،نهتنها ریایا هدیچ حدو و ناشدی در جامعده و سیاسدت نداشدتند ،کده حتدی
همنشینان شاب نیز سهمی در آن نداشتند و ایلیترین وظیف آنهدا ،جلدوگیری از مکددر شددن
خاطر شاب و تتلیس و ر ا در برابر او بود؛ بهینوان نمونه ،بروگش در سدفری بده دربدار سدلطان
یاح اران ،مشاهدات خود از نوروز در دربار وادشاهی را اینگونده ویدع میکندد« :شداب (از
یدرایظس) میورسد :خب و ع چگونه است؟ یدرایظس درحالیکه سر فرود میآورد ،واسخ
میدهد :ازهرجهت خوب و یالی است خاطر ق ل یالس کامال آسودب باشد

شاب به سدباالت

خود ادامه میدهد :و ع محصول چطور است؟ ندان فدراوان و خوبتدت؟ و یددرایظس در آن
قحطی و گرانی فوقالعادۀ نان جواب میدهد :قربان ان ارها ل ریز از گنددح اسدت و ندان ،هرگدز
تاایناندازب ارزان ن ودب اسدت شداب بداز هدس سدبال میکندد ،یدلح و امنیدت چطدور اسدت؟ و
یدرایظس بازهس سر فرود میآورد و چاولوسانه میگوید :به اق دال ق لد یدالس ،دشدمنان ،همده
سرکوب شدباند و هیچیک یارای مخالفت ندارند» (بروگا)624 :2 ،1367 ،
درواقع ،اطایتطل ی ،تکنیکی بود که از طریو یددور فرمانهدا ان،داح میشدد؛ همدان
فرمانهایی که و از تشکی نهادهایی مانند م،ل  ،به فرمانهای قانونی ت دی میشددند در
این نظاح ،مافوق از زیردسدتان ،اطایدت از فرمانهدا را میخواسدت و نده لدزوح تددبیر و فهدس و
کیاست در ک  ،این نهادها بیشتر به بازیچ شاب میمانتدتند و شداب ،خدود را همانندد اسدالپ
تاریخی خود ،حاکس جان و مال و ناموس مردح میدانتت (زرینی )6 :1384 ،نکت مهدس ایدن
است که برخالپ ظدواهر مشدهور و یدا معددودی از تحلی هدا ،انتدداد بداب تأسدی هرگونده
سازوکار جدیدد ،مددنظر شداهان قاجدار ن دودب اسدت؛ بدرای نمونده ،نهادهدایی نظیدر م،لد
دارالشورای ک را ،دیوان مظالس ،و یندوق یدالت ،توسط خدود نایرالدینشداب تأییدد و تأسدی
شدند؛ اما متئله این است که حتی در مورد چنین نهادهایی که خصدلت مشدورتی و دسدتکس
درظاهر ،ویشگی دموکراتیک نشان میدادند نیز «اطایت» ،حرپ اول و آخر را میزد (شدامخنیدا
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و دیگران )99 :1398 ،هدپ نایرالدینشاب از تأسی این نهادها ،محدود کردن قدرت حکاح
و فرو کشیدن آنان از اریک قدرت مطلاده بدود (ندوایی و ملدکزادب )10 :1383 ،ایدن اطایدت
برگرفتهشدب از قدرت بیحدوحصر شاب ،در رأس هدرح قددرت بدود کده امکدان ت ددی آن را بده
آیینهایی برای نمایا قدرت فراهس میکرد «تماح ترقیات دولت و ملت ،بتته به می اوسدت و
وادشاب ،سرچشم تماح اقتدارات است و تماح منایب دولتی ،متعلو و در تحدت ارادب اوسدت»
(آدمیت و ناطو)473 ،572 :1356 ،
افزونبراین ،الزم نمایا آیینی قدرت ،استاالل کام وادشاب از جامعه و یدح شک گیری حدو
اجتمایی برای ریایا است درنتی،ه ،قانون وجود نداشت و هرآنچه بود ،حتی اگر ناح قانون را بدا خدود
یدو میکشید ،متاوی با ارادب و خواست شداب بدود قددرت مطلاد وادشداب و تواندایی وی در دفدع و
حذپ مدییان و سدرکوب شورشدیان ،از ارکدان سدلطنت قاجدار بدود کده آقامحمددخان ،سرسلتدل
قاجاریدده ،ایددن اید را بددا شدددت و جدددیت دن ددال کددرد همچنددانکدده در نختددتین گدداح ،مدددییان
درونخاندانی را از میان برداشت که برادرش جعفریلیاان ،نختتین قربانی آن بود (ملکدس،1383 ،
یلرریارران و بددرادرش،
للی 
فتحعلرریشررا نیددز ،در بدددو سددلطنت ،یمددویا 

)538-539 :3
حسینقلیاان ،را کور کرد (سپهر )89 :3 ،1377 ،محمدشاب نیز با مصلحتبیندی قائسماداح ،دو

برادرش ،جهانگیرمیر ا و خترومیرزا و یمو یا حتنیلیمیرزا ش،اعالتلطنه را کور کرد (هددایت،
کالمتکلمی که از آزادیخواهان روزهای نختتین مشروطه بدود ،توسدط
 )8050 :14 ،1358مل 
لبراسمیرر ا ملدکآرا ،بدرادر خردسدال

محمدللیشا بهدار آویخته شد (غفاریفرد)177 :1400 ،

ظحالسرلطان ،وتدر
نایرالدینشاب ،نیز به دستور مادر شاب کور شد (ملکآرا ،)2 :1325 ،و سران،اح ،
نایرالدینشاب ،نیز و از تشکی و ت،هیز قشون م ،ور شد بدهفرمان شداب آن را وراکنددب کندد و دایدرۀ
حکددومتا هددس بدده ایددفهان محدددود شددد (دالمددانی )904-905 :1 ،1378 ،هم د اینهددا،
تالشهایی برای گتتراندن اطایت محدض در میدان ریایدا بدود کده ویاازهمده ،مخالفدان را نشدانه
میرفت ،و اطایتطل ی را در کانون گفتمان قدرت آیینی دوران قاجار قرار میداد
مجازات دلبخواهانه مجرمان
 .3- 1-2آشکارگری
ِ

در سالهای ابتدایی سدۀ نوزدهس ،دو مبلف سرکوب و مالیمت ،در کنار هدس ،بده شدیوۀ اجدرای
قدرت در حکمرانی ایرانی ت دی شدند وادشاهی مانند آقامحمدخان ،بنا به اقتضاهای قددرت
زمانهاش ،چهرۀ سرکوبگرانهای از ایمال قدرت را بهنمایا گذاشت که بهتددری در حکمراندی
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یصر فتحعلیشاب تعدی شد دورۀ حکومت تاری ا چه سال فتحعلیشاب ،در ابتدا تداوح همان
الگوی متداول از حکمرانی بود که ویشینیانا ایمال میکردند و ویاازهرچیز ،حذپ دشدمنان
سلطنت بدود کده بهیدورت آشدکار و خشدونتآمیزی تحادو مییافدت درگیریهدای داخلدی
فتحعلیشاب (در آغاز سلطنت) با برخدی سدرداران آقامحمددخان ،وابتدتگان وادشداب ،و حکداح
محلی آذربای،ان ،بهویشب امرای دن لی در خوی و ماکو و شورشیان و مخالفان خراسان و فارس،
صادقاانشقایی ددکه و از قت آقامحمدخان ،دوبدارب در سدودای سدلطنت افتداد و بدا

نظیر
قشون آذربای،ان درگیر جنگ با فتحعلیشداب شدددد از ایدن جملهاندد (سداروی-309 :1371 ،
و

نقلیاان ،برادر شاب و حاکس فارس و سران،اح ،حد
 )303همچنین ،سرکوب شورش حسی 

کور کردن وی (مفتون دن لدی73 ،46 ،42 :1383 ،؛ ایدفهانی ،)91-100 :1391 ،م،دازات
محمدولیاانیاجار و برخدی دیگدر از شورشدیان کده در طغیدان حتدینالیخدان بدا او

شدید
همراهی کردب بودند (شیرازی93 :1 ،1380 ،؛ محمودمیرزا قاجار ،)126 :1389 ،سدرکوب
کیاان ،که برای احیای قدرت زندیه شورش کرد (شدیرازی،1380 ،
محمداان ند ،فرزند 
 ،)79-77 :1لشکرکشی برای سرکوب نادرمیرزا ،وتر شاهرخافشار ،که در سال  1214ه،ری
قمری بهقصد دستیابی به قدرت در خراسان شورش کرد و سران،اح ،دستگیری او در سال 1218
ه،ری قمری کده بدا بدرادرانا بدهقتد رسدیدند (مفتدون دن لدی )50-51 :1383 ،و مدواردی
ازایندست در دوران سلطنت شاهان قاجار ،اقداماتی مرسوح و یادی بهشمار میرفدت ندهتنهدا
کتانیکه سودای سلطنت داشتند ،بلکه برخی از امرا و خوانین نیز از یتاب شاب در امان ن ودند
ِتر ِ ل ،در ده نختت سدۀ نوزدهس گزارش داد که هنگاح برگزاری یک نمایا نظامی که ژندرال

گاردان فرانتوی نیز حضور داشته است« :یک یدب از رؤسای قتمتهای مختلع سواربنظاح با
یکدیگر بر سر جا و نزدیکتر نشتتن به تختگاب فتحعلیشاب ندزاع کردندد ،شداب در تمداح مددت
جلوس ،این مطلب را بهروی خود نیاورد ،ولی وقتیکه گاردان رفت ،به دستگیری یدازدب نفدر از
این خوانین دستور داد و امر کرد ،ایشان را بر زمین انداختند و با تیرهدایی کده یتداوالن حضدور
همراب دارند به وشت آنها زدند بعد ،از هرکداح امر داد یکچشس بکنند و فادط یکدی را از هدردو
چشس یاری کردند» (تربزل )70 :1361 ،ش اهتی که میان این م،ازاتهدای گونداگون وجدود
داشت ،این بود که هم آنها بهگونهای آشکار و ویا چشس همگان ان،اح میشد
چنین سیاستهایی در برابر مردح یادی نیز بههمینشک ان،اح میشد نمدایا م،رمدان
در بازار و محلههای شهر در حضور مردح برای تحایر آنان ،از م،ازاتهای دیگر این دورب بدود
واکاوی گذار از قدرت آیینی قجری به قدرت انضباطی پهلوی
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بر سر چهارسوقهای بازارها ،داروغهها محلی بهناح وایتخت داروغه درسدت کدردب بودندد و در
کنار آن ،یک زندان زیرزمینی داشتند که ون،ربهایی بهطرپ بازار داشت کتدانی را کده گناهدان
کوچکی مرتکب میشدند ،زن،یری به گردنشان آویخته و در وشت ون،ربهای زندان در معرو
دیدد یدابران قدرار میدادندد؛ امدا افدرادی را کدده گناهدان بزرگدی ان،داح دادب بودندد ،بده چددوبی
یلیبمانند میبتتند و از ساع چهارسوق میآو یختند که چند سایت متوالی به همین حالدت
قرار داشت و مردح از زیر جتد او میگذشتند (ثواقب )38-37 :1394 ،درواقع ،بهرغس تندوع
شیوبها و ابزارهای م،ازات ،تأکید بر آشکار بودن مراسس تن یه 1و تعذیب ،2بدیا از آنکده جن د

بازدارندگی داشته باشد ،نشاندهندۀ قدرت آیینی و بیحدوحصر شاب بود که احتراح و اطایدت را
در میان ریایا برمیانگیخت
 .3- 1-3آیین بالگردانی و اعدام

در ایران دورۀ قاجار ،نظاح قضایی دوگانهای وجود داشت در یکسو ،محاکس مدذه ی یدا شدرع
بود و در سوی دیگر ،محاکس غیرمذه ی یا یرپ قرار داشتند حوزۀ یدالحیت قضدایی ایدن دو
محکمه ،معموال مو وع موردمناقشه بودب و برتری هریدک بده شخصدیت شداب بتدتگی داشدت
(فلور و بنانی )23 :1388 ،ناط اشتراو هردو مرجع ،تمامیتخواهی در سازوکار قضدایی ،و
م،ادلهشان ،بر سر تمامیت منایب قضا بود (حاددار )470-482 :1383 ،محداکس یرفدی،
متئولیت رسیدگی به شورشها را بهیهدب داشتند و شاب در رأس یالیترین محکم یرفدی بدود
اگر رأیی از سوی این دیوان یادر میشد ،باید بهاجرا درمیآمد و بههیچوجه حکس یدادرۀ شداب
قاب فرجاحخواهی ن ود (کدرزن587-590 :1373 ،؛ درووید  )190 :1389 ،در ایدن شد ک
جزایی ،شیوۀ م،ازات گناهکاران ،به شرایط دادرسی و و عیت م،درح بتدتگی داشدت (از چده
ط اهای است و چادر نفوذ دارد) و قوانین مددون و قابد اجرایی بدرای همد ط ادات و ایدناپ
وجود نداشت بهنظر میرسد ،خن چنین قوانینی با ای،اد ترس و وحشت زیاد از خالل مراسدس
آیینی تعذیب (مانند دار زدن و شکن،ه و ) ج ران میشد و بهاینترتیدب ،ایدن سدازوکار بدرای
ویشگیری از جرحهای احتمالی بهکار میرفت تعذیب ،هنر نگهداری زندگی در مرگ است در
تعذیب ،مرگ هزار وارب میشود این دردها باید الیه به الیه در ذهن تماشاچیان بماند هر فریداد
1. Punishment
2. Supplice
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دلخراشی باید در گوش تماشداچیان نفدوذ کندد آنهدا بایدد خدود را بدهجای م،درح و محکدس
بگذارند درد باید بازتاب ویدا کند؛ ن اید محو و گس شود
متئل مهس در م،ازاتها ،چه در مورد شورشدیها و چده کدارگزاران ،درس ی درت شددن
برای دیگران بود؛ بنابراین ،کتیکه قری م،ازات بهناح او میافتاد ،به ترسناوترین شک ممکن
و بهگونهای که خوپ در دل دیگران بیندازد ،تن یه میشد این تکنیک کده میتدوان «بالگرداندی»
نامید ،یم رای،ی بود که هس موقتا غائله را میخواباند و هس قدرت سلطان را بدهرخ میکشدید
در چنین حالتی ،هم گنابها به گردن یک نفر انداخته میشد؛ لذا آنیک نفر ،قربانی میشدد تدا
بایه دستکس تا غائل بعدی در آسایا بهسر برند (شامخنیا و دیگران )96 :1398 ،در بررسی
سیر دگرگونیهای قضایی دورۀ قاجار به این نتی،ه میرسیس که اهداپ م،ازاتها بیشدتر ای،داد
ریب و ترس ،ی رت دیگران ،و سلب قدرت و جتارت ایتراو مردح بده سدلطنت بدودب اسدت
(ربیعی و راهروخواجه)1390:24 ،
تانکوانی ،من اشدارب بده برودا بدودن چوبد داری در میددان ماابد قصدر فتحعلدیشداب
مینویتد« :دیدن چنین چو ب وحشتناو و خوپانگیدزی ،اهاندت فاحشدی اسدت بده سداحت
تمامی افراد یک ملت این نمادها هرلحظده بدهیداد میآورندد کده در سدرزمین آزادی نیتدتیس»
(تانکوانی )137 :1383 ،تانکوانی در سفرنام خود ،حلا ویوند بین حکومت ،مدردح ،وآزادی
را چوب دار (نماد خشونت) میداند و نه «قانون»« :شدیوۀ حکومدت و ادارۀ مدردح در آسدیا ایدن
است و جز این نیتت؛ بهجای اجرای قانون در این سدرزمین ،فادط شدالق و تدوه بدهکار بدردب
میشود» (تانکوانی )109 :1383 ،این توییع ،بهاینمعنا است که چگونه آزادی یک ملت بدا
هراس از کع دادن آن ارت ا وثیای دارد
ریایا ،هنگاح ورود به قصر با چوب دار روبدهرو میشدوند و هدراس ایدن چوبده کده نمداد
خشونت است ،همیشه و درهمهحال در جانشان بداقی میماندد کده نشداندهندۀ کیفیدت رابطد
حاکس با رییت است رهگذران با دیدن این نماد ،من ت،تس مراسس ایداح خود ،رفتداری کده
من،ر به این یم میشود را در ذهن خویا بازآفرینی میکنند که نتی ،ایدن هدراس ،ورهیدز از
ارتکاب جرح و فرجامی است که م دادا روزی بدرای خودشدان نمایدان شدود بدهاینترتیب ،هدس
م،ریان قدرت و هس مردح ،درگیر رابطهای ت،تدمی میشدوند؛ ت،تدمی کده ارتکداب جدرح و
بالت ع ،اجرای واقعی خشونت را (دریینحال که هرلحظه و بههردلی با تخلفدی ممکدنالوقدوع
است) هسزمان بهتأخیر میاندازد چوب دار ،در کندار واقعیدت نداگزیر همدراب بدا آن ،تصدوری
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میآفریندد کدده آن را بدده نمدادی فر دی ت دددی میکندد؛ نمددادی کدده ودیا و بددیا از هرچیددز،
مصداقهای کاربرد یا دالی اجرای آن ،مانند یصیانگری ،بینظمی ،یا شابکشدی را بده بیننددب
گوشزد میکند تا اجرای آن را (بروایی یک مراسس ایداح واقعی) بهبیان روشنتر ،میتوان گفت،
واقعیت قاب مشاهدۀ چوب دار در میدان قصر ،لزوما بهمعنای اجرای هموارۀ یک یملیات ایداح
نیتت ،بلکه متضمن درونی کردن آن در افراد ،و الاای نحوۀ یاوبت یا چگونگی م،ازات یدک
بینظمی احتمالی است؛ نویی هراسافکندی ویشدگیرانه در جانهدا ،بدهجای ایمدال خشدونت
واقعی بر بدنها (یاور )124-125 :1395 ،این توییعها ،نشانگر خشونت همراب بدا قددرت
در کردار حکمرانی شاب قاجار در واقعیت است
مراسس ایداح ،خود آیین ویشبای بود ایداح یا بهدار آویختن محکوح در گذرگابها و ورودیهدای
شهر اجرا میشد و ود ازآن ،جتدس ایددامی را شاهشداه میکردندد و قتدمتی از آن بدر چوبد دار و
قتمتهای دیگر بر دروازبهای شهر نمدایا دادب میشدد (ودوالو )227 :1368 ،هنگداح اجدرای
حکس ایداح ،نختت ،خن،ری در سین محکوح فرو میکردند؛ سدپ  ،سدرش را از تدن جددا کدردب و
برای تحایر ،با لگدد بده در کداخ ورتداب میکردندد و بدرای ی درت دیگدران ،آن را در میدان گد والی
میانداختند (درووی  )190 :1389 ،در این دورب ،م،رمان را سر میبریدند یا دح توه میگذاشدتند
و ایضای قطعهقطعهشدۀ بدن آنان را بهینوان ی رت بر دروازۀ شهر میآویختندد تاری دا هدر حداکمی
بهمحض احراز مااح حکومت ،چند تن از اشخایی را که به ارتکاب راهزنی مظنون بودندد ،دسدتگیر
و بهدار میآویخت (ووالو )319 :1368 ،ایداحها ودیا چشدس همگدان و بدا حضدور تماشداچیان
ان،اح میگرفت غال ا نیز محکومان را میرغضبها سر میبریدند و بدن آنها را باالی دار ،سدایتها
برای تماشای مردح آویزان میکردندد (بدروگا)272 :1389 ،؛ بدهینوان مثدال ،در دورۀ محمدشداب،
سردست شورشیان ایفهان را به وحشیانهترین شک ممکن کشتند قطعههای ندازو چدوب را در زیدر
ناخنهایا فرو کردب ،سپ تماح دنددانهایا را کشدیدب و روی سدرش کوبیدندد و کیتد آردی بده
گردنا آو یختند وی در این و ع آنقدر گرسنه ماند تا مدرد (دوسرسدی )191 :1390 ،گداهی نیدز
فرد محکوح به ایداح را ویا از بهدار آویختن ،چشمانا را کور میکردند و سپ  ،ایضدای بددنا را
مثله میکردند و او را خفه و سدرش را بریددب و بدر دار میکردندد (بنتدان )104 :1354 ،ایدن شدیوۀ
وحشیان م،ازات بهیورت آشکار هدفی نداشت ،جز اطایتطل ی و منااد کردن بدنهای ریایدایی
که بهناگزیر و بهتناسب موقعیت با این بدنهای آسیبدیدب و شدرحهشدرحه روبدهرو میشددند فوکدو
دراینبارب در بر این نظر است که درست همانطور که جاودانگی به شاب بددنی ماددس مدیداد دددکده
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سم بدن سیاسی استدد چوب دار نیز به قربانی خود بدنی میداد که درست تز مخالع حدو و زور
شاهی بود (مرکیور)128 :1389 ،
قدرت سیاسی در دورۀ قاجار ،آنگونه که در بدن اجتمایی ایمال میشد ،قدرتی ناویوسته
1

بود ،یعنی ش کههای تور قدرت ،توانایی بهداح انداختن سوژبها را برای مناادسدازی نداشدت و
هموارب این سوژبهای سیاسی از فرایندهای کنترل قددرت میگریختندد؛ ازایدنرو ،بدرای کنتدرل
سددوژبها ،اسددتارار قدددرتی ویوسددته ،دقیددو ،و ذربای الزح بددود و بههمینس د ب ،وهلددوی اول بدده
بتترسازی گفتمانی روی آورد منظدور از بتترسدازی گفتمدانی ،آندسدته از طدرحمو دوعها،
فضاسازیها ،و م احثاتی است که در دوربای خاص و توسدط حاکمیدت یدا نهادهدا و محافد
فرهنگیدفکری وابتته به قدرت ،در جامعه ان،اح میشود تا به ان و آمادگی مردح برای اقداحها
یا ایالحات و تغییرات در زندگی آنها من،ر شود و توجیهگر اذهان و افکار یمومی ،همچنین،
نظاحبخا آن اقداحهای فرهنگدی باشدد در دورۀ وهلدوی اول ،بتترسدازی گفتمدانی ،توجیده و
کارکردی بیااز حد معمول داشت ،زیرا دودمان وهلوی بهشددت خدود را نیازمندد آن مییافدت
تا افزونبر زمینهسازی برای سهولت اقداحهای موردنظر خود و توجیه آنها ،مشدروییت خدود را
تضمین کند (آیع)80 :1384 ،
 .3-2انتشار سازوکارهای قدرت انضباطی در دورۀ پهلوی اول

قدرت انض اطی ،قدرتی است بهن،ارساز؛ قدرتی که میبیندد ،بیآنکده دیددب یدا لمد شدود؛
قدرتی که با نامرئی کردن خود ،ایمال میشود قدرت انض اطی ،نه مانند قدرت آیینی و سدلط
متتایس شاب بر مردح ددکه نظارت دقیو خود را بر آنهدا ایمدال میکرد د بلکده بدا تاکتیکهدا و
تکنیکهای ویشبای که موقعیت افراد ،حرکتهای افراد ،و مناس ات میانشان را تعیین میکند ،بر
سوژبهای خود حکمرانی میکند قدرت انض اطی ،بهجای تمرکدز بیاازحدد قددرت در چندد
ناطه (قدرت آیینی) یا تکثر بیاازحد میان مراجع متضاد ،بهسوی ش کهبندی دقیو و ظریع بده
شیوۀ ویوسته در اقصیناا ویکر اجتمایی حرکت میکند این قدرت ،فضاهای غیرانضد اطی را
بهانض ا میکشد و کارکرد انض اطیاش از فرایند تعمیس یدافتن انضد ا ها بدهک حیطد ویکدر
اجتمایی سرچشمه میگیرد (اسمارت )118 :1398 ،قدرت باید شک ها و نشانههایا را بدر
تن نیروی مولد حک کند بدن به محایرۀ قدرت درمیآید ،امدا الزمد چندین اسدتیالیی ،فندون
1. Assujettissement
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انض اطی دقیو و حتابشدب است داندا غل ده بدر بددن شدک میگیدرد و از آن ،تکنولدوژی
سیاسی بدن ودید میآید استیال باید از شک سهمگین و هراسآور خود خار شدود آنچده بدر
بدن فرود میآید ،ن اید بیزاری تن را در وی داشته باشدد ایدن شدک خدرد قددرت کده بهوسدیل
دستگابها و نهادها بر تن ایمال میشود« ،خردبفیزیک قدرت» ناح دارد
با آغاز یصر وهلوی ،فرد ،ابشۀ قاب کنترل تعریع شد و دراینراستا ،بدن به شیوبای جدیدد
تعریع و در کانون توجه قرار گرفت ٌ
(واولی یزدی و دیگران )13 :1397 ،در دوران وهلوی اول،

برای نختتینبار قدرت حکومدت بده زیتت دقددرت 1ت ددی شدد و سیاسدتهای مربدو بده
زیتتدسیاست 2ایراندی را شدک داد وهلدوی اول از دو تکنولدوژی سیاسدی بدرای رسدیدن بده

آرمانهای خود بهرب برد :نختت ،تکنیک فردیتساز قدرت (تکنیک انض اطی)؛ تکنولدوژیای
که هدپ غاییاش ،کنترل بدنها بود؛ دوح ،تکنولوژی زیتتدقدرت ،که هدفا جمعیت بدود؛
یعنی قدرت ،دیگر تنها بر ات اع (سوژبها) ایمال نمیشود (فوکدو )188-190 :1398 ،بدهبیان
روشنتر ،زیتتدقدرت ،دو امر را با یکدیگر تنظیس میکند :ان اشت سرمایه و ان اشت انتانها
(فوکو )20 :1399 ،بهنظدر فوکدو ،هددپ تکنولوژیهدای جدیدد قددرت ،سدروکار داشدتن بدا
تودبهای فراگیر است که در آن ،قدرت انتان بهمثابه فرد نیتت ،بلکه انتان بهمثابه گونده اسدت
(فوکو )323 :1390 ،ر اشاب برای اجرای تکنیکهای جدیدد حکمراندی ،بده حدذپ قددرت
موازی و دست یازیدن به قدرت فیزیکی روی آورد ای،اد دولت متمرکز برای بهسیطرب درآوردن
تماح نواحی و یکپارچه کردن کشور با انایاد ات اع ان،اح شد و تغییری بنیادین در ماهیدت قددرت
سیاسی و خصلت رابط مرکز با ایالت رخ داد (کرونین)371 :1383 ،
بهطور خالیه میتوان توزیع و انتشار سازوکارهای انض اطی در سراسر ویکر اجتمایی در
دورۀ وهلوی اول را از رهگذر فرایندهای زیر بررسی کرد
نهادهای انضباطی
 .3- 2-1گسترش
ِ

فوکو ،روشهایی را انض ا مینامد که کنترل دقیو کناهای افدراد را امکانودذیر مدیکنندد و دمن
اطایتدفایدبمندی را بر نیروهای بدن تحمی میکنندد

تضمین انایاد همیشگی نیروهای بدن ،رابط
فوکو ،بدا ویدروی از نیچره ،درو خایدی از قددرت دارد کده در آن بیشدتر چگدونگی ایمدال قددرت،
1. Bio Power
2. Biopolitics
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تکنولوژی ،و ابزارهای ایمال قدرت مدنظر اسدت وی حتدی نظداح تن یهدی مددرن را ندویی اقتصداد
سیاسی بدن معرفی میکند؛ زیرا در این نظاح ،بدن و نیروهای آن ،و نیز فایدبمندی و مطیدع بدودن آن،
هدپ ایلی است دانشدی کده در این،دا دربدارۀ بددن و نحدوۀ تتدلط بدر آن وجدود دارد ،من،در بده
شک گیری چیزی میشود که فوکو آن را «فناوری سیاسی بدن» مینامد (ابداذری و حمیددی:1387 ،
1

 )143دولت برای تحاو این فناوری سیاسی بدن و بدهانایاد کشداندن شدهروندان ،از سدازوکارهایی
بهرب میگیرد که از یک الگوی مشدخص ت عیدت نمیکنندد دراینراسدتا گداهی از اج دار ،توسد بده
سازوکارهای قانونی و م،رحانگاری ،گاهی از مالیمت و انعطاپ ،و گاب نیدز از ای،داد تغییدر در نظداح
ایدئولوژیکی و تغییر در محتدوای آمدوزش بهدرب میگیدرد انتشدار و اشدای سدازوکارهای انضد اطی
گوناگون در سرتاسر ویکر اجتمایی ،بدهمعندای شدک گیری «جامعد انضد اطی» اسدت (اسدمارت،
 )119 :1391بهنظر فوکدو ،مهستدرین ویشگدی دولتهدای مددرن ،اقدداماتی بدود کده در حوزبهدای
اجتماع ،فرهنگ ،و سیاست ان،اح دادند؛ اقداماتی که هدپ از آنها ،دراختیار گرفتن امور مربدو بده
مرگ و زندگی ات اع برای کنترل بهین جامعه و مدیریت آن بود (فوکو)103 :1396 ،

2

اگر ویااز مشروطه ،مفهوح ادارب کردن زیتت افراد ،جایی در حکومتمندی نداشدت ،ود از
مشروطه و بهویشب با تشکی حکومت وهلوی ددکه همانگونه که ویشتر اشارب شد ،در وی تحادو طدرح
ملتسازی بوددد سیاست ،محدودۀ خود را تدا ذهدن و زنددگی ات داع دددبدهمنظور راه ریشدان بدرای
وذیرش مفاهیس جدیددد گتتراند حکومتهای ویشین ،هیچگداب نیازمندد دخالدت و دسدتکاریهای
گتتردب در بافت اجتماییدسیاسی ن ودند؛ زیرا نویی از تعهدات حوزبهای وراکندۀ حیدات اجتمدایی
برای ماندگاری حکومت کفایدت میکدرد (ماددس)159 :1398 ،؛ امدا در دولدت مددرن ،بدا یدک
تکنولوژی قدرت فایدبگرا روبهرو هتتیس که کارکردش ترساندن از زیدان و تشدویو بده کتدب سدود و
آمداجا «ذهددن» و «تصددورات» آن اسددت دولددت وهلددوی اول در ایددن دورب بددا برقدراری نظاحهددای
چندساحتی کنترل و تدوین م،مویهای از قوانین ،استفادب از راه ردهای انض اطی و امنیتدی ،و کنتدرل
ایدئولوژیکی ،دست به م،مویه اقدامات گتتردبای زدب است دولت با و ع قدوانینی بدرای نظدارت
بر افراد و بازتعریع آن برم نای قدرت انض اطی ،م،از شد که به یریههایی ورود کند که ودیاازآن،
حوزۀ نفوذ دولت بهشمار نمیآمد
ساختار حکومت وهلوی و نهادهای برآمددب از درون آن ،مانندد دادگتدتری ،شدهربانی ،و
1. Subjectification
2. Governmentality
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ارتا ،با هس فضایی را بهوجود آوردب بودند که در سای آن ،برخی از گروبهای اجتمایی ،امنیت
کافی نداشتند شهربانی با گردآوری و تنظدیس گدزارش یلیده افدراد ،ارتدا بدا دخالدت گتدتردۀ
نظامیان در ادارۀ کشور و ت عید افراد در قالب ت عید ویشگیرانه ،و دادگتتری با تهی قوانینی مانندد
قانون م،ازات یمومی مصوب  1304و قانون م،ازات مادمین یلیه امنیدت کشدور ،در ای،داد
فضایی سهیس بودند که در آن ،افراد مخالع و منتاد بهراحتی و بدون تناسب با جدرح ،م،دازات
میشدند (سادات )41 :1396 ،ولی  ،جزو دحودستگابهای دولت است و بدا ایمدال قددرت
خو یا ،سرتاسر ویکر اجتماع را زیر ووشا میگیرد و درمینوردد و فضداهای غیرانضد اطی را
بهانض ا میکشد ،و کارکرد انض اطیاش از فرایند تعمیس یافتن انضد ا ها بدهک حیطد ویکدر
اجتمایی سرچشمه میگیرد (اسمارت )118 :1398 ،در طول سلطنت شانزدبسدال ر اشداب،
ولی

و سازمانهای اطالیاتیدامنیتی ترسناو او ،در ناض یدریح حادوق فدردی ،اجتمدایی،

سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگدی اقشدار و گروبهدای مختلدع مدردح کشدور ،گاحهدای اسدتواری
برداشتند و موجب دستگیری ،بازداشت ،شکن،ه ،و قت دبها تن از ایرانیان شدند
همگاح با تمرکز امور سیاسی ،سازمانهای نظامی و انتظدامی توسدعه یافتندد و بهمثابده یکدی از
وایههای ایلی رژیس ،بهتدری شئون مختلع زیتت اجتمایی و سیاسی و حتدی خصویدی افدراد را
تحت نظارت گرفتند دو راه رد ترساندن و نداتوان کدردن (روزن دان )25 :1382 ،رویکدرد یملیداتی
ولی در دورۀ وهلوی اول بود در این دورب ،برای نختتینبار قدرت حکومت به زیتتدقدرت ت ددی
شد و بههمانترتیب ،سیاستهای مربوطه زیتتدسیاسدت ایراندی را شدک داد مفهدوح نظدارت بدر
دیگران ،هموارب در وی آن بودب است که دمن گتدترش حیطد نظدارت محتدوس ،گوندهای الادای
قدرت در ساختاری نامحتوس را بهنمایا بگذارد در تماح فرایندهای هنری وابتته بده دسدتگابهای
قدرت ،این متئله بهو وح بهچشس میخورد (حیدری)174 :1395 ،
 .3- 2-2سلطه بر بدن و ذهن اتباع

رؤیای متصدیان نظس نو ین قدرت ،خلو بدن ،زبان ،و ذهن یکدستی بدود کده تدداییگر سدوژۀ ملدی
مطیع و فرمان ردار باشد؛ سوژبای که با کار بر روی اجزای بددن ،ذهدن ،زبدان ،ل داس ،و بدهطدورکلی
هتتیاش ،میبایتدت بده ابدشبای بدرای حاکمیدت ت ددی میشدد بددن ،بهمثابده متندی اجتمدایی،
بازتابدهندۀ روابط قدرت و نحوۀ واکنا و ناد ما به آنها است؛ بنابراین ،میتوان رابطد آشدکاری را
میان آناتومی بدن و نااهای اجتمایی برقرار کرد که بر تعامد یاملیدت و قددرت در فهدس ت،دارب
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بدنی داللدت دارد (ذکدایی و امدنودور )62 :1393 ،هددپ از ایدن فنداوری انضد اطی و سیاسدت
کال دشناسی بدن ،شک دهی به بدنی راح ،احتماال بهمنظور رسیدن به هدفی خاص است تا اسدتفادب،
دگرگونسازی ،و به ود و عیت بدن در وی این دگرگدونی ،سدوژۀ ایراندی وارد بتدتری از تحدوالت و
شاید تعاروها شد؛ زیرا ازیکسو ،بدن و شک وشمای غربی میخواهد و ازسویدیگر ،بدا ذهنیتدی
سرشار از روایتها و ارزشهای ایرانی روبهرو است بههرحال ،نیاز به داناهای جدید ،بدنها را بده
مکانی برای تولید ثروت ،تنظیس ،و کنترل ت دی کرد بهگفت فوکدو« ،چنددگانگی تخصدص ،انضد ا
دستگابهای دانا را با حداکثر اثربخشی و حداق هزینده» (فوکدو ،)78-80 :1398 ،ای،داد کدرد
بهنظر فوکو ،بدن ،مکان غایی کنترل سیاسدی و ایددئولوژیک نظدارت و قایدبمنددی اسدت آنچده در
نتی ،سیاستهای ر اشاب ودید آمد ،شک گیری کردوکاری انض اطی بود که فدرد را تحدت نظدارت
تازبای قرار میداد درواقع ،هدپ این بود که این مراق ت و نظارت بهیورت جدزء جداییناودذیری از
تولید کنترل درآید (دریفوس و رابینو)28 :1382 ،
بنابراین ،همراب با تالش بیوقف ر اخان برای تکوین شالودبهای دولت مددرن ،مو دوعهایی
که ویاازآن در ساحتی غیر از ساحت سیاست سداختهوورداخته میشددند ،بده مو دوعها و متدائ
ایلی ساحت سیاسی ت دی شددند و حکومدت بدا و دع قدوانین ،راه ردهدای انضد اطی ،و کنتدرل
ایدئولوژیکی ،دریدد تغییر و هدایت رفتار افراد بشری و تحمی شیوبهای یکتان زیتدت اجتمدایی
است بههمیندلی  ،هر چیزی که در این کنتدرل ،تغییدر ،هددایت ،و یاالندی کدردن رفتدار ،نیازمندد
حکومت کردن باشد ،به مو وع حکومت ت دی میشود از این دورب بدهبعدد بدود کده دولدت ،امدور
مربو به زیتت انتانها را تحت مراق ت خود گرفت و گرایشدی قدرتمندد بهسدوی گتدترش ایمدال
قدرت دولت بر زیتتجهان انتانها شک گرفت (فوکو)319-320 :1390 ،
در شرایط جدید ایران ددکده بدا تأثیرودذیری از ورود دگرگونیهدای نوگرایانده رخ دادددد قددرت
بهگونهای روزافزون ،بهشک سیاستهای مراق تی ،در طیع وسیعی از دستگابهای نظدارت دولتدی و
از طریو ایمال نظس بر جامعه انعکداس یافدت (احمددزادب )4 :1394 ،ایدن اقددامات کده بدهمنظور
ای،اد انض ا و مدیریت حکومتی ای،اد شدب بود ،موجب شد که مداخل دولت در زنددگی روزمدرب،
تا مدیریت بر فضاهای کتبوکار و تدوین دستورالعم های ورشمار برای ای،اد همگونی و نظس نیدز
ویشروی کند؛ بهینوان مثال ،در رسال دستورالعم نظمیه چنین آمدب است« :ادارۀ جلیل نظمیده بایدد
از یدۀ نفوس واردب و قصد ورود آنها بدین شهر کال متتحضر و مطلع باشد؛ مردمانی که سدالها در
این وایتخت بدون حرفده و شدغ و ندوکری متوقدع و سداکن شددباند ،راب معداش خدود را بنمایندد؛
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دریورتیکه استعداد کار و شغلی را دارا بودند ،برحتب لیاقت و استعداد برای هریک کدار و شدغلی
تعیین خواهد شد» (رسال دستورالعم نظمیه)545 :1391 ،
در دورۀ ر اشاب ،نهادهای مرت ط با وزشکی درحال گتدترش بودندد کده ودیااز هرچیدز
حوزۀ تن را درمینوردیدند و نویی حکومتمندی سراسربین را ای،اد میکردند این نوع گفتمدان
در نشریههای ایران دورۀ ر اشاب و ویاازآن ،با استفادب فراوان از مفاهیس وزشکی ،روانوزشکی،
و سالمت ،بتتری را برای سوژبسازی فراهس کدرد (مدرادی )161 :1399 ،بدهگفتد آبراهامیران،
قصد ر اشاب از تأسی نهادهای جدید« ،گتترش سدلط قددرت دولدت در همد بخاهدای
کشور بود» (آبراهامیدان )141 :1389 ،درواقدع ،ر اشداب خواسدتار حاکمیدت بدر بددن بدرای
بازنمایی سیاستهای خود بود و این امر از طریو شناسایی نفوس و کسوکیدع و مختصدات آن
امکانوذیر بود که راب را برای مداخل هرچده بیشدتر نهادهدای انضد اطی میگشدود بدا نگداهی
ت ارشناختی ،به همان نتی،های میرسیس که فوکدو در کتداب «مراق دت و تن یده »1رسدیدب اسدت

قصر ،جایی بود برای راحتی و آسایا بدن وادشاب ایدن قصدر بدا ویددایا دولدت ملدی ،تغییدر
کاربری داد؛ یعنی از آسایا بدنها به محصوریت و شکن ،بدنها رسید دو بدن د هس ،در
یک مکان آشکار شدند؛ بدن شکن،هدیدب من،ر به تکنولوژی مراق ت و تن یه شد ر اشاب بدیا
از هر وادشاهی از راز بدنها سدر درمدیآورد ابتددا بددن بهمثابده ارتدا را در ماابد بددنهای
شورشگر قرار داد و سپ  ،بدنهای سیاسی را محصور کدرد او ایدن کدار را از طریدو تأسدی
زندان قصر و با ت دی کردن تن یه و سرکوب قانونشدکنیها بده کدارکردی بدهقایددب و همتدو بدا
جامعه ،برای جا دادن یمیوتر قدرت تن یه در ویکر اجتمایی ان،اح داد
 .3- 2-3تبدیل میدان دید به قلمرو قدرت

بروای تحلی فوکو ،نظاح قدرت در جهان و جامع مدرن ،بتیار ریشهدارتر و ندامرئیتر و اغواکننددبتر
از قدرت در نظاحهای سنتی است هدپ فوکدو ،برداشدتن ناداب از چهدرۀ قددرت در جامعد مددرن
است او میخواهد نشان دهد که وشت ظاهر رهایینمای جامع مدرن ،خواست سلطه ونهدان اسدت
(حایای )197 :1381 ،فوکو ،نظرید جدیددی از قددرت و شدیوۀ ایمدال آن در دنیدای مددرن ارائده
ٌ
میکند بهنظر فوکو ،ماهیت قدرت باید در تماح سطوح خرد جامعه تحلی شود :در سدطح خدانوادب،
مددارس ،دانشدگابها ،بیمارسدتانها ،کارخانددهها ،و در همد شدک های نهادینهشددب و سددازمانیافت
1. Discipline and Punish
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موجود در جامعه هنگامیکه فوکو بتیاری از مکانهای اجتمایی ،ازجملده بیمارسدتانهای رواندی،
زندانها ،و ت عیدگابها را بروای توسع تاریخی و از منظر گفتمان قدرت و سلطه بررسدی میکندد ،بده
م،مویهای از نهادها یا سازوکارهای سیاسی و اجتمایی نظر نمیدوزد ،بلکه قدرت را بده شدک های
مختلع و در موقعیتها و فضاهای گوناگون میبیندد او روش خایدی از سدازماندهی آرایاهدای

مکانی زندانها ،مدرسهها ،و کارخانهها را تحلی میکند؛ روشی که باالترین درج رؤیتودذیری 1را
فراهس میکند این شک از آرایا مکانی ،درواقع ،شدک خایدی از رابطد قددرت و محدودسدازی
رفتارها را اقتضا میکند (میلز)79 :1389 ،
از طریو سازوکار وارسی است که افراد در میدان دید قرار میگیرند ،و تابع سازوکار ابشبسدازی،
و سپ آما ایمال قدرت میشوند انض ا  ،سازوکار قددرت اسدت کده بدا آن بده کنتدرل ریزتدرین
ینایر در بدن اجتمایی میرسیس و با این ینایر به تأثیرگذاری بر خود ذرات اجتمدایی ،یعندی افدراد
دست مییابیس؛ تکنیک فردیتساز قدرت چگونه هرکتی مراقب شود ،سلوو ،رفتدار ،و تمدایالتا
کنترل شود ،چگونه یملکردش تاویت شود ،چگونه تواناییها و قابلیتهایا افدزایا یابدد ،چگونده
در جایی قرار گیرد که در آن،ا مفیدتر باشد بهنظر فوکو« ،انضد ا  ،کال دشناسدی سیاسدی جزئیدات
است» نظاح سراسربین ،قدرت «ذهن بر ذهن» را امکانوذیر میکند در مورد چنین تغییدر و دعیتی
در دوران وهلوی اول میبایتت به فضای هر ومر گونه و نابهن،دار دوران مشدروطه اشدارب کدرد کده
ر اشاب از آن برای گتترش قلمرو قدرت خود بهرب گرفت
در دورۀ ر اشاب و در تحاو سیاست تمرکزگرایی ،دولت اقداح به ای،اد نهادهای جدیدد و
به ود و توسع نهادهای سنتی کرد و ازاینلحاظ شاهد فرمانهای فراوانی هتدتیس کده حکومدت
در امور گوناگون ،از نحوۀ راب رفتن در خیابان و نوع ووشدا گرفتده تدا ازدوا  ،تولدد ،سدالمت،
شناسنامه ،و امور دیگر مربو به زندگی و مرگ افراد ،یادر کرد قانون س ،احدوال و یددور
شناسنامه برای ات اع نیز ازجمله اقداماتی بود کده بدهویشب در ای،داد تغییدر در زنددگی مدبثر بدود
(یادقی )24 :1396 ،قانون ث تاحوال را میتوان تالش حکومت بدرای شناسدایی و انضد ا
بخشیدن به سامان زیتتی شهروندان تع یر کرد؛ زیرا با دراختیار داشدتن آمارهدای دقیدو و ال تده
هویتهای جدید مکتوب ،راحتتر میتوانتت سیاسدتها و برنامدههای ازودیاتعیینشددب را
یملی کند بدهاینترتیدب ،دولدت در ایدن دورب ،یددور شناسدنامه بدرای ات داع زن و مدرد را در
1. Visibility
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دستورکار قرار داد و به دخالت در امدوری چدون ازدوا  ،زادوولدد ،تحصدی  ،سدفر ،معاشدرت
خانوادب ،و اشتغال ورداخت (مادس)166 :1398 ،
نختتین سیاستی که ر داخان بدا بهربگیدری از فضدای آنومیدک دن دال کدرد ،سیاسدت بادای
و عیت ترس فراگیر بود تفرق سیاسی و فعالیت نیروهای گریزازمرکز که بر ایران حاکس شدد ،بایدث
شدب بود که کشور کهنتال ایران ،فرتوت و ختته و ازواافتادب باشد و در دو ده آخدر قدرن ،بدین  10تدا
 40درید از جمیعت خود را بر اثر ابتال به انواع بیماریهای واگیردار ،قحطی ،و جنگ از دسدت داد
(میالنی )15 :1392 ،این شرایط ،زمینهساز باای و عیت ترس فراگیر در ذهن جامعد ایراندی شدد
اقدامات ر اشاب در رویارویی با مذهب نیز که زندگی خصویی و یمدومی ایدران را شدک مدیداد،
احتاس گناب مهی ی را در جامعه ای،اد کردب بدود (فرمایدان )33 :1975 ،1ایدن تدرس دوگانده ،کده
شام فضای آنومیک و بیشاهی ازیکسو و هراس از شاب قدرتمندی که از ابزار الزح بدرای حکومدت
بر بدن و تن شدهروندان برخدوردار اسدت ازسدویدیگر ،سد ب شدد کده برواید ت،ربد اخیدر ،آزادی
افتارگتیختهای که ایرانیان از آن چیزی جز آشوب و فتنه ندیدب بودند ،بدهبهدای گدزاپ امنیدت یریدان
ر اخانی فروختده شدود دومدین سیاسدتی کده ر داخان در سدای فضدای آنومیدک ویگیدری کدرد،
سیاستزدایی شهروندان بود ر اشاب به بهان حفظ امنیدت یمدومی و تکدو ین بتدتر مناسدب بدرای
زندگی ،افراد و گروبهای آزادیخواب را سرکوب کرد اگرچه ای،اد آگاهی بهمنظور افزایا نادا مدردح
در سیاست ،بهواسط تأسی نهادهای مدرن ،اندو رونای گرفته بود ،اما تالشهای ر داخان بدرای
بازگرداندن مردح به حوزۀ خصویی خود ،مشارکت یمومی ،مشروطیت ،و حادوق مددنی را بده تداق
نتیان کوبید (حافظی و سینایی)66 :1399 ،
درنتی،ه ،با ای،اد چنین فضای هراسانگیزی که دستاورد خن قددرت در دوران مشدروطه
بود ،ر اشاب به فرایند یریان شدن ات اع در برابر حاکمیت و دردسترس شدن و درمعدرو قدرار
گرفتن آنها بهمنظور تولید ابشب های راح و مطیع سریت بخشید در چنین متدیری او از تأسدی
نهادهای انض اطی ،م،ازات بدنها ،استفادب از فناوریهای سیاسی بدن بهرب بدرد و درحالیکده
همچنان دال مرکزی اطایتطل ی در کانون گفتمان سیاسی این دوران بود ،با توسعه و گتدترش
نهادهای انتظامی و انض اطی ،بهگونهای مشخصتر ،بهینوان ابزار سلطه و مناادسازی سدوژبها
بهخدمت حاکمیت درآمد
1. Farmayan
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نتیجهگیری
رابط حکومت و مردح در دورۀ قاجار از قایدۀ سنتی مناس ات شاب و رییت ویدروی میکدرد در
این الگو ،ارادۀ وادشاب ،تعیینکنندب ،و رییت ،مطیع بیچونوچرای این ارادب بود وادشاب ،کدامال
متتا از جامعه است و خار از دایرۀ خواست او هیچ حادی شدک نمیگیدرد آغدازگر تغییدر
روند قدرت سیاسی برای سیاسی کردن رن  ،بهکارگیری تکنولوژی سیاسی بدن بدود کده از دورۀ
قاجار ودید آمد در این دورب ،ان وهی از ودیدبهای جدید در ایدران سدر برکشدید ایدن سیاسدت
جدید ،دریدد تربیت ذهنی و بدنی نیروی جدیدی بود در این سیاست ،بددن و سدوژگی بددن
بهطور متتایس هدپ قرار گرفته بود تغییر شدگرفی کده یصدر وهلدوی را از یصدر قاجدار جددا
میکند ،دخالت از باالی دیکتاتوری وهلوی در زیتتجهان افراد اسدت در دوران وهلدوی اول،
کیفرمندی بر روح و روان جامع ایرانی سدیطرب یافدت روح ،محد فدرود دنددانهای انضد ا
است گازی که از تن گرفته میشد ،به روح منتا میشدود قددرت ،خیمد سدیطرۀ خدود را در
روح وهن میکند مهسترین ویشگی غل حاکمیت کیفر ،ظهور جامع م تنیبدر مراق دت ،تأکیدد
بر بازداشت ،مشاهدۀ سلتلهمرات ی ،تفتیا و بهن،ارسازی بود در این سامان فکری ،افزونبدر
تعذیب بدن و جتس ،تعذیب روح و روان آدمی نیز مدنظر است از طریو این مناسد ات ،وهند
ایمال قدرت حاکس و ابزارهای نظارتی و تن یهی او که یلیه جامعه بهکار گرفته میشد ،گتدترش
یافت و سوژبهای ایرانی را که در دوران ویشدامدرن از آزادی یمد نتد ی برخدوردار بودندد ،بده
ابشبهایی راح ،مطیع ،و در دیدرس ت دی کدرد قددرت انضد اطی ،بدرخالپ آیدین و تشدریفات
نمایا یمومی قدرت شاب در دورۀ قاجار ،نامرئی ماند ،و در یک تغییر حیاتی ،قربانیان خود در
جامعه را مرئی کرد؛ درنتی،ه ،ایدن نهداد بدهراحتی متدیر ای،داد یدک نظداح ندوآیین تمرکزگدرا و
است دادی را هموارتر از دوران گذشته کرد از این دورب به بعد بدود کده در حکومدت وهلدوی اول
گرایشی قدرتمند بهسوی گتترش ایمال قدرت دولت بر زیتتجهان ات داع شدک گرفدت در
این شدرایط جدیدد ،قددرت بدهگوندهای روزافدزون ،بدهشدک سیاسدتهای مراق تدی ،در طیدع
گتتردبای از دستگابهای نظارت دولتی و از طریو ایمال نظس بر جامعه بازتاب یافت
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سعیدی ،تهران :چشمه
هایکنرالتر ِ لدرسفربهایرران ،بدهاهتمداح ژ ب دومدا ،ترجمده
تربزل ،آلفون ( ،)1361یادداش 
ِ
ی اس اق ال ،تهران :انتشارات سایولی فرهنگترا
توکلی طرقی ،محمد ( ،)1395تجددبومیوبا اندیشیتاریخ ،تهران ،وردی دانا
ثواقب ،جهان خا (« ،)1394م،ازاتهای یرفی م،رمدان در یصدر قاجاریده (از آغداز تدا مشدروطه
 1324-1209ه ق)» ،جستارهایتاریخی ،سال  ،6شمارب  ،1یص 23-45
حافظی ،سید مرتضی؛ سینایی ،وحید (« ،)1399تعلیو مشروطیت ،و عیت استثنا؛ کامیابی ر اشداب
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در کتب سلطنت» ،پاوهشنامهللومسیاسی ،سال وانزدهس ،شمارب ( 3ویاوی  ،)59یص 47-57
حادار ،یلیایغر ( ،)1383مجلساولونهادهایمشروطی  ،تهران :نامک
دالمانی ،هانری رنه ( ،)1378سفرنامۀا اراسانتابختیراری ،غالمر دا سدمیعی ،تهدران :طداووس،
فرهنگ نشر نو
شناسانهبهمثابهگفتمانضددیداری ،تهران :تیتا

دانیالی ،یارپ ( ،)1393میشحفوکو ،هد یبایی
درووی  ،گاسپار ( ،)1389سفرنامهدروویح ،ترجم جواد مح ی ،تهران :گوتن رگ
دریفوس ،هیوبرت؛ رابینو ،و ( ،)1398میشحفوکوفراسویسااتارگراییوهرمنوتیک ،ترجمه حتدین
بشیریه ،تهران :نشر نی
م.سرفارحفوقالعراد کنر دوسرسری ،ترجمده احتدان

1839-1840

دوسرسی ( ،)1390ایراندر
اشراقی ،تهران :نشر سخن
دیگار ،ژان ویر و همکاران ( ،)1377ایراندریرنبیستم ،ترجمه ی دالر دا هوشدنگ مهددوی ،تهدران:
ال رز
ذکایی ،محمدسعید؛ امنوور ،مریس ( ،)1393درآمدیبرتاریخفرهنگیبدن ،تهران :تیتا
ربیعی ،نایر؛ راهروخواجه ،احمد ( ،)1390تاریخ نداندرلصریاجاروپهلوی ،تهران :قانوس
رساله دستورالعم نظمیه ،پیامبهارستان1391 ،
روزنامه ویایعاتفاییه ،ربیعاالول  1291ه ق
روزن اح ،جاناتان ( ،)1382پیشگیریا جرم ،ترجم احمد ح ی ی تهران :انتشارات سپهر
زرینی ،حتن (« ،)1384بازخوانی فرمانی از مظفرالدینشاب قاجار» ،گنجینهاسرناد ،دورب  ،15شدمارب
 ،4یص 5-8
سادات ،سیدمحمود (« ،)1396تحلی م،ازات ت عید در دورۀ وهلوی اول» ،گنجینرهاسرناد ،دورب ،27
شمارب  ،4یص 20-43
ساروی ،محمدد فتحاللده بدن محمددتای ( ،)1371تراریخمحمردی«احسر الترواریخ» ،بدهانضدماح
غالمر ا ط اط ایی م،د ،تهران :امیرک یر
سپهر ،محمدتای ( ،)1377ناسخالتواریخ:تاریخیاجاریه( 3 ،سلطنت نایرالدینشاب) ،بدهاهتمداح
جمشید کیانفر ،تهران :اساطیر
شامخنیا ،را یه و دیگران (« ،)1398نت ت سدازوکارهای حکمراندی ق،دری و مااومتهدای یمدومی
یدالتخواهانه» ،فصلنامهللمیرهیاف هایسیاسیوبی المللری ،دورب  ،11شدمارب  ،1یدص -106
82
ش َرت ،ایوان ( ،)1387فلسفهللوماجتمالییارای؛هرمنوتیک،تبارشناسیونظریهانتقرادیا یونران
تایرنبیس ویکم ،ترجمه هادی جلیلی ،تهران :نشر نی
شیرازی ،فض الله ( ،)1380تاریخذوالقررنی  ،تصدحیح و تحایدو نایدر افشدارفر 1 ،و  ،2تهدران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
یادقی ،فاطمه ( ،)1396کشفحجاا،با اوانییکمداالهمدرن ،تهران :نگاب معایر
فلور ،ویلس؛ بنانی ،امین ( ،)1388نظامیضاییلصریاجراروپهلروی ،ترجمده حتدن زندیده ،تهدران:
وشوهشگاب حوزب و دانشگاب
فوکو ،میش ( ،)1390تولد یس رسیاس  ،ترجمه ر ا ن،عزادب ،تهران :نشر نی
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دددددددددددد ( ،)1399امنی ،یلمرو،جمعی :درسگفتارهایکولادوفرانس ،1977-1978ترجمده
سیدمحمد جوادی سیدی ،تهران :نشر چشمه
دددددددددددد ( ،)1396تئاترفلسفه ،ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیدب ،تهران :نشر نی
دددددددددددد ( ،)1392مرایب وتنبیه ،ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیدب ،تهران :نشر نی
دددددددددددد ( ،)1398بایدا جامعهبا دفاعکرد ،ترجمه ر ا ن،عزادب ،تهران :نشر اختران
کارشناس ،متعود ( ،)1382نف ،دول وصنعتیشدن ،ترجمه یلیایغر سعیدی و یوسدع حداجی
ی دالوهاب ،تهران :گاح نو
کرزن ،جر ( ،)1373ایرانویضیهایران ،ترجمه وحید خراسانی ،تهران :بنگاب ترجمه و نشر کتاب
کرونین ،استفانی ( ،)1383رضاشا وشکحگیریایراننوی  ،ترجمه مرتضی ثابتفر ،تهران :جامی
محمود میرزاقاجار ( ،)1398تاریخصاحبقرانی:حوادثتاریخسلسهیاجار ،تصدحیح ندادرب جاللدی،
تهران :کتابخانه موزب و مرکز اسناد م،ل شورای اسالمی
مرادی ،فاتح و دیگران (« ،)1399وزشکی و قدرت از یهد نایری تا دورۀ ر اخان؛ ت ارشناسی سدوژۀ
ایرانی» ،فصلنامهللومسیاسی ،دورب  ،15شمارب  ،3یص 141-172
مرکیور ،ژوزپ گیلیرمه ( ،)1389میشحفوکو ،ترجمه نازی یظمیا ،تهران :نشر کارنامه
مشایخی ،یادل ( ،)1395تبارشناسیااکستریاس  ،تهران :انتشارات ناهید
مفتون دن لی ،ی دالرزاق ( ،)1383مآررسلطانیه (تاریخ جنگهای اول ایدران و روس به دمیمه تداریخ
جنگهای دورب دوح از تاریخ ذوالارنین) ،تصحیح و تحشی غالمحتدین زرگدریندشاد ،تهدران :روزنامده
ایران
مادس ،محمود (« ،)1398سازوکارهای انض اطی ای،اد ابشب بههن،دار در یصدر وهلدوی اول برم ندای
نظری حکومتمندی فوکو» ،رهیاف هایسیاسیوبی المللی ،دورب  ،10شمارب  ،4یص 146-170
مادح حیدری ،غالمحتین ( « ،)1395ارزیابی تدأثیر معمداری سراسدربین بدر نظریده قددرت فوکدو»،
روششناسیللومانسانی ،سال  ،22شمارب  ،89یص 173-194

حاللباسمیر املکآرا ،بدهکوشدا ی دالحتدین ندوایی ،تهدران:

ملکآرا ،ی اسمیرزا ( ،)1325
شرح
ان،من نشر آثار ایران
ملکس ،سرجان ( ،)1383تاریخایران ،ترجمه میرزا اسمایی حیرت ،2 ،تهران :سنایی
میالنی ،ی اس ( ،)1392نگاهیبهشا  ،کانادا :تورنتو ،نشر ورشین سیرک
میلز ،سارا ( ،)1397میشحفوکو ،ترجمه داریوش نوری ،تهران :نشر مرکز
نوایی ،ی دالحتین؛ ملکزادب ،الهاح (« ،)1383هیئدت تفتیشدی از دورب قاجدار» ،گنجینرهاسرناد ،دورب
 ،14شمارب  ،2یص 9-12
غفاریفرد ،ی اسالی ( ،)1400تاریخسخ کشی ،تهران :نگاب
روضهالصفایناصری ،بهکوشا جمشید کیانفر ،14 ،تهران :اساطیر

هدایت ،ر اقلی (،)1385
هیندس ،باری ( ،)1380گفتارهاییدرحوا هابزتافوکو) ،ترجمه مصطفی یونتی ،تهران :شیرازب
یاور ،م،ت ی ( ،)1385تبارشناسیحکمرانیوتغییر ،تهران :انتشارات دانشگاب یالمه ط اط ایی
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Michel Foucault", available at: http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Problemos/

79

واکاوی گذار از قدرت آیینی قجری به قدرت انضباطی پهلوی
سید مرتضی حافظی و همکاران  /سیاسی کردن رنج؛
ِ
ِ
ِ

ژپوهشناهم علوم سیاسی

49-80  صص،64  پیاپی،4  شماره،1400 پاییز

Problemos_ 75/73Î84.pdf.
Bouchard, F. Donald (1977), Language, Counter-Memory, Practice: Salected
Essays and Intervieee by Michel Foucault, Oxford University Press.
Garland, David (2014), "What is a history of the Present? On Foucault’s
Genealogies and Their Critical Preconditions", Punishment & Society, Vol. 16,
No. 4, pp. 365-384.
Hafez F., Farmayan (1975), "Observations on Sources for the Study of
Nineteenth- and Twentieth-Century Iranian History", International Journal of
Middle East Studies, No 5.
Koopman, Colin (2013), Genealogy as Critique: Foucault and the Problems of
Modernity, Indiana University Press.
May, Tood (2006), The Philosophy of Foucault, Routledge; 1st edition
Oksala,

Johanna

(2012),

Foucault,

Politics,

and

Violence,

Northwestern

University Press.

80

واکاوی گذار از قدرت آیینی قجری به قدرت انضباطی پهلوی
 سیاسی کردن رنج؛/ سید مرتضی حافظی و همکاران
ِ
ِ
ِ

Research Letter of Political Science
Fall 2021, Volume XVI, Number 4, pp.81-114

Research Paper
The Conflict between the Feminine Identity of the Islamic Revolution's
Discourse and the New Religious Thinking: An Issue or a Social Movement?
Maryam Hayek1

iD 

Alireza Aghahosseini 2

iD

Ali Alihosseini 2

iD

1. PhD student in Political Sociology, University of Isfahan
2. Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan
3. Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan
DOI: 10.22034/ipsa.2021.441

Receive Date: 19 June 2021
Revise Date: 27 September 2021
Accept Date: 31 October 2021
2021 by the authors, Licensee IPSA, Tehran, Iran. This article is an open access article
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Extended Abstract
Introduction
By the mid second decade of the Islamic Republic of Iran, the emergence of a
part of "the new religious Thinking" created a new feminine identity against the
feminine identity of the revolutionary discourse. After three decades of efforts by
this movement to articulate a new feminine identity, demands were raised by
women leading to challenges against the feminine identity of the revolutionary
discourse. Considering such developments, can the situation of Iranian women
and their new demands turn to a social movement?
Method: First, this article exploits the discourse analysis of Laclau and Mouffe to
analyze the conflict between feminine identity of the Islamic Revolution and that
of the new religious thinking. Second, In the light of discourse analysis, an
attempt will be made to demonstrate that "temporality" has been a decisive
element in the emergence of new discourses, and it is in and through such a
consideration that new identities question de-constructively the foundation of
any ruling discourse welcoming new aspects of a new forming discourse step by
step.
Findings and Results
Based upon discursive temporality, this article evaluates the conflict between the
feminine identity of the discourses of the Islamic Revolution and that of new
religious thinking on the direction to become a social movement and suggests
that the guardians of the revolutionary discourse recognize the developments of
such new religious innovations in the domain of feminine identity as a rival
discourse. By the recognition of this rival feminine identity, they will take to
consideration the moment of transforism as a response to the new changing
conditions: social movement. As it follows, transformism does not mean a
thorough admission to a rival discourse, but it adheres to a wise calling of
 Corresponding Author:
Alireza Aghahosseini, Ph.D.
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alternative religious solutions and strategies. It is wise because discourse analysis
as an analytical strategy signifies the historicity and temporality of discourses.
Transformism is a discursive response to the historicity and temporality of any
dominant discourse, including the discourse of the feminine identity of the
Islamic Revolution, where the dominant discourse conforms to new requirements
and realities.
Key word: Women's identity, the Discourse of New Religious Thinking, the
Discourse of the Islamic Revolution, the New Demands of Women, the Social
Issue, Temporality, Transformism
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تعارض میان هویت زنانة گفتمانهای انقالب اسالمی و نواندیشی دینی:
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1

مریم حایک

علیرضا آقاحسینی

2

iD

علی علیحسینی

3

iD

 .1دانشجوی دکترای جامعهشناسی سیاسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 . 2دانشیار گروه علوم سیاسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 . 3دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

لینک گزارش نتی،ه مشابهتیابی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/details/1988C651393C1FBE/2%
20.1001.1.1735790.1400.16.4.1.0

چکیده
از میان ده دوح نظاح جمهوری اسالمی ،ظهور بخشی از جریدان «نواندیشدی دیندی»،
تاریخ دریافت 1400/3/29 :هویت زنان جدیدی را در برابر هویت زنان گفتمان اناالب ای،اد کرد بدا گذشدت سده
تاریخ بازنگری 1400/7/5 :دهه از تالشهای این جریان در راستای مفص بندی هویت ندوین زنانده ،خواسدتههای
جدیدی در میان زنان شک گرفت که س ب ای،اد چالاهدایی در برابدر هویدت زناند
تاریخ پذیرش1400/8/9 :
گفتمان اناالب شد وشوها حا ر در وی یافتن واسخ این ورسا است که «با توجه به
این دگرگونیها ،آیا و عیت زنان ایران و خواسدتههای ندوین آندان را میتدوان در متدیر
ت دی شدن به یک جن ا اجتمایی ارزیدابی کدرد؟» ایدن ماالده ابتددا بدا بهربگیدری از
رویکرد گفتمانی الکال و موفه ،تعارو هویت زناند گفتمانهدای انادالب اسدالمی و
نواندیشی دینی را تحلی کردب است سپ  ،در شعاع تحلی گفتمانی تالش کردب است
نوع مقاله :وشوهشی
تا نشان دهد که «زمانمندی» ،ینصر تعیینکنندب در ویدایا گفتمانهای نوین بدودب و از
دل همین مالحظه است که هویتهای جدید شالودبشدکنانه ،بنیداد گفتمدان حداکس را
واژگان کلیدی:
بهچالا کشیدب و آراحآراح سویههای نوین گفتمانی را نوید میدهند ماال حا ر بروای
هویت زنانه ،گفتمان
زمانمندی گفتمانی ،تعارو هویت زنان گفتمانهای اناالب اسالمی و نواندیشی دینی
را در متیر ت دی شدن به یک جن ا اجتمایی ارزیابی میکند و ویشدنهاد میدهدد کده
نواندیشی دینی،
حافظان گفتمان اناالب ،دگرگونیهای نوآورانه در حوزۀ دیندی زناند جامعده را بدهینوان
گفتمان انقالب
یک گفتمان رقیب برای هویت زنان گفتمان اناالب بهرسدمیت شدناخته و انتادالگرایی
اسالمی ،خواستههای
گفتمانی را بهمثابه واسخی به شرایط نوین درنظر داشته باشد :جن ا اجتمایی چنانکه
نوین زنان ،مسئلۀ
خواهد آمد ،انتاالگرایی ،سر فرود آوردن تماحییار در برابر گفتمان رقیب نیتدت ،بلکده
اجتماعی ،جنبش
فراخوانی یالمانه برای رابح ها و راه ردهای بدی دیندی اسدت یالمانده اسدت؛ زیدرا
تحلی گفتمان ،بهینوان یک راه رد تحلیلی بدر تاریخمنددی و مدوقتی بدودن گفتمانهدا
اجتماعی
داللت دارد انتاالگرایی ،واسخی به تاریخمنددی و زمانمنددی هدر گفتمدان ،ازجملده
گفتمان هویت زناند انادالب اسدالمی اسدت کده در آن ،گفتمدان حداکس ،خدود را بدا
اقتضاهای نوین ،هماهنگ میکند
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مقدمه
در نختتین سالهای ده دوح استارار نظداح جمهدوری اسدالمی ،دگرگونیهدای اندیشدهای انتادادی در
جامع ایران ظهور و جریانی با ینوان «نواندیشی دینی» خود را بهینوان نمایندۀ این نگاب انتاادی معرفدی
کرد این جریان «یدح قطعیت احکاح اجتمایی اسالح» را تنها قید مبثر بر همد یریدههای مربدو بده
هویت زنانه دانتت و برایناساس ،هشمونی هویت زنان گفتمان اناالب اسالمی را بهچالا کشید
فعالیتهای نواندیشان دینی در حوزۀ اندیشه بدهتددری زمیند دگرگدونی در درو زندان از
هویت زنان خود و در وی آن ،شک گیری درخواستهای زنان برای تغییدر در برخدی از متدائ
اجتمایی و قوانین اسدالمی را در ودی داشدت خواسدتههایی همچدون ح،داب اختیداری ،رفدع
ممنوییت خوانندگی زنان ،رفع ممنوییت دوچرخدهسدواری و موتورسدواری زندان در فضداهای
یمومی ،حضور زنان در ورزشگابها برای تماشای ورزش مردان ،تعیین شدرایط بدرای یددح اذن
ودر برای ازدوا دختران رشیدب ،لغدو قدانون درورت اذن همتدر بدرای خدرو زن از کشدور،
برابری زنان و مردان در ارث و قصاص ،چالاهای ویچیدبای را در برابر هویدت زناند گفتمدان
اناالب اسالمی ای،اد کرد و س ب ظهور تناها و شکاپهای ورشماری در متن جامعه شد
در برابر این دگرگونیها ،وابتتگان به گفتمان اناالب اسالمی ،ظهور روایت جدیدی از هویدت
زنانه در جامع ایران را نپذیرفتند و تالش کردند ،با نادیدب انگاشتن خواستهها و متائ ندوین زندان ،از
هویت زنان گفتمان اناالب دفاع کنندد در نتی،د تصدلب شدرایط موجدود و بدیرغ تدی در ودذیرش
دیگری ،مفاهمه و هسوذیری سیاسی ،نهتنها متائ موردمنازی هویت زنانه حد نشدد ،بلکده سد ب
شد تا با گذشت زمان ،تناها و شکاپهای ای،ادشدب بر محور متائ موردمنازیده در حدوزۀ زندان،
در متن جامعه تاویت شود و نویی فضای تعاروآمیز اجتمایی در جامعه شک گیرد
در این فضای تعاروآمیز تااب گفتمانی ،مهسترین ورسشی که مطرح میشود ،این است
که «آیا و عیت زنان ایران و خواستههای نوین آنان را میتدوان در متدیر ت ددی شددن بده یدک
جن ا اجتمایی ارزیابی کرد ،یا اینکه تنها در سطح یدک متدئل اجتمدایی اسدت؟» چنانچده
بررسی و تحلی روند حرکت جمعی زنان ،گویای این باشد که بیقراری ای،ادشددب در هویدت
زنان جامعه ،به سمتوسوی شک گیری یک جن ا اجتمایی در حرکت است ،این امدر دمن
تحمی هزینههای فراوان ،میتواند موجودیت جمعی جامعده را بدا آسدیبهای سیاسی دامنیتدی
روبهرو کند درمااب  ،چنانچه و عیت زنان ،تنها در سطح یک متئل اجتمایی باشد ،این امر
بیانگر آن است که بهنظر وابتتگان به هردو گفتمان اناالب اسالمی و نواندیشی دینی ،تزلدزل و
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بیقراری هویت زنانه ،متئلهای ایالحشدنی در فضای بینگفتمانی است
این مااله در متیر دستیابی به واسخ این ورسدا ،ود از بحدث کوتداب نظدری ،نختدت،
دربارۀ تعارو هویت زنان گفتمانهای اناالب اسالمی و نواندیشی دینی بحث خواهد کرد در
گاح دوح ،حرکت جمعی زنان در متیر خواسدتههای ندوین و فضدای گفتمدانی نواندیشدی دیندی
واکاوی میشود و در وایان ،وادگفتمان انتاالگرایی ،بهینوان واسخی به گفتمان نواندیشدی دیندی
بررسی خواهد شد
درم،موع ،تحلی منازی هویدت زناند جریدان نواندیشدی دیندی و انادالب اسدالمی در
چارچوب دو مفهوح جن ا اجتمایی و متئل اجتمدایی ،بدا توجده بده ودن خواسدت تدنازای
ح،دداب اختیدداری ،رفددع ممنوییددت خوانندددگی زنددان ،رفددع ممنوییددت دوچرخددهسددواری و
موتورسواری زنان در فضاهای یمدومی ،حضدور زندان در ورزشدگابهدا بدرای تماشدای ورزش
مردان ،و تغییر قانون ارث نابرابر زنان با مردان ،از ابعاد نوآوران این ودشوها اسدت کده تداکنون
بهینوان متئل وشوها ،موردتوجه وشوهشگران ن ودب است
 .1پیشینۀ پژوهش
سلیمی و کاظمی ( )1400در ماال «گفتمانها و روایتهای خطمشیگدذاری یددالت جنتدیتی در
ایران؛ واکاوی یل و جهتهای تکثر برنامهها و خطمشیها» ،دالی ای،اد آشفتگی در فرایندد خدط
مشیگذاری یدالت جنتیتی در ایران در دو ده اخیر را بررسی کردباند نتدای ایدن ودشوها نشدان
دادب است که کاربتت دوربای متائ  ،متأثر از قدرتیابی گفتمانهای اناالب اسدالمی و نواندیشدی
دینی بهینوان دو گفتمان ایلی حاکس بر فضای زنان ،س ب اتخاذ رویکردهای متکثدر و متعدارو در
بحث یدالت جنتیتی و شک گیری درگیریهای خردتر در سطح جامعه شدب است
طاهری دمنه و حیدری دارانی ( )1398در ماالهای با ینوان «زنان و دگرگونیهدای آینددب؛
تحلیلی بر تصاو یر ذهنی دختران متولد دهه  1370از آینددب» بهگوندهای آینددبوشوهانده ،کشدع
کالنروایتهای شک دهندۀ تصاو یر آیندب در ذهن دختران را هدپ قرار دادباند نتای ودشوها
آنها نشاندهندۀ  8کالنروایت )1 :گاحهای کوچک و تغییدرات تددری،ی؛  )2گدذر از زنددگی
سنتی به زندگی مدرن؛  )3اجتماع بیآیندب؛  )4رنگ من؛  )5بهشدت وطدن؛  )6سدهسخدواهی
زنانه؛  )7آیندۀ بیجنتیت؛  8همیشه مادر ،از آیندب در ذهن مصاح هشوندگان است یافتههای
این مااله ،گویای این است که تصاویر آیندب در ذهن دختدران ایراندی بدیا از آنکده بده گفتمدان
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اناالب اسالمی نزدیک باشد ،به گفتمان نواندیشی دینی نزدیک است
حاجیوثوق و داوودی ( )1397در ماالهای با یندوان «چدارچوبهدای معرفتی دروشدی
نواندیشی اسالمی در نگرش به حاوق سیاسی و اجتمایی زنان» ،با تأ کید بر اندیشههای محمد
م،تهد ش تتری و محتن کدیور ،چگونگی بازتاب سیما ،هویت ،و جایگداب حادوقی زندان در
م انی فکری نواندیشی اسالمی را واکاوی کردباندد نتدای ایدن ودشوها نشدان دادب اسدت کده
رویکرد نواندیشی اسالمی با خوانشی نوین از نصوص دینی بروای یاالنیت ،یدالت ،اخدالق،
تاریخمندی ،و نگرش اجتهادی الگومحور ،زن متلمانی را ترسیس میکند که از کرامت و شدأن
انتانی هسکفو مردان ،و نیز حاوق سیاسی و اجتمایی برابر با آنها برخوردار است
باقری و سلیمی ( )1393در ماالهای با ینوان «بررسی جریانهدای فکری دفرهنگدی مدبثر بدر
مطال اتحاوقی زنان در ایران و از اناالب اسالمی» ،رابط هریک از جریانهای فکری دفرهنگدی
ایران و از اناالب اسالمی را با حاوق زنان ت یین کردباند نتای این وشوها نشدان میدهدد کده در
نظاح اسالمی ایران ،مو عگیری رویکرد «دینی» که حادوق اسدالمی را بدهحدو مدیداندد و رویکدرد
«غیردینی» که اساس ت عیض در حاوق را دینی بودن آن مدیداندد ،در برابدر سدنت و مدرنیتده ،سد ب
ای،اد خردبجریانهایی شددب اسدت و یملکدرد هریدک از ایدن خدردبجریدانهدا در برابدر دگرگدونی
اجتمایی و زمین ایتاادی جامعه ،شک دهندۀ خواستههای حاوقی زنان بودب است
یابدی اردکانی و یظیمی ( )1391در ماال «بررسی تط یای دیدگابهای جریان ایولگرا
و ایالحطلب نت ت به مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسالمی ایران ( »)1376-1384به
بررسی ماایتهای دیدگابهای «جریان اسالحگدرای فاداهتی» یدا جریدان ایدولگدرا و «جریدان
نواندیا دینی» یا جریان ایالحطلب دربارۀ متئل حاوق زنان ،بهویشب ماول مشارکت سیاسی
آنها ،ورداختهاند این مااله با این فر یه که م انی فکری و دینی متفاوت این دو جریان ،سد ب
مو عگیری ناهمگون آنها دربارۀ متئل حاوق زنان شدب است ،م انی فکری و برداشدت دیندی
دو جریان یادشدب را تشریح کردب است
یدقی ( )2007در کتاب «زنان و سیاست در ایران» ،دگرگونیهای و عیت ووشا زنان
در نظاح جمهوری اسالمی را از نختتین سالهای اناالب تا امروز بررسدی کدردب اسدت وی از
بهقدرت رسیدن ایالحطل ان در ایران در سال  ،1997بهینوان ناطد یطفدی در شدک گیدری و
قدرتیابی گروبهای طرفدار اندیش سکوالریتس یاد کردب و میگوید ،زنان مخالع تفکر حاکس
در جمهوری اسالمی در سای این دولت توانتتند خواستههایشان را مطرح کنند یدقی ،بر این
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نظر است که روند دگرگونیها نشان میدهد که جمهوری اسالمی ،در آیندب ،سختگیدریهدا و
قوانین خود دربارۀ زنان را تعدی خواهد کرد
میرحتینی ( )2002در ماالهای با ینوان «مدرنیتتهای دینی و متئل زن :چدالاهدا و
ویچیدگیها» ،با اشارب به سیر دگرگونی ان،احشددب در دیددگابهدای اندیشدمندان دیندی انادالب
اسالمی دربارۀ متئل زن از ابتدای اناالب تداکنون ،ظهدور جریدان نواندیشدی دیندی بدهیندوان
شاخهای از مدرنیت دینی را یکی از مهسترین یوام مبثر بر ای،اد این دگرگونیها میداندد وی
نواندیشی دینی را بهینوان جریانی که اسالح را دارای ناشهای با برنام ثابت برای کنا اجتمایی
نمیداند و نشا و تمای تازبای برای یم به دیدگابهای غیرمدذه ی دارد ،دارای درگیریهدای
جدی با اندیشههای برآمدب از اناالب اسالمی در حوزۀ «متائ زنان» دانتدته اسدت در وایدان
نویتندب تأکید میکند که در شرایط کنونی« ،متائ زندان» مشدکلی در برابدر نظداح جمهدوری
اسالمی است که میبایتت برای آن ،رابحلی دینی جتتوجو کرد
رویهسرفته ،از سیاق تماح وشوهاهای یادشدب چنین برمیآیدد کده بیشدتر وشوهاهدای
ان،احشدب در این حوزب ،حتی مطالعاتی که در سالهای اخیر ان،اح شدب است ،نداظر بدر تدأثیر
گفتمان نواندیشی دینی بر متائ زنان است؛ اما تحلی و عیت زنان ایران و خواستههای ندوین
آنان در طول دو ده اخیر ،دغدغهای برای وشوهشگران و یالمان دینی این حدوزب ای،داد نکدردب
است؛ دغدغهای که میبایتت بتواند نتای ملموس و یینیای برای جامع زنان ای،اد کند
 .2چارچوب نظری پژوهش
این مااله ،رویکردی تحلیلی به متئله دارد؛ بهاینمعنا که برای فهس هویت زنانده در دو گفتمدان
اناالب اسالمی و نواندیشی دینی در جامع ایران ،از روش تحلی گفتمان استفادب کدردب اسدت
تحلی مااله در چارچوب نظری تحلی گفتمان الکالو و موفه ان،اح شدب است ویشگی گفتمان
الکالو و موفه این است که آنها گفتمان را بهینوان یک نظرید یمدومی کده از طریدو آن ،همد

جن ههای جامعه ،زبان ،روان ،و سیاست ،قاب درو است ،مطرح کدردباندد (توماسدن:2016،1
 )163بهنظر آنها ،گفتمان بده گدزاربهدای زبدانی محددود نمیشدود ،بلکده هدر امدر و ودیددۀ
غیرزبانیای ممکن است به یک ودیدۀ گفتمانی ت دی شود (دبیریمهدر و ط اط دایی فداطمی،2

1. Thomassen
2. Dabirimehr, Tabatabai Fatemi
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 )1286 :2014الکالو و موفه بر این نظرند کده هدیچ گفتمدانی ،یدک موجدود بتدته نیتدت و
هیچ چیز بنیادینی وجود ندارد که به بای ودیدبها ،معنا و هویت ب خشد ،بلکده هویدت هرچیدز
هموارب از طریو تماس با گفتمانهای دیگر و تنها در ش کهای از هویتهای دیگر که با همدیگر

مفص بندی شدباند ،ودید میآید (یورگنتن و فیلیپ  )6 :2002،1بهبیان روشنتر ،هر یم و
ودیدبای برای معنادار شدن ،باید گفتمانی باشد و ایمال ،گفتار ،و ودیدبهدا ،زمدانی قابد فهدس
میشوند که در چارچوب گفتمانی خایی قرار بگیرند (تاجیک)16 :1379 ،
یکی از جن ههای مهس تحلی گفتمان الکالو و موفه ،اثروذیری آنهدا از مو دوع زمدان و

زمانمندی مورداشارۀ مارتین هایدگر است هایدگر ،تالش کرد که هتتی را در آیند تمداحنمدای
زمان مشاهدب کند از دل این زمانمندی بود که او ساحتهای ویا و و از متافیزیک حضدور
را شناسایی کرد و با و

راندن سوژۀ دکارتی ،نختت ،دازاین را جدایگزین آن کدرد ،و سدپ از

تاریخمندی و زمانمندی با ی ارت «من هتتس ،تا آن،ا که من نیتتس» رونمایی کرد؛ دازایدن ،از
دل آغازگابهای ابهاحآلود در گذر زمان به «حضور» رسیدب است و از حضور رو به «مدرگ» دارد
(آقاحتینی )44 :1399 ،این شالودبشکنی هایدگری است که به تحلید گفتمدان هدس ریدزش
داشته است و الکدالو و موفده نیدز بده موقدت بدودن و زمانمنددی و ال تده آزاد شددن سدوژبها و

مفص بندی آنها از یک گفتمان بده گفتمدان بعددی ،رأی و نظدر دادباندد (تورفیندگ:1999 ،2
 )149در این مااله نیز تالش کردبایس تا با الهاحگیری از تحلی گفتمانی که ال ته ریشه در سنت
ودیدارشناختی هایدگری دارد ،نشان دهیس که روند ط یعیشدۀ گفتمان زنان انادالب اسدالمی،
«بعد تاریخمندانه و زمانمندانه» خدود را بدهنمدایا گذاشدته اسدت اگدر روزی گفتمدان زناند
اناالب ،واسخگوی خواستههای زنانه بودب و این بعد ،از آشکارگی برخوردار بودب اسدت ،ایندک
گشودگیهای نوین نشان میدهد که این هو یدت ،آراحآراح بده نهانگداب رفتده و شدک و شدمای
نوینی در قالب انتظارات و توقعات نوین سر برآوردب است
 .3روش پژوهش
این وشوها ،از روش کیفی استفادب کردب است ازآن،اکه هدپ ایدلی ماالد حا در ،تحلید
و عیت زنان در منازی هویت زنان دو گفتمان اناالب اسدالمی و نواندیشدی دیندی در جامعد
1. Jorgensen & Phillips
2. Torfing
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ایران است ،نگارندب ابتدا با بهربگیری از روش تحلی گفتمان الکدالو و موفده ،دالهدای شدناور
هویت زنانه در دو گفتمان اناالب اسالمی و نواندیشی دیندی را تحلید کدردب اسدت آنگداب بدا
تحلی مفهومی منازی دو گفتمان بر سر ون متئل الزاح ح،اب اسالمی ،ممنوییت خوانندگی
زنان ،ممنوییت دوچرخهسواری و موتورسواری زنان در فضاهای یمدومی ،ممنوییدت حضدور
زنان در ورزشگابها برای تماشای ورزش مردان ،و قانون ارث نابرابر زنان با مردان ،روند حرکت
و عیت زنان را در چارچوب مفهوح «جن ا اجتمایی» ارزیابی کردب است
این وشوها ،برای گردآوری دادبها در مرحل بررسی تعاروهای هویت زنان دو گفتمان
اناالب اسالمی و نواندیشی دیندی بدا اسدتفادب از روش تحلید گفتمدان ،از مندابع موجدود کده
دربردارندۀ متن ماالهها ،کتابها ،و سخنرانیهای ارائهشدب توسط اندیشمندان و یاحبنظدران
هر دو گفتمان بود ،استفادب کردب است در مرحل بعد که تحلی متائ موردمنازی دو گفتمدان
است ،افزونبر گفتار به رفتار و یملکرد وابتتگان بده دو گفتمدان نیدز بدهیندوان یکدی از مندابع
گردآوری دادبها توجه شدب است
در مرحل تحلی مفهومی ،روند منازی گفتمانی بر سدر ودن متدئل موردبررسدی (الدزاح
ح،اب اسالمی ،ممنوییت خوانندگی زنان ،ممنوییت دوچرخهسواری و موتورسواری زندان در
فضای یمومی ،ممنوییت حضور زنان در ورزشگابها برای تماشای ورزش مدردان ،قدانون ارث
نابرابر زنان با مردان) در چارچوب نظری مفهوح جن ا اجتمایی و با توجه بده مفداهیمی مانندد
سیاست ،امر سیاسی ،فضای گفتمانی ،و انتاالگرایی بررسی شدب است
با توجه به اینکه از مفاهیس «متئل اجتمدایی» و «جند ا اجتمدایی» ،معدانی گونداگونی
برداشت میشود ،در این وشوها ،منظور نگارندب از «متئله اجتمدایی» ،و دعیت ندامطلوبی
است که بر تعداد زیادی از افراد یک جامعه تأثیر میگذارد و افدراد در ایدن و دعیت ،احتداس
میکنند که میتوان شرایط نامطلوب را تغییر داد؛ بهبیان روشنتر ،منظدور از متدئل اجتمدایی،
و عیتی است که سه ویشگی دارد :نختت اینکه برای گروهی ندامطلوب و رند آور اسدت؛ دوح
اینکه یمومی است و تعداد زیادی از افراد از این شرایط رند مدیبرندد؛ سدوح اینکده نارا دیان

احتاس میکنند که این رن  ،تادیر آنهدا نیتدت و مدیتدوان شدرایط را تغییدر داد (سوسدمان،1
.)215 :1964
1. Sussman

89

مر یم حایک و همکاران  /تعارض میان هویت زنانۀ گفتمان های انقالب اسالمی و نواندیشی دینی :مسئله یا جنبش اجتماعی؟

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 81-114

ژپوهشناهم علوم سیاسی

منظور از «جن ا اجتمایی» نیز و عیتی است که در آن ،افدزونبدر اینکده یدک یدا چندد
متئل اجتمایی وجود دارد که یدبای از آن رن میبرند ،افراد آمادباند که برای به دود یدا تغییدر
این و عیت رن آور ،از یل ایلی بروز چنین شرایطی آگاب شوند و خود را از طریو سازمانها
و ش کههای غیرحکومتی سازمان دهند و برای دستیابی به خواستههایشان از چالا با مددافعان
آن و عیت رن آور نهراسند؛ بهبیان روشدنتر ،در «جند ا اجتمدایی» ،افدراد حا درند بدرای
تحاو اهداپ خود ،هزینه بپردازند (جالئیوور)43 :1385 ،
امروزب در م احث ودیدارشناختی وتامدرن ،وجود تضادها و تعاروها بدهمثابده سداحت
سیاست ،وذیرفته شدب است سیاست ،آوردگاب ا داد است الکالو و موفه ،مانندد اندیشدمندان
دیگر یصر وتامدرن ،ازجمله میش فوکو ،نت تی با نظریههای انادالب و جن اهدای سیاسدی
مدرن ندارند و بههمیندلی  ،حدود و مرزهای سیاست بهمثابه آوردگاب ا داد را در متن تحلید
گفتمانی خویا تعیین کردباند و برای رهایی از کمند ورخطر ا دداد و درنتی،ده ،یدک جند ا
رادیکال ،امر سیاسی را ویا کشیدباند از دیدگاب آنان ،امر سیاسی ،بهمعنای مذاکربودذیر کدردن
فضای خصومتآمیز سیاسی است (آقاحتینی )145 :1399 ،اگر بپذیریس که دوگاند گفتمدان
اناالب اسالمی و روشنفکری دینی ،بر ساحت سیاست داللت میکند ،امر سیاسی ،بدهمعندای
شروع جدی گفتوگو و مذاکرب بر سر مو وعهای مناقشهانگیدز جدیدد اسدت تدا شداید بتدوان
ایالح و امر سیاسی را بر جن ا ،خیزش ،و اناالب ترجیح داد
با توجه به اینکه ظهور و گتترش گفتمان نواندیشی دیندی مدیتواندد بهگوندهای ناخواسدته،
هزین ورود به یک جن ا اجتمایی را تحمی کند ،این مااله بر انتاالگرایی گفتمانی ،بدهیندوان
یک رابح میانه ،تأ کید میکند؛ بهاینمعنا که از یک جن ا ویرانگر و ورهز ین اجتمایی ورهیدز
شود (آقاحتینی)138 :1399 ،
 .4تعارض هویت زنانۀ گفتمانهای انقالب اسالمی و نواندیشی دینی
در دگرگونیهای یکصد سال اخیر ایران ،هویت زنان تعریعشددب در چدارچوب گفتمدانهدای
گوناگون ش همدرن ،انادالب اسدالمی ،و نواندیشدی دیندی ،و دعیت زندان در جامعد ایدران را
بهگونهای بنیادین دستخوش تغییر کدردب اسدت دگرگونیهدای حادوقی ،اجتمدایی ،اقتصدادی،
فرهنگی ،و سیاسیای که زنان در معرو آن بودباند ،گاهی در چارچوب گفتمان هشمون جامعه
قرار داشته و گاهی نیز بهینوان خواست زنان در چارچوب یک گفتمدان رقیدب در برابدر گفتمدان
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هشمون ،مطرح شدب است
در متیر این دگرگونیها ،و عیت زنان و حرکت جمعی آنان در برهدههدایی از زمدان ،در
سطح یک متئل اجتمایی بودب و تعداد زیادی از افراد جامعه ،شرایط زنان را شرایط ندامطلوبی
دانتته و احتاس کردباند که میتوانند این شدرایط ندامطلوب را در چدارچوب سداختار موجدود
ایالح کنند در دوربهایی نیز و عیت زنان و حرکت جمعی آنان ،فراتر از سدطح یدک متدئل
اجتمایی ،بهسوی شک گیری یک جن ا اجتمایی حرکت کدردب و افدراد ،دمن تدالش بدرای
آگاهی از دالی ایلی و عیت رن آوری که در آن قرار گرفتهاند ،میکوشدند خدود را از طریدو
نهادها و ش کههای غیرحکومتی ،سازماندهی کنند و برای دستیابی به خواستههایشدان حا در
به ورداخت هزینه و چالا با حکومت یا مدافعان و عیت رن آور نیز شدباند
دوران سیسال اخیر ،یکی از مااطع زمانیای است که در آن ،خواستههای نوین زندان در
چارچوب گفتمان نواندیشی دینی ،بهینوان یک گفتمان رقیب در برابر گفتمدان هشمدون انادالب
اسالمی ،مطرح شدب و ظهور تناها و شکاپهای ورشمار در مدتن جامعده را بدههمدراب داشدته
است :زمانمندی و تاریخمندی گفتمانها
هویت زنان گفتمان اناالب اسالمی که بر محور دال مرکزی «حفدظ یفدت و دیدنداری»
مفص بندی شدب و زن متلمان را زنی دانتته است که من ریایت قدوانین و قوایدد اسدالمی،
حضور مبثر و تعیینکنندبای در اجتماع دارد ،در آغداز دهد دوح نظداح جمهدوری اسدالمی ،بدا
ظهور دگرگونیهدای اندیشدهای انتادادی ،بدهچدالا کشدیدب شدد نماینددۀ ایدن دگرگونیهدای
اندیشهای انتاادی ،یکی از جریانهای روشنفکری دینی ،با ینوان «نواندیشی دیندی» اسدت در
بحثهای مطرحشدب توسط نواندیشان دینی« ،یدح قطعیت احکاح اجتمایی اسدالح» تنهدا قیدد
مبثر بر هم م احث مطرحشدب در حوزۀ متائ زنان است
برایناساس ،نواندیشان دریدد ارائ فاهی نوین برای زندان برآمدندد کده در آن ،توجده بده
ماتضیات زندگی معایر ،س ب تغییرات بنیادینی در احکاح زندان میشدود تفداوت نواندیشدان
دینی با دیگران ،در «شیوۀ نگرش» آنها به دین است آنها بر این نظرند کده مشدکالت زندان از
طریو اجتهاد در م انی دینی ح خواهد شد و دستیابی به ایدن هددپ را از طریدو تأثیرگدذاری
یلمی در دو مرحل «گردآوری» و «داوری» امکانوذیر میدانند در مرحل گردآوری ،میتدوان
از آیهها و احادیث موجود دربدارۀ متدائ زندان ،اسدتن ا هدای جدیددی داشدت؛ افزونبدراین،
بتیاری از احادیث را میتوان تنها ویشۀ یک موقعیت خداص دانتدت و حکدس کلدیای از آنهدا
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استخرا نکرد در مرحل داوری ،زمان و مکان بهیورت ویافروهای استدالل فاهی درآیند
و در استن ا احکاح فاه ،تأثیر بنیادینی بهجای گذارند درم،موع بهنظر نواندیشان دینی ،بخا
یمدۀ بحثهای مربو به زنان در متون دینی ،بازتاب فرهنگ زمان نزول وحی است؛ ازاینرو،
میبایتت متناسب با شرایط کنونی جوامع ،تغییر یابد (یلدویت دار )37-38 :1378 ،در ودی
نشر این اندیشه ،تاکنون یدها کتاب ،مااله ،رمان ،قصه ،و فیلس تولید شدب است که بدا ادبیداتی
نت یاندیشانه ،هم مناسد ات گذشدت زن و مدرد را شدخس زدب و بدذر ودیدارشدناختی ندوینی را
()1

درمیافکنند

فعالیتهای نواندیشان دینی در حوزۀ اندیشه ،بهتدری زمیند تغییدر در تفکدرات مدردح را
فراهس کرد و شرایط موجود حوزۀ زنان ،بهینوان شرایطی نامطلوب تعریع شد؛ بهبیان روشدنتر،
جریان نواندیشی دینی تالش کرد با واسدازی هویدت زناند گفتمدان انادالب اسدالمی ،هویدت
زنانهای بر محدور دال مرکدزی «یددح قطعیدت احکداح اجتمدایی اسدالح» مفصد بنددی کندد
برایناساس ،درخواست تغییرات در قوانین حوزبهای گونداگون ،ازجملده تغییدر قدانون ح،داب
اج اری به ح،اب اختیاری ،رفع ممنوییت خوانندگی زنان ،رفع ممنوییت دوچرخدهسدواری و
موتورسواری زنان در فضاهای یمدومی ،رفدع ممنوییدت حضدور زندان در ورزشدگابهدا بدرای
تماشای ورزش مردان ،تغییر قانون ارث نابرابر زنان با مردان ،و دبها خواست دیگر ،مطرح شد
با مااومت وابتتگان به گفتمان اناالب اسالمی در برابر خواستههای ندوین حدوزۀ زندان و
تالش جریان نواندیشی دینی در راستای تث یت معانی مدوردنظر خدود بدرای مفداهیس و دالهدای
شناور هویت زنان این گفتمان ،تناها و شکاپهای ورشماری در متن جامعه ای،اد شد من دع
این تناها و شکاپها را میتوان در دولت متتع ،گفتمانها دیدد کده هدر گفتمدانی ود از
دورانی از سروری و ط یعی شدن ،طعس شالودبشکنان گشودگیهای تاریخمنداند ندوین و سدر

برآوردن گفتمانهای جدید را ت،ربه میکند (تورفینگ)130 :1999،1

و عیت زنان و حرکت جمعدی آندان در چدارچوب خواسدتههای ندوین ،اگرچده در ابتددا
متئلهای اجتمایی بود و تعداد زیادی از افرادی که شرایط زنان را شرایط نامطلوبی میدانتدتند،
بر این نظر بودند که میتوانند این شرایط را در چدارچوب سداختار موجدود ایدالح کنندد ،امدا
فعالیتهای ان،احشدب در راستای دستیابی به خواستههای نوین زنان در طول سالهای گذشدته،
1. Torfing
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گویای این است که و عیت زنان و حرکت جمعی آنان از سدطح یدک متدئل اجتمدایی فراتدر
رفته و به ویشگیهای یک جن ا اجتمایی نزدیک میشود درو اینکده چدرا جامعده ،آراحآراح بده
یک جن ا بنیانکن نزدیک میشود ،دستکس بهلحاظ تحلی گفتمان ،دشوار نیتت الکدالو و
موفه با ویروی از هایدگر که دازاین را هموارب در نت ت با هتدتیاش مدیبیندد و آن را کرانمندد و
وایانوذیر بهتصویر میکشد ،بدر ایدن نظرندد کده گفتمانهدا نیدز کرانمندد و تاریخمندد هتدتند
(آقاحتینی )44 :1399 ،همین وجه تاریخمندی گفتمانهاست که در این مااله ،اهمیت دارد
تا در ورتو آن ،ظهور گفتمان روشنفکری دینی توجیه شود و افزونبدراین ،بتدوان از انتادالگرایدی
گفتمانی در غیاب امر سیاسی دفاع کرد؛ بنابراین ،انتاالگرایی و سر فرود آوردن در برابدر منطدو
آن ،ت،ویزگرایی اث اتی نیتت ،بلکه در غیاب امر سیاسی ،تنها امید به رهدایی از درغلطیددن بده
یک جن ا اجتمایی بیحای است
 .5دالهای شناور هویت زنانۀ گفتمانهای انقالب اسالمی و نواندیشی دینی
در اندیش الکالو و موفه ،فار هویتی ،مهسترین یاملی است کده فدایالن کدارگزار را بده میددان
تااب میکشد؛ ازاینرو ،هموارب یک بازی دائمی میان ناص و هویتیابی در جریدان اسدت در
میدان تااب ها و کشمکاهای سیاسی ،هر گفتمانی تالش میکند با ایدئولوژیسدازی و تولیدد
معنا ،ناص هویتی خود را برطرپ کردب و معنای خود را ،هرچند بهگونهای موقت ،بر دیگری یدا
غیر ،برتری دهد(گلینوس و استاوراکاکی  )208-201 :2002 ،1در تااب دو گفتمان اناالب

اسالمی و نواندیشی دینی نیز گفتمان اناالب در جایگداب گفتمدان هشمدون قدرار دارد و گفتمدان
نواندیشی دینی تالش میکند با ایدئولوژیسازی و تولید معنا برای دالهدای مطدرح در گفتمدان
اناالب ،هویت جدیدی ای،اد کند و به ساخت جهدان اجتمدایی برواید ایدن معدانی ندوین در
قالب گفتمان نواندیشی دینی بپردازد در ادامه دو مورد از مهسترین دالهای شناور هویت زناند
دو گفتمان اناالب اسالمی و نواندیشی دینی را بررسی کردبایس
 .5-1عدالت جنسیتی

یدالت جنتیتی ،دال شناوری است که در گفتمانهای اناالب اسدالمی و نواندیشدی دیندی ،مفداهیس
متفاوتی دارد در گفتمان اناالب اسالمی« ،یدالت جنتیتی» برم نای تعریع این دال در اسدالح ،نده
1. Glynos & Stavrakakis

93

مر یم حایک و همکاران  /تعارض میان هویت زنانۀ گفتمان های انقالب اسالمی و نواندیشی دینی :مسئله یا جنبش اجتماعی؟

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 81-114

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهمعنای تشابه حاوق زنان با مردان ،بلکه بهمعنای بهربمندی زنان از حاوق انتانی متناسب بدا و دع
فطری و رسالت یک زن ،تعریع شدب است (مطهری)16-20 :1382 ،
مو وع «یکتان بودن من ع آفرینا زن و مدرد» (جدوادیآملدی« ،)44 :1385 ،ایدالت
روح و فرییت جتس» (جوادی آملی ،)78 :1385 ،و «یدح برتری انتانها بدر یکددیگر ،مگدر

بهواسطه برتری در تاوا( ،»)2مهسترین دالیلی است که بروای آنها در گفتمان اناالب بر یدالت
جنتیتی تأ کید شد و تالش شد تا من واسازی دالهای «وایین بودن جایگداب زندان نتد ت بده
مردان» در گفتمان سنتی و «شعاری بودن برابری بهمعنای تشدابه» در گفتمدان مدرنیتده ،مفهدوح
موردتأیید دربارۀ یدالت جنتیتی تث یت شود
با ظهور جریدان نواندیشدی ،بدرای دال یددالت جنتدیتی ،تعریدع متفداوتی بدا آنچده در
چارچوب گفتمان اناالب برای آن تعریع شدب بود ،ارائه شدد و بدار دیگدر ،مفهدوح یددالت در
حاوق به تشابه حاوق نزدیک شد
بهنظر ایدئولوگهای نواندیا ،درحالیکه برابری انتانها بهینوان یدک ارزش اخالقدی از
ذاتیدات دیددن اسددالح اسددت (سدروش ،)32 :1378 ،بتددیاری از احکدداح اسددالمی زنددان ،ورای
انتتابشان به شدارع ،چنانچده توسدط یدرپ یادالی جامعده بررسدی شدوند ،یادالنده ارزیدابی
نمیشوند (کدیور )54 :1382 ،و منشأ این نابرابریهدا ،ودیافدروهدای فاهدا از دیدن اسدت
(م،تهدش تتری)19-20 :1378 ،
بهنظر نواندیشان ،نختتین یام تأثیرگذار ،تفکرات مردساالرانهای است که فاهدای دیدن،
آیات و روایات را با تأثیروذیری از آنها تفتیر میکنند؛ بنابراین ،احکداح دیندی زندان در مو دع
ظلس به زنان قرار میگیرند (ملکیان )33 :1379 ،همچنین ،فاهای دین بروای این ویافهس کده
نظاح روابط زن و مرد ،نظامی ط یعی است ،بهسراغ دین میروند و احکاح دیدن را آنچندانکده در
یدر اسالح مطرح شدب است ،بدون کوچکترین تغییری مطرح میکنند بهنظر نواندیشان بایدد
به قرآن و سنت با دیدی تاریخی مراجعه کرد (م،تهدش تدتری )19-21 :1378 ،آیدات قدرآن
نشان میدهد که احکاح ،بهترتیب تکاملی و متناسب با آمادگی ذهنی و یینی جامعه یادر شددب
و گاهی نزول آیدهای سد ب منتدوخ شددن احکداح ویشدین شددب اسدت (همتدی)50 :1379 ،؛
بنابراین ،آیههای قرآن و روایتهای معصومین(ع) ،واسخی برای حد مشدکالت جامعد زمدان
ویام ر(ص) و ائمه(ع) بودب و قرار دادن آنها بهینوان من ع یددور احکداح زندان جامعد امدروز،
نتی،های جز تضعیع حاوق زنان نداشته است (کدیور)54-56 :1382 ،
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چنانکه ویداست ،این نویتندگان ،روندد ط یعدیشددب و سدرورییافتد گفتمدان انادالب
اسالمی را واسازی کردب و تاریخمندانه در ودی سدروریبخشدی بده گفتمدان روشدنفکری دیندی
بودباند ظهور و از ووشیدگی و حرکت بهسوی ظهور گفتمان جدیدد ،بنیدانی شدالودبشدکنانه
مییابد که طی این ظهور است که کرانمنددی و تاریخمنددی گفتمدان حداکس دددگفتمدان زناند
اناالب اسالمید افشا میشود
بهنظر نواندیشان ،ویام ر اسدالح(ص) بدرای به دود بخشدیدن بده و دع زندان ،بتدیاری از
ماررات ظالمان مربو به زنان یصر خود را تغییر داد و متناسدب بدا شدرایط جامعد آن روز ،از
نابرابریها بهسوی یدالت حرکت کرد (ملکیان )32 :1379 ،بروای این تفکدر ،تغییدر احکداح
نابرابر زنان در جامع ایران ،ادام روند آغازشدب توسط ویام ر اسالح(ص) در رفع ظلس یلیه زنان
است :تاریخمندی
 .5-2آزادی زنان

آزادی زنان ،دال دیگری است که در دو گفتمان اناالب اسدالمی و نواندیشدی دیندی از مفداهیس
متضادی برخوردار است
در گفتمان اناالب ،آزادی زندان از دو مفهدوح آزادی اجتمدایی و آزادی معندوی در اسدالح
تأثیر میوذیرد آزادی اجتمایی ،به این معناست که نوع بشر از ناحی افراد دیگر اجتمداع ،آزادی
داشته باشد و آزادی معنوی ،بهمعنای رهایی انتان از غرایز درونی است که در زبدان دیدن بده آن
«تاوا» گفته میشود آزادی معنوی از الزامات تحاو آزادی اجتمایی اسدت و آزادی اجتمدایی،
بدون آن میتر نیتت (مطهری)13-17 :1387 ،؛ بنابراین ،آزادی حایای بهمعنای رها شددن از
نف است و تالش برای دستیابی به آن ،تکلیفی شریی است که خدا بدهیهددب انتدان گذاشدته
است با این نگاب ،آزادی و تکلیع با هس همراهی دارند و آزادی ،بهمعنای رهایی از هر تکلیدع
و وظیفهای نیتت (سعیدیان جدزی و یراقدی )14 :1393 ،بدراینم ندا ،آزادی زندان در گفتمدان
اناالب بر محور دال «حفظ یفت و دینداری» ،بهینوان موه تی تعریع شددب کده بدرای ان،داح
تکالیع الهی به زنان دادب شدب است
اما جریان نواندیشی دینی ،آزادی زنان را رهایی آنان از محدودیتهای تکلیعگرایی دیندی
تعریع میکند استدالل آنان دراینبارب م تنیبر چهار گزارب است؛ نختت اینکه ایمان از جن
یشو است و بههمینس ب ،ایمان دینی با تکلیعگرایی دینی محادو نمدیشدود بدرایناسداس،
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زنان از حو انتخاب س ک زندگی برخوردارند و کتی حو ندارد امری را بهناح تکلیع دیندی بدر
آنان تحمی کند (حاجیوثوق و داودی)24 :1397 ،
دوح اینکه ،آزادی از ذاتیات دین اسالح است و ویاح حرکت ویدام ر دربدارۀ زندان ،رهدایی از
قیدوبندهای نایادالن نظاحهای بشری بودب است؛ بندابراین ،امدروزب دیدنشناسدان مدیبایتدت
هرک،ا آزادی زنان در معرو تهدید قرار میگیرد ،برای رفدع آن اقدداح کنندد (م،تهدش تدتری،
)21-22 :1378
سوح اینکه ،در جهان جدید ،انتدانهدا بدیا از آنکده در ودی شدناخت تکدالیع خدود باشدند،
خواهان کشع حاوق خود هتتند و بهی دارتی ،انتدان یصدر جدیدد ،بدرخالپ انتدان گذشدته کده
«انتان مکلع» بودپ «انتان محو» است و لذا برخالپ گذشته که تکلیعگرایدی بدرای او اهمیدت
داشت ،آنچه برای او اهمیت دارد ،حومداری است (سدروش )431 :1376 ،براسداس ایدن روحید
حومداری ،یم به بتیاری از تکالیع دینی برای انتان یصر جدید امکانوذیر نیتت و خداوند نیدز
این تکلیعگرایی را از انتان یصر جدید نمیخواهد (سروش)34 :1378 ،
چهارح اینکه برم نای ای سهولت دیدن اسدالح ،احکداح و قدوانین دیدن بایدد بدهگوندهای
قاب فهس و وذیرش برای مردح باشند ،اما وجود برخی تکالیع دینی سدخت بدرای زندان ،سد ب
نپذیرفتن آن قوانین میشود؛ بنابراین میبایتت در احکاح دینیای که برای مدردح ،قابد ودذیرش
نیتت و سهولت دین اسالح را خدشهدار ساخته ،بازنگری شود (مبست فرهنگدی فادهالثالدین،
)247 :1397
بروای این چهار گزارب ،آزادی زنان از محدودیتهای تکلیعگرایی دینی ،نهتنها بدا اسدالح
در تضاد نیتت ،بلکه در راستای یم به روح کلی دین و ویاح حرکت ویام ر اسالح(ص) است
 .6یافتههای پژوهش
 .6-1حرکت جمعی زنان بهسوی خواستههای نوین :فضای گفتمانی نواندیشی دینی

از دیدگاب تحلی گفتمان ،گفتمانها ظهور یافتده ،سدپ توسدعه مدییابندد ،و ود از مددتی از
سروری به فروواشی میرسند با ویدایا نشانههای تزلدزل سیاسدی در گفتمدان حداکس ،بیشدتر
آنها «فضای گفتمانی» خود را بهینوان بدی مطدرح میکنندد :کرانمنددی گفتمدانهدا مدراد از
فضای گفتمانی ،طرحافکنی روشدنفکرانه و روشدنگرانهای اسدت کده بدا توسد بده راه ردهدای
گفتمانساز مفص بندی/مفص زدایی تالش میکندد تدا هویدت خدویا را از سدطح کلمدهها،
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ی ارتها و شعارها به سطح یم و هشمونی گفتمانی برساند (نوروال )65 :1996 ،1انتادال از
فضای گفتمانی ویشین به گفتمان نوین ،همیشه آسان نیتت؛ زیدرا گفتمدان حداکس نیدز در برابدر
تحرکات جدید ،بیتفاوت نیتت ایدن گفتمدان تدالش میکند د تدا بدا رویکردهدای مااومدت،
سرکوب ،و احتماال انتاالگرایی ،ابتکار یم را در دست گرفته و متدیر شدک گیدری فضداهای
گفتمانی مخالع را سد کند
در فضای تااب گفتمانی ،وجود هویتهایی کده تدوان قدرار گدرفتن در سداحت هشمدونی
حاکس را ندارند و در حاشی مرزهای غیریت تالش میکنند حدود و مرزهای گفتمدان را روشدن
کنند ،بیانگر این است که ساختار گفتمانی ،در بخشی از موجودیت خود ،همدوارب بداز و دچدار
گتیختگی است این گتیختگی و فروواشی گفتمانی که ندویی گتدیختگی ندیسبندد در سدطح
سامان سیاسی است ،زمینهساز تزلزل و بیقراری میشود (الکدالو )30-40 :1990 ،خدرو
سوژبها که از دریچ همیشهگتیخته و ترمیسناوذیر ساختار ان،اح میشدود ،ناوایدداری سداختار
گفتمانی را آشکار میکند افزونبراین ،سوژبهای فعالشدب در مرزهای غیریدت ،فادر و نداتوانی
ساختار را در تعیین خویا آشکار کردب و با انتااح از سوژبهای حاکس ،ورچسدار آزادی و رهدایی

میشوند (هوارث)116 :2013 ،2

برایناساس ،بررسی و تحلی روند حرکت جمعی زنان بهسوی خواسدتههای ندوین حدوزۀ
زنان در چارچوب ویشگیهای جن اهای اجتمایی مشخص میکند که بیقراری ای،ادشدب در
هویت زنان جامعه به چه سمتوسویی در حرکت است و در چه سدطحی اسدت دراینراسدتا،
یملکرد وابتتگان به گفتمان نواندیشی دیندی در برابدر خواسدتههای ندوین زندان در چدارچوب
ویشگیهای جن اهای اجتمایی ،بررسی و تحلی میشوند
آگاهی از وجود ایدئولوگهای نواندیا ،سامانیابی تدری،ی نگداب روشدنفکری دیندی ،و
چالاهای گابوبیگاب با حکومت ،حاکی از شک گیری سیاست بهمعنای آوردگاب تعارو میدان
گفتمانهای حاکس و غیریتهای آن در یک فضای واحد است اما آیا امکدان ی دور از سیاسدت
بهمثابه شک گیری مادمات ت دی تعاروهای سیاسی به امدر سیاسدی در ایدران امدروز وجدود
دارد؟ آشتیناوذیری گفتمانها و میدان ندادن به امر سیاسدی مدیتواندد مفصد زدایدی گفتمدان
حاکس را بهگونهای رادیکال بههمراب داشته باشد
1. Norval
2. Howarth
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هرچند کشور ما نیز در شرایط فعلدی ،آبتدتن چندین جند ا رادیکدالی اسدت ،امدا هندوز
نمیتوان از روشنفکران سازمانیای بحث کرد که در ویوند با نارا یان ،دال مرکزی را در فضدای
سیاسی طنینافکن شدب و مفص بندی خواستههای آنها را تعایب میکنند چهدربهدایی مانندد
ی دالکریس سروش ،م،تهد ش تتری ،و روشنفکران دیگر یری زنان ،در حکس ایددئولوگهایی
هتتند که مختصات رقابتآمیز گفتمان روشدنفکری دیندی را در برابدر گفتمدان انادالب ای،داد
کردباند ،اما بهتر است که آنان را با روشنفکران انداحواری که دالهای برآمدب از این جمدع را در
میدان یم سازماندهی میکنندد ،درنیدامیزیس؛ بدهبیدان روشدنتر ،گرفتگدی شدرایط موجدود و
بیمیلی به انتاال گرایی میتواند روشنفکران اندداح وار جند ا ندوینی را در قالدب خواسدتههای
تحاونیافته بیافریند
برایناساس ،در ادامه ،رخنمایی فضای دوگانه در قالب محورهای یادشدب را که مدیتواندد یدک
جن ا رادیکال ورهزینه را ای،اد کند ،بررسی کردبایس یکبار دیگر باید یدادآوری کندیس کده گتدترش
طرح یک جن ا اجتمایی ،سویهای مدرن است کده مدیتواندد دمن داشدتن هزیندههدای فدراوان،
زمینهساز بازسازی شرایط ویا از جن ا شود در ماابد  ،ودذیرش دیگدری ،مفاهمده ،و هدسودذیری
سیاسی میتواند س ب بلوغ یک جامع سیاسی در دریافت ودیدارشناختی امر سیاسی شود
بنابراین ،بحث و تحلی دربارۀ روان شدن جامعد ایراندی در ود یدک جند ا سیاسدی،
بهمعنای وشتنویتی و وذیرش آن نیتت ،بلکه بهمعنای گوشزد کردن خطری است که میتواند
موجودیت جمعی یک جامعه را با دشدواریهای سیاسی دامنیتدی روبدهرو کندد در غیداب امدر
سیاسی در مشرقزمین ،بهطورکلی ،و ایران ،بهشک خاص ،تنها طنین رهاییبخدا در شدرایط
موجود ،انتادالگرایدی اسدت کده ازیدکسدو ،خطدر فروواشدی اجتمدایی را برطدرپ میکندد و
ازسویدیگر ،راب را برای وذیرش نت ی گفتمان روشنفکری دینی میگشاید
 .6- 1-1آگاهیبخشی توسط ایدئولوگهای نواندیش

نختتین ویشگی یک جن ا اجتمدایی ایدن اسدت کده نارا دیان از و دعیت موجدود ،دریددد
آگاهی از دالی ای،ادکنندۀ شرایط نامطلوب باشند و دربارۀ وجود یا رد شرایط ،به آنها آگداهی
دادب شود این کار توسط ایدئولوگها ان،اح میشدود در منازید گفتمدانی نواندیشدی دیندی بدا
گفتمان اناالب اسالمی ،نواندیشان تالش کردباند تا بدا محوریدت دال «یددح قطعیدت احکداح
اجتمایی اسالح» ،دالی ورشماری را دربارۀ یدح رورت اجرای احکاح اجتمایی مطرحشددب
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دربارۀ هویت زنان گفتمان اناالب ،بهینوان یوام ای،ادکنندۀ نار دایتی از و دعیت موجدود،
مطرح کنند ایدئولوگهای نواندیا تالش کردباند با ارائ ان وهی از ماالهها و سخنرانیهدا ،در
قالب سه مضمون ،یک فضای فکری را در راستای مفص زدایی از گفتمدان انادالب اسدالمی و
مفص بندی راه ردهای خویا شک دهند
نختتین مضمون موردتأ کید نواندیشان این بود که دربارۀ دین ،قرائتهای گوناگونی وجود
دارد و آنچه اکنون در مورد احکاح اجتمایی اسالح در گفتمان انادالب اسدالمی مطدرح اسدت،
یک قرائت انتانی ناقص از دین اسالح است که به هم ساحتهای وجود آدمدی توجده نددارد و
لذا نمیتوان یرفا به این یک قرائت اکتفا کدرد (م،تهدد ش تدتری )82-83 :1379 ،دومدین
مضمون این بود که ت،رب دینی ،معیار دین و دینداری است و بدهدلید ویشگدی تکرارشدوندگی
ت،رب دینی ،محتوای ایمان ث ات ندارد؛ بنابراین ،به تعداد متدینان ،الهیات و دیدن قابد یر ده
وجود خواهد داشت (خترووناب )327 :1389 ،و سوح اینکه ،احکاح اجتمایی اسالح براسداس
رورت یصر ویام ر(ص) بودب و نمیتوان از آنها احکاح شدریی دائمدی بدرای تمداح دورانهدا
استن ا کرد (یوسفی اشکوری)1379 ،
در فضای فکری ای،ادشدب ،نواندیشان دینی با بهربگیری از دو دال «برابری حاوق زنان بدا
مردان» و «آزادی زنان از تکلیدعگرایدی دیندی» تدالش کردباندد بیتدوجهی بده ایدن دو دال در
مفص بندی هویت زنان گفتمان اناالب را یام شک دهندۀ بخا زیدادی از نار دایتیهدای
ای،ادشدب از و عیت موجود زنان معرفی کنند و با انگشت نهادن بر نار ایتیها ازیدکسدو ،و
خواستههای نوین ازسویدیگر« ،ماهیت تاریخمندانه» هتتی و جهان را بهرخ بکشند
بررسی و تحلی روندد حرکدت جمعدی زندان بهسدوی خواسدتههای ندوین آندان نشدان داد کده
نواندیشان دینی برم نای سه گزارۀ مادماتی ،خواستههای نوین زنان در زمین آزادی از محددودیتهای
ای،ادشدب در زمین متائ اجتمایی ح،اب ،خوانندگی ،دوچرخهسواری ،حضدور در ورزشدگابها و
تغییر قانون ارث نابرابر زنان با مردان را نهتنها در تضاد با دین اسدالح و قدرآن ندانتدتهاند ،بلکده تأکیدد
کردباند که واسخ مث ت به این خواسدتهها یدین تحادو ارزشهدای اسدالمی و قرآندی ،و ادامد روندد
آغازشدب توسط ویام ر اسالح(ص) در راستای رفع ظلس و نابرابری یلیه زنان است
گزینههای مادماتی مطرحشدب توسط نواندیشدان ی ارتاندد از :نختدت اینکده آزادی ،از
ذاتیات دین اسالح است و ویاح کلی حرکت ویام ر اسالح(ص) دربارۀ زنان ،رفدع ظلدس از زندان و
رهایی آنان از قیدوبندهای نایادالن نظاحهای بشری بودب اسدت (ش تدتری)21-22 :1387 ،؛
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دوح اینکه ،انتان یصر جدید ،برخالپ انتان گذشته که «انتان مکلع» بود« ،انتدان محدو»
است و بههمینس ب ،برخالپ گذشته که تکلیعگرایی برایا اهمیدت داشدت ،آنچده بدرای او
اهمیت دارد ،حومداری اسدت (سدروش )431 :1376 ،براسداس ایدن روحید حدومدداری،
وذیرش تکلیع گرایی دینی و یمد بده بتدیاری از تکدالیع دیندی بدرای انتدان یصدر جدیدد،
امکانوذیر نیتت (سروش )34 :1387 ،و سوح اینکه ،سدهولت دیدن اسدالح بدا وجدود برخدی
تکالیع دینی سخت برای زنان هماهنگ نیتت و س ب نپذیرفتن آن قوانین و درنتی،ه ،تضدعیع
باور زنان به دین میشود (یانعی)1387 ،
با توجه به اینکه از دیدگاب الکالو و موفه ،در کشمکاهای سیاسی ای،ادشددب در یرید
گفتمان ،هویتی که بهینوان غیریت یا منازیهگر حضور دارد ،ناص و فار هویتی خدود را ناشدی
از یملکرد هویت متتار موردمنازیه میداند و میوندارد که هویت ماابد  ،اجدازۀ سرشداری و
دستیابی بده هویدت کامد را از او درید مدیدارد (آقاحتدینی )113 :1399 ،در ایدن منازید
گفتمانی نیز نواندیشان دینی برای رهایی از ناص و فار هویتی خدود تدالش کردباندد از هویدت
زنان گفتمان اناالب اسالمی ،مفص زدایی کدردب و هویدت زناند گفتمدان انادالب اسدالمی را
بهینوان دلی ای،ادکنندۀ شرایط نامطلوب معرفی کنند و بدا برکشدیدن گفتمدان نواندیشدی ،هدس
تاریخمندی و هس شالودبشکنی را وشتنویتی نمایند برایناسداس ،الزح اسدت بدر ایدن نکتده
تأ کید شود که الزاما آگاهی از وجود ایدئولوگهای ترسدیسکننددۀ یدک طدرح گفتمدانی جدیدد،
بهمعنای ورود به یری یملیاتی روشنفکران اندداحوار نیتدت ایدن کدار ،اقتضداهای گفتمدانی

خود ،ازجمله «رخداد یا رخدادهایی »1را دارد که روشنفکران انداحوار برم ندای آن ،راه ردهدای
مفص بندی/مفص زدایی را بهکار میبندند
 .6- 1-2سامانیابی تدریجی ناراضیان

دومین ویشگی جن اهای اجتمایی ،سازماندهی شدن نارا یان در سدازمانهدای غیردولتدی و
نهادهای مدنی است بررسی و تحلی روند حرکت جمعی زنان بهسوی خواسدتههای نوینشدان
نشان داد که اگرچه تشک های غیردولتی بهطور رسمی برای بیان خواسدتههای ندوین زندان وارد
نشدند ،اما تعداد انگشتشماری از زنان تالش کردند در راستای برخدی از خواسدتههای ندوین
خود ،ازجمله مخالفدت بدا الدزاح ح،داب ،رفدع ممنوییدت خواننددگی زندان ،رفدع ممنوییدت
1. Event or Events
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دوچرخهسواری زنان در فضاهای یمومی ،و تغییر قانون ارث نابرابر زنان با مردان ،با استفادب از
فضای م،ازی و ویوستن به وویاهای ایترا ی ،همچون وویاهای «آزادیهدای یواشدکی» و
«چهارشن ههای سفید» که نیروهای مدافع حاوق زنان در خار از ایران ای،اد کردب بودندد ،یدا
وویاهای «حمایت از حضور بانوان در استادیوحهای ورزشی»« ،خشونت یلیه زنان» ،و «یک
میلیون امضا برای تغییر قوانین ت عیضآمیز» که توسط فعاالن زن نواندیا داخد کشدور شدک
گرفته بود ،حرکت خود را ساماندهی کردب و یدای ایتراو خود را از حالدت مخالفدت فدردی
خار کنند
اقداح هماهنگ تعدادی از دختران در بر سدر چدوب بتدتن روسدری خدود و ایتدتادن بدر
سکوهای چند خیابان و میدان وررفتوآمد شهر تهران نشدان داد کده فعالیدتهدایی در راسدتای
سازماندهی مخالفان متئل الزاح ح،اب ان،اح شدب است این حرکت زنان نارا ی را میتدوان
مادمهای برای سازماندهی مخالفت آنها در برابر نهادهای مدنی دانتت
در زمین رفع ممنوییت خوانندگی زنان ،برخی افراد و تشک های غیردولتدی در شدهرهای
بزرگ و بیشتر در تهران ،برای به دود و دعیت زندان دراینراسدتا فعالیدت مدیکنندد ،امدا هندوز
نهادهای مدنیای که این نار ایتی را سازماندهی کنند و افراد ،نار ایتی خود را در چدارچوب
مدیریت و سازماندهی آنان ابراز کنند ،شک نگرفته است؛ بهینوان نمونه ،اگر حرکدت زندان در
این زمینه ،سازماندهیشددب بدود ،یددای ایتدراو آنهدا ،ود از اینکده یدک خواننددۀ زن در
اردی هشت  1398در یکی از محله های روستای تاریخی ابیانه اقداح بده اجدرای تدکخدوانی در
فضای یمومی کرد ،به دادگاب احضار شد و به یکسال ح

تعزیری محکدوح شدد ،بده گدوش

بخا قاب توجهی از جامعه میرسید؛ یدا هنگدامیکده در اردی هشدت  ،1399رئدی سدازمان
محیط زیتت دولت دوازدهس ،ویدیویی را با مو وع موافات حضرت اماح بدا آوازخدوانی زندان
بهیورت تکخوانی منتشر کرد ،از وی حمایت میکردند
در مورد متئل رفدع ممنوییدت دوچرخدهسدواری زندان ،مدواردی از فعالیدت زندان بدرای
سددازماندهی ایتراوهددا رخ دادب اسددت در سددال  ،1395در وددویا «آزادیهددای یواشددکی»
هشتگی با یندوان «زندان ایراندی ،دوچرخدهسدواری را دوسدت دارندد» ،ترندد شدد و ود ازآن،
جریانسازی رسانههای خارجی و رسانههای داخلی وابتته به جریان نواندیشدی دیندی ،دربدارۀ
این مو وع آغاز شد تشکی وویا بینالمللدی حمایدت از دوچرخدهسدواری زندان در ایدران،
برگزاری تورهای دوچرخهسواری زنان در شهرستانها ،ایزاح دختران دوچرخهسوار به اسدتانهدا
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بهینوان م لغان دوچرخدهسدواری (فیروزآبدادی )1399/4/27 ،از اقددامات دیگدری اسدت کده
گویای سازماندهی مخالفتها با ممنوییت دوچرخهسواری زنان است
در ایتراو به ممنوییت حضور زنان در ورزشگابها برای تماشای ورزش مردان ،تداکنون
فعالیتهای سازماندهیشدۀ ورشماری ان،اح شدب است سداخت فدیلس سدینمایی بدا مو دوع

ممنوییت حضور زنان ایرانی در ورزشگابهدا( )3در سدال  ،1384تشدکی ودویا «حمایدت از
حضور بانوان در استادیوحهای ورزشی» در فضای م،ازی ،ارسال نامه بده کنفدراسدیون فوت دال
آسیا توسط گروهی از فعاالن حاوق زنان و درخواست طرح و ویگیری رفدع ممنوییدت حضدور
زنان ایرانی در ورزشگابها در سال ( 1387آباء ،)1 :1387 ،برخی از اقداماتی بود که معتر ان
به ممنوییت حضور زنان در ورزشگابها ،بهمنظور ت دی ایتراوهای فردی و وراکندۀ خدود بده
حرکتی سازمانیافته ،ان،اح دادند در شهریور  ،1398در وی وقوع رویداد خودسدوزی یکدی از
دختران هوادار تیس فوت ال استاالل تهران و

از بازداشت هنگاح ورود بده ورزشدگاب آزادی بدرای

تماشای بازی فوت ال ،معتر ان ممنوییت ورود زنان به ورزشگابها برای تماشای ورزش مردان،
با استفادب از فضای م،ازی و ترند هشتگی با یندوان «دختدر آبدی» تدالش کردندد تدا بدا دیگدر
ایتراو خود را سازماندهی کنند و و ازآن جریانسازی رسانهای گتتردبای توسدط مخالفدان
نظاح جمهوری اسالمی در خار از کشور و رسانههای داخلی مرت ط با جریان نواندیشی دیندی
دربارۀ مو وع محرومیت زنان ایرانی از حاوقشان ان،اح شد
همچنین ،در راستای مطال تغییر قانون ارث نابرابر زنان با مدردان ،فعالیدتهدایی ان،داح
شدب است که بیدانگر سدازماندهی ایتراوهدا توسدط فعداالن زن اسدت برودایی سدمینارها و
کارگابهایی در شهرهای مختلع توسط فعاالن حوزۀ متائ زنان وابتدته بده جریدان نواندیشدی
دینی بهمنظور تشریح اهمیت ویوستن ایران به کنوانتیون رفع هرگونه ت عیض یلیه زنان و تشدویو
زنان به حمایت از کنوانتیون در طول سالهای  1378تا  ،1382تشکی وویا «خشونت یلیده
زنان» و «جمع هساندیشی زنان» در سال  1382و وویا «یک میلیون امضا برای تغییدر قدوانین
ت عیضآمیز» در سال  ،1385ازجمله فعالیتهایی بود که با هدپ سدازماندهی ایتراوهدا بده
قوانین ت عیضآمیز یلیه زنان ،ازجمله قانون ارث نابرابر زنان ،ان،اح شد
با هم این اویاپ ،این حرکتهای تدری،ی سازمانیافته را نمیتوان شک دهندۀ یدک جند ا
اجتمایی دانتت توجه به این مطلب که ازیکسو ،خواسدتههای ندوین حدوزۀ زندان بدرآوردب نشددب و
همین مو وع می و یطا سازمانیدابی را بدرای ای،داد یدک جند ا اجتمدایی دردسرسداز فدراهس
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میکند و ازسویدیگر ،هنوز ارادۀ معطوپ بده التدزاح بده اقتضداهای گفتمدانی ندوین (مانندد ویددایا
روشنفکران و نخ گان سازمانی مبثر) ای،اد نشدب است ،فریدتی را دراختیدار وابتدتگان بده گفتمدان
اناالب اسالمی قرار میدهد تا ویا از شک گیری یک جن ا بنیانکن ،یال واقعه را ودیا از وقدوع
تدبیر کنند ان،اح این کار از دو جن تحلیلی اهمیدت دارد؛ نختدت اینکده ،انتادالگرایدی گفتمدانی،
خود بهمثابه تمکین آگاهانه به شالودبشکنی گفتمانی است؛ زیرا بتدتر را بدرای نادد و دع موجدود و
اق ددال بددهسددوی مطال ددات نددوین مددیگشدداید و دوح اینکدده ،اذیددان بدده تاریخمندددی و زمانمندددی
گفتمانهاست؛ زیرا واقعیتهایی که در اختفا بودباند ،اینک آشکار شدب و آنچه آشدکار بدودب اسدت،
ل اس اختفا بهتن کردب است (آقاحتینی)43 :1399 ،
 .6- 1-3چالش با حکومت

سومین ویشگی جن اهای اجتمایی ،نهراسی دن افراد نارا ی از چالا با حکومت یدا مددافعان
و عیت رن آور و وذیرفتن هزینههای این رویدارویی اسدت بررسدی و تحلید روندد حرکدت
جمعی زنان بهسوی خواستههای نوینشان نشدان داد کده اگرچده تعدداد افدراد نارا دیای کده از
چالا با حکومت و بازداشت توسط ولی نمدیهراسدند ،بتدیار کدس اسدت ،امدا ایدن ویشگدی
جن اهای اجتمایی ،در حرکت زنان نارا ی درحال شک گیری است
ویوستن تعدادی از زنان به دو وویا ای،ادشدب برای بیان مخالفت با الزاح ح،اب اسالمی
و کشع ح،اب در چند خیابدان وررفتوآمدد شدهر تهدران ،در شدرایطی ان،داح شدد کده زندان
اقداحکنندب اطمینان داشتند که این اقداح آنها برایشدان هزیندههدایی خواهدد داشدت و نیروهدای
انتظامی کشور با آنها برخورد میکنند چنانکه در گدزارش مرکدز اطدالعرسدانی ولدی تهدران
ایالح شد ،تعدادی از زنان مرت ط با وویاهای آزادیهای یواشدکی و چهارشدن ههدای سدفید و
همچنین ،دختران کشعح،ابکردۀ واقع دختران خیابان اناالب بازداشت شدند (خ درآنالین،
)1396/11/12
در متئل رفع ممنوییت خوانندگی زنان ،سخنان جن،الی سخنگوی خان موسیای دربارۀ
لزوح آزاد شدن خوانندگی زنان ،اجرای تکخوانی زنی بهناح مهدیهمحمرداانی در کنتدرتی بدا
حضور مردان در تاالر وحدت و فرهنگترای نیاوران تهران و انتشار فیلس تکخدوانی وی بدا نداح
«قهرمان شکتت طلتس 35سال جمهوری اسالمی» ،تهی کلیپی بدا نداح «بدا مدن بدرقص» بدا
آوازخوانی زنی بهناح «فرآواز» و نشر آن در فضای م،دازی ،انتشدار قطعدهای از قرائدت ربندا بدا
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یدای یک خوانندۀ زن در فضای م،ازی توسط یکی از ایضای شدورای شدهر تهدران ،اجدرای
تکخوانی یک خوانندۀ زن در یکی از محلههای روستای تداریخی ابیانده در فضدای یمدومی و
نشر فیلس ویدیویی آن توسط خود خوانندب در ش کههای اینتتاگراح و تلگدراح ،همگدی اقدداماتی
هتتند که س ب چالا با حکومت و وابتتگان به گفتمدان انادالب اسدالمی شددند و برخدورد
ولی  ،دستگاب قضایی ،یا انتااد شدید مدافعان ممنوییت خوانندگی زنان را بدههمدراب داشدتند و
نشان دادند که نهراسیدن از برخورد ولی در حرکت زنان نارا ی درحال شک گیری است
در متئل رفع ممنوییت دوچرخهسواری زنان در فضای یمومی ،دوچرخهسواری گروهی
از وتران و دختران تهرانی در خیابانهای ولییصر و اناالب در سوح شهریور  ،1395برگدزاری
تورهای دوچرخهسدواری زندان در برخدی از شهرسدتانهدا ،ایدزاح دختدران دوچرخدهسدوار بده
استانهای مختلع بهینوان م لغان دوچرخهسواری زنان ،حضور زنان دوچرخهسدوار در سدطح
شهر برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران ،ایفهان ،و مشهد ،در شرایطی ان،اح شدب و میشدود
که در بتیاری از استانها ،متئوالن استانی و شهری ،بهویشب امامدان جمعده ،دراینبدارب مو دع
گرفته و مخالفت خدود را ایدالح کدردباندد و بارهدا خ رهدایی دربدارۀ برخدورد ولدی

بدا زندان

دوچرخهسوار در چنددین شدهر منتشدر شددب اسدت نهراسدیدن نارا دیان از برخدورد ولدی و
حکومت در شرایطی که مو عگیریهای شدیدی دربارۀ دوچرخهسواری زنان ان،داح میشدد و
در برخی از استانها ،مخالفت با این متئله در خط ههای نمداز جمعده مطدرح شدد ،یدا اینکده
برخی از ایتتگابهای دوچرخهسواری شهری بهدلی امانت دادن دوچرخه به زنان ولمد شدد،
حاکی از این است که سومین ویشگی جن اهای اجتمایی که همان نهراسیدن افدراد نارا دی از
چددالا بددا حکومددت و وددذیرفتن هزینددههددای ایددن تااب د اسددت ،در مددورد مت دئل ممنوییددت
دوچرخهسواری زنان ،درحال شک گیری است
در متئل رفع ممنوییت حضور زنان در ورزشگابها بدرای تماشدای ورزش مدردان ،اقدداح
تعدادی از دختران به گریس مردانه و حضور در ورزشگابها در شرایطی ان،اح شد که تاکنون ایدن
دختران معروپ به «دختران ریادار» ،بارها بازداشت شدباند همچنین ،ووشیدن تیشرتهای
سیاب با ینوان «دختر آبی» توسط بازیکنان تیس فوت ال استاالل تهران در نختتین دیدارشدان ود
از فوت دختر آبی ،یکی دیگر از اقداماتی بود که نشان داد ،نارا یان از برخورد ولدی و چدالا
با حکومت هراسی ندارند
در مطال تغییر قانون ارث نابرابر زنان ،ت،مع بددون م،دوز گروهدی از زندان وابتدته بده
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تشک های گوناگون در مااب دانشگاب تهران برای ایتراو به برخی ایول ت عیضآمیز در قدانون
اساسی ازجمله قانون ارث زنان در خرداد  1384و برخورد ولدی بدا ت،مدعکننددگان ،تشدکی
وویا یک میلیون امضا برای تغییر قوانین ت عیضآمیز و احتمال برخورد ولی بدا ایضدای ایدن
وویا ،ازجمله اقداماتی بود که نشان داد ،نارا یان از قانون ارث نابرابر زنان از برخورد ولی و
چالا با حکومت ،هراسی ندارند
در تماح مصداقهای مطرحشدب ،میتوان بهطور جدی از این نگاب دفداع کدرد کده امدروز،
گفتمان روشنفکری دینی با تأ کید بر حاوق شهروندی یا در قالدب خواسدتههای بدرآوردبنشددۀ
بخشی از جامعه ،ازجمله زنان ،بهیندوان یدک واقعیدت وجدود دارد :کرانمنددی و تاریخمنددی
گفتمددانهددا؛ بنددابراین ،سدداحت سیاسددت بددهمثابدده منازیدده بددر سددر درو نددوینی از حاددوق
سیاسیداجتمایی ،نهتنها ای،اد شدب ،بلکه به ل ههای یک جن ا اجتمدایی نیدز رسدیدب اسدت
اگرچه این جن ا هنوز بیسر است و از روشنفکران انداحواری کده بتوانندد سدویههای گفتمدان
جدید را طرحافکنی سازمانی کنند ،خ ری نیتت ،امدا خطدر شدک گیری یدک فضدای دوگاند
تعاروآلود که در نتی ،یک حادثه میتواند سروری خود را بدر سدریر یدواب بنشداند ،بتدیار
دردسترس است چه باید کرد؟
 .6-2پادگفتمان انتقالگرایی ،پاسخی به گفتمان نواندیشی دینی

تاآن،اکه به م احث نظری گفتمان مربو میشود ،ظهور و ویدایا گفتمان نواندیشدی دیندی در
حوزۀ زنان ،یک واقعیت است حتی اگر تعداد قاب ق ولی از جامعد دیندی بدا ایدن روندد موافدو
ن اشند ،این فضای گفتمانی در یریههای گوناگون دفاع از حاوق زنان مطدرح شددب اسدت در
این مااله نشان دادب شد که روشنفکران دیندی ،دسدتکس در ودن حدوزۀ بحدثشددب ،در قالدب
ایدئولوگ ،امر مفص بندی فضای گفتمانی نواندیشی دینی را بدهیهددب گرفتده و درحدال تدالش
برای بتط و گتترش آن هتتند تحلی گفتمان نشان میدهد که م ادرت یک فضای گفتمدانی،
مانند فضای نواندیشی دینی به مفص بندی دقایو این گفتمان ،به قیمت مفص زدایی از گفتمدان
رقیب ان،اح میگیرد
در برابر ظهور و گتترش تدری،ی گفتمانی مانند گفتمدان نواندیشدی دیندی چده مدیتدوان
کرد؟ واسخ به این ورسا از دو چشساندداز قابد بحدث اسدت چشدساندداز نختدت ،ی دور از
سیاست به ساحت امر سیاسی است باوجود دوگان اناالب اسالمی /روشنفکری دیندی ،هندوز
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ارادبای برای ورود آسان به امر سیاسی وجود ندارد ویدایا یدک جند ا مخدرب اجتمدایی را
میبایتت در همین فادان چشساندازی روشن از سیاست به امر سیاسی برآورد کرد امدروزب در
مردحساالریهای غربی ،امر سیاسی ،متاوی با وتادموکراسی بهشمار میآیدد کده اندیشدمندان
رادیکالی مانند الکالو و موفه ،نویی زن،یدرۀ هدسارزی را بدا مرکزیدت یدک دال مرکدزی مانندد
سوسیال دموکراسی ویشنهاد کردباند (آقاحتینی )139 :1399 ،این آرزو هنوز در مغربزمدین
نتوانتته است بتتر رشد و ارتاای خود را بیابد و بده طریدو اولدی ،در شدرق ،بدهویشب در ایدران،
نتوانتته است از سطح تحلی های وراکندۀ یدبای از اندیشمندان فراتر رود و بهشک جدی وارد
حوزۀ یمومی جامعه شود
چشسانداز دومی که تحلی گفتمانی بر آن تأ کید میکندد و جامعده را از کمندد جند ا یدا
اناالب اجتمایی رهایی میبخشد« ،انتاال گرایی» اسدت امدروزب چدهبتدا ممکدن اسدت کده
کنشگران ،بهویشب روشنفکران ایدئولوگ ،با انتاالگرایی موافو ن اشند ،اما در و عیت فادان امدر
سیاسی و گرفتاری در کمند یک جن ا اجتمایی هزینهساز ،یدرفه و یدالح در انتادالگرایدی
است در فضای تااب گفتمانی هویت زنان اناالب اسالمی و نواندیشی دینی ،فعالیت جریدان
نواندیشی دینی در مرزهای غیریت گفتمان هشمدون انادالب ،سد ب شددب اسدت تدا بدیقدراری
گفتمانی در فضای جامعه بروز کند ازیکسو ،جریان نواندیشی دینی که دریدد ای،اد هویدت
زنان نوین است و نظس گفتمانی هویت زنان متتار را بهچالا میکشد ،هنوز بدیقدرار اسدت و
ازسویدیگر ،نویی بیقراری هرچند محدود در ارکان گفتمان متلط اناالب ای،اد شدب اسدت
این شرایط که گویای رورت بازاندیشی نخ گان و روشناندیشان گفتمان انادالب در تعریدع
دالها و مرزبندیهای هویت زنانه است ،بر فضای جدید انتاالگرایی گفتمانی ،تأ کید میکندد
و امر تاریخ و زمانه را بااهمیت میسازد
در انتاالگرایی گفتمانی ،ریزش هویتها و ت دی آنها به ینایر شناور ،س ب مدیشدود
که نخ گان و روشنفکران خار از گفتمان هشمون ،خواهان جانشدین مناسد ی باشدند ویددایا
فضاهای گفتمانی جانشین ،بیدرنگ خود را در سطح راه ردهای قدرت حاکس نشان میدهد و
روشنفکران بلوو قدرت ،متااید میشوند که در تعریع مرزبندیهای سیاسی بازاندیشی کنندد
و برای باای خود ،مرزهای جدیدی را بازتعریع و بازتولید و ینایر شناور در حوزۀ مشروییت
و هشمونی خود را جایابی کنند (آقاحتینی )129 :1399 ،بهنظر میرسد ،وابتتگان به گفتمان
اناالب نیز بایتتی برای ینایر شناور در حوزۀ زندان کده مشدروییت و هشمونیشدان را بدهخطر
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میاندازد ،چاربجویی کنند مراد از انتاالگرایی گفتمانی ،اتخاذ برخی تدابیر راه ردی بهمنظدور
یایس گذاشتن راه ردهای مفصد زدا و مفصد بنددی رقیدب اسدت کده برواید آن ،در مرزهدای
دوستی/دشمنی بازنگری شدب ،تداوح گفتمان را در برابر رقی ان ،امکانوذیر کند در و عیتی کده
اوال گفتمان رقیب در سپهر سیاسی درحال رشد است و ثانیا با مفص زدایدی خدویا ،گفتمدان
اناالب را در معرو عع و تزلزل قرار دادب است ،انتاالگرایی ،تنها راه رد ممکنی اسدت کده
میتواند با خالقیت نوین برخی از تدابیر ،راه ری حریفان و رقی ان را از آن خود کردب و با بیاثدر
کردن برخی دیگر ،راب را برای انتاال به شرایط نوین هموار کند
نو یتندگان این مااله ،کلیت این دگرگدونی گفتمدانی را طدرحافکندی کردباندد ،امدا اینکده
مختصات این تغییروتحول چگونه است ،در ساحت یملکردی نخ گان دینی گفتمدان انادالب
قرار میگیرد که با کوشا اسالحشناسان خدویا و بدا توجده بده اقتضداهای ندوین ،راب را بدرای
خواستههای نوین جامع زنان باز کنند ماهیت و شیوۀ این دگرگونی ،تمکدین و کوتداب آمددن در
برابر کلیت تماحییار گفتمان روشنفکری دینی نیتت ،بلکه کاربتت ینصدر اجتهداد همدراب بدا
خالقیت در طدرحافکندی سد ک ندوینی از زیتدتبدوح زنانده اسدت کده در آن ،بدیقراریهدای
بهوجودآمدب در جامع زنان و به ت ع آن ،گفتمان روشنفکری دینی را بیواسخ نمیگذارد
انتاالگرایی ،ویامد چهرب نمودن شرایط جدید است این شرایط جدید ،گشودگی گفتمانی
را ای،اد کردب است که یک لع آن ،گفتمان نواندیشی دینی در قالدب مدوارد فراواندی ،ازجملده
تکخوانی بانوان ،کشع ح،اب ،و دوچرخدهسدواری بدانوان اسدت؛ امدا ایدن گشدودگی ندوین
انتاالگرایانه میتواند سویههای یالمانه و دینمدارانهای بیابد و یلمای دین ،دبها راه درد بددی
را ویشنهاد کنند؛ بنابراین ،گشودگی انتاالگرایانه ،هس تهدید است و هس فریت تهدیدد اسدت،
تاآن،اکه جامع دینی در برابر این مو نواندیشی دینی ،رویکردی انفعالی یا سل ی اتخاذ کندد و
درنتی،ه ،راب را برای رویکردهای رادیکال و ناخواسته هموار کند؛ یک جن ا اجتمایی نوین بدا
شکتت دو چشسانداز یادشدب ،بهویشب انتاالگرایی گفتمانی ،راب را برای یک گفتمان رادیکدال در
قالب یک حرکت جمعیداجتمایی که آراحآراح تور خویا را برای جایابی دالهای ریزشکردب و
شناور میگتترد ،میگشاید با انتداد سیاسی گفتمان حاکس اسدت کده روشدنفکران اندداحوار،
راه ردهای هسزمان مفص زدایی/مفص بندی را در دستورکار خواهند داشت و چهبتا شدرایطی
بهمراتب خطیرتر از گذشدته را ای،داد کنندد ن ایدد فرامدوش کدرد کده هیچیدک از اندیشدمندان
وتاساختارگرا ،ازجمله الکالو و موفده ،دیگدر اناالبهدا و جن اهدای اجتمدایی بنیدانکدن را
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تروی نمیکنند ،بلکه تالش آنها در راستای ی ور از سیاست به امدر سیاسدی اسدت :ورود بده
وتادموکراسی (آقاحتینی )141 :1999 ،در و عیتی که شک گیری امدر سیاسدی در منظومد
ملتهای شرقی ،ازجمله ایران ،امکانودذیر نیتدت ،انتادالگرایدی ،تنهدا راب خدرو یادالنده از
شرایط نامطلوب موجود است این رابح را ن اید بهمثابه نتخهویچیهدا و آموزبهدای ت،دویزی
حوزۀ جامعهشناسی بهشمار آورد نختت اینکه ،انتاالگرایی ،حاکی از وجود فشارهای متدراکس
برای تغییر ددآنگونهکه در این مااله مطرح شددد است که ان،اح آن میتواندد بده شدالودبشدکنی
گفتمانی میدان بدهد و این باور را تث یت کند که با وجود هویت زنان انادالب ،تدداوح سدروری
گفتمانی امکانوذیر نیتت دوح اینکه ،انتاالگرایی و وذیرش آن ،دال بدر ودذیرش تاریخمنددی
ودیدارشناختی است که بتتر را برای آفرینا نویی دیگر از گفتمان فراهس میکند در فادان امر
سیاسی ،انتاالگرایی ،من تأ کید بر ناکارآمدی گفتمان زنان اناالب اسالمی ،آغدوش خدود را
برای آشتی با گفتمان روشنفکری دینی میگشاید سوح اینکه ،منطو قدرت/مشدروییت ،دیدر یدا
زود نشان خواهد داد که در و عیت ظهور شالودبشکنان گفتمدان رقیدب (روشدنفکری دیندی)
کسهز ینهترین راه رد میتواند انتاالگرایدی گفتمدانی باشدد چهدارح اینکده ،امدروزب طندین ایدن
انتاالگرایی در دستگاب قضایی کشور بهو وح قاب مشاهدب است ایالحات آغازشددب در ایدن
دستگاب از سر تفنن نیتت ،بلکه دستگاب قضایی در برابر درخواستهای واسخدادبنشدب در گذر
زمان ،حتاس شدب و رابح را در انتاالگرایی تدری،ی از گفتمان حاکس بهسوی جذب ینایدر
گفتمان رقیب یافته اسدت بیتردیدد ،ایدن انتادالگرایدی مدیتواندد در آینددۀ ندهچنددان دور در
چارچوب ایالحات قوای دیگر نیز ظهور و بروز یابد
شاید انتاالگرایی و وذیرش آن برای گفتمان حاکس و همچنین برای گفتمان رقیب ،دشدوار
و نپذیرفتنی باشد ،اما بین وذیرش ویامدهای یک انتداد سیاسی جانکاب که فروواشی گفتمانی را
بهینوان و عی بهمراتب دشوارتر از گذشته ،نوید میدهد و فار و فادان امدر سیاسدی م تندیبدر
هسوذیری دموکراتیک انتاالگرایی ،شاید تنها گز ین قابد ایتمداد بدرای ی دور از کرانمنددیهای
گفتمان حاکس و جذب و ح نت ی ینایر گفتمان رقیب باشد
نتیجهگیری
تالش وشوها حا ر بر این بود که به این ورسا واسخ دهدد کده «آیدا و دعیت زندان ایدران را
میتوان در متیر ت دی شدن به یدک جند ا اجتمدایی ارزیدابی کدرد؟» روندد ویمودبشددب در
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شک گیری منازی دو گفتمان بر سر ون متئل یددح الدزاح ح،داب اسدالمی ،رفدع ممنوییدت
خوانندگی زنان ،رفع ممنوییت دوچرخدهسدواری و موتورسدواری زندان در فضداهای یمدومی،
حضور زنان در ورزشگابها برای تماشای ورزش مردان و تغییر قانون ارث نابرابر زنان بدا مدردان
بهینوان خواستههای نوین زنان ،گویای این است که حرکت زنان در رابطه با این ودن مو دوع،
به آستان یک جند ا اجتمدایی نزدیدک مدیشدود تحلید گفتمدان نیدز متافیزیدک حضدور را
برنمیتابد و بدر کرانمنددی و تاریخمنددی گفتمانهدا مهدر تأییدد مدیزندد ویددایا و تکدوین
خواستههای نوین زنان ،نهتنها شالودبشکنانه است ،بلکه رورت راه رد انتاال از و ع موجود
بهسوی گفتمانهای نوین را نوید میدهد
بررسی و تحلی روند حرکدت جمعدی زندان بهسدوی خواسدتههای ندوین حدوزۀ زندان در
چارچوب ویشگیهای جن اهای اجتمدایی نشدان داد کده در حرکدت زندان ،هدر سده ویشگدی
جن اهای اجتمایی ،یعنی تالش نارا یان برای آگاهی از دالی ای،ادکننددۀ شدرایط موجدود،
سازماندهی در قالب سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی ،نهراسیدن از چالا با حکومدت
یا مدافعان و عیت رن آور ،و حا ر شددن بده ورداخدت هزینده بدرای ایدن تاابد  ،در مراحد
مادماتی شک گیری است؛ بهبیان روشنتر ،اگرچه این سه ویشگی در بخدا بزرگدی از جامعد
زنان نارا ی وجود ندارد ،اما تنها وجود آن در مایاس کس نیز بیانگر فایله گرفتن حرکدت زندان
از سطح یک متئل اجتمایی و فراهس شدن بتتر برای ت دی شددن بده یدک جند ا اجتمدایی
رادیکال است؛ مو ویی که میتواند برای همگان دردسرساز و ورهز ینه باشد
با این تحلی  ،در برابر تفتیرهای رادیکالشدب باید بر دو نکته تأ کید کدرد؛ نختدت اینکده
باید وذیرفت که در قالب معرفدتشناسدی دعیع و نداتوان ،واسداشدت ارزشهدا امکانودذیر
نیتت با ناکارآمدی سویههای معرفتشناسی ،ایندک الزح اسدت کده بده درو ودیدارشدناختی
توجه شود چشسانداز ودیدارشناختی ،نختتین رابحلی است که وجود فضای سیاسی به دوگان
اناالب و روشنفکری را وشتنویتی میکند با اینکه این دوگانه ،توسط ایددئولوگهای جریدان
روشنفکری گتترش یافته است ،اما «رخداد یا رخدادهایی» که بتواند بده کنشدگران میددانی در
قالب روشنفکران انداحوار کمک کند تا آنان زن،یرۀ هدسارزی نیرومنددی را ای،داد کنندد و یدک
جن ا اجتمایی را رقس بزنند ،فراهس نیتت
دوح اینکه در غیاب ی ور راحت و آسان از سیاست بهمثابه آوردگاب ا داد بده امدر سیاسدی
بهمعنای مفاهم قانونمند و هسوذیری سیاسی ،انتاالگرایی گفتمانی بهمثابه واسدخی بده شدرایط
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نوین میتواند جایگز ین دگرگونیهای رادیکال یک جن ا ورهز ین اجتمایی شدود ان،داح ایدن
کددار در چددارچوب یددالحیت مراجددع و م،تهدددان هددر دو گفتمددان اسددت کدده بددا اجتهدداد و
گفتوگوهای انتاادی خویا میتوانند بتتر را برای انتاال از و ع موجدود بده و دعیت ندوین
فراهس کنند قیاح در برابر این گشودگیها ،بهمعنای وذیرش نویی از تکخوانی بدانوان یدا سد ک
ووشا جدید بانوان یا یحه نهادن بر نوع خایی از دوچرخهسدواری ایشدان نیتدت ،بلکده بدا
ظهور گشودگیهای گفتمانی ،این امکان وجود دارد تدا دبهدا جدایگزین راه دردی کده از یمدو
آموزبهای دینی برآمدب است ،بتواند بر تارو جامعه بنشیند :کرانمندی و تاریخمندی بیتوجهی
به انتاالگرایی و درجا زدن ،ازیکسو میتواند مشدروییت دیدن در واسدخگدویی بده ماتضدیات
زمانه را با بحران روبهرو کند و ازسویدیگر ،راب را بدرای خواسدتههای مهارناودذیر وووولیتدتی و
ورود به یک جن ا اجتمایی ورهزینه هموار کند 
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Extended Abstract
Introduction
Economic transparency is one of the most important indexes in democracies, so
failing in control of economic corruption will lead to the political legitimacy of
government, trust crisis to civil society and assemblies and cleavage between
state and nation. Transparency and incorruptibility of government, governmental
and civic elites has important role in healthy, dynamism and consolidation of
democracies. Today, corruption or none economic transparency especially from
institutionalized one, is the important challenges of democracies or semi
democracies. Civil society and their assemblies are as the most important
agencies in furthering of transparency, legality, supervision of government and
combat with corruption. If civil society infringe of this tasks, then will lead to
power based and political- or uncivil society. So, civil society can do important
role in preventing of institutionalized and systematic corruption. Economic
corruption is one of the important challenges of today Iran’s government.
Economic corruption diminishes the government’s legitimacy and efficiencies
and in turn jeopardizes the society’s stability and national security. Today, many
intellectuals and professional and civic activists participate in anti- corruption
demonstrations; governments’ reaction to social movements and protests has
been various. Mass media as organizational bodies of social forces and civic
society can role in articulating of challenges and critiques, law breakings,
corruptions and infringe of citizenships rights and exposed to corrupt individuals
and groups in public opinion’s monitoring and evaluations. In practice, if there is
free circulation of information and independent civil society and assemblies, then
more the political cost and scandal of corruption.
In 2021, Iran’s rank in
economic transparency was 149; this score shows the low level of transparency.
If there isn’t real and serious anti-corruption action and surveillance, then more
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possibility for increased systematization of corruption in Iran. In this study, the
authors have tried to answer this question “to what extent, the civil society
performance on tackling the economic corruption and institutionalizing the
economic transparency has been satisfactory and acceptable, and why? In this
study, has been used from two levels of analysis: structural level (by emphasis
on government) and Agency level by attention to malfunctions of civil society
and civil assemblies.
Methodology
This study has been done with structured interview method with 15
questionnaires with important items follow that: actions of civil society in
demanding and economic transparency, achievements and successfulness of civil
society, the extent of their faithfulness and serious endeavors in combat on
corruption, socio-political and economic impediments and challenges and the
extent of attitude – intellectual, cultural and practical supports of society with
civil actors and assemblies. In this study, having adopted a qualitative method,
through interviewing with university professors- elites and civic activists. The
samples of this research composed of: 20 persons of famous civil activists and 20
persons of universities elites and professors and in four specialized course:
Political sciences, law, Economics and social sciences. In gender perspective,
males are 23 and females are 17 persons. 22 persons have Ph.D. and 18 samples
are M.A and Ph.D. candidates.
Results and Discussion
The main question was the evaluation of civil society’s acts and achievement.
The majority of interviewees (2 thirds samples) believed that principally there
isn’t vigorous civil society in Iran and without serious achievement in combat on
corruption and institutionalizing of transparency. The few of interviewees ( 1
thirds) believe that civil society and assemblies has had good achievements in
awakening and informing on economic, causes, contexts and it’s agents
especially by using of ICT’s capacities and social networks, but it’s
achievements was at the level of awakening and not beyond of that. Civil
societies partly have been successful in emphasis on combating on corruption as
a public demanding.
In structural perspective, the majority of interviewees believe that the structural –
governmental impediments located in the first position in preventing of
economic transparency, follow that: political centralism, absence of admirable
political pluralism, little independence of civil society, in serious willing in
sovereignty, relative economic centralism and absence of serious independence
in professional and civil assemblies. In agency perspective, little of semi
interviewees believe that civil society hasn’t willing to activity on emphasis on
corruption combatting, but partly more than semi of them believe that civil
society are eager for this aim but has not yield serious role and action for
transparency and combat on corruption due to absence of consensus, common
sense, none economic independence and governmental impediments, meanwhile,
the structural governmental impediments are more role than agency level (civil

116

Khalilallah Sardarnia. et.al, A Critical and Practical Study of the Civil Society and …

Research Letter of Political Science
Fall 2021, Volume XVI, Number 4, pp.115-144

society) in preventing of economic transparency.
In pathological perspective, the absolute majority of samples in this study
believe in no transparency, politicization, no faithfulness and serious
commitment of civil society in economic transparency. The repercussion of this
situation is public in-trust to institutions or trust gap between citizens and civil
society. In absence of general trust, no trust to serious public demanding,
protection of public opinion and the genesis of public movement for
transparency and combat on corruption. The majority of civil society and
assemblies has been politicized and couldn’t institutionalize corruption counter
and transparency as a behavioral culture. Of course, they believe in civil
assemblies such as professional and university students unions, media activists
and non-governmental organizations (NGOs) as faithful and transparent agents
or actors in awakening and furthering of justice and transparency. So, they
believe in difference and divide between these actors and parties. In sociological
perspective, none companion of masses and social body with civil society is the
one most important factor in absence of real achievement for transparency, the
most important reasons follow that: none-serious action in civil society to public
education and citizenship building, power-based of them and the much political
repercussion of companion to civil society in transparency.
Conclusion
Economic corruption is one of the most important challenges of democracies and
none- democracies, economic transparency is one of the important indexes in
determination of political systems healthy and their legality. Study of economic
corruption and transparency needs to multi-level of analysis: macro
(governmental), micro (individuals) and intermediate level ( civil society and
assemblies). Realistic analysis and evaluation the role and performance of civil
society in preventing of corruption necessitate a systemic analysis with emphasis
on their weakness and achievements, governmental opportunities and limitations
and society’s supports. The general finding of this study the unacceptable
performance of civil society at preventing of economic corruption. The main
finding of this study shows the poor performance of the Iranian civil society
including Governmental impediments, and lack of legal, potential and
encouraging opportunities. On other hand, it is due to the weak and dismal
performance of the civil society such as failure in determining priority and
demonstrating seriousness to transfer the economic transparence to a public
demand and create an effective and continuous social movement, and ultimately,
that, due to the deference of opinion between the public and the civil society, has
had an effect here as well. In conclusion, some practical recommendations are
put forth to foster the supervisory and anti-corruption role of the civil society in
theoretical-thought, practical, governmental, and organizational domains.
In final conclusion, the important recommendation for institutionalizing of
economic transparency in Iran follows that:
A) In level of civil society and assemblies
1. Education and awakening by civil society with these elements: education and
socializing with civic values such as: justice, participation, responsibility,
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accountability, incorruptibility, transparency and legality to youth and teenagers
2. Citizenship making with legal, civic and aware to citizenship rights3 .
Forming of overarching social movement for legal, transparent and
anticorruption as highest aim in public education by civil society. 4. using of
cyberspace capacities such as: communication-exchange, identity making and
mobilization with the aim of combat against of economic corruption and
mobilization of public opinion.5. Empowerment of inter and intra organizational
ties and relations for shaping of transparent culture and anti- corruption actions
6. Increasing and extension of institutional offices and membership in country
for gaining of masses, citizen and public opinion’s protections for transparency,
legality and forming an anti- corruption social movement
B) Recommendations in governmental level follows that:
1. Serious will and endeavor in government for give hope and legal, political and
fiscal opportunities to civil society with priority to economic transparency and
anti-corruption. 2. Realistically, government ought to expose its politics,
performance and surveillance institutions for pathology and critique of civil
society’s elites and activists 3. Much necessity for increased independence of
administrative and bureaucratic system from political main-streams for serious
combat to economic corruption and rent- seekers. 4. Decrease of state’s tenure or
enterprise in economy but by manners such as: step by step and gradual, more
transparency and public auction, closing of conduits to information rents for
rent-seeker and opportunists individuals and groups and continuous monitoring
on them 5. Government must pay attention to civil society’s monitoring as well
as formal and governmental monitoring 6. Realistically attention of civil society
and civil activists to logic and necessities of development, civic commitment and
responsibility irrespective of political mainstream or wing and party interests.
Keywords: Iran, Civil Society, Political Society, Transparency, Economic
Corruption
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یکی از مهسترین شاخصهای مربو به مردحسداالری و دموکراسدی ،شدفافیت
اقتصددادی اسددت و بددهت ع آن ،یدددح کنتددرل فتدداد اقتصددادی ،موجددب تضددعیع
مشروییت سیاسی حکومت میشود در این وشوها تالش شدب است با استفادب
از روش ت یینی کیفی از طریو مصاح ه با نخ گان و فعاالن مدنی دانشگاب شدیراز
به این ورسا واسخ دادب شود که «جامع مدنی تاچهاندازب در یرید م دارزب بدا
فتاد اقتصادی و نهادینه کردن شفافیت اقتصادی موفو بودب است و چرا؟» یافته و
برایند کلی ،حاکی از عیع بودن کارنام جامع مدنی در راستای ویشگیری از
فتدداد و شددفافیت اقتصددادی بددود ایددن کارنامدده ازیکسددو ،ریشدده در موانددع و
محدودیتهای حکومتی و فاددان فریتسدازیهای مدبثر قدانونی ،یملدی ،و
تشویای مطلوب برای ایفای ناا بهتر جامع مدنی دارد و ازسویدیگر ،نتی،د
عع و کاستیها در خود جامع مدنی ،ایس از یددح اولویتگدذاری و تدالش
جدی برای ت دی شفافیت اقتصادی به درخواست یمومی و ای،اد یدک جند ا
اجتمایی مبثر و متتمر است سران،اح اینکه در سطح گتتردبتر ،یدح همراهی
افکار یمومی و جامعه با جامع مدنی در این کارنام نت تا مردود ،تأثیرگذار بودب
است در وایان ،ویشنهادهای یملیای برای تاویدت نادا نظدارتی و دفتداد
جامع مدنی در ساحتهای نظریدفکری ،نهادی ،اقددامی ،و حداکمیتی طدرح
شدب است
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مقدمه
یکی از مهسترین شاخصهای مربو به مردحساالری و دموکراسی ،شفافیت اقتصدادی اسدت و
اگر فتاد اقتصادی کنترل نشود ،دموکراسی با چالاها و کاستیهای جدی روبدهرو مدیشدود
فتاد اقتصادی ،بهشدت بر ایتماد سیاسی مردح به حکومت یا ایتماد نهادی تأثیر مدیگدذارد و
س ب ای،اد شکاپ دولتدملت و بحران مشروییت حکومت میشود شفافیت و فتادناوذیری
حکومددت ،نخ گددان حکددومتی ،و کنشددگران غیرحکددومتی ،در سددالمت ،وویددایی ،و تحکددیس
مردحساالری یا دموکراسی ،ناا مهس و سازندبای دارد امروزب فتاد یا یدح شفافیت اقتصدادی،
بهویشب از نوع سیتتمی و نهادینهشدب ،مهسترین چالا دموکراسیها یا نیمهدموکراسیها اسدت
بهطورط یعی ،گتترش آگاهیها و افشاگریهای سیاسیدداجتمدایی و انادالبهدای خداموش
فکری و نگرشی و شدکاپ نتدلی ناشدی از جهدانیشددن ،انادالب ارت اطدات و اطالیدات ،و
نوسازی ،در ای،اد این چالا برای کنشگران حکومتی و غیرحکومتی بتیار تأثیرگذار بودباند
جامع مدنی و نهادهای مدنی تشکی دهندۀ آن ،کارگزاران و کنشگران بتیار مهمدی بدرای
ویش رد شفافیت ،قانونمندی ،نظارتوذیرسازی حکومت ،و جلوگیری از فتاد اقتصادی بهشمار
میآیند از ده  1990بهاینسو ،در ادبیات جامعهشناسی سیاسی جدیدد ،بدر محوریدت نادا
جامع مدنی در ویش رد اخالق و ایول مدنیددموکراتیدک ،ازجملده حادوق بشدر ،قانونمنددی،
شفافیت ،و فتادناوذیری در یریههای حاکمیتی و اجتمایی ،توجه و تأ کید زیادی شدب است
اگر جامع مدنی از این وظایع خود فراتر رود ،بهسوی جامع شد همددنی یدا «جامعد سیاسدی
قدرتبنیاد» ،سوق خواهد یافت رسانههای جمعی ،بهینوان زبان نیروهای اجتمایی و جامعد
مدنی ،میتوانند ناا چشمگیری در بیان چالاها و نادها ،قدانونشدکنیهدا ،فتداد و نادض
حاوق شهروندی داشته باشدند و قدانونشدکنان و مفتددان ،ایدس از دولتدی و غیردولتدی ،را در
معرو ناد و در تیررس افکار یمومی قرار دهند درواقع ،اگر گردش آزاد اطالیات و نهادهای
مدنی متتا وجود داشته باشد ،هزین یم مفتدانه بداال خواهدد بدود؛ بندابراین ،گرایاهدا و
بتترهای جرحخیز فتادی ،کمتر خواهد شد؛ درغیراینیورت ،با کاها رسوایی و هزین یم
مفتدانه ،این ودیدۀ زشت به فرهنگ و رفتاری یادی و نهادینده در جامعده ت ددی خواهدد شدد
جامع مدنی میتواند ناا مهمی در جلوگیری از نظاحمند شدن فتاد داشته باشد
در ایران از ده  1370بهاینسو ،شاهد گتترش و تحول نت ی در یرید جامعد مددنی،
نهادهای مدنی تشکی دهندۀ آن ،و رسانههای جمعی ،بهیندوان زبدان جامعد مددنی بدودبایدس
خلیلاله سردارنیا و همکار /نگاه انتقادی و کاربردی به جامعۀ مدنی و مسئلۀ شفافیت و فساد اقتصادی در ایران
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درواقع ،رسانههای جمعی و مط ویات ،مو وعهای گوناگون جامعه ،ازجمله شفافیت و فتداد
اقتصادی را در دسدتورکار خدود قدرار دادب و بخدا مهمدی از ادبیدات خدود را بده ایدن مو دوع
اختصاص دادباندد نادا چالشدگرانه و آگداهیدهنددۀ مط ویدات و جامعد مددنی در زمیند
قانونشکنیها ،فتداد اقتصدادی ،و راندتجدویی را نمدیتدوان نادیددب گرفدت؛ زیدرا خدود ایدن
چالشگری ،سرچشم نظارتوذیرسازی و ای،داد چدالا در حاکمیدت بدرای ان،داح اقددامات
جدی در راستای م ارزب با فتاد بودب اسدت بداوجوداین ،نهادهدای مددنی و جامعد مددنی بده
دالیلی در ان،اح وظیفه و ناا خود بهینوان سپر دفایی دنظدارتی و حدامی یددالت و مصدالح
جمعی ،با ناط مطلوب فایل زیادی دارند و در مواردی ،خود ره دران و مددیران تشدک هدای
حزبی و برخی دیگر از تشک های جامع مدنی دچار فتاد اقتصادی بودباند
متئله و ورسا مهس این است کده «چدرا جامعد مددنی در ای،داد شدفافیت اقتصدادی و
چالشگری حایای و یادقانه با فتاد اقتصادی و جلوگیری از قانونشدکنی در یرید اقتصداد،
چندان موفو ن ودب و با ناط مطلوب فایل زیادی دارد؟» در ایدن ودشوها تدالش کدردبایس در
قالب دو سطح تحلی ساختارگرا (در سطح حکومتی) و کدارگزارگرا یدا کنشدگرا (کاسدتیهدای
یملکددردی در خددود نهادهددای مدددنی) بدده ایددن ورسددا واسددخ دهددیس ایددن وددشوها از
نوع ت یینیدتحلیلی و همچنین ،اکتشافی است که با روش مصاح ه ان،اح شدب است اسدتادان و
دانش،ویان تحصیالت تکمیلی در حوزۀ یلدوح اجتمدایی ،یلدوح سیاسدی ،یلدوح اقتصدادی ،و
حاوق و همچنین ،فعاالن مدنی باساباه ،نمون آماری این مطالعه را تشکی میدهند
 .1پیشینۀ پژوهش
جامع مدنی و فتاد و شفافیت اقتصادی ،از مهستدرین مو دوعهای موردتوجده ودشوهاهدای
یلوح سیاسی و یلوح اجتمایی بهشدمار میآیندد بداوجوداین ،در ایدران کمتدر وشوهشدی یافدت
میشود که ارت ا این دو ماوله با یکدیگر را بررسی کردب باشد
در بحث نظری مربو به جامع مدنی ،کتابها و ماالههدای فراواندی وجدود دارد کده در
ادامه برخی از مهسترین آنها را بررسی کردبایس
نیرا چاندوو ( )1377در کتاب «جامع مدنی و دولت :کاوشهدایی در نظرید سیاسدی»
ددکه یکی از منابع وراستناد دراینزمینه بهشمار میآیددد مفهدوح جامعد مددنی را در نظریدههای
اندیشمندان کالسیک و معایر بهتفصی بررسی کردب است
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هوشنگ امیراحمدی ،در کتابی با ینوان «جامع سیاسی ،جامع مددنی ،و توسدع ملدی»
( ،)1381رابط بین جامع مدنی و توسعه را مطالعده و واکداوی کدردب اسدت نویتدندب در ایدن
کتاب ،به مو دوعهایی همچدون تحدوالت اجتمدایی و توسدع ملدی و نادا جامعد مددنی و
نهادهای آن در ویش رد توسعه در ایران ورداخته است
در حوزۀ فتاد اقتصادی نیز کتاب «زندب باد فتاد» ،نوشت یلی ربیعی ( ،)1383ازجملده
کتابهای مهس در این حدوزب بهشدمار میآیدد نویتدندب در ایدن کتداب ،ود از مدرور نظدری
رویکردهای مختلع دربارۀ فتاد ،یل فتاد در جهان سوح و رابط آن با ابعداد مختلدع اداری،
سیاسی ،اجتمایی ،و فرهنگی را بررسی کردب و سپ  ،و عیت چندین کشدور جهدانسدومی را
دراینزمینه به بحث گذاشته است
در کتاب «دولت ،فتاد ،فریتهدای اجتمدایی ،تعامد اندیشدههدا در اقتصداد سیاسدی
توسدعه» کده توسدط حتدین راغفدر ( )1395گدردآوری شددب اسدت ،گروهدی از برجتددتهترین
نظریهوردازان یلوح اجتمایی از نحلههای چ  ،راسدت ،و میانده ،ازجملده چامتدکی ،ندورث،
والرشتاین ،و فوکو کوشیدباند واسخهای جدیدی به ورساهای قدیمی فراروی جوامع ورتحدول
کنونی بدهند
سعید یفری و حمیدر ا نائ ی ( )1380در ماالهای با ینوان «رو یکردهدای مختلدع در
م ارزب با فتاد» ،رویکردهای گوناگون دراینزمینه ،ازجمله ناا جامع مدنی و افکدار یمدومی
را از زاو ی نظری بررسی کردباند
سیدمحمد معصومی ( )1386در نوشتهای با ینوان «ویشگیری اجتمایی از فتاد» راهکارهدای
اجتمایی م ارزب و ویشگیری از فتاد ،همچدون دسترسدی آزاد بده اطالیدات بدرای همگدان ،آمدوزش
یمومی و ارتاای سطح آگاهی ،ت،هیز رسانهای ،گدزارشدهدی یمدومی و حمایدت از افشداکنندگان
فتاد ،و سران،اح ،نهادهای مدنی را بهگونهای م تو و نظری بررسی کردب اسدت معصدومی در ایدن
وشوها تأکید کردب است که نهادهای مدنی با اتخاذ راهکارهایی همچدون کمدک بده روندد آمدوزش
یمومی ،برقراری فرهنگ قانونمداری و ویشگیری از فتاد ،بیان سدازوکارها و دیددگابهدای ایدالحی
میتوانند از فتاد ویشگیری کنند با وجود برخی نکات مشترو در این مطالعه بدا مطالعد ودیارو در
زمین توجه به ناا نهادهای مدنی در م ارزب با فتاد بهشک نظری ،معصدومی در ودشوها خدود بده
شرایط جامع ایران و نهادهای مدنی آن و دالی ریشهای کارنام ناوذیرفتنی جامع مدنی در م ارزب بدا
فتاد اقتصادی در ایران توجهی نداشته است
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یحیی کمالی ( )1392در گدزارش وشوهشدی «تدأثیر شدفافیت اقتصدادی در ویشدگیری و
م ارزب با فتاد اقتصادی» ،تأثیر شدفافیت مدالی و اداری را بدر ویشدگیری ،کنتدرل ،و سدران،اح،
م ارزب با فتاد اقتصادی بررسی کردب است در این وشوها به ناا جامع مددنی در م دارزب بدا
فتاد اقتصادی توجه نشدب است
محتن رنانی و رزیتدا مبیددباقر ( )1394در کتدابی بدا یندوان «افدول اخدالق و اقتصداد،
سرمای اجتمایی ،و توسعه در ایران» ،تأثیر کاها سرمای اجتمایی را بر افول اقتصادی و فتاد
اقتصادی بررسی کردب و سپ  ،راهکارهایی را برای جلوگیری از افول اخالق و اقتصاد در ایدران
ارائه کردباند ،اما بهطور خاص ،بر ناا جامع مدنی متمرکز نشدباند و بحدث و تحلید آنهدا
بیشتر م تنیبر شاخصهای اقتصادی بودب است
سران،اح ،سردارنیا ( )1386در ماالهای با ینوان «ت یین ساختارگرای سیاسیداقتصدادی از
فتاد اقتصادی در ایران در دورۀ وهلوی دوح» ،ساختار فتاد اقتصادی در دورۀ وهلدوی دوح را بدا
محوریت ساخت سلطانی یا نوواتریمونی ال حکومت و ساخت اقتصاد و دولدت رانتیدر بررسدی
کردب است که با مو وع این نوشتار بهلحاظ زمانی و محتوایی متفاوت است
درم،موع ،به دالی زیر ،ان،اح این وشوها روری و بااهمیت بهنظر میرسد
 1ن ود وشوهشی با محوریت متتایس جامع مدنی و فتاد اقتصادی در ایران؛
 2نظری بودن وشوهاهای ان،احشدب یا حداکثر ،طرح کلی راهکارهای م ارزب با فتاد با
نگاب سطحی به ناا جامع مدنی دراینبارب در ایران؛
 3رویکرد میدانی با ماهیت اکتشافی با روش مصاح ه در این وشوها؛
 4بیتوجهی به نظرهای تخصصی یاحبنظران دانشگاهی و نیز خود فعداالن مددنی در
نهادها و جامع مدنی برای ارزیابی تخصصی و همهجان یملکرد و دستاوردهای جامع مدنی
در راستای شفافیت اقتصادی در ایران ،کاستیها یا چالاهای فراروی جامع مددنی در م دارزب
با فتاد اقتصادی ،و ارائ راهکارهای سازندب برای به ود یملکرد جامع مدنی
 .2چارچوب نظری پژوهش
«جامع د مدددنی »1ازجملدده مفدداهیمی اسددت کدده از تاریخچ د دیریندده و کهن دی در یلددس سیاسددت و
جامعهشناسی برخوردار اسدت و در طدول زمدان ،همگداح بدا ظهدور و بدروز اندیشدههدای متفداوت،
1. Civil Society
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دستخوش تغییرات بتیاری شدب است در تفکر کالسیک در یونان باستان ،بهجدای «جامعد مددنی»
از مفهوح دولتشهر استفادب میشد در اندیش ارسطو ،بین دولت و جامعه ،تمایز و تفکیکی ن دود او
جامعه یا دولتشهر را شک تکام یافت خانوادبها میدانتدت کده در آن ،تمداح نیازهدای شدهروندان
برآوردب میشد معادل التین دولتشهر "polis" ،بود در یونان باستان ،زیتدت سیاسدی و اجتمدایی
در دولتشهر متمرکز بود ،آزادی ،ودیدبای جمعی بود ،و بدین حدوزۀ خصویدی و یمدومی جامعده،
تمایزی وجود نداشت نختتینبار مفهوح جامع مدنی در نوشتههای سیاسی رح باسدتان بدهکدار رفتده
است معادل انگلیتی این مفهدوح ،"civil" ،برگرفتده از واژۀ التدین " "civisبدود در ایدن دورب ،جامعد
مدنی ،بهمعنای «جامع شهروندان» برم نای توافو آزاد مردح یا شدهروندان ،اندیشد مااومدت و حدو
شکایت از یکدیگر و دولت در دادگابها بهکار میرفت
در یصر رنتان  ،با شک گیری ذهنیت مدرن و انتانگرایی بهجای خدامحوری و در وی
آن ،در سدۀ هفدهس با وقوع جن اهای وروتتتانی بر د است داد دیندی کلیتدا و شدک گیدری
مکتب لی رالیتس ،مفهوح جامع مدنی ،حیات فلتفی جدیدی یافت مهسترین ایول لی رالیتدس
ی ارتاند از :مصون بودن حریس خصویی ،آزادی فردی ،امنیت جانی ،و مالکیت اندیشههای
جان الو به بنمای ایلی ایددئولوژی لی رالیتدس کالسدیک ت ددی شدد بدا گتدترش دولدت و
دموکراسی ،تعریع جامع مدنی بروای «و ع ط یعی» ،بهسوی تعریع جامع مددنی براسداس
«و ع مدنی» تغییر و گتترش یافت الکتی دوتوکو ی  ،برداشت «خودسازماندهی ان،مندی»

از جامع مدنی را ارائه داد (کالدور)17-19 :2003 ،1

آیا جامع مدنی ،غایت و امر خوب است یا اینکه تنها توییفی از آنچه هتت ،چه خدوب
یا بد؟ بهنظر متفکران یونان باستان ،این مفهوح ،محتوای نیرومند اخالقدی داشدت؛ یدک جامعد
قانونمند که قانونمندی و فتادناوذیری برم نای توجده بده مصدالح یمدومی را فضدیلت یمدومی
میدانتت بهنظر ارسطو ،معیار حکمرانی یدا حکومدت خدوب ،هماندا قانونمنددی و توجده بده
مصالح یمومی و ورهیز از فتاد ،یعنی توجه به مصالح فردی و گروهدی بدود (کالدور:2003 ،

 )23برداشت سیترونی یا رمی از جامع مدنی ،یک برداشت هن،داری م تندیبدر قانونمنددی
بود برای متفکران سدۀ هفدهس نیز ،اقتدار مدنی افراد ،ریشه در حادوق ط یعدی (حدو حیدات،
آزادی ،امنیت جانی ،و حرمت مالکیت ) داشدت؛ بندابراین ،تدا سددۀ ه،ددهس ،برداشدتها از
1. Kaldor
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جامع مدنی برم نای رو یکرد هن،اری ،اخالقبنیاد و غایتمحور بودند که امروزب بنیان نظدری
قانونمندی و شفافیت یا یدح فتاد اقتصادی را تشکی میدهند
از یصر روشنگری بهاینسدو ،متفکدران اسدکاتلندی ،بدرای نختدتینبار ،رو یکدرد تویدیفی و
واقعنگرانه به جامع مدنی را مطرح کردند در این رو یکرد ،حلا ویوندد ط یعدت ،حادوق ط یعدی ،و
اخالق یمومی قطع شد و روشهای یلوح ط یعی برای مطالع واقعیتهای جامع انتانی بهکار بدردب
شدند در این رو یکرد ،به حاایو ،تاریخ ،اقتصاد ،و واقعیتها توجه شد ،نه بده نظریدهودردازی ذهندی
ایدئالیتتی مطالع هگ دربارۀ جامع مدنی بورژوایی ،مطالع مارک دربارۀ سیر تطدور تداریخی و
وشوهاهای اسمیت و ریکاردو در یری اقتصادی ،از این دسته وشوهاها بهشمار میآیندد(کالور،

 .)24 :2003در رو یک درد توی دیفی ،جامع د مدددنی بروای د قددانون ط یع دی ،اخددالق ،و ای ددۀ کل دی
ازویاموجود دکه موردنظر ایحاب قرارداد اجتمایی بوددد مطدرح نمیشدد ،بلکده دریدوو ،یدک
فرایند تاریخی و واقعی بهشمار میآمد که دستکس تاحددی ،بازتداب فشدارهای یمدومی ،درورت
وذیرش تدری،ی ط اات و بازیگران جدید ،و سازش بین طرپهای رقیب بود
ال ته رو یکرد توییفی مکتب اسدکاتلندی ،بددون واسدخ نماندد و کاندت در اواخدر سددۀ
ه،دهس ،بار دیگر ،برداشت هن،اری از جامع مدنی را مطرح کدرد دراینبدارب« ،قایددۀ کلدی
کانتی» میتواند م نایی برای حاوق بنیادین و رفتارهای بشری بهینوان کانون اهداپ یا غایتهدا
باشد (کالور )25 :2003 ،بدهنظر کاندت ،تدنا بدین انتدان بدهیندوان موجدودی خودخدواب و
غیراجتمایی با انتان بهمثابه یک موجود اخالقی ،بهناچار من،ر بده تدن دادن فدرد بده کلیدت یدا
قایدۀ کلی اخالقی میشود متفکران معایر ،دو برداشت توییفی و هن،اری را ترکیب کردندد
که ال ته بعد هن،اری آن ،بهینوان غایت ،بر بعد توییفی و یینیگرایان آن برتری داشدته اسدت
کوهن و آراتو ،دو رو یکرد توییفی و هن،اری را ترکیب کردب و سدران،اح ،بدرای جامعد مددنی،
جن رهاییبخشی و م ندای اخالقیتدری قائد شددباند هابرمداس و نوکانتیهدا نیدز رو یکدرد
غایتگرایانه به این مفهوح را گتترش دادند در ارووای شرقی ،جامع مدنی بهمثابه یدک شدک
از روشنگری بهشمار آمد که افدراد میتوانندد برواید حایاتهدا و اخدالق متدتدل و نده ایدول
دیکتهشدب از سوی دولت ،یم کنند (کالور )27 :2003 ،هابرماس ،آراتو ،و کدوهن ،مددافع
نویی گفتوگوی سیاسی و مدنی هتتند که آزادی و استاالل فردی را به مصالح جمعدی ویوندد
میزند یکی از مهسترین مبلفههای مصالح یمومی ،متئل شفافیت و یددح انحدراپ مصدالح
یمومی بهسوی مصالح خصویی ،گروهی ،و جناحی است
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از دی دد الری دیامونددد ،جامع د مدددنی ،حددوزۀ زندددگی اجتمددایی سددازمانیافتدده ،ارادی،
خودجوش ،و متتا از دولت است کده گتدتربای از نهادهدای یدنفی ،اجتمدایی ،گروبهدای
مدنی ،اقتصادی ،فرهنگی ،آگاهیدهندب ،آموزشی ،گروبهای معطوپ بده توسدعه ،معطدوپ بده
هدپ خاص ،مط ویات ،و ان،منهای داوطل انه در یرید یمدومی و حدفاید بدین یرید

خصویی و دولتها را دربر میگیرد (دیاموند )4 :1995 ،1فیلید اشدمیتر ،جامعد مددنی را
متشدک از ان،منهددا ،گروبهددا ،و نهادهددای می دان،ی متددتا از دولددت و در حدفای د ب دین
خانوادبها و دولت میداند که متتا از ماامات یمومی شک میگیرندد ،قدادر بده گفدتوگو و
سازماندهی برای اقداح به کنا جمعدی بدرای ویگیدری خواسدتهها و تاا اهایشدان هتدتند ،و
فعالیتشان در چارچوب قانون است او چهار و یشگدی یدا ینصدر را بدرای جامعد مددنی مطدرح
میکند که ی ارتاند از )1 :استاالل دوگانه (هس در شک گیری و هس ایفدای نادا)؛  )2کدنا
جمعی هماهنگ؛  )3یدح تعدی به حاوق و مصدالح دیگدری؛  )4مددنی بدودن؛ بدرای مثدال،
گروبهای مافیایی ،و یشگیهای سوح و چهارح را ندارند (رایتهو)30 :2004 2

از دیدگاب قدرت ،جامع سیاسی بر فرایند کتب ،حفظ ،و بدهکدارگیری قددرت در یرید
روابط سیاسی ،سلط سیاسی ،و قددرت سیاسدی داللدت دارد ،ولدی جامعد مددنی ،بدا حدوزۀ
یمومی جامعه و ویگیری خواستهها و تاا اهای گروهدی ،یدنفی ،و ان،مندی ارت دا دارد نده
بهشک متتایس برای کتب قدرت سیاسی در جامعد سیاسدی ،گروبهدای سیاسدی بیشدتر بده
کتب قدرت سیاسی و کرسیهای وارلمانی توجه دارند تا ویگیری خواستههای ایضا و مصدالح
جمعی گوردن وایت ،جامع سیاسی را یری رقابت برای کتب قدرت سیاسی بهینوان هددپ
متتایس تعریع میکندد و درماابد  ،جامعد مددنی را یرید اخدالق ،قانونمنددی ،و فضدای
اجتمایی ،حوزۀ آزادی و استاالل در مااب سرکوب ،حوزۀ کثدرتگرایدی در ماابد یکدسدتی،
حوزۀ خودانگیختگی در مااب دستکاری ،و حدوزۀ وداکی و خلدوص در ماابد فتداد میداندد
(وایتهد12 :2004 ،؛ سردارنیا )79 :1390 ،بهنظر برخی ،تعدادی از اجزای جامع مددنی یدا
جامع سیاسی مانند احزاب در منطا خاکتتری بین دولت و ان،منهای مدنی قرار میگیرند و
چنانچه هدپ ایلی آنها ،نگاب ابدزاری بده قددرت ن اشدد ،بخشدی از جامعد مددنی بهشدمار
میآیند؛ اما اگر به قدرتطل ی و تأثیر فاسدکنندۀ سیاست و قدرت آلدودب باشدند ،جدزو جامعد
1. Diamond
2. Whithead

خلیلاله سردارنیا و همکار /نگاه انتقادی و کاربردی به جامعۀ مدنی و مسئلۀ شفافیت و فساد اقتصادی در ایران

126

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 115-144

سیاسی خواهند بود (ادرا،دز)26 :2004 1

بهنظر لورن وایتهد ،و یشگیهای جامع بهظاهر مدنی ،اما دریم غیرمددنی ی ارتاندد
از )1 :مشارکت غیرفراگیر و محروحسازی اقلیتهدا و برخدی گروبهدا از ایدن فرایندد (اسدتیالی
اکثریت بر اقلیت)؛  )2دستاندازی دولت و ماامات حکومتی به جامع مددنی و جلدوگیری از
استاالل نهادهای مدنی (دولت سلطهجو)؛  )3یدح تتاه نهادهای مدنی و ت،داوز آنهدا بده
حاوق و منافع گروبهای دیگر؛  )4فایلهگیری جدی نهادهای مدنی و ایضای آنها از اخدالق
مدنی ،قانونمندی ،و فضای اخالقی؛  )5دولت عیع و تتخیر آن توسدط گروبهدای خداص
(وایتهد)34-31 :2004 ،؛  )6ارادۀ معطوپ به قدرت سیاسی در گروبهدا و نهاهدای مددنی و
گتترش فتاد و زدو بند بین آنها و ماامات حکومتی؛  )7یدح متئولیتوذیری مدنی رسدانهها
و یدح انعکاس نادها و خواستههای واقعی مردح؛  )8خار شدن گفتوگوها در حوزۀ یمدومی
از چارچوبهای قانونی ،برابری ،و منطو متاایدسازی (سردارنیا)79 :1390 ،
 .3جامعۀ مدنی و فساد اقتصادی
«فتاد ،»2یکی از مهسترین چالاهای دموکراسیها و حکومدتهدا در جهدان امدروز اسدت و
شفافیت و ن ود یا سطح وایین فتاد ،یکی از مهسترین م انی وویایی و سالمت نظاحهای سیاسی
و دموکراسیها بهشمار میآید فتاد بهمعنای بدبهربگیری از ماداح و منصدب و قددرت یمدومی
برای منافع و اهداپ خصویی ،جنداحی ،قدومی ،و ط اداتی و انحدراپ ماامدات حکدومتی از
ماررات و قوانین با انگیزبهای شخصی و گروهی ،مانند کتب ثروت ،قدرت ،و منزلدت اسدت

(تریتمن )31-90 :2000 ،3این تعریع از فتاد ،تماح سدطوح آن ،همچدون فتداد سیاسدی،
اداری ،و اقتصادی را دربر میگیرد دراختیار داشتن قدرت یمدومی و سیاسدی ،سد ب وسوسده
شدن برای بدبهربگیری از آن میشود برخی از مهسترین مصداقهای فتاد اقتصادی ی ارتاند
از :ایطای امتیازات و تتهیالت به دوستان و نزدیکان ،رشوب و اخاذی ،فتداد گمرکدی ،بدانکی،
فتاد در بورس سهاح ،اختالس ،و فتاد مالیاتی
نهادهای مدنی بهمثابه دروازببانان و سازمانهای مردحبنیداد مددنی و نظدارتی بدرای بدهچدالا
1. Edwards
2. Corruption
3. Treisman
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طل یدن حکومتهای ناواسخگو و فاسدد هتدتند اگدر سدطح توسدعهیافتگی و نهدادینگی نهادهدای
مدنی ،فرهنگ ،و اخالق مدنی و آگاهیهای سیاسدی و اجتمدایی و همچندین ،ویوسدتگی و ارت دا
شهروندان با این نهادها باال باشد و نهادهای مدنی تدالش جددی و کدارویشبهدای مددنی ،نظدارتی،
شفافیت ،و قانونمندی داشته باشند ،سطح فتاد اقتصادی و گونههای دیگر فتداد ،کداها یافتده و بده
ودیدبای سازمانیافته و سیتتمی ت دی نخواهد شد؛ اما درغیراینیورت ،به ودیدبای سدازمانیافته و
سیتتمی و نویی فرهنگ رفتاری برای حاکمان ،نهادهای مدنی ،و شهروندان ت ددی میشدود فتداد
نهادینهشدب از ویشگیهای جامع ش همدنی فاسدشدب یا جامع سیاسی قدرتبنیاد است که ویشدتر بده
آن اشارب شد ناا نهادهای مدنی و مشارکت آنان در شک دهی به سازوکارهای کنترل اجتمدایی بدا
هدپ ویشگیری از فتاد میتواند بتیار ارزشمند باشد
ان،منها و نهادهای مدنی به چند روش میتوانندد روندد ویشدگیری و م دارزب بدا فتداد را
بهویا ب رند )1 :آگابسازی ،آموزش ،و بتدی افکدار یمدومی شدهروندان یلیده فتداد و نتدای
زیانبار آن؛  )2نظارت یمومی بر روند تصویب ،اجرا ،و قضاوت قوانین دفتداد؛  3تدالش
برای وارد کردن نخ گان موردایتماد و کارآمد در امور
 .4نمای کلی شفافیت و فساد اقتصادی در ایران کنونی
سازمان «بینالمللی شفافیت» هر سدال کشدورها را بدهتفکیدک منداطو گونداگون جهدان ،رت هبنددی
میکند در سال  ،2019در قارۀ آمریکا ،کانادا (با نمرۀ  82و رت جهانی  ،)8ایداالت متحددب امریکدا
(نمرۀ  75و رت جهانی  )16و اروگوئه (نمرۀ  70و رت جهانی  )23بهینوان «وداوتدرین» و وندزوئال
(با نمرۀ  18و رت  ،)169هائیتی (با نمرۀ  22و رت د  ،)157و نیکاراگوئده (بدا نمدرۀ  26و رت د )151
بهینوان «فاسدترین» کشورها معرفی شدباند در منطا ارووا و آسیای مرکزی ،دانمارو (بدا نمدرۀ 88
و رت  ،)2فنالند ،نروژ ،و سوئی (با نمرۀ  85و رت د  )3و سدوئد (بدا نمدرۀ  84و رت د  )6بدهیندوان
«وداوتددرین» ،و ترکمنتددتان (بددا نمددرۀ  19و رت د  ،)167تاجیکتددتان (بددا نمددرۀ  21و رت د  ،)161و
ازبکتتان (با نمرۀ  22و رت  )157بهینوان «فاسدترین» کشورها شدناخته شددباندد در خاورمیانده و
شمال افریاا ،امارات متحدۀ یربی با رت جهانی  21بهینوان واوتدرین کشدور منطاده در «شداخص
فتاد» در جایگاب نختت و قطر در ردۀ دوح واوترین کشدور منطاد خاورمیانده و شدمال افریادا قدرار
گرفته است در این منطاه ،کشورهای سوریه (با نمرۀ  14و رت  )178و یمن و سودان (بدا نمدرۀ  16و
رت  )175بهیندوان فاسددترین کشدورها ،در وایدان فهرسدت قدرار گرفتدهاندد (ر دایی)3 :1397 ،
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دراینمیان ،ایران با نمرۀ  26در کنار کشورهای آنگوال ،بنگالدش ،گوآتماال ،هندوراس ،موزام یدک ،و
نی،ریه قرار گرفته است که همگی رت  146را از میان  180کشور بدهخدود اختصداص دادباندد ایدن
درحالی است که در سال  ،2018رت ایران  138و نمرۀ آن  28بود که حکایت از  8وله افت رت ده و 2
نمرب کاها جایگاب دارد این در شرایطی است که در سال  ،2017رت ایران  130و نمرۀ آن  30بدود
بهاینترتیب ،جایگاب و نمرۀ ایران در م ارزب با فتاد ،در طول این سالها بدهطدور ویوسدته درحدال تندزل
بودب است )(https://www.transparency.org
جدول شماره  .)1خمره و رربۀ تیرت رر شاخص تررتک فسار تز سال  2011را 2020

سال
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

نمرة شاخص ادراک فساد ایرا)
27
28
25
27
27
29
30
28
26
25

رتبۀ ایرا) در جها)
120
133
144
136
130
131
130
138
146
149

من ع :اندیشکدب شفافیت برای ایران

یکی از مهسترین دالی چالاهای کنونی نظاح سیاسی جمهوری اسالمی ،فتاد اقتصادی اسدت کده
رابط آن با جامع مدنی نیز مشهود است فتاد اقتصادی ،از درج مشروییت و اثربخشدی دولتهدا
میکاهد؛ تاجاییکه که میتواند دولتها و نظداحهدای سیاسدی را بدا بحدران مشدروییت و ما ولیدت
روبهرو کند فتاد از هر نوع آن که باشد ،ث ات و امنیت جوامع را بهخطر میاندازد و تهدیددی جددی
برای امنیت ملی بهشمار میآید فتاد ،ارزشهای اسدالمی ،اخالقدی ،و آزادی سیاسدی را مخددوش
کردب و ازاینطریو ،مانع توسع سیاسی و اجتمایی جامعه میشود
واقعیت این است که م ارزب با فتداد اداری بدهمثابده گدذر کدردن از ل د تید اسدت؛ زیدرا
ازیکسو ،چنانچه م ارزب ان،اح نشود ،فتاد روزبهروز ریشهدارتر میشود و ازسدویدیگدر ،اگدر
م ددارزب بهگونددهای غیرمنطاددی ان،دداح شددود ،تددرس سددرمایهگذاران و بددرهس خددوردن امنیددت
سرمایهگذاری را بههمدراب مدیآورد هرچده اطالیدات دردسدترستر باشدد ،معدامالت ونهدان،
توافوهای غیررسمی ،و بدببتتانهای غیرقانونی کمتر شک میگیرد؛ بنابراین ،دولت باید برای
به ود سالمت اداری ،از هیچ کاری غاف نشود و هرچه زودتر ،استفادب از فناوریهای ندو را بدا
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سرمایهگذاری در جامعه ،نهادینه کند؛ زیرا بهکارگیری این فناوریها در گمدرو و ولدی  ،تدأثیر
بتزایی بر کاها تخلفات داشته است
 .5روش پژوهش
این مطالعه با روش «مصاح ساختاریافته» متشک از  15ورسا ان،اح شدب است مهدستدرین
مو وعهای موردبررسی وشوها ی ارتاند از« :اقدامات و کناهای جامع مدنی در راسدتای
مطال هگری و چالاگری دربارۀ شفافیت اقتصادی ،دستاوردها و موفایتهدای جامعد مددنی،
میزان یداقت و تالش جدی برای م ارزب با فتاد ،مواندع و چدالاهدای سیاسدیددحداکمیتی و
اقتصادی ،کاستیهدا و دععهدای خدود جامعد مددنی و کنشدگران مددنی ،میدزان همراهدی
فکریدنگرشی و یملی جامعه یا بدند اجتمدایی بدا کنشدگران و نهادهدای مددنی و سدران،اح،
ویشنهادهای یملیدکاربردی نخ گان دانشگاهی شیراز در راستای م دارزب بدا فتداد اقتصدادی و
نهادینهسازی شفافیت اقتصادی

بهتناسب سه سطح خرد ،1میانی 2و کالن سیاست ،3و بدهمنظور واقدعبینانده بدودن و لدزوح

جامعیت تحلی  ،در این وشوها تالش شدب است که ورساها ،در راسدتای ارزیدابی نادا یدا
یملکرد ،دستاوردها و چالاهای جامع مدنی در زمین م ارزب با فتاد و شفافیت اقتصدادی در
سه سدطح یادشددب ،یعندی بتدترها ،فریدتهدا و چدالاهدا یدا کاسدتیهدا در سدطوح خدرد
(شهروندان) ،میانی (خود کنشگران و نهادها یا تشک های مدنی) ،و کالنحاکمیتی (حکومت
و نهادهای حکومتی ،سیاستها ،فریتها ،و محدودیتهای موجدود بدرای نهادهدا و جامعد
مدنی) طرح و تحلی شوند سران،اح ،ویشنهادهایی در راستای تأثیرگذاری و نااآفریندی بهتدر
نهادهای مدنی و جامع مدنی با درنظر گرفتن سه سطح یادشدب ،طرح شدباند
نمون آماری ایدن ودشوها را  20نفدر از فعداالن مددنی باسداباه و  20نفدر از نخ گدان و
استادان دانشگاهی در چهار رشت یلوح سیاسدی ،حادوق ،اقتصداد ،و یلدوح اجتمدایی تشدکی
دادباند ازآن،اکه فتاد و شفافیت اقتصادی ،مو ویی بینرشتهای و دارای زمینههای تخصصی
در ابعاد حاوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،و جامعهشناختی است ،افراد و نخ گان مصاح هشوندب ،از
1. Micro Level of Politics
2. Meso Level of Politics
3. Macro Level of Politics
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بین این  4رشته در م،موی یلوح اجتمایی انتخاب شدباند تدا مو دوع بهگوندهای همدهجان ده
مددورد کنکدداش و آسددیبشناسددی تحلیلددی ق درار گیددرد بددهلحاظ ترکی دب جنتدیتی 23 ،نفددر از
مصاح هشوندگان ،مرد و  17نفر از آنها ،زن و بهلحاظ مدرو دانشگاهی 22 ،نفر دارای مددرو
دکترا و  18نفر دارای مدرو کارشناسی ارشد بودباند
 .6تحلیل دادهها و نتایج بهدستآمده از مصاحبه
در این بخا ،در چارچوب سطوح تحلی خرد ،میانی ،و کالن ،ینوانهای مرت ط با ورساها،
طرح و دادبها و نتای مصاح ه در قالب جدول ،طرح و سپ تحلی شدباند
 .6-1ارزیابی اقدامات عملی و میزان موفقیت جامعۀ مدنی

هدپ ایلی این وشوها ،بررسی اقدامات یا یملکرد و میزان موفایت جامع مدنی در راسدتای
ای،اد شفافیت اقتصادی و ویشدگیری از فتداد اقتصدادی اسدت در جددول شدمارب ( ،)2نظدر
نخ گان دانشگاهی بهگونهای بتیار فشردب ارائه شدب است
جدول شماره  .)2ترزیاتی مازت مرفقا جامعۀ مدخی و تشدتماا عملی آ رر رتساای مبارزه تا فسار و تیجار شفافا

مصاحبهشوندگا)
دیدگاه استادا) و
دانشجویا) نخبۀ
تحصیالت تکمیلی
دانشگاهی

تعداد
12
نفر

نوع ارزیابی
عدم
موفقیت

 6نفر

نسبتاً موف

 2نفر

موف

13نفر

عدم
موفقیت

5نفر

نسبتاً موف

دیدگاه فعاال) مدنی
2نفر

موف

توضیحات
فقدا) جامعۀ مدنی در ایرا) ،فقدا) دستاورد مهم و تأثیرگ ار
شفافیت و افشای روابط پنهانی در نشریهها و فضای مجازی ،اف،ایش
نسبی ه،ینۀ عمل مفسدانه ،تقدسزدایی از مسئوال)
تبدیل مبارزه با فساد به مطالبۀ عمومی ،اف،ایش ه،ینۀ عمل مفسدانه،
بسیج افکار عمومی در فضای مجازی
فقدا) دستاورد فکری و عملی جدی به دالیل ساختاری و کارگ،اری
موجود
موفقیت در مبارزة منفی مانند امکا) شکایت حقوقی نهادهای مدنی از
نهادهای دولتی براساس قانو) آیین دادرسی کیفری جدید ،آگاهسازی
نسبی قشر متوسط و استفادة نسبی از فضای مجازی
ایجاد مطالبۀ عمومی در فضای مجازی برای مبارزه با فساد ،فعالیت
قابلتوجه روزنامهنگارا) مستقل ،ایجاد نهادهایی انگشتشمار برای
مبارزه با فساد مانند دیدهبا) شفافیت ،مجم عدالتخواها) ،فشار برای
تصویب قانو) دسترسی آزاد به اطالعات

بیشتر مصاح هشوندگان (دو سوح) بر این نظر بودباند که اساسا در ایران ،جامع مدنی نیرومندی وجدود
ندارد و جامع مدنی موجود نیز فاقدد دسدتاورد و موفایدت جددی در م دارزب بدا فتداد و نهادینده کدردن
شفافیت بودب است تعداد کمی از مصاح هشوندگان (یک سوح) بر این نظر بودباند که جامعد مددنی و
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تشک های مدنی ،بهویشب در استفادب از ظرفیتهای سای ریداینترنتی و ش کههای اجتمدایی در راسدتای
روشنگری و افشاگریهای مربو به فتداد اقتصدادی ،یلد  ،و زمیندههدا ،و یدامالن آن ،دسدتاوردهای
خوبی داشتهاند ،اما بیشتر اقدامات ان،احشدب ،در حد روشنگری و افشاگری بودب اسدت نده فراتدر از آن
همچنین ،نهادهای مدنی تاحدی در ت دی مطال م ارزب با فتاد به یک خواست یمومی موفو بدودباندد
درم،موع ،تشک های مدنی در زمین تالش برای نهادینهسازی شدفافیت و ویشدگیری از فتداد ،بدهجدز
روشنگری ،کارنام قاب ق ولی نداشتهاند؛ بهویشب اینکه نتوانتتهاند افکار یمومی را بهگوندهای جددی و در
قالب یک جن ا فراگیر برای ایمال فشار به حکومت بهمنظور ای،اد شفافیت ،بتی کنند
 .6-2عوامل و بسترهای ساختاری مؤثر بر فعالیت جامعۀ مدنی

در این،ا ابتدا الزح اسدت ،متدئل ساختار دکنشدگر 1در دیددگاب گیددنز را بهاختصدار بررسدی کندیس
«ساخت یا ساختار» برای اشارب به ویشگیهای نهادیشدۀ جوامدع یدا نظداحهدای اجتمایی دسیاسدی
بهکار میرود که در طول زمان و مکان شک گرفته و گتترش یافتهاندد سداخت ،ی دارت از نهادهدا،
سازوکارهای کنترلی ،قواید و منابعی است که در ای،اد و مفص بندی نظاحهدای اجتمدایی دخالدت

دارند (گیدنز )179 :1984 ،2در تحلی نهادی ،ویشگدیهدای سداختاری یدا نهادیندهشددب ،بدهمثابده

ویشگیهای هموارب بازتولیدشودۀ نظاحهای اجتمایی بررسدی مدیشدوند (گیددنز )220 :1984 ،در
رویکرد ساختارگرا ،بر ناا قواید و منابع محدودساز یا تشویوکنندب ،شرایط و بتدترهای اجتمدایی،
دولت و ساخت اجتمایی ،فرهنگی و سیاسی در فهس نوع رفتارهای فردی و اجتمایی تأ کید مدیشدود
و این یوام در تعیین رفتار یامالن انتانی ،مهس و تعیینکنندب بهشدمار میآیندد از ایدن منظدر ،یددح
نااآفرینی کنشگران و نهادهای مدنی تشدکی دهنددۀ جامعد مددنی ،بدا توجده بده خطدو قرمدز و
محدودیتهای سیاسی و فرهنگیداجتمایی ساختارهای نهادینهشددۀ مربوطده تحلید مدیشدود در
جهت دیگر ،وقوع دگرگونیهای دموکراتیک و نااآفرینی مطلوب و مبثر جامعد مددنی و کنشدگران
در روند دموکراسی و شفافیت اقتصادی میتواند در ارت ا با تتدهیالت و فریدتهدای سداختاری و
ارادۀ سیاسی حاکمیت برای تحاو این هدپ و فریتسازی بدرای کنشدگران دموکراتیدک و ودذیرش
تدری،ی خواستههای ایالحطل ان آنها تحلی شود برخی از نظریهوردازان ،مانندد الری دیاموندد،3

1. Structure- Agency
2. Giddens
3. L. Diamond
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بر ناا هر دو سطح کنشگری نیروهای اجتمایی و نخ گان حکومتی و مدنی تأ کیدد و توجده دارندد،
اما دراینبین ،تاحدی به ناا فرهنگ و نهادهای مدنی و نیروهای اجتمدایی بیشدتر توجده میکنندد
همچنین ،با رو یکردی کنشگرایانهتر بر یواملی همچون ایمال فشارهای ویوست کنشدگران مددنی بدر
حکومت ،انت،اح و ویوندهای افای بین آنها ،و یاریجویی از نهادهای مددنی جهدانی در گدذار بده
دموکراسی و تحکیس آن تأ کید میکند (دیاموند)45 :1997 ،
جدول شماره  .)3ترزیاتی رأثار شرتیط ساخااری حاکماای تر فعالا جامعۀ مدخی

مصاحبهشوندگا)

دیدگاه استادا) و
دانشجویا) نخبۀ
تحصیالت
تکمیلی
دانشگاهی

دیدگاه فعاال)
مدنی

تعداد

می،ا)
تأثیرگ اری

14نفر

زیاد

 4نفر

متوسط

2نفر

کم

15نفر

زیاد

3نفر

متوسط

1نفر

کم

توضیحات
عدم تکثرگرایی و نظارتناپ یری و ناپاسخگویی حاکمیت ،نگاه
جناحی و سیاسی حاکمیت به فساد ،فاصلهگیری از رکن جمهوریت،
دولت رانتیر و تمرک،گرایی ،کنترل کامل دولت بر اقتصاد و عدم
شفافیت اقتصادی ،عدم استقالل و توانمندی اقتصادی مالی جامعۀ
مدنی ،محدودیت شدید امنیتی جامعۀ مدنی
نبود) فرصتهای کافی برای نهادهای مدنی ،استقالل محدود
سیاسی و عدم استقالل اقتصادی
بیانگی،گی و بیمهارتی جامعۀ مدنی ،نقش محدود موان ساختاری و
عمدتاً عدم تمایل جدی جامعۀ مدنی به فعالیت در راستای ایجاد
شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی
دور شد) از معیارهای جمهوریت ،فقدا) استقالل اقتصادی نهادهای
مدنی ،فشار قضایی و سیاسی حاکمیت بر فضای فعالیت مدنی،
نبود) استقالل قوا بهطور واقعی ،فقدا) تمایل جدی به مبارزه با
فساد در هستۀ قدرت مرک،ی
فرایندهای غیرشفا و غیرپاسخگو در حاکمیت ،بی طر نبود)
قضات ،اقتصاد رانتیر
اعضای جامعۀ مدنی ،بهویژه در زما) فشارهای موجود باید فعالیت
کنند و چنانچه قواعد کار مدنی را بلد باشند ،قادر به نقشآفرینی
خواهند بود .

بهنظر میرسد ،جامع مدنی و فعالیت آن بهشدت تحدت تدأثیر شدرایط سداختاری حداکمیتی و
اقتصادی است در چارچوب نظری ساختاردکنشگر که ویشتر مطرح شد ،استادان و دانش،ویان
مصاح هشوندب بر این نظر بودباند که برتدری محددودیتهدای سیاسدی ،کنترلدی ،و تانیندی بدر
فریتسازیها برای کنشگران مدنی و نهادهای مددنی در ایدران سد ب شددب اسدت کده نادا
جامع مدنی در ویشگیری از فتاد ،وذیرشناوذیر و ناموفو باشد اکثریت مصاح هشوندگان بدر
این نظرند که تمرکزگرایی سیاسی ،یدح کثرتگرایی سیاسدی قابد ق دول ،اسدتاالل کدس جامعد
مدنی ،ن دود ارادۀ جددی در حاکمیدت ،تمرکزگرایدی اقتصدادی نتد ی و یددح اسدتاالل جددی
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نهادهای مدنی و ینفی ،از مهسترین موانع ساختاری و حکومتی در متیر ویشگیری متدتمر از
فتاد و نهادینه کردن شفافیت اقتصادی بودباند همانگونه که گفته شد ،در این،ا منظور ،انکدار
وداربای از اقددامات دسدتگابهدای قضدایی در م دارزب بدا فتداد نیتدت ،بلکده یددح اسدتمرار و
نهادینهسازی قایدبمند در راستای ای،اد شفافیت اقتصادی است ال ته سه نفدر از واسدخگویدان
برای موانع ساختاری حکومتی ایراد و ناص محدودی قائ شدب و کاستی را در عع و فاددان
ارادۀ جدی در جامع مدنی دیدباند که درید آنها ،نت ت به نظر مااب  ،بتیار کس است
 .6-3ارزیابی موانع پیش روی جامعۀ مدنی برای مبارزه با فساد

در این قتمت ،نختت موانع ویا روی جامع مددنی بدرای ویشدگیری از فتداد بیدان و سدپ
تو یح دادب شدب است
جدول شماره  .)3ترزیاتی عرتمل رلسررکااده و ماخع فعالا و رأثارگذتری جامعۀ مدخی تر شفافا و فسار تشاصاری

مصاحبهشوندگا)

دیدگاه استادا) و
دانشجویا) تحصیالت
تکمیلی دانشگاهی

دیدگاه فعاال) مدنی

تعداد

موان

 10نفر

داخلی

 6نفر

حاکمیتی

4نفر

داخلی و
حاکمیتی

11نفر

داخلی

 4نفر

حاکمیتی

 5نفر

داخلی و
حاکمیتی

توضیحات
عدم انسجام درونی ،فردمحوری و فقدا) رویۀ دموکراتیک درونی،
فقدا) درک مشترک و تئوری مشخص ،گرایشهای قدرتطلبانۀ
رهبرا) و فعاال) مدنی ،نیمبندی و ضعف تاریخی و نهادی جامعۀ
مدنی ،نظریهمحور بود) و غفلت از اقدامات عملی و بسیجی
ضدفساد یا عدم ارادة جدی برای مبارزه ،عدم اولویتدهی به
شفافیتسازی
محدودیتهای سیاسی وکنترلی حکومت و عدم استقالل مالی،
فقدا) تعریف دقی حوزة عمومی و خصوصی در ایرا)
تمام عوامل یادشده در کنار یکدیگر در انفعال جامعۀ مدنی نقش
داشتهاند و هیچیک از عوامل داخلی و حاکمیتی را بهتنهایی
نمیتوا) زمینهساز بیتفاوتی جامعۀ مدنی به مسئله فساد دانست
فقدا) ابتکارات و راهحلهای عملی برای مبارزه با فساد ،اتحاد
نداشتن نهادهای مدنی گوناگو) با یکدیگر ،کمکاری نخبگا) و
چهرههای تأثیرگ ار ،تمرک ،بر فعالیت سیاسی بهجای فعالیت
اجتماعی و آموزشی
مشکالت مربوط به صدور مجوز برای فعالیت ،ناامن بود) فضای
گ،ارشدهی علیه مفسدا) و سایر عوامل ذکرشده در قالب
مشکالت و فشارهای ساختاری
تمام عوامل ذکرشده در کنار یکدیگر در انفعال جامعۀ مدنی نقش
داشتهاند و هیچیک از عوامل داخلی و حاکمیتی را بهتنهایی
نمیتوا) زمینهساز بیتفاوتی جامعۀ مدنی به مسئلۀ فساد دانست

از واسخ مصاح هشوندگان اینگونه برداشت میشود که کمتدر از نیمدی از آندان ،بدر ایدن نظدر
بودباند که جامع مدنی ،بههیچروی اشتیاقی به فعالیت با تمرکز بر فتادستیزی ندارد ،اما بدیا
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از نیس دیگری از مصاح هشوندگان بر این نظر بودباند که جامع مدنی ،خواهان م ارزب بدا فتداد
است ،اما بهدلی وجود مشکالت درونیای مانند فاددان اجمداع نظدر و درو مشدترو و یددح
استاالل مالی و محدودیتهای حکومتی ،نتوانتدته اسدت اقدداح جددی و همهجان دهای را در
راستای فتادستیزی و شفافیت ان،اح دهد دراینبین ،ناا محدودیتهای ساختاری سیاسی و
اقتصادی یا حاکمیتی را بهمراتب مهستر از کاستیهای موجود در جامع مدنی و یددح انتد،اح
فکری ،یدح اتحاد درونی ،و یدح درو مشترو دربارۀ فتادستیزی ،بهشمار آوردباند
 .6-4شفافیت و صداقت جامعۀ مدنی در ارتباط با مسئلۀ شفافیت اقتصادی

یکی از معیارهای تعیینکنندب و تمایزدهندۀ جامعه مدنی از جامعد سیاسدی ،بحدث یدداقت،
شفافیت در جامع مدنی و به ت ع آن ،تعهدد یملدی ،بدهدور از منفعدت و جنداحمحدوری بدرای
نهادینهسازی شفافیت و جلوگیری از فتاد است درواقع ،جامع مدنی بهدلی ناشدفاپ بدودن و
یدح یداقت ،ایتماد یمومی به نهادهای مدنی را از دست مدیدهدد و شدهروندان ،آنهدا را در
زمرۀ جامع ش همدنی و سیاسی قدرتبنیاد قرار میدهند
جدول شماره  .)4ترزیاتی صدتش و شفافا رر عملکرر جامعۀ مدخی تیرت

مصاحبهشوندگا)

تعداد

صداقت

دیدگاه استادا) و
دانشجویا) نخبۀ
تحصیالت تکمیلی
دانشگاهی

 18نفر

عدم
شفافیت و
صداقت

 2نفر

صداقت و
شفافیت

 16نفر

عدم
صداقت و
شفافیت

فقدا) فرهنگ شفافیت در تاریخ ایرا) ،ازهمگسیختگی نظری ،عدم
درخواست مردم و دولت از این نهادها برای شفا سازی عملکردشا)

صداقت و
شفافیت

شفافیت وجود دارد ،چو) حاکمیت در مورد تأمین مالی این تشکلها
بهویژه از خارج کشور حساس است؛ وجود شفافیت بهدلیل نیاز به
عبور از فیلترهای قضایی؛ صداقت در عمل مدنی بهدلیل اجباری
نبود) ذات این اعمال

دیدگاه فعاال) مدنی
 4نفر

توضیحات
سیاستزده ،عدم شأنیت و تعهد مدنی ،وابستگی به قدرت و
حاکمیت ،درگیرشدگی برخی در فعالیتهای فسادآمی ،اقتصادی،
فقدا) قانو) مل،مکنندة شفافیت ،کمتوجهی به خواستههای واقعی
مردم ،در برخی موارد ،مناب درآمد غیرقانونی ،تمرک ،بر قدرتیابی
بهجای فعالیت اجتماعی
شفا است؛ چو) اصالً تراکنش مالی قابل توجهی در این نهادها
وجود ندارد؛ صداقت دارد ،چو) بهدلیل ه،ینۀ باالی عمل مدنی
هنوز پایبند به این فعالیت است.

اکثریت قاطع جامع آماری موردمصاح ه در این وشوها ،بر شفاپ ن دودن ،سیاسدتزدگدی ،و
یدح یداقت و تعهد جدی در جامع مدنی در ایران برای شفافیت اقتصادی باور دارندد نتی،د
چنین و عیتی ،بیایتمادی یمومی به نهادها یا شکاپ ایتمادی بدین شدهروندان و نهادهدا یدا
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جامع مدنی است در ن ود ایتماد یا گتتردگی شکاپ ،نمیتوان به مطال هگری جدی یمومی،
وشتی انی افکار یمومی ،و ای،اد جن ا یا کنا جمعی برای شفافیت و فتادسدتیزی اقتصدادی
امیدوار بود مصاح هشوندگان بر این نظر بودباند که بیشدتر نهادهدا و کنشدگران مددنی ،دچدار
سیاستزدگی شدباند و از ارزشهای مدنی فایله گرفته و بهسوی قدرت بنیادی و گاهی حتدی
به درگیرشدگی در فتاد و رانتخواری سوق یافتهاند و دریم  ،نتوانتدتهاندد فرهندگ رفتداری و
کنا جمعی دفتاد را خلو و نهادینه کنند
اما مصاح هشوندگان بر این نظر بودباند که تماح نهادهای مددنی ،نایدادق و ناشدفاپ یدا
سیاستزدب نیتتند دراینبین ،از کنشگران و نهادهای مدنیای همچدون اتحادیدههدای یدنفی،
ان،منهای دانش،ویی ،فعاالن رسانهای ،سازمانهای مردحبنیاد ،و بهمثابه کنشگرانی شدفاپ
و متعهد در روشنگری و ویش رد یدالتخواهی و فتادستیزی و درورت ت ددی آن بده مطال د
یمومی برای ایمال فشار به حکومت برای نهادینهسازی شفافیت و جلوگیری از فتاد اقتصدادی
تلای و برداشت شدب است؛ بنابراین ،حتاب این کنشگران و نهادهدای مددنی واقدع در جامعد
مدنی را از تشک های حزبی و جناحی جدا کردباند
 .6-5ارزیابی تأثیر همراهی جامعه و شهروندان بر عملکرد جامعۀ مدنی

یکی از مهسترین یوام تأثیرگذار بر موفایت نهادها و جامع مدنی در ویش رد دموکراسی،
یدالتخواهی ،و فتادستیزی ،متئل ارت ا دوسویه و همراهی فکریدنگرشدی و یملدی
شهروندان یا بدن اجتمایی و جامعه با نهادهای مدنی است ط عا این همراهی ،تابعی از
تالش جدی جامع مدنی برای آگداب سدازی شدهروندان ،تحدول نگرشدی ،جامعدهودذیری
سیاسی ،توجه جددی بده خواسدتههای برحدو مدردح ،و اسدت در ن دود ایدن همراهدی
اجتمایی ،جامع مدنی ،عیع و رن،ور و فاقد قدرت تأثیرگذاری بدون وشتوان یمومی
خواهد بود
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جدول شماره  .)5ترزیاتی رأثار جامعه و شهروخدت تر عملکرر جامعۀ مدخی

مصاحبهشوندگا)

تعداد
 6نفر

دیدگاه استادا) و
دانشجویا) نخبۀ
تحصیالت تکمیلی
دانشگاهی

همراهی
جامعه
همراهی و
آگاهی جامعه

 14نفر

عدم همراهی
و آگاهی
جامعه

 5نفر

همراهی و
آگاهی جامعه

دیدگاه فعاال) مدنی
 15نفر

عدم همراهی
و آگاهی
جامعه

توضیحات
قشر متوسط آگاه و همراه است؛ جامعه بهدلیل دل،دگی و
گستردگی فساد آمادة یک حرکت اعتراضی است.
عدم همراهی جامعه و بدنۀ اجتماعی با نهادهای مدنی؛ محدود
ماند) همراهی به عدة کمی از تحصیلکردگا) رده باالی جامعه؛
بی اعتمادی عمومی جامعه به نهادهای مدنی و ح،بی؛ روحیۀ
انتظار برای یک منجی؛ عدم ایجاد انگی،ش در مردم توسط
نهادهای مدنی؛ عدم آگاهیرسانی واقعی به مردم؛ عدم عضوگیری
منظم ،عدم آموزش مدنی به تودهها؛ عدم ارتباط مستمر نهادی با
تودههای مردم؛ سردرگمی جامعۀ مدنی؛ سطح پایین فرهنگ
مدنی در اعضای عادی جامعه؛ عدم مقبولیت عملکردی نهادهای
مدنی در شهروندا)؛ عدم تالش جدی نهادهای مدنی برای
جنبش و اقدام جمعی ضدفسادی؛ ه،ینۀ باالی سیاسی همراهی
در فعالیتهای ضدفساد برای تودههای مردم
آگاهی قشر متوسط و جوا)؛ تأثیر زیاد فضای مجازی بر
همراهسازی مردم؛ شکلگیری حرکتهای اعتراضی با
کوچکترین جرقۀ ممکن
اعتماد به جامعۀ مدنی؛ باال بود) ه،ینۀ فعالیت مدنی؛ اعتقاد به
بینتیجه بود) فعالیت ضدفسادی در ایرا)؛ نبود) فرصت کافی
بهدلیل مشغلۀ معیشتی زیاد؛ فقدا) روند شهروندسازی مناسب؛
پیاده نشد) کامل اصول دموکراتی،اسیو)؛ نبود حس ملیگرایی در
بین قشر جوا) بهاندازه کافی

بروای دادبهای جدول شمارب ( )5میتوان به این جمعبندی رسید که یکی از دالی اینکه جامع
مدنی ،دستاورد چشمگیری در یری شفافیت اقتصادی نداشته است ،یدح همراهی تدودبهدا و
بدن اجتمایی با جامع مدنی است که مهستدرین دالید آن ی ارتاندد از :یددح توجده جامعد
مدنی به آموزش یمومی و شهروندسدازی ،قددرت بنیدادین آنهدا و هزیند بداالی همراهدی در
فتادستیزی
نتیجهگیری
فتاد اقتصادی و گونههای دیگر فتاد ،مهسترین چالا دموکراسیهدا و غیردموکراسدیهدا
بهشمار میآیند و شفافیت اقتصادی ،یکی از مهسترین شاخصها برای تعیدین سدالمت و
قانونمندی حکومتها و نظاح های سیاسی است تحاو یا یدح تحاو شفافیت اقتصادی و
ویشگیری از فتاد ،نیازمند رویکرد سیتتمی و چندیلتی با سدطوح خدرد (افدراد) ،میدانی
(گروبها و نهادهای مدنی) ،و کالن (حکومتی) است بروای رویکرد سیتدتمی ،یکدی از
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مهسترین کنشگران در یری قانونمندی ،شفافیت ،و ویشدگیری از فتداد ،جامعد مددنی،
نهادهای مدنی ،و فعاالن مدنی هتتند تحلی و ارزیابی واقعبینان یملکرد و ناا جامع
مدنی در ویشگیری از فتاد ،بهینوان مهسترین نهاد دیدببان و نظارتی ،متتلزح بررسی ناا
آن با رویکرد سیتتمی و با توجه به میزان قوت و عع موجود در خود آنها ،فریتها و
محدودیتهای حاکمیتیدحکومتی و همراهی یا یدح همراهی جامعه است از این منظدر
در این مااله ،رابط جامعه مدنی و فتاد اقتصادی با نظرخدواهی تخصصدی از نخ گدان و
فعاالن دانشگاهی و مدنی بررسی شد
درم،موع ،یافته و برایند کلی این وشوها ،حاکی از کارنام نپذیرفتنی جامع مدنی
در وی شگیری از فتاد و شفافیت اقتصادی بود این کارنام نپذیرفتنی ،ازیکسدو ،ویامدد و
دستاورد موانع و محدودیتهای حکومتی و فادان فریتسازیهای مبثر قانونی ،یملی،
و تشویای مطلوب برای ایفای ناا بهتر جامع مدنی ،ازجمله روشنگری ،بهو یشب خلدو و
آفرینا جن ا اجتمایی با همراهی افکار یمومی و مدردح بدرا ی نهادینده کدردن شدفافیت
اقتصادی بود در سطح میانی ،این کارنامه ،ناشی از ععها و کاسدتیهدای موجدود در
خود جامع مدنی ،ایس از یدح تالش جدی برای آموزش نظری ،بینشی ،فکدری و یملدی
مردح؛ اولویت درج سوح قائ شدن برای کارکرد شفافیت اقتصادی؛ یددح تدالش جددی
برای ت دی شفافیت اقتصادی به یک مطال یمومی و آفرینا یک جن ا اجتمایی مبثر و
متتمر برای یدالت خواهی و ویشگیری از فتاد اقتصادی بدود سدران،اح اینکده در سدطح
گتتردبتر ،یدح همراهی افکار یمومی و جامعه با جامع مددنی ،بدر ایدن کارنامد نتد تا
مردود ،تأثیرگذار بودب است که این یدح همراهدی ،هدس ناشدی از بدیایتمدادی تدودبهدا و
شهروندان به یداقت جامع مدنی و دالی و کاستیهای طرح شدب در ارت ا با حکومت و
جامع مدنی بودب است
در وایان ،ابتدا جدول مربو به ویشنهادهای استادان و دانشد،ویان تحصدیالت تکمیلدی
دربارۀ بایتتههای الزح برای شک گیری یملکرد و کارنامهای ودذیرفتنی بدرای جامعد مددنی در
راستای ویشگیری از فتاد اقتصادی و ای،اد جامع شفاپ ،طرح و سپ جمعبندی میشود
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جدول شماره  .)6پاااهارهای مطرحشده ترتی تثرگذتررر شد جامعۀ مدخی رر تیجار شفافا تشاصاری

مصاحبهشوندگا)

پیشنهادها
حاکمیتی

استادا) و
دانشجویا) نخبۀ
تحصیالت
تکمیلی
دانشگاهی

نهادهای
مدنی

حاکمیتی

دیدگاه فعاال)
مدنی و ح،بی
نهادهای
مدنی

توضیحات
چندبلوکه شد) قدرت ،ایجاد ارادة مبارزه با فساد در میا) نخبگا) سیاسی ،تقویت
دستگاه نظارتی با کمک نهادهای مدنی ،درخواست انتشار شفا اطالعات تمام
نهادهای کشور ،اصالح کرد) و روزآمد کرد) و نظارتپ یرسازی کل نظام سیاسی
کشور ،تمرک ،بر تقویت اح،ا سیاسی کشور ،ح نگرش دیگردشمنی در حاکمیت
تمرک ،بر آگاهیبخشی از طری شبکههای اجتماعی ،تالش برای تغییر دیدگاه مردم
از طری آموزش ،تمرک ،بر توسعۀ سیاسی بهعنوا) الزمۀ مبارزه با فساد ،تمرک ،بر
آموزش همۀ مردم جامعه بهعنوا) اساسیترین حرکت الزم ،تالش برای نهادینه
کرد) فرهنگ عمومی پاسخ گویی ،اف،ایش حمایت قانونی از افشاکنندگا) و
جلوگیری از خطر حکومتی شد) فسادستی،ی ،آموزش شهروندی با استفاده از
ارزشهای مدنی و دینی ،همکاری با نهادهای بینالمللی مبارزه با فساد
تالش و اعمال فشار برای قبوالند) گردش آزاد نخبگا) در قدرت ،اعمال فشار به
حاکمیت و دستگاه قضایی برای باال برد) ه،ینۀ عمل فسادی با اختصاص مجازات
سنگین برای فاسدا) و قانو) حمایت از افشاکنندگا) ،ایجاد یک نهاد مشخص با
مدیریت افراد دانشگاهی برای نظارت بر تمام قوا بهویژه قوه قضائیه
ایجاد یک دستگاه نظارتی واحد بهجای نهادهای پرشمار و حرکت به سوی
خصوصیسازی ،ح نگرش دیگردشمنی در جامعه و سیاست ایرا) و استفاده از
نشریهها برای آگاهیبخشی و روشنگری ،ایجاد دپارتما)های تخصصی مبارزه با
فساد در دانشگاهها و تالش برای ایجاد اجماع ملی در میا) نخبگا) سیاسی منصف
از هردو جناح کشور ،ایجاد یک شبکۀ فکری دانشگاهی برای مبارزه با فساد ،تالش
برای ایجاد روحیۀ ملی در راستای مبارزه با فساد و تبدیل آ) به یک مطالبۀ ملی با
همراهسازی افکار عمومی و آفرینش بسیج و جنبش فراگیر ضدفسادی

درم،موع ،مهسترین ویشنهادهای این وشوها برای نهادینه کردن شفافیت اقتصادی و ویشگیری
از فتاد اقتصادی با محوریت جامع مدنی با رویکرد سیتتمی ی ارتاند از:
الع) آموزش ،روشنگری و فرهنگسازی توسط جامع مدنی با مولفههدایی همچدون)1 :
آمددوزش و جامعددهوذیرسددازی بروایدد ارزشهددای مدددنی همچددون یدددالت ،مشددارکت،
متئولیتوذیری ،واسخگویی ،فتادناوذیری ،شفافیت ،قانونمندی ،و به نوجوانان و جوانان از
طریو یضوودذیری ،جلتدهها و همدایاهدا ،بروشدورها و نشدریهها ،و فضدای اطالیداتی در
ش کههای اجتمایی اینترنتی؛  )2شهروندسدازی قدانونگدرا ،مددنی ،شدفاپ ،آگداب بده حادوق
شهروندی با محوریت نوجوانان و جوانان از طریو برگزاری نشتتها و کارگابهدای تخصصدی
برخط اینترنتی و در فضای فیزیکی؛  )3تالش برای یلمی کدردن آمدوزش شدهروندی از طریدو
ایرار بر گن،اندن این برنامه و هدپ در کتابهای درسدی ،تمرکدز ان،مدنهدای دانشدگاهی و
مدارس بر برگزاری دوربهای آموزشی با محوریت حادوق شدهروندی ،م دانی م دارزب بدا فتداد
اقتصادی ،قانون اساسی و ایول شفافیت و استفادب از ت،ربههای همتایان بینالمللی در فضای
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جامع مدنی جهانی؛  )4تالش برای آشنا کردن ایناپ گوناگون با حاوق ینفی خود بهوسدیل
ان،منهای ینفی؛  )5ای،اد یک جن ا اجتمایی فراگیر قانونگرا ،شدفافیتجدو ،و فتادسدتیز
بهینوان باالترین هدپ آموزش یمومی توسط جامع مدنی؛
ب) استفادب از ظرفیتهای ارت اطیدتعاملی ،هویتسازی ،و بتی،ی فضدای م،دازی از
طریو )1 :تشکی شورای هماهنگی فضای م،ازی در بین فعاالن و گروبهای مدنی که اهدداپ
مشابهی دارندد تدا ازایدنطریدو ،فریدت مناسد ی بدرای نشدر نظرهدا ،هویدتسدازی مددنی و
یدالتخواهی دفتادی و سران،اح ،هماهندگسدازی برنامدههدا و اقددامات بدرای تشدکی و
ویش رد جن ا یا کنا جمعی شفافیتخواب فراهس شود دراینراستا ،میتوان از نظری و زندی و
چارچوب نظری گافمن و اسنو استفادب کرد این دو جامعهشناس بر این نظرند که برای موفایدت
هر جن ا اجتمایی ازجمله فتادستیزی و یدالتخواهی سه شر الزح است که ی ارتاند از:
«و زنی چارچوب» ،در این فرایند ،چارچوبهایی که بهلحاظ ایدئولوژ یک ،سازگار و مشدابه و
بهلحاظ سداختاری بیارت دا هتدتند ،بده هدس ویوندد میخورندد (اوه )238 :2009 ،1ایدن

ویوندزنی بین فعاالن جن ا و مدردح رخ میدهدد فعداالن جند ا سدعی میکنندد ،برداشدت و
باورها و ارزشهای افراد و ایضای بالاوب را با تفتیرهای سازمان جن ا ویوند بزنندد؛ بندابراین،
کنا جمعی هنگامی رخ میدهد کده ویاحهدای سدازمان جند ا بدا مخاط دان همانندد شدود
«تاو یت چدارچوب» ،کده برم ندای تاویدت ارزشدی و یایددتی ،انط داق و کاربتدت آن بدرای
رویدادهای مشابه بهکار میرود (اوه« )238 :2009 ،بتط و تغییر و تحول در چدارچوب»،
اگر چارچوب کنونی در یک یا چند مورد انط اق نداشت ،با کمی تغییر میتوان آن را حفظ کرد
 )2استفادب از ظرفیدت فضدای م،دازی بهگوندهای مددیریتشددب و مددون بدرای آشکارسدازی
فتادهای اقتصادی؛  )3بتی افکار یمدومی یلیده متدودسدازی و سانتدور فضدای م،دازی
بهینوان یکی از ایلیترین ابزارهای م ارزب با فتاد؛
) اقددداح جامعدد مدددنی بدده نهادسددازی بددرای شددک گیری انتدد،اح درونسددازمانی و
برونسازمانی بهمنظور ای،اد فرهنگ شفافیت و اقدامات دفتادی با مبلفههایی همچدون)1 :
ای،اد «شوراییالی جامع مدنی» برای برقراری ارت اطات افای و تعداملی بدین همد نهادهدا و
کنشگران مدنی ،تعریع و هماهنگسازی وظایع ،اقدامات ،رسیدن به اجماع نظری ،تعریدع
1. Opp
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راه ردها ،و ؛  )2تشدکی و برقدراری یدک شد ک فکدری دانشدگاهی بدرای ت یدین و آمدوزش
مصداقهای فتاد و اولویتهای م ارزب با فتاد بهمنظور هماهنگ کردن تحرکات دفتاد؛ )3
تمرکز بدر درخواسدت ای،داد یدک نهداد واحدد در راسدتای مطال د شدفافیت؛  )3تدالش بدرای
ووستاندازی و بازتعریع مناس ات تشکیالتی بهمنظور کارآمدسازی درونی نهادهای مدنی بدا
الگو گرفتن از نهادهای مدنی جهانی؛  )4تالش برای دستیابی به اسدتاالل اقتصدادی بدا مندابع
درآمدی متتا بهویشب در میان مط ویات بهمنظور کاها وابتتگی به دولدت و حاکمیدت؛ )5
گتترش دفاتر نهادی و سازمانی نهادهای مدنی و یضوگیری در سراسر کشور برای همرابسازی
و جلب وشتی انی تودبها ،شهروندان ،و افکار یمدومی بدا اولویدت شدفافیت و قدانونخدواهی و
ای،اد جن ا و کنا جمعی دراینراستا؛
د) ویشنهادها در سطح حکومتی )1 :افزایا خوشبیندی ،سدع یددر ،و امیدد بده جامعد
مدنی و فریتسازی قانونی ،مالی ،و سیاسی برای گتترش نهادهای مدنی با اولو یت شفافیت
اقتصادی و اقداح متتا و برگزاری نشتتها برای مطال هگدری قایددبمندد ،روشدنگری ،طدرح
ایتراوهای مدنی و دفتادی و ایتراوهای دیگر دراینراستا ،اشارب به نظرید «حکمراندی
خوب» مفید است که به وو یاها یا فرایندهای تصمیسگیری ،چگونگی ایمال قددرت و تعامد
دولت و شهروندان (افراد و گروبها) اشارب دارد بهطور بنیادین ،حکمراندی ،بده ایمدال قددرت،
تعام و واسخگو یی مربو میشود و با این ورساهای مهس سروکار دارد که چگونه تصدمیسها
اتخاذ میشوند؟ تصمیسگیرندگان ،چه کتی یا کتانی هتتند؟ تعام دولت و شدهروندان بایدد
چگونه باشد؟ در این نظریه ،رابط تعاملی با جامع مدنی ،نه بهیندوان مدزاحس ،بلکده بدهیندوان
مکم و همراب حکومت در زمینههای گونداگون ،ازجملده برقدراری شدفافیت اقتصدادی درنظدر

گرفته میشود (والمپتر )3 :1999 ،1گفتندی اسدت کده بدرای تحادو حکمراندی خدوب ندهتنها
نااآفرینی دولت ،بلکده تعامد حکومدت ،جامعد مددنی ،بخدا خصویدی ،و شدهروندان
روری است؛  )2در جهانی درهستنیدب و بهسریت درحال جهانیشددن بدهسدر مدیبدریس کده

مرزهای سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگی کشدورها بدا سدریت چشدمگیری درحدال رندگ بداختن
است؛ ازاینرو ،الزح است که خود حکومت ،سیاستها و یملکردهدای خدود و دسدتگابهدای
نظارتی را در معرو آسیبشناسی نخ گان حکومتی و جامع مدنی قرار دهد تدا ازایدنطریدو،
1. Plumptre
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رورت دارد که حکومت ،زمانشناسدی،

واقعبینی ،و انتاادوذیری یلمی و منطای در سیاستگذاریها را با جدیت بیشتری درنظر داشدته
باشد تا ازاینطریو ،ویوسته مشروییت سیاسی خود را برم ندای حکمراندی خدوب ،قانونمنددی،
شفافیت ،و کارآمدی ،بازسازی و ترمیس کند
 )3رورت استاالل بیشتر نظاح اجرایی و بوروکراتیدک کشدور از جریانهدای سیاسدی حداکس
بهمنظور ویگیری جدی م ارزب با مفاسد اقتصادی و رانتجویی افراد سودجو :یکی از ملزومدات
جدی حکمرانی بهتر در ایران ،تاو یت ارادۀ جدی برای م ارزب با فتاد ،یرپنظر از جریانهای
سیاسی و بدون ت عیض و با شفافیت بیشتر است؛  )4کاها تصدیگری دولت در اقتصاد یدک
امر روری است ،ولی برای تحاو آن میبایتت به اجرای گاحبهگداح آن بدا شدفافیت بیشدتر از
طریو مزایدۀ یمومی و بتتن منافذ رانتهای اطالیاتی برای افراد و گروبهای سودجو و نظارت
ویوسته بر نحوۀ یملکرد آن ،بیشتر توجه شود؛  )5حکومت برای م ارزۀ جدیتر با فتاد بایتدتی
در کنار سازوکارهای نظارتی دولتدی یدا رسدمی ،بده سدازوکارهای نظدارتی جامعد مددنی نیدز
بیاازویا توجه داشته باشد؛  )6جامع مدنی و کنشگران مددنی نیدز مدیبایتدت واقدعبیندی،
منطو ،رورتهای توسع کشور ،تعهد مدنی ،و متئولیتوذیری را ،یرپنظر از نوع جریدان
سیاسی و منافع گروهی و جناحی ،درنظدر داشدته باشدند متأسدفانه دددهمانگونه کده در طدول
وشوها تو یح دادب شددد بخا قاب توجهی از بازیگران مدنی به شاخصهای یادشدب در حد
انتظار توجه نداشتهاند و ارادبهدای معطدوپ بده قددرت و مندافع جنداحی و گروهدی بدر مندافع
یمومی ،یرپنظر از منافع جناحی ،برتری داشته است؛ بهگونهای که مفاسدد اقتصدادی گدروب
مااب را وررنگتر کردب و درمااب  ،فتادهای اقتصادی خود و گروب یا جریدان سیاسدی خدود را
ونهان یا کسرنگ کردباند
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Extended Abstract
Introduction
The main purpose of this article is to answer the question of how the presence of
women fighters in the Iran-Iraq war affected their perception about traditional
socio-political roles. We believe that the direct presence of women in war is a
major factor that has led women to question these traditional roles, and this has
led to fundamental changes in their demands. The transfer of these experiences
in the form of memoirs, films, stories, and other social tools paved the way for
the spread of change among other women. To investigate and prove this claim,
we conducted in-depth interviews with women fighters and used the content
analysis method to explain how and what these developments are.
Methodology
Reflection theory, which follows the conflict between structure and action, can
be a suitable template for this research. Theorists in this field know the structure
in the minds of individuals, which is the knowledge and rules that are used in
social practice. Thus, a change in the mentality of individuals can lead to
changes in social relations and action, and neglect in recognizing it can leave
irreparable socio-political consequences. Usually in social crises and certain
historical periods, and as necessary, the mental structures of the social actors
change, so that wars can cause these crises and necessitate changes in social
action. The Iran-Iraq war also brought about sweeping changes in this area, with
a change in the mentality of women about their socio-political roles being one of
these profound changes.
Interviews with women who were directly involved in the war well illustrated
the evolution of these women's mentality, and the content analysis method
helped us to substantiate our claims by extracting the concepts and themes
needed for research from the text of these interviews. Both quantitative and
 Corresponding Author:
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qualitative content analysis methods have been used in this research. That is,
sometimes we interpret the interviews (qualitative content analysis) and
sometimes we show its repetition element in the interviews to confirm it. In this
case it should be said that the repeatability feature in quantitative content
analysis. This is how a list of keywords is created to count them, which can help
measure variables. In fact, at this stage, by coding, recognizing the underlying
themes and categories is targeted. Repetition and any reference to the desired
code or content that confirms this code can be a way to achieve the desired
answers. In fact, the method of this research is a combination of qualitative
method and interpretation and also quantitative analysis.
Conclusion and Analysis
We followed the background of this research in Persian and English sources. In
English Language Sources: Keshab Giri (2021) in her article “Do All Women
Fighters Experience War and Peace Uniformly?” She was closer to our research
than any other source. Complex and cross-sectional (transverse) women warriors
deal with war and believe that war can be a transformative. Experience for
women that opens the door to new knowledge and opportunities for them.
Among Persian sources, Gholamreza Jamshidiha (2007) in the article "Women's
experience of war" has a different view on the role of women in war. The article
"Women's Experience of War" takes a different view of the role of women in
war, The similarity of his work to this research is in highlighting the different
experiences of women fighters in war that are not in line with their traditional
roles. She writes: Different groups of women have been present on the battlefield
in different ways and have touched it closely. The various roles of nurse, rescuer,
reporter, logistics manager, warrior driver, burial guard and guardian of martyrs'
graves are other roles that besides the role the wife, mother and child of the
warriors are and have been less discussed so far. Koolaee and Abedi (2012) in
their article entitled "The Impact of Genie Iraq and Iran on the Social Roles of
Iranian Women have examined the effects of the war on the status of women.
In this study, six women fighters were interviewed, which were conducted in the
form of semi-structured interviews. In the sense that the questions were prepared
in advance, but the answers were open. These women, who were generally from
traditional families, cited in their interviews topics that provided the basis for our
argument. For example, in the data analysis, the two words urgency and
patriarchy appeared in different ways, leading us to the conclusion that during
the patriarchal war period, families and society ruled, but there was a shortage of
manpower in the first months. War and urgency paved the way for the presence
of women. The ability of women to perform their duties on the fronts has cast
doubt on the taboo of women's presence on the fronts, leading women to reflect
on their traditional roles. In post-war society, because of the privileges (though
discriminatory of men of war) given to these women, conditions were created for
them to attend universities and workplaces. These developments accelerated the
process of reflection in these women. Women fighters expanded the scope of
reflection on traditional roles in society by transferring their experiences to other
women in various ways, such as by recording their memories. Changes in socio-
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political demands were evident in interviews with women fighters. The repetition
of the code of discrimination and the demand for gender equality in all private
and social spheres, and even in the application of concepts such as hero or
politically appropriate, such as the ministry, can be considered as the results of
this reflection.
Keywords: Iran, Iraq, War, Women, Traditional Discourse, Political and Social
Roles, Reflection and Rethinking.
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چکیده
هدپ این نوشتار ،بررسی ت،رب زیتت زنان رزمندب در جنگ و تأثیر آن بر زندگی
روزمرۀ آنان و تحول در ذهنیت و مطال ات سیاسیداجتمایی آندان اسدت جندگ
ایران و یراق و مشارکت زنان در آن ،یام مهمی برای بازاندیشی زنان دربارۀ ناا
سیاسیداجتماییشان در ایران و از اناالب اسالمی بودب است اساس وشوها
حا ر ،مصاح ه با چند تن از زنان رزمندب و روش این وشوها ،تحلید محتدوای
این مصاح هها بودب است این زندان بیشدتر از خانوادبهدای سدنتی برخاسدتهاند و
حضورشان در ج هههای جنگ ،بتیاری از هن،ارهای سدنتی آنهدا را بدا چدالا
روبهرو کردب است آنها از بایدهاون ایددها دربدارۀ جنتدیت در دورۀ هشتسدال
جنگ و در جامع وتاجنگی از ت عیض میان زندان رزمنددب و مدردان در نهادهدای
رسمی ،سخن گفتهاند ورسا ایلی این نوشدتار ایدن اسدت کده «حضدور زندان
رزمندب در جنگ ایران و یراق در بازاندیشی در نااهای سنتی آندان چده تدأثیری
داشته است؟» و از تحلی محتوای مصاح هها ،نتای بهدسدتآمدب نشدان دادب
است که مشارکت آنان در جنگ و موفایتشدان در ان،داح وظدایع واگذارشددب در
ج هههای جنگ ،یاملی بدرای بازاندیشدی در نااهدای سنتیشدان و چدالا در
گفتمان سنتی بودب است این شرایط آنان را برای ورود به یری یمومی آمدادب ،و
خواستههایشان را در حوزبهای سیاسیداجتمایی گتتردب و متفاوت کردب است

 نویسنده مسئول:

الهه کوالیی

پست الکترونیکekolaee@ut.ac.ir :
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مقدمه
جنگ ،ودیدبای بتیار ورقدرت است که ساختارهای هم جوامع را بهشدت دسدتخوش تغییدر و
هن،ارها و ارزشها را جابهجا میکند در این روند ،ذهنیت کنشگران اجتمایی و نگاب آندان بده
متائ و واقعیتهای زندگی نیز دگرگون میشود؛ همانگونه که دو جنگ جهدانی ،سداختارهای
اجتمایی ،سیاسی ،و اخالقی جوامع غربی را تغییدر داد در ایدن روندد ،زندان در ن دود مدردان،
توانتتند ت،ربههای جدیدی را در فضاهای یمومی بهدست آورند و با توجه به ایدن ت،ربدههدا،
دستاوردهای اجتمایی مهمی مانند حو رأی را نیز بهدست آورند در هشت سال جنگ ایدران و
یراق نیز ،مشارکت زنان در ج هه و وشت ج هه و ت،ربههای زیتت آنان ،کده در جهدانی واقعدی
رخ داد ،اث ات کرد که ایدب ناتوانی زنان در حوزبهایی که مردانه برآورد مدیشددند (و هندوز هدس
میشوند :مانند جنگ یدا سیاسدت) ،غیرحایادی و زاییددۀ گفتمدان سدنتی حداکس بدر جامعده و
نهادهای رسمی است برایناساس ،میتوان گفدت ،بدرای زندان در ایدران ،بدهویدشب زندان دارای
خاستگابهای سنتی ،جنگ به یاملی برای بدهچدالا کشدیدن گفتمدان مردسداالر و ناداهدای
اجتماییدسیاسی حای از آن ت دی شد این زنان توانتتند تدوان خدود را در یریدههدایی کده
()1

مردانه خواندب میشدند ،بهاث ات برسانند و به حوزۀ یمومی قدح بگذارند

بنابراین ،فر ی وشوها حا ر این اسدت کده «جندگ و مشدارکت زندان در آن ،یداملی بدرای
بازاندیشی زنان دربارۀ جایگاهشان در ایران و از اناالب بود در این ودشوها ،تأ کیدد مدا بدر زندان
رزمندب( )2است گفتنی است که زنان ایرانی و از اناالب مشروطه و حتدی ودیاازآن( )3بازاندیشدی

در نااهای سیاسی و اجتمایی خود را آغاز کردب بودند ،اما به دو دلید  ،مشدارکت زندان در جندگ،
س ب شد که بازاندیشی در طیع گتدتردبتدری ان،داح شدود و فضداهای ندوینی را بدرای زندان ایراندی
بگشاید؛ نختت اینکه ،حوزۀ جنگ در هم فرهنگهای سنتی و حتی فرهنگهدای درحدالنوشددن،
برای زنان تابو بهشمار میآید و ورود به آن ،رخن یمیای در ساختارهای مردساالر اسدت؛ دوح اینکده،
اینبار ،بازاندیشی توسط زنانی از ط اات سدنتی ان،داح شددب اسدت کده در سدالهدای آغداز جندگ،
بهلحاظ کمی ،بیشترین جمعیت جامع زنان را تشکی میدادند

()4

انتاال این بازاندیشی و ت،ربههای زیتت زنانی که در جنگ مشارکت فعدال داشدتند بده زندان
دیگر ،بذر شک های جدیدی از واقعیتهای اجتمایی را ،که از آگاهی نوینی سرچشمه مدیگرفدت،

در جامعه کاشت( )5این آگاهی نوین که دیگدر جایگداب فرودسدتی زندان را نمدیودذیرفت ،خواسدتار
حاوقی برابر با مردان در یری یمومی است؛ خواستهای که راب را بدرای توسدع انتدانی بداز خواهدد
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کرد آگاهی نوین ،ساختارهای واقعیت را در جامع مدا متحدول کدردب اسدت و بدهرسدمیت شدناختن
جایگاب برابر موردمطال زنان امروز ،که زاییدۀ همین ساختارهای ندوین آگداهی اسدت ،مدیتواندد در
رفع بتیاری از بحرانها و آسیبهای سیاسیداجتمایی تأثیرگذار باشد
در این مااله ،نختت با استفادب از ت،ربههای زنان رزمندب نشان دادب میشود کده چگونده
زنان وابهوای مردان جنگیدند ،در کمکرسانی شرکت کردندد ،از ج هدههدا وشدتی انی کردندد ،و
()6

درم،موع جنگ را بهویا بردند و در این روندد موفدو بودندد

سدپ  ،بدا اسدتفادب از نظرید

بازاندیشی و بهوسیل تحلی محتوای مصاح ههدای ان،احشددب بدا زندان رزمنددب ،کده بیشدتر از
گروبهای سنتی جامعه برخاستهاند ،چگونگی گدرایا ایدن زندان بده ایدن آگداهی ندوین و نادد
گفتمان حاکس بر دفاع مادس بررسی میشود این زنان موفدو شددند در ناداهدای اجتمدایی
خود ،بازنگری کنند و برخی از تابوها را نیز بشکنند؛ بهایدنمعندا کده بدازنگری و بازاندیشدی در
نااهای سنتی به زنان ،قدرت و توانایی جدیدی داد تا در جامع وتاجنگی بتوانندد بدرای ادارۀ
امور زندگی خود ،تصمیسگیری کنند و خودشان مشکالتشان را ح کنند همچنین ،س ب شدد
که خواستههای آنها در حوزبهای سیاسیداجتمایی تغییر شک دادب و گتتردبتدر شدود شدیوۀ
نمونهگیری این وشوها ،انط اق این زنان با تعریع رسمی از واژۀ رزمنددب بدودب اسدت؛ بدهبیان
روشنتر ،این زنان از نگاب قوانین جاری ،دارای شرایط رزمندگی هتتند و بهطور رسمی ،رزمندب
بهشمار میآیند در مورد تعداد مصاح هشوندگان ،مشکالت بتیاری وجدود داشدت بدا  30زن
رزمندب تماس گرفتیس که به دالی گوناگونی ،ازجمله بیایتمادی بده هرگونده مصداح ه( ،)7تنهدا

شا تن از آنها حا ر به مصاح ه شدند
رفتار سیاستگذاران با این زنان ،مو وع دیگری است کده بررسدی خدواهیس کدرد ایدن رفتدار،
م هس و گاهی همراب با انکار یا سکوت است ازیکسو ،آنان را تکریس میکنندد و ازسدویدیگدر ،ورود
آنان را به یری مدیریت خانوادب و یری یمومی سد میکنند؛ هس آنان را بهیندوان رزمنددب در دفداتر
رسمی خود ث ت میکنند و هس در مورد آنان بیایتنایی و ت عض روا میدارند؛ زیرا مدیدانندد کده ایدن
گروب از زنان ،با الگوی حاکس در مدورد زن مطلدوب ،فایدل زیدادی دارندد؛ بدرای نمونده ،در بیشدتر
نااشیهای دیواری شهرها ،یک ها ،و برنامههای رسمی ،مشارکت زنان در جنگ را بده وشدتی انی در
وشت ج ههها و در برخی مکانهای امن ،محدود کردباند وشتی انی نزد آنان ،بهمعندای وخدتن مربدا،
دوختن و شتتن ل اسهای رزمندگان مرد ،و روانه کردن آنان به ج هههای جنگ اسدت؛ درحدالیکده
برای زنان رزمندب ،مشارکت معنیهای دیگدری نیدز داشدته و دارد آندان بدر ایدن نظرندد کده در همد
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یریههای جنگ ،ناشی برابر با مردان داشتهاند این وشوها نشان میدهد که بدا اینکده در مدابهدای
نختت جنگ ،جنتیت ،معنای خود را در ج ههها از دست دادب بود ،اما بتدیار زود ،دوبدارب تاویدت
شد و سیاستگذاریها را تحت تأثیر قرار داد در جامع وتاجنگی ،این ت عیضها در رفتار نهادهدای
رسمی بهگونهای یمیو و گتتردب دیدب میشود
 .1گفتمان( )8مردساالری 1و جنگ
ویا از ورود به بحث ،الزح است که معنای سنت را روشن کنیس بهنظر مانهایس ،هدر جامعدهای
دانا و آگاهی اجتمایی خود را بروای ت،ربههایا سدامان میدهدد ایدن آگداهی اجتمدایی،
تصور فرد از خود ،زمان ،و مکان ،ارت ا ها و تعام افراد را شک میدهد هر نوع آگاهی قدیس
(سنت) در بتتر و شرایط ویشۀ تاریخی داجتمدایی ویدشبای شدک گرفتده و سدخت و من،مدد
میشود طرفداران این آگاهی ،با توجیه و بازتولید آن ،وجهی هن،اری و مطلو به آن میبخشند
و آن را به امری بدیهی و ط یعی ت دی میکنند؛ بهبیان روشنتر ،آن را به هتدتی جامعده و افدراد
ت دی میکنند (مانهایس 58 :1380 ،و )59؛ ازاینرو ،تغییدر آن بتدیار دشدوار اسدت گفتمدان
مردساالری نیز گفتمانی سنتی است که در بتتری اجتمایی شک گرفته است این گفتمدان کده
زنان را فرودست میداند و برتدری جدن مدردان بدر زندان را بداور دارد ،تدابعی از سداختارهای
اجتمایی است که کسوبیا در هم جوامع بشری وجود داشته اسدت مردسداالری ،یدک نظداح
جهانی است ال ته در فرهنگهای مختلع ،میزان قدرت و سلط مردان بر زنان متفاوت اسدت
این گفتمان ،زنان را بهوسیل نهادهای اجتماییدسیاسیداقتصادی زیر سلط مدردان قدرار دادب و
میان آنان ،نابرابری اجتمایی ای،اد مدیکندد درواقدع ،نهادهدای جوامدع مردسداالر ،فرهندگ،
آدابورسوح و شعائر این نابرابریها را توجیه میکنند مدیتدوان گفدت کده فرهندگ ،جنتدیت و
نااهای جنتیتی را میسازد و آدابورسوح و شعائر ،آن را تأیید و بازتولید میکنند نهادها نیدز
آنها را در حوزبهای گوناگون زندگی روزمرب بهکار میگیرند این گفتمان ،مرد را قددرت ایدلی
خانوادب و متئول هم تصمیسگیریهای مهس و حیاتی میداند و زن در همهجا ،حتی در محدیط
خانوادب ،استااللی ندارد و زیر سیطرۀ مردان است
گفتمان مردساالر برای تث یت فرودستی زندان ،توجیدههدا و اسدتداللهدای فراواندی دارد؛ بدرای
نمونه ،از جن ههای زیتتشناختی ،بر تفاوتهای فیزیکی زنان و مردان تأ کید میکند و مدیی اسدت
1. Masculinism
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که همین تفاوتهای فیزیکی ،دلی تفاوت در نااها و رفتارهدای اجتمدایی دو جدن اسدت ایدن
تأ کید بر تفاوتها با وجود اینکه در جوامدع گونداگون شدک و شددت متفداوتی دارندد ،امدا در همد
فرهنگهای مردساالر ،تأیید شدباند و نااهای اجتمایی و همچنین ،بایددهاون ایددها برواید آنهدا
تعریع میشود؛ برای نمونده ،تاری دا در همد فرهندگهدا ،تنهدا مدردان در شدکار و جندگ شدرکت

میکنند(( )9یعاوبی )21 :1393 ،ط یعی جلدوب دادن الگوهدا و ناداهدا ،بدهویدشب هنگدامیکده بده
نت های بعدی منتا میشود ،آغاز شک گیدری سداختارها ،نهادهدا ،و ایددئولوژی در یدک جامعده
است در روند جامعهوذیری ،فرد الگوهای ساختاری را درونی میکند او میوذیرد کده ایدن الگوهدا
ط یعی و ذاتی هتتند برای کودکان ،بهویشب در مرحل آغازین اجتماییشدن ،این ساختها بدهیندوان
«واقعیتی دادبشدب» جلوب میکند (لوکمان و برگدر)89 ،1375 :؛ بدههمیندلید مدیتدوان گفدت کده
و عیت فیزیکی برتر مردان نت ت به زنان ،نختتین دستمای تحمی گفتمان مردساالر بدودب اسدت
درواقع ،برتری مردان ،ط یعی نمایاندب شدب و بهتدری  ،ایدئولوژیک میشدود در جوامدع مردسداالر،
ارزشهای مردساالر ،ارزشهای ط یعی ،مشروع ،و انکارناوذیر است و هرگونه مااومت در برابدر آن،
بهمعنای سرویچی از هن،ارها و یرپ اجتمایی قلمداد میشود (یزدخواستی)57 :1387 ،
براساس جنتیت است که تعیین میشود ،ناا زنان و وظیف آنان در داخد سداختهدا و
نهادهای اجتمایی چیتت؟ ناا و وظیفه مردان کداح است؟ ساختها ،نااهای افراد ،یعندی
وظایفی را که هرک باید بهیهدب بگیرد ،تعیین کردب و الگوهای رفتدار اجتمدایی را مشدخص و
آنها را بازتولید میکنند و تالش برای تغییر آن با مااومتی بتیار سخت روبهرو میشدود حتدی
ممکن است ،نت ها طول بکشد تا یک ساخت جدید بتواندد جدای سداخت ویشدین را بگیدرد
معموال ساختارهای جامع مردساالر ،الگوهای رفتاری برای زنان را بهگونهای بازتولید میکنندد
که امکان حرکتهای اجتمایی و کنا در سطح یمدومی فدراهس نیتدت تاتدیس کدار در ایدن
جوامع ،کلیشهای و بهگونهای است که مشاغ خانگی ،مناسب زنان و مشداغ بیدرون از خانده
مناسب مردان دیدب میشود و کنا و حضور اجتمایی زنان ،تنها باید در ناا مادر ،همتدر ،و
خواهر مردان باشد و نه بیاازآن (کدوالیی )217-238 :1382 ،در گفتمدان مردسداالر ،تنهدا
مرد بهینوان نانآور خانوادب شناخته میشود؛ قواید ح،ب و حیا که شرپ و منزلدت خدانوادب را
بر آبروی زن استوار کردب است ،محدودیتهایی را برای روابط مردان و زنان ای،اد میکند ایدن
موازن نابرابر قدرت ،در حوزۀ خصویی نیز در قانونهای خانوادب بازتداب مییابدد (کدوالیی و
حافظیان )112 :1385 ،از این نگاب ،الگوی زن مطلوب ،زنی است که وظدایع سدنتی خدود را
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در حوزۀ خصویی بهخوبی ان،اح دهدد؛ یعندی ان،داح امدور داخلدی ،مانندد زایدا و ودرورش
فرزندان و جلب ر

ایت ودر ،همتر ،یا برادر و ال ته با مدیریت مرد در خانه.

همانگونه که گفته شد ،در دیدگاب مردسداالر ،جندگ ،کنشدی مردانده اسدت و زندان در آن
سهمی ندارند بهتر است بگوییس که جنگ ،مردانهترین حدوزب در ایدن گفتمدان اسدت میددانی
است که مردان ،خود را در برابر مردان دیگر و در برابر زنان و بهطورکلی در جهان هتتی ،مردتر
نشان میدهند مردان میتوانند سالها از مردانگی خود در ج هههای جنگ سخن بگویندد و از
آن بهینوان سرمایهای فرهنگی بهرب ب رندد زندان ،بدهیندوان فرودسدتان ،در حاشدی ایدن میددان
میمانند و هرگز وایشان به این میدانها نمیرسد اگر هس زنانی را در میدانهای جنگدی ب یندیس،
نه بهینوان کنشگر ،بلکه قربانیانی منفع خواهندد بدود نگداب مردانده ،سدهس زندان در جندگ را
هماهنگ با نااهای سنتی آنان میداند؛ یعنی همان زایا و ورورش سربازان و نیروهایی که به
جنگ میروند ،یا در ن ود آنان ،واسداری از حریس خصویی خانه و نگهدداری از فرزنددان در
بهترین شک  ،سهس زنان در وشت ج هه ،فدراهس کدردن کاالهدای موردنیداز در ج هدههدا مانندد
ل اس ،خوراو ،و کاالهای دیگر است؛ وظیفهای که با ناا سنتی آنان همتاز است
 .2بازاندیشی

() 10

«تغییر» ،ویشگی آشکار واقعیت اجتمایی است و هر نظری یلمی اجتمایی ،دیر یا زود به آن گدرایا
مییابد درهمینحال ،توجه به این نکته روری است که روشهای شناسدایی تغییرهدای اجتمدایی
در تاریخ اندیشه بتیار متفاوت بودب است سران،اح اینکه تغییر در ساختارها و شدیوۀ نگدرش جامعده
نت ت به یک متئله ،نمیتواند تکیاملی باشد اما این گتتردگی در وشوها باید تنها با یک یا چندد
یام محدود تحلی شود؛ ازاینرو ،تغییرهای ای،ادشدب در و دعیت زندان در جامعد ایدران ود از
جنگ را که متئلهای چندبعدی است ،با تکیه بر مفهوح بازاندیشی مدیآیدد کده یکدی از یوامد مهدس
تغییر است جنگ ،یام مهمی برای تغییر نگرش زنان دربارۀ خودشان بودب و زنان ،بدهویدشب زندانی را
که بیشتر از دیگران درگیر جنگ بودباند ،بدهسدوی تغییدر و بازاندیشدی در نگدرش دربدارۀ خودشدان و

ساختارهای موجود واداشته است این نگرش جدید در یصر ارت اطات( ،)11بهسریت بده زندان دیگدر
انتاال مییابد و چالا در نگاب مردساالران جامعه را شدت میبخشد
بازاندیشی ،جدالی میان کنا و ساختار است ساختار ،بهیکمعنا ،در ذهن افدراد وجدود دارد؛
آنهس بهمنزل دانا یملی دربدارۀ اینکده چده قوایددد و چدده منددابعی بددرای یمدد اجتمددایی در
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موقعیدتهدای گوناگون دروری است اگرچه فرد در جهان و درون ساختارها بهسدر مدیبدرد ،ولدی
بهوسیل این ساختارها ُ
تعین ویدا نمیکند (معینی )63 :1385 ،زندگی اجتمدایی ،توسدط کنشدگران
اجتمایی شک گرفته که دربارۀ زندگی روزمرب و یملکردهای خود فکدر و یدح ت مدیکنندد و ایدن
تأم و گفتار سازندب میشود؛ یعنی آنها جهان اجتمدایی خدود را (براسداس همدان تأمد و گفتدار)
میسازند نو شدن زندگی اجتمایی ،افراد را قادر میکند تا دربارۀ وجود و تغییدر خدود تأمد کنندد و
زندگی موردنظر خو یا را بتازند این مفهوح از جن نظری ،یک روند گفتوگوی دروندی اسدت کده
در طول زمان تغییر میکند و همچنین ،در میان افدراد ،متفداوت اسدت مارگدارت آرچدر مدیگویدد،
بازاندیشی« ،تمرین منظس توانایی ذهنی است که توسط هم افراد یادی ان،اح میشدود تدا خدود را در

رابطه با موقعیتهای اجتمایی درنظر بگیرند (گلوب )2019 ،1و رفتارشان را براساس آن تنظیس کنندد
و هسزمان ،ذهنیت آنان نیز تغییر میکند
بهبیان روشنتر ،ساختارها ط یعی و ذاتی نیتتند و در ذهن افراد یک جامعه وجود دارند و بدرای
تغییر آنها الزح است که ذهنیت افراد تغییر کند تغییر ذهنیت هس بهآسانی رخ نمیدهدد ایدن تغییدر،
تنها در فریتهای تاریخی و در بحرانهایی که جامعه با آنها روبدهرو مدیشدود ،شدک مدیگیدرد

گاهی در شرایط بحرانی ،ساختارهای جامعه برای کنا اجتمایی و برآوردن نیازهای جدید ،بهانددازۀ
کافی ظرفیت ندارند؛ بنابراین ،کنا بازیگران که از روی نیاز ان،اح میشود ،سداختارها را وشدت سدر
میگذارد و جدالی میان ساختار و کناهای جدید موردنیاز جامعه رخ میدهد کدناهدای جدیدد،
بهمعنای شکتتن قالبهدای ذهندی ویشدین اسدت کده تدا ایدن زمدان ،ط یعدی و تغییرناودذیر بدهنظدر
میرسیدند کنشگرانی که تاکنون در نااهای سنتی دست به یمد اجتمدایی مدیزدندد ،بده تفکدر
واداشته میشوند و این ،آغاز بازاندیشی فرد دربارۀ جایگاها در جامعه است این کنشدگر دیگدر بده
نااهای ویشین خود بتندب نخواهد کرد؛ زیرا دربارۀ کارآمدی آنها تردید ویدا میکنند
گیدنز بر این نظر است که هم انتانها با زمیندههدای کدنا خدود بدهیندوان ینصدر جداشددنی
یملکردشان ،ویوسته در تماس هتتند کده مدیتدوان آنرا «نظدارت بازاندیشدان کدنا» نامیدد (گیددنز،
 )45 :1387درواقع ،بازاندیشی ،بازتاب ایمال فرد است که به خود او بدازمیگدردد و از خدرد انتادادی
سرچشمه میگیرد بههمینس ب در محیط ویرامون ،تغییر ای،اد کدردب ،معدادالت و سداختارها را بدرای
اقداحهای بعدی جابهجا میکند بهنظر گیدنز ،بازاندیشدی ،رونددی آگاهانده نیتدت و تنهدا زمدانی رخ
1. Golob
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میدهد که موقعیت ای،اب میکند و نیاز به آن برای غل ه بر بحران احتاس میشود؛ امدا افدرادی مانندد
جهانگیر معینی بر این نظرند که فرد در طول زندگی خدود همدوارد دربدارۀ کدناهدایا بده بازاندیشدی
میوردازد تا روند زندگی خود را هرچه بیشتر ویا ب رد فرد بازانددیا ،همدوارب دربدارۀ یافتدههدای خدود
تردید میکند و به نویی قطعی ن ودن شناخت ایتااد دارد ذهن با مراجع ویوسته به واقعیت و بازسدازی
ویوست ارت ا خود با جهان ،هموارب به درو جدیدی دست مییابدد و بدهیندوان فاید شناسدا ،ویوسدته
ارت ا خود را با مو وع شناسایی تغییر میدهد و در موقعیدت جدیدد قدرار مدیگیدرد (معیندی:1385 ،
 )62از دیدگاب بازاندیشی ،هیچ ساختاری ثابت و همیشگی نیتت همدهچیدز برسداخته اسدت و فدرد،
بهینوان فای اجتمایی ،ویوسته درحال برساختن خود و موقعیت خو یا اسدت بتدیاری بازاندیشدی را
رویکردی انتاادی دربارۀ خود میدانند همانگونه که در این،ا قاب درو است ،یک فرایندد خودتعریدع
است که به متیرهای احتمالی زندگی و فریتهای جدیدد بدرای شدک دادن بده زنددگی بتدتگی دارد
(دی کروز )74 :2019 ،1در موقعیت بازاندیشی ،نگاهی از باال به کنا فردی شک میگیدرد ،رفتدار و
موقعیت با دیدی متفاوت دیدب میشود ،موقعیت و جایگاهی برتر برای کدنا و موقعیدت درنظدر گرفتده
میشود و ازآنو  ،فرد ،دیگر همان کنشگر ویشین نیتت
در جریان تالشهای زنان برای رسیدن به حاوق انتانیشان ،دو جندگ جهدانی بدهدلید
گتتردگی و یمو تأثیرگذاری آنها ،اهمیت زیادی داشتهاندد بدا گتدی مدردان بده ج هدههدای
جنگ ،ناگز یر ،مشاغ آنان دراختیار زنان قرار گرفت زنان با نشان دادن توانایی خدود در ان،داح
کارها ،توانتتند رابهای ورود به یری یمومی را هموار کنند این دو جنگ ،م دارزۀ زندان بدرای
رسیدن به موقعیت برابر با مردان را سریت بتیاری بخشید آنان توانتتند توانایی خود را محدک
بزنند و روند بازاندیشی در نااهای اجتمایی زنان را در میان اقشار مختلع سریت بخشند
گیدنز این نظر را نیز مطرح کردب است که حرکدت بدهسدوی فرهندگ وتاسدنتی ،افدراد را بده درو
هویت شخصی خود ،بهینوان یک طرح بازاندیشی ویا میبدرد و در آن ،فدرد بدهجدای اینکده خدود را
وارث یک هویت قطعی و غیرفعال بداند ،خود را فعاالنه شک میدهد و در خود تأم و بدر آن نظدارت
میکند او در طول زندگیاش روایتهای زیتتی خود را میسازد فرد بدا هویدت خدود بدهیندوان یدک
طرح رفتار میکند که بهگونهای فعال ساخته مدیشدود و خدودش متدئول آن اسدت
)2016

(outledgesoc.com,

همانگونه که اشارب شد ،بازاندیشی در ذات خود ،انتاادی است؛ بندابراین ،هنگامیکده مو دوع
1. D’Cruz
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بازاندیشی زنان ایران دربارۀ نااهای اجتماییشان در جریان جنگ و و از جندگ مطدرح مدیشدود،
درواقع ،گفتمان ودرساالری که گفتمانی محافظهکارانه است ،در معرو ناد قدرار مدیگیدرد مدیتدوان
گفت که بازاندیشی میتواند بهینوان یک روش انتاادی بهکار بردب شود

در برابر این روند ،مک گریت و دانل  1از یک جن ا دبازاندیشی سدخن مدیگویندد و

د آن را در محافظدهکداری امریکدایی جتدتوجو مدیکنندد ایدن محافظدهکداری از هرگونده
بازاندیشی در مدرنیته (یا هرگونه بازاندیشی در امور و ودیدبهای اجتمایی) جلوگیری مدیکندد
همچنین ،گیدنز و باومن نیز هشدار میدهند که بحرانها (بحدرانهدای اجتمدایی) ،بدهخدوبی
میتوانند به دیدگابهای مختلع تندگنظرانده و ایددئولوژیهدای بنیدادگرا ازجملده ملدیگرایدی،
بیگانههراسی ،و تروریتس من،ر شدوند (باسدتراح )7 :2017 ،2بدهایدنترتیدب ،محافظدهکداری

میتواند در مااب بازاندیشی تعریع شود محافظهکاران تالش میکنند تا از بازاندیشی و انتاداد
از و ع موجود جلوگیری کنند بازگشت روندهای بازاندیشانه بده دیددگابهدای بنیادگرایانده نیدز
امکانوددذیر اسددت؛ ازایددنرو ،بایددد هشدددار داد کدده خطددر محافظددهکدداری همیشدده در کمددین
دستاوردهای زنان در یری یمومی است
بازاندیشی ،بهینوان روش وشوها ،در حوزبهایی مانند روانشناسی و امور تربیتدی بدهکدار
بردب شدب است؛ یعنی هنوز از این روش در ودشوها حدوزبهدای دیگدر اسدتفادب نشددب اسدت؛
بههمیندلی  ،با وجود استفادب از بازاندیشی بهینوان چارچوب نظری ،روش این وشوها ،روش
تحلی محتوا 3خواهد بود

 .3روش پژوهش
در سالهای اخیر ،روش تحلی محتوا بهس ب انعطاپوذیری زیداد آن ،موردتوجده وشوهشدگران قدرار
گرفته است همین ویشگی ،آن را برای استفادب در شدرایط متغیدر و متفداوت مناسدب کدردب اسدت در
روش تحلی محتوا ،وشوهشگر ،ویداحهدایی را کده افدراد تولیدد کدردباندد ،ت،زیدهوتحلید مدیکندد؛
بهبیانروشنتر ،تحلی محتوا ،مفاهیس و مضمونهای موردنیاز وشوها را از متن موردمطالعده بیدرون
میکشد میتوان گفت ،تحلی محتوا ،کاری است که هموارب در مورد محتوای مطالدب روزنامدههدا،
1. McKnight and Dunlap
2. Boströmm
3. Content Analysis
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برنامههای رادیو و تلویزیون ،سخنرانیها و ان،اح میشدود ،امدا غیریلمدی و ندامنظس اسدت مدک
نامارا به نا از کیم رلی نئوندورپ می گوید :برنارد برلتون بر این نظر است که تحلی محتوا بایدد از
کمی بودن تحلید محتدوای ّ
چهار ویشگی برخوردار باشد :یینی ،منتظس ،آشکار و ّ
کمدی ،بیشدتر بدر
ّ
دادبهدا ،بروایده آمدار ،ارقداح،
کمی کردن متن موردبررسی استوار است در این روش ،ت،زیهوتحلی 

فراوانی ،و دریدها ان،اح میشود (بددیعی )42 :1376 ،کیم رلدی نیونددروپ مدیگویدد :تحلید
محتوا باید دربردارندۀ «توجه به یینیت بیناالذهانی ،طراحی ویشین ،قابلیت اطمینان ،ایت دار ،قابلیدت
تعمیس ،تکراروذیری و آزمون فر یه» باشد بهاینترتیب ،بهنظر مدیرسدد کده تحلید محتدوا در ایدن
حالت ،بهگونهای کمی ان،اح میشود و درواقدع ،ت ددی ایددبهدا بده آمدار و امدور ییندی اسدت امدا
طرفداران رویکرد تحلی محتوای کیفی بر این نظرند کاها ح،س زیادی از متن به دادبهدای کمدی،
تصویر کاملی از آن را ارائه نمیدهد؛ زیرا نمیتواندد زمیندهای را کده مدتن در آن قدرار دارد ،بدهتصدویر
بکشد؛ برای نمونه ،برخی کلمهها میتوانند در زبان روزمدرب کداربرد داشدته باشدند یدا بخشدی از نداح
ت،اری و باشند؛ ازهمینرو ،شناخت زمین بهکارگیری کلمه ،الزامی اسدت آندان تحلید محتدوای

کیفی را ویشنهاد میکنند (مک نامدارا )4 :2018 ،1بدهنظدر ایدن تحلیلگدران ،بددون شدناخت زمیند

محتوا ،یعنی جامعهای که متن در آن شک گرفته است ،نمیتوان دست بده تحلید محتدوای مدتن زد
تحلی محتدوای ّ
کمدی ،بیشدتر تویدیفی اسدت و نمیتواندد واسدخ ورسداهدای چرایدی را بدهدد،
درحالیکه تحلی محتوای کیفی مدیتواندد در واسدخ بده ورسداهدای «چرایدی» و ت،زیدهوتحلید
ادراوها مفید باشد (گیون )120 :2018 ،2افزونبراین ،کیفیگرایان بر این نظرندد کده تحلید ّ
کمدی
نمیتواند ذهنیت انتانها را بیان کند؛ بهبیان روشدنتر ،روش ّ
کمدی تنهدا در ودی هددپهدای ییندی

است ،درحالیکه روش کیفی در وی هدپهای ذهنی است در تحلی محتوای کمدی بده الیدههدای
بیرونی ویاح یا متن توجه میشود و روش کیفی تالش میکند افزونبر توجده بده الیدههدای دروندیتدر
واقعیتهای اجتمایی ،به معناکاوی ،درو و تفتیر مو وع وشوها بپدردازد (قایددی)66 :1395 ،
در وشوها حا ر ،از هردو روش کیفی و کمی استفادب شدب است؛ یعنی گاب بده تفتدیر مصداح ههدا
میوردازیس و گاهی برای تأیید یک ینصر در مصاح های ،تکدرار آن را در مصداح ههدای دیگدر نشدان
میدهیس (تکراروذیری) در من ،به زمین شک گیری متن نیز توجده داشدتهایس درواقدع ،روش ایدن
وشوها ،ترکی ی از روشهای کیفی و تفتیر و نیز تحلی کمی است
1. Macnamara
2. Given
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 .4پیشینۀ پژوهش
دربارۀ بازاندیشی زنان در نااهای جنتیتی و اجتماییشان ،ودشوهاهدای سدودمندی ان،داح
شدب است ،اما در بتیاری از این آثار ،به بتط نظری بازاندیشی توجه زیادی نشدب و گداهی نیدز
این بازاندیشی در قالب مفاهیمی مانند تغییرهای هویتی زنان بیان شدب اسدت همچندین ،زندان
رزمندب ،هیچگاب موردتوجه وشوهشگران حوزۀ جنگ ن ودباند؛ ازاینرو ،ناچار شددیس ،افدزونبدر
ماالههایی که مفهوح بازاندیشی را در ینوان خود بهکار بردباند ،بهسراغ ماالهها و کتابهدایی بدا
ینوانهایی مانند «تغییرهای ناشی و هویتی زنان» و همچنین« ،زندان و جندگ» بدرویس کده در
ادامه به برخی از آنها اشارب کردبایس
کشاب گیری )2021( 1در وشوهشی با یندوان «آیدا همد زندان م دارز ،جندگ و یدلح را

بهگونهای یکنواخت ت،ربه میکنند؟» ،ت،ربد ویچیددب و متاداطع (یر دی )2زندان رزمنددب از
جنگ را بررسی کردب و بر این نظر است که جنگ میتواند ت،ربهای دگرگدونکننددب بدرای زندان

باشد و درهای دانا و فریتهای جدیدی را برای آنان بگشاید او بر این نظر است که شورش
دبسال مائوئیتس در نپال ( ،)1996-2006بنیان جدیدی را در روابط جنتدیتی بدهوجدود آوردب
است کشاب گیری ،ت،ربههای ون زن م ارز را در دوربهای زمانی (ویا ،در هنگاح ،و و از
شورش مائوئیتتی در نپال) دن ال میکند و نشان میدهدد کده چگونده هویدتهدای ورشدمار و

موقعیتهای ذهنی آنها متحول ،متااطع( ،)12و ویچیدب شدب است

اسددتفان نوراندددز )2011( 3در ماالددهای بددا ینددوان «بازاندیشددی در یم د ؛ چددالاهددا و

ظرفیتهای سازماندهدی فراملدی )2011( »4سدازمان غیردولتدی «وتو »5را بدهینوان یدک
سازمان مرت ط با گروبهای اجتمایی زنان در جوامع و ازجنگ معرفی کردب است این سازمان
میکوشد فضاهایی را برای اقداحهدای سیاسدی دوبدارۀ زندانی کده ودیا ،در هنگداح ،و ود از
درگیریها (مانند جنگ یا درگیریهای داخلی در یک کشور) بهحاشیه راندب شدباندد ،بازسدازی
کند کار نوراندز بیشتر جن توییفی دارد
1. Keshab Giri
2. Ntersectionality
3. Stephanie Norander
4. Reflexivity in Practice: Challenges and Potentials of Transnational Organizing
5. Kvinna till Kvinna
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غالمر ا جمشیدیهدا ( )1386در ماالدهای بدا یندوان «ت،ربد زنانده از جندگ» ،نگداب
متفاوتی به ناا زنان در جنگ دارد او مینویتد :گروبهای مختلفی از زنان به رابهای گوناگون
در یحن جنگ حا ر شدب و آن را از نزدیدک لمد کدردباندد ناداهدای مختلدع ورسدتار،
امدادگر ،خ رنگار ،متئول تدارکات ،رانندۀ رزمندگان ،متدئول کفدنودفدن ،و واسددار ق رهدای
شهیدان ،از نااهای دیگری است که در کنار ناا همتری و مادری و فرزندی رزمندگان قرار
دارد و تاکنون کمتر به آن توجه شدب است جمشیدیها ،ت،رب این نااها در جندگ را ت،ربد
زنانه مینامد و آن را در یک تاتیسبندی واحد با مردان قرار نمیدهد

لیزا بوندی )2009( 1در ماالدهای بدا یندوان «آمدوزش بازاندیشدی :واگدرد یدا بازنویتدی

یادتهای جنتیتی؟ »2نشان میدهد که چگونه میتوان داناآموزان را با روشهای بازاندیشدی
در بحثهای جنتیتی و آشنایی با رو یکردهای فمینیتتی آشنا کرد این مااله نشان میدهد کده
بازاندیشی میتواند یک مهارت وشوهشدی و تربیتدی نیدز بهشدمار آیدد نویتدندب همچندین ایدن
مو ددوع را بررسددی کددردب اسددت کدده چگوندده بحددثهددای انتاددادی و تأم د دربددارۀ جنتددیت،
مفرووهای هن،اری را لغو و مفرووهای جدیدی را ث ت میکند

واتریشیا یانتی مارتین )2006( 3در وشوهشی با ینوان «تمدرین جنتدیت در محد کدار:

اندیشههای بیشتر در مورد بازاندیشی »4تالش کردب است جن ههایی از ناداهدای جنتدیتی در

محیط کار را مشخص کند که بهآسانی تن به بازاندیشی نمیدهند او نوشت خود را بدا فراخدوانی
برای یافتن رابهای نوآورانه بهمنظور «از بین بردن جنتیت در یم » دن ال میکند و ماالد خدود
را با تأکید بر ناا بازاندیشی در نااهای جنتیتی در مح کار بهوایان میرساند

الکشمن و یماالسنا )2017( 5در ماالهای با یندوان «بازاندیشدی و کدارگزاری (یاملیدت)

زنان :کاوش مورفوژنتیک؛ انتاادی واقعگرایانه به ت،رب زنددگی زندان سدریالنکایی» ،مو دوع
بازاندیشی زنان در سریالنکا را بررسی کردب است او جن ههای نهفت کدارگزاری زندان در زمیند
اجتمایی وتااستعماری جهان سوح را آشکار میکند؛ جاییکه یدک نظداح اجتمدایی مردسداالر
1. Liz Bondi
?2. Teaching Reflexivity: Undoing or Reinscribing Habits of Gender
3. Patricia Yancey Martin
4. Practising Gender at Work: Further Thoughts on Reflexivity
5. Wimalasena, Lakshman
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وایدار با مدرنیته تالقی میکند و زنان را در شرایط ویچیدۀ اجتمایی و شغلی قرار میدهدد ایدن
مااله با نشدان دادن اینکده چگونده رویکدرد مورفوژنتیدک مدیتواندد مشدک نظریدهودردازی در
داناوشوهی فمینیتتی را ح کند ،به حوزۀ مطالعات زنان کمک میکند
رحمانی و طی ینیا ( )1397در ماالدهای بدا یندوان «فرایندد تحدول هویدت اجتمدایی در
ت،رب گفتمان نهاد دانشگاب» مینویتند ،فضای دانشدگاب بدا تأثیرگدذاری بدر سداختار فکدری،
هویتی ،و شخصیتی زنان ،ناا سازندبای در آگاهیبخشی و سداخت یدورتبنددی جدیدد و
هویت زنانه داشته است این تحول به ای،اد هویت بازاندیشانه من،ر شددب اسدت؛ هدویتی کده
هموارب بازنگری انتاادی دارد
افراسیابی و مدرادیفدرد ( )1394در ماالد خدود بدا یندوان «مطالعد زمیندههدا و شدرایط
بازاندیشی زنان در ارزشهای خانوادب» ،نوشتهاند که زنان بهینوان کنشدگران اجتمدایی در یدک
فرایند فعال و از راب تعامد هدای معندادار و براسداس نیازهدا و شدرایط خدود بدرای درو و تغییدر
ارزشها اقداح میکنند آنها این درو و بازاندیشی را در زنان یاسو بررسی کردباند
سهرابزادب و همکاران ( )1398نیز در ماالهای با ینوان «بازاندیشی نااهای جنتدیتی زنانده»
بر این نظر بودباند که در چند ده اخیر ،زنان بدا بدهچدالا کشدیدن ناداهدای سدنتی و بدازتعریع
نااهای جنتیتی جدید ،در وی یافتن هویتی فراتر از نااهای مربو بده خانده و خدانوادب هتدتند
آنان ،هویتهای جاافتادب و سنتی خود را بازبینی کردباند و برای دستیابی به رابهای برابدریجویاندهتدر
تالش میکنند و میخواهند هویتی بیا از زندگی خانگی و خانوادگی داشته باشند
کوالیی و یابدی ( )1391در ماالهای با ینوان «تأثیر جنگ یدراق و ایدران بدر ناداهدای
اجتمایی زنان ایرانی» آثار جنگ را بر موقعیت زنان بررسی کردباندد آندان بدر ایدن نظرندد کده
جنگ ،ویامدهای مث ت و منفی بتیاری داشت که یکی از آنها ،فعال شدن زنان در یریههدای
گوناگون اجتمایی بودب است آنهدا دگرگدونی در ناداهدای زندان در جندگ هشدتسداله ،از
مشارکت متتایس و غیرمتتایس در جنگ یا حضور آنان در یری یمدومی ود از جندگ را نیدز
بررسی کردباند
تفاوت وشوها حا ر با وشوهاهای مورداشارب ایدن اسدت کده جندگ بدهیندوان یامد
بازاندیشی زنان ،ماول جدیدی است که در میان ماالهها و کتابهای فارسی و انگلیتدی کمتدر
میتوان از آن اثری یافت تنها ماالهای که این متئله را بررسی کردب است ،ماال کشداب گیدری
است که از ت،ربههای زنان در جنگ بهینوان یاملی برای بازاندیشی در ناداهدای سدنتی آندان
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سخن گفته است این مااله شاید نزدیکترین مااله ،بهلحاظ هددپ و محتدوا ،بده ایدن نوشدتار
باشد جمشیدیها نیز ت،رب زنانه از جنگ را بررسی کردب و بر این نظر است که این ت،ربده بدا
ت،رب مردان از جنگ متفاوت است؛ اما تفاوت این وشوها با وشوها جمشیدیها این اسدت
که او تنها به این ت،رب متفاوت اشارب کردب و مشخص نکردب است که این ت،ربهها چه تأثیرهای
بازاندیشانهای بر باورهای آنان از نااهای اجتماییشان داشته است کوالیی و یابددی نیدز بده
دگرگونی نااهای زنان در جامع وتاجنگی توجه داشتهاند ،امدا آندان نیدز ت،ربد ایدن زندان را
بررسی نکردباند وشوهشگران دیگر ،به جنگ بهینوان یامد بازاندیشدی تدوجهی نداشدتهاندد و
متائ دیگری را در تغییرهای ناشی زنان در جامعده دخید دانتدتهاندد تدازگی ایدن ودشوها،
بهدلی توجه به اهمیت یام جنگ به ینوان ینصدر ایدلی در بازاندیشدی زندان ،بدهویدشب زندان
رزمندب ،در نااهای اجتماییشان است که در منابع بررسیشدب دیدب نمیشود
 .5جنگ ،عاملی مهم در بازاندیشی زنان
جور سورس 1بر این نظر است که یک حلا بازخورد دوسدویه میدان تفکدر و واقعیدت وجدود
دارد واقعیت و تفکر ویوسته با هس در ارت ا هتتند و این دو مفهوح باید هموارب بهیندوان اید
قطعیت نداشتن درنظر گرفته شوند (سورس)2014 ،؛ بهاینمعنا که واقعیتها ،تفکدر و ذهنیدت
ما را میسازند و آنها را تغییر میدهند درمااب  ،این اندیشده و تفکدر ماسدت کده جهدان مدا و
واقعیت را میسازد؛ ازاینرو ،واقعیت جنگ و حضور زنان در ج هههدای جندگ ،یداملی بدرای
تفکر و بازاندیشی زنان است تأثیر جنگ بر بازاندیشی زنان ،ویشۀ ایران ن ودب و ک زنان را دربدر
میگیرد؛ برای نمونه ،واقعیت جنگ و ناا زنان در جنگهای جهدانی سد ب شدد کده آندان در
جامع و ازجنگ ،خواستههای خود را در یرید یمدومی بدا قددرت بیشدتری دن دال کنندد و
درواقع ،ذهنیت جدید آنان ،واقعیتهای جدیدی را خلو کرد
تا سال  1914جنگ ،ودیدبای بتیار مردانه بود حتی تصدور اینکده زندان در کندار مدردان
ب،نگند هس دور از ذهن بود؛ اما با وایان جنگ جهانی اول روشن شد که بیا از 200هدزار زن
بهطور رسمی برای کشورهایشان خدمت کردباند در آن زمان ،با اینکده بیشدتر زندان از ج هده و
خط آتا دور نگه داشته میشدند ،اما تعداد قاب توجهی از زنان موفدو شددند خطدو تاتدیس
جنتیتی را از میان بردارند این زنان در مدابهدای نختدت درگیدری ،واحددهای داوطل اندهای را
1. Soros
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تشکی دادند و ل داس نظدامی ووشدیدند و خددمات وشدتی انی بتدیار گران هدایی را از راننددگی
آم والن تا ای،اد آشپزخانهها و وایگاب کمکهدای اولیده در سدنگرها بدرای ارتدا ارائده دادندد

(شیپتون )2021 ،1مشارکت زنان در جنگ س ب شد که و از یلح ورسدای و وایدان جندگ،
دادن حو رأی به زنان با مخالفت کمتری نت ت به دورۀ ویا از جنگ روبهرو شود (وحیدیراد،
 )157 :1397در جنگ جهانی دوح نیز بهس ب کم ود شدید نیدروی کدار در دوران جندگ ،بده
زنان در ینایع دفایی و حتی نیروهای متلح نیاز بود هنگامیکده زندان ،ورود بده نیدروی کدار
مردانه و ینایع مهمات را آغاز کردند (که ویشتر در سیطرۀ مردان بدود) جداسدازی جنتدیتی در
اشتغال کاها یافت )(wdl.org, nd

 .6زنان در جنگ ایران و عراق
در مابهای نختت جنگ ،ه،وح ناگهانی نیروهای یراق به خاو ایران با آشفتگیهدای زیدادی
در ساختار قدرت در مرکز همراب بود همدین متدئله ،سد ب غدافلگیری نیروهدای ایدران شدد و
زمینههای محایرۀ دو شهر مهس مرزی خرمشهر و آبادان و بهخطر افتادن شهرهای غربدی ایدران
را فراهس کرد در این شرایط ،نیاز به نیروهای رزمندب برای جلدوگیری از ورود دشدمن بده داخد
شهرها یا ماابله با آنان ،زنان را بهینوان نیروهایی بالاوب مطرح کرد درایدنمیدان ،زندان در همد
موقعیتها ،حتی در م ارزۀ رودررو توانتتند وظایع خدود را بدهخدوبی ان،داح دهندد یکدی از
جان ازان بهناح ایرانخواب میگوید:
اانمفاطمهنوااصفوی،نوۀشهیدنوااصفوی،بهلنواندید بانبهطرفبهم شیر
مریداد،درموفقیر 
رفتهبود.اوبااطاللاحمؤررومفیردیکرها مویعیر دشرم  
لملیاح،نقشتعیی کنند ایراایفاکرد.درآارری دیردار،اورادرحرالیدیردمکره
میکرد.معلومشدکها یرکلملیراحموفرقچریکری
پیکرشهیدیرابااودحمح 
وهمشهریآنالی  .)1391،

با میگردد

بروای آمار رسمی )13(500 ،زن رزمندب در جریدان یملیدات و در خطدو ماددح ج هده بدهشدهادت
رسیدند و  700زن دیگر نیز دچار معلولیت شدند در طول  8سال دفاع مادس 22808 ،امددادگر و
 2276وزشک زن به ج ههها ایزاح شدند ایدن ودیددب در تداریخ ایدران بدیسداباه بدود متئدو محمدد

1. Shipton
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فرزانه( )14در کتاب خود با ینوان «زنان ایرانی و جنتدیت در جندگ ایدران و یدراق ،»1ه،ددب نادا را
برای زنان در جنگ برمیشمارد؛ از رانندب ،ورستار ،دکتر ،و جراح تدا مددافع ان دار مهمدات و محدافظ
فرماندهان یراقی اسیر او ا افه میکند که ما خل ان زنی بهناح شهال دببزرگی داشتیس که بدرای مددت
کوتاهی ،وروازهای ت،تتیای را ان،اح داد که بهدلی فرهنگ زنستیز و نادیدب گرفتن توانایی زندان در
هر زمینهای ،آنان را نادیددب گرفتهاندد فرزانده مدیگویدد ،از اول مهدر  1359تدا آتدابد  ،در تمداح
م،لههای چاوی ایران حدود  20هزار و  187مااله دربارۀ جنگ منتشر شدب بود؛ اما در این ماالدهها،
تنها  93بار واژبهایی مانند زنان ،بانوان ،و خواهران بهکار رفتهاند که  0/04درید از واژبها را تشدکی
میدادند و در حدود  83درید از این  93واژب ،دربدارۀ حد شدهیدوروری آندان سدخن گفتده شددب
است او میافزاید ،حتی یک یک از زنانی که در خرمشهر بهخداطر دفداع از شدهر کشدته (شدهید)
شدند ،بر دیوارۀ مت،د جامع شهر( )15ن ود (آوارات)1399 ،

در آغاز جندگ ،زندان در خرمشدهر ،آبدادان ،اهدواز ،سوسدنگرد ،بتدتان ،گدیالنغدرب و
شهرهای دیگر جنوب و غرب ویشگاح شدند تدا بدا جدان و مالشدان از شدهرها و خاندههایشدان
واسداری و دفاع کنند آنان در مناطو جنگی مانندد جندوب و غدرب ،بدهگوندهای خودجدوش و
وابهوای مردان در دفاع از خانه و زندگی خود با دشدمن م دارزب میکردندد مشدارکت متدتایس و
متلحان زنان در محورهای مختلع ج هههای ن رد مانند خرمشهر ،آبادان ،سوسنگرد ،و هو یزب
بتیار برجتته بود در استانهای غربی کشور نیز زندان ،نادا مدبثری را در مااومدت و یادب
راندن دشمن بهیهدب گرفتند در ادامه ،با طدوالنی شددن جندگ و لدزوح تاویدت و وشدتی انی از
یریههای ن رد ،وای زنان شهرهای دیگر نیز به خط مادح کشدیدب شدد بررسدی اسدناد موجدود
نشان میدهد ،زنان در طول  8سال جنگ ایران و یدراق ،گذشدته از اینکده فرزنددان ،همتدران،
برادران و ودران خود را به شرکت در دفاع از میهن تشویو میکردند ،از دورترین ناا ایران برای
وشتی انی و ان،اح فعالیتهایی مانند نگهداری از مهمات ،تحوی کمکهای مردمی ،ودر کدردن
گونیهای سنگری ،و ساختن سالحهای گرح و سادبای مانند کوکتد مولوتدع یدا دیددببانی بده
()16

رزمندگان ویوستند

درواقع ،این زنان با شرکت در بتی نظامیداجتمایی درزمدی ،یکدی از

مهسترین جن ههای حضور متتایس و سازمانیافت زنان ایرانی در این جنگ را رقس زدند حضدور
زنان (که بیشتر آنان از گروبهای سنتی و اقشار متوسط و کسدرآمد جامعده بودندد) ،در سدازمان
1. Iranian Women and Gender in the Iran-Iraq War
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بتی متتضعفین ،تأثیر یمیو و بتیار ورنفوذی بر دگرگونی در نااهدای زندان ایراندی داشدت
ایدن گدروب از زندان ،کارهدای دیگدری را نیدز بدهیهددب گرفتندد کده مراق دت از ویکدر شدهیدان و
وخا کردن سالح در میان رزمندگان ،از آنجمله بود
برخی از زنان ،حتی متئولیت فرماندهی نیز داشتند مر ی حدیددچی (دبداغ) ،بدهدلید
ت،رب م ارزۀ متلحانه و چریکی ویا از اناالب ،در طول جنگ مدتی فرماندهی سدپاب منطاد
()17

غرب را بهیهدب داشدت

وی در خداطرات خدود دربدارۀ تشدکی سدپاب همددان مدیگویدد:

«آیتالله مدنی به من گفت که فعال خود شما متئولیت سپاب همدان را بهیهددب بگیدر ،تدا بعدد
ب ینیس چه میشود و آقای منصوری بهینوان فرماندب ک سپاب نیز موافادت کدرد و مدن متدئولیتی
سنگین را بهیهدب گرفتس» سپاب واسداران اناالب اسالمی همددان ،کدانون مرکدزی سدپاب غدرب
کشور بود و شهرهای کردستان ،کرمانشاب ،و ایالح ،زیر نظر این واحد بود بهگفتد خدانس دبداغ،
وی و از تصدی فرماندهی سپاب همدان ،با برگزاری نشتتهای ورشمار و برنامهریزی ،حدود
 70نفر را جذب سپاب منطاه کرد و به هریک متئولیتی داد (دنیای اقتصاد)1400 ،
 .7مصاحبهها
()18

در این وشوها با شا تن از زندان رزمنددب در قالدب مصداح ههدای نیمدهسداختاریافته مصداح ه
کردیس؛ بهاینمعنا که ورساها از ویا آمادب شدب بود ،اما واسخها باز بود درواقدع ،طدرح ورسداهدا
بهایندلی بود که مصاح هشوندب در چارچوب هدپهای وشوها سخن بگویدد()19؛ یعندی بدا اینکده

ورساهای مشابهی از همه ورسیدب شد ،آنها آزاد بودند که واسخ خدود را بده هدر طریادی کده ماید
بودند ،ارائه دهند در برخی موارد ،واسخ یک ورسا ،بیا از بیتدت دقیاده یدا بیشدتر طدول کشدیدب
است درم،موع ،هریک از مصاح هها ،بیا از دو سایت زمان را به خود اختصاص داد و نتی،د آن
به روش تحلی محتوا بررسی شد همانگونه که ویشتر گفته شد ،معیدار انتخداب ایدن زندان ،انط داق
آنان با تعریع رسمی رزمندب بود؛ یعنی زندانی کده برواید تعریدع قدانونی ،دارای شدرایط رزمنددگی
هتتند جز این مورد ،میتوان گفت که نمونهگیری تصادفی بودب است
در تحلی محتوای ّ
کمی ،فهرستی از واژگان ایلی با هدپ شمارش آنها ،که میتواند بده
اندازبگیری متغیرها کمک کند ،تهیه میشود در این مرحله در راسدتای شدناخت مضدمونها و
ماولههای زیربنایی ،اقداح به رمزگذاری مدیکنیس رمزگدذاری برواید مفهدوحهدا و معندیهدای
موردنظر ان،اح میشود سپ  ،مفهوحها واالیا شدب و ارت ا میان آنهدا مشدخص میشدود و
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بررسی محتوا از راب رمزگذاری یا ط اهبنددی مفهدوحهدای مدوردنظر ان،داح میشدود (کرسدول،
)2017؛ بهاینمعنا که باید بروای این رمزها از البهالی متنهای مدوردنظر ،متغیرهدای هددپ را
ویدا کنیس هرگونه اشارب به رمز موردنظر یا محتوایی که این رمز را تأیید کند ،میتواند راهی برای
رسیدن به واسخهای مطلوب باشد؛ بنابراین ،در این بخا ،رمزهای موردنظر بهدقدت انتخداب
شدب و دادبها براساس آنها مرتب میشدوند ایدن رمزهدا در مدتن یدک مو دوع و یندوان قدرار
میگیرند در این وشوها ،تحلی محتوای ما آمیزبای از تحلی کمی و کیفی است
 .8تحلیل دادههای مصاحبهها
بروای آنچه گفته شد ،با رمزگذاری و شناخت محتواهدا و ماولدههای زیربندایی ،متدیر تحلید
محتوای گفتوگوها و مصاح ههای زنان رزمندب هموار و تحلی ان،اح میشود در آغاز ،دادبها
براساس متغیرها و هدپهای وشوها از متن مصاح هها اسدتخرا شددب و سدپ  ،رمزگدذاری
شدند تا وای تحلی قرار گیرند هر دسته از رمزهدا زیدر یدک مو دوع قدرار گرفدت کده درواقدع
فر یههای فریی وشوها هتتند
 .9استخراج دادهها
در این وشوها از دو دسته دادب استفادب کردبایس نختت ،دادبهایی بهشک رسمی و مشدخص
در تحلی از آنها بهرب بردیس و دیگری ،دادبهایی که در جریدان مصداح ههدا بدهدسدت آمدندد
بهدلی شک مصاح ه ،یعنی مصاح نیمهساختاریافته ،امکان تحلی از راب استارا محدود بدود؛
زیرا این زنان ،واسخ هر ورسشدی را آنگونده کده دوسدت داشدتند مدیدادندد گداهی در جریدان
گفتوگو واسخ ورساهای بعدی را هس میدادند ،یا ایال واسخی به ورسا نمیدادند و بحدث
را به جای دیگری میبردندد؛ بندابراین ،دسدتهبنددی واسدخهدا برواید ورسداهدا دشدوار بدود؛
بههمینس ب ،گرایا این وشوها بهسوی تحلی محتوای کیفی و اسدتن اطی اسدت همچندین،
همراب با آوردن دادبهایی که از مصاح هها بهدست آمدب و زیر ینوان «مو وع» قرار مدیگیرندد،
تحلی هس میشوند
 .9-1دادههای رسمی و مشخص

زنان مصاح هشوندب در هنگاح جنگ در سنین جوانی (16تا  25سال) بودند و همه با معیارهدای
نهادهددای رسددمی ،رزمندددب بهشددمار میآینددد خاسددتگاب ایددن زنددان در اواید جنددگ بیشددتر از
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خانوادبهای سنتی بود آنان اینک دوران میانتالی خود را میگذرانندد تحصدیالت ودن نفدر از
آنان ،کارشناسی و باالی کارشناسی و یک نفر هس دورۀ ابتدایی بودب است

موضوع :حضور زنان در خطوط اول :عبور از تابوها( )20و بازاندیشی در نقشهای اجتمااعی :مو دوع

باال میتواند یکی از فر یه های ما در ودشوها باشدد کده متغیدر متدتا آن ،حضدور زندان در
خطو اول جنگ و متغیر وابتته ،بازاندیشی در نااهای اجتمایی است رمزهای مدوردنظر را
نیز براساس مو وع و از طریو تحلی کیفی بهدست آوردبایس که در ادامه به آن اشارب کردبایس

رمز :بحران ،اضاطرار و عقا نشاینی گفتماان مردسااالر( :)21در ایدن بخدا ،رمدز مدا دو کلمد

«ا دطرار» و «مردسداالری» اسدت کده در البدهالی سدخنان مصاح هشدوندگان بده شددک های
()22

مختلع خودنمایی میکرد این رمز ،زیر مو وع حضور زنان در خطو اول قرار میگیدرد

مصاح هشوندگان ،کلم ا طرار یا مردسداالری را بدهطور متدتایس بدهکدار ن ردباندد؛ ازایدنرو،
ترجیح دادیس رمز بهشک یک مضمون و یک جملهوارب درآید که نهتنها هر دو مفهوح موردنظر را
در خود جای دهد ،بلکه اشاربای هس به شیوۀ استدالل ما داشته باشد
در هم جوامع ،تابوها هنگاح بحران و در حالت ا طرار میتوانند شکتته شوند و فریتی
برای بازاندیشی فراهس شود حضور زنان در ج هههای جنگ ،تابویی بود کده بدهدلید غدافلگیر
شدن نیروهای ایرانی بر اثر یورش یکبارۀ نیروهای یراقی و هر ومدر در نیروهدای مااومدت
ایرانی شکتته شد درواقع ،بحران یورش دشمن به خاو کشور که بدا آشدوبهدای وتدااناالبی
همراب بود ،در نیروهای نظامی نویی سردرگمی ای،اد کردب بود و نیاز به نیروهای بیشتر ،زندان را
هس به میدانهای جنگ کشاند؛ بهبیان روشنتر ،در مابهای نختت جنگ ایران و یراق ،بهویدشب
در خوزستان ،با محایرۀ خرمشهر و آبادان و بهدلی ا طرار ،مفهوح جنتیت معندای خدود را از
دست دادب بود همین مو وع ،فضایی را برای بازاندیشی زنانی که بیشتر از خانوادبهدای سدنتی
بودند ،فراهس کرد یکی از زنان در مصاح خود ،دربارۀ آشفتگی نیروهای ایراندی در ایدن دورب
میگفت که اول جنگ ،هنوز یملیات اسس نداشت« :بچهها خصویدی مدیرفتندد اول جندگ
هرکی آشنا بود ،میگفتیس بیا برویس ،نهاد خایی ن دود؛ سدازماندهی ن دود؛ ناهمداهنگی بدود و
هرک خودش راب میافتاد میرفت برگهمرگه ن دود» یکدی دیگدر از زندان رزمنددب مدیگویدد:
«دوران سختی بود با امکانات کس مااب دشمن ایتتادن جگر شیر میخواد؛ مخصویدا بدرای
ما در آن سنین؛ اما خرمشهر شهرمان بود ،کشورمان بود» با توجه به ایدن نیداز ،متدیر حضدور
زنان در ج ههها هموار شدد مصاح هشدوندۀ دیگدری مدیگفدت« :منداطو جنگدی و ج هده تدا
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خانههای مردح آمدب بود ،و کتانیکه از خانه بیرون میرفتند ،نمیدانتتند که آیا برمدیگردندد
یا نه؟» بهاینترتیب باید گفت که ورود زندان بده یریدههدای ن درد را هدس در همدین چدارچوب
میتوان ارزیابی کرد؛ یعنی هر ومر و ا طرار
باوجود هر ومر حاکس بر فضای جنگ و نیاز بتیار بده نیدروی زندان ،مردسداالری نیدز
وجود داشت؛ بهاینمعنا که جدال میان نیداز شددید بده نیدروی زندان در ج هدههدا ازیدکسدو و
تعصبهای مردساالر ازسویدیگر ،در جریان بود در همان زمان ،زمزمدههدایی بدرای اخدرا
زنان از خطو مادح شنیدب میشد برای نمونه یکی از زنان مصاح هشوندب میگوید« :بتدیاری
از آقایان با حضور زنان در ج هه مخالع بودند؛ درحالیکه اماح در همدان زمدان خدانس دبداغ را
فرماندب سپاب کرد اینها هیچکداح راب اماح را ادامه نمیدهند» زن رزمندۀ دیگری میگفت« :در
اول با حضور زنان مخالع بودند؛ اما ما میدان را خالی نکردیس» رزمنددبای کده در خرمشدهر
جنگیدب بود ،نیز میگفت« :اول جنگ آقایون مخالع حضور زنان در ج هه بودند ،امدا فرمانددب
ما (جهانآرا) موافو بود»
از گفتههای زنان مصاح هشوندب مشخص بود که این فضای مردساالر بر خدانوادبهدا و جامعده
نیز حاکس بود یکی از زنان موردمصاح ه میگفت« :اواید  ،خیلدی مدردح تع،دب مدیکردندد تدوی
فامی وشت سر میگفتن ،چرا یک دختر باید به ج هه برود مدادرح مثد کدوب جلدوی ایدن حدرپهدا
()23

ایتتاد یکدفعه خودح این را از مادرح ورسیدح

او گفت ،میترسس جلوی تدو را بگیدرح ،در آن دنیدا

نتوانس جواب بدهس تو باید وویا باشی» این سخنان ،افزونبر نشان دادن فضای مردسداالر حداکس بدر
خانوادبها ،نشاندهندۀ ناد نااهدای سدنتی زندان ،بدهویدشب در خدانوادبهدای سدنتی اسدت بدهبیان
روشنتر ،نویی جدال میان ارزشهای سنتی و ا طرار در خانوادبها وجود داشت
سران،اح ،گفتمان مردساالری ناچار به یابنشینی موقتی شد زنان موفدو شددند تواندایی
خود را در هم کارهایی که به آنها واگذار شدب بود ،نشان دهند درواقع ،زنان در ج ههها همان
کارهای مردان را ان،اح میدادند
در این،ا مروری بر وظایع این زنان در ج ههها از زبان زنان رزمندۀ مصداح هشدوندب سدودمند
است زن رزمندۀ خرمشهری میگفت« :در گروب ،ما  22زن بودیس و نیروهای آزاد هس بودند که بدرای
دفاع آمدب بودند» حرپهای این زن نشان میدهد که آنها حتی در مواقع لدزوح بدهطدور متدتایس در
مااب یراقیها میایتتادند و میجنگیدند او میگفت ،تا چهار ماب خانوادباش از زندب بدودن او خ در
نداشتند یکی دیگر از زنان از وتتهای نگه انی ش انه میگفت« :یکبار شدهید همدت را بدهخداطر
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اینکه اسس شب را نمیدانتت ،خلع سالح کردب بودیس» او از همکاری خود و هسرزمانا بدا شدهید
چمران هس ماجراهای زیادی میگفت یکی دیگر از مصاح هشوندگان از جایگابهای مددیریتی خدود
در سالهای خدمتا سخن میگفت او دو سال مدیر یک بیمارستان در مناطو جنگی بدود آنگونده
که خودش میگوید« :در مدت مدیریتس هیچ شدهید یدا م،روحدی ناشدناخته و گمنداح نماندد و ایدن
زمانی بود که کردستان و ع خایی داشت و از سایت  4بعدازظهر بهبعد ،بهخاطر متدائ امنیتدی،
امکان انتاال م،روحین وجود نداشت» تحصیالت این زن در حد ابتدایی بود یکی از زنان رزمنددب
میگفت« :من در سوریه با یک خانس که در ج هه رانندۀ آم والن بدود ،آشدنا شددح چدادرش را کده
تماما ترکا بود ،برای حضرت زهرا آوردب بود با همراهانا میرفتند توی یملیدات بدا آم دوالن تدا
وسط ج هه و م،روحان را میآوردند»
فعالیتهای اطالیاتی زنان در ج هههای غرب کشور ،یکی دیگر از نااهدایی بدود کده زندان
ایرانی در جنگ هشتسال یراق با ایران بهیهدب داشتند در غرب کشور ،آنگونده کده ایدن رزمنددگان
میگفتند ،نیروهای اطالیاتیدامنیتدی یراقدی ،بدرای اختالپافکندی میدان شدیعه و سدنی و تضدعیع
نیروهای دفایی در داخ ایران ،تالشی آشدکار و ویگیدر داشدتند نموندههای فراواندی از فعالیتهدای
ت لیغی و اطالیاتی زنان رزمندۀ ایرانی برای م ارزب با این تالشهدا ،در کردسدتان ث دت و د ط شددب
است یکی از زنان رزمندب در این مصاح هها میگفت« :مدن متدئول دختدران دبیرسدتانی بدودح و در
دبیرستان کار میکردح آنها (دختران دبیرستانی) از کارهای گروهکها به ما اطالیات میدادند و مدا
ناا دیگرمان این بود که این اطالیات را به سپاب میدادیس و نفوذ افراد را در سپاب خنثی میکردیس»
بهاینترتیب ،در شرایط بحران و ا طرار ،جامعه درحال جدال با تابوهای گوناگونی بود که ال تده
یکی از آنها همین حضور زنان در یریههای جنگی بود نتی ،ایدن جددال ،یادبنشدینی گفتمدان
مردساالری ،ال ته بهطور موقت بود؛ زیرا بهمحض اینکه نیروهای ایرانی توانتدتند بدر او داع متدلط
شوند ،مااومتهای بتیاری در برابر حضور زنان در ج هه شک گرفت یکی دیگر از زنان میگفدت:
«و از اینکه مدتی از جنگ گذشت ،ما اجازب نداشتیس به خط مادح برویس؛ حتی امدادگران زندی کده
اسیر شدند ،نمیدانتتند که قدح به خط مادح گذاشتهاند به رگ غیرتشان برمیخورد کده مدا بده خدط
مادح برویس؛ اما تا وایان جنگ ،زنان همچنان در قالب رانندب ،امدادگر ،وزشدک و مانندد آن در ج هده
حضور داشتند» همین رزمندب میگوید« :من در م،موی امدادگران میدیدح کده  90دریدد خدانس
بودند و یک درید هس به این ناا ورداخته نشدب است»
خاطربهای زنان رزمندۀ دیگر هس حاکی از این جنگوگریزهای میان زندان رزمنددب بدرای
169

الهه کوالیی و همکار /تجربۀ ز یستۀ زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی در نقشهای سنتی سیاسی و اجتماعی آنان

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 145 -180

باقی ماندن در خطو اول جنگ با تابوهای مردانه است؛ برای نمونده ،زهدرا حتدینی در کتداب
خاطراتا با ینوان «دا» مینویتد« :از روز هشتس ،نهس مهر که تانکهای یراق تا فلک رابآهدن
جلو آمدب بودند ،مردها بهفکر افتادند در خالل تخلی خانوادبها ،دخترهدا (دخترهدای رزمنددب)
هس از شهر خار شوند شیخ شریع قنواتی تنها کتی بود که ایتااد داشدت ،وجدود خواهرهدا
رورت دارد و آنها سهس یمدبای در ان،اح کارها دارندد امدا ود از مددتی او هدس بدا رفدتن
دخترها موافات کرد » در ادامه خانس حتینی به شیخ شریع قندواتی مدیگویدد« :مدا این،دا
با متئولیت

میمونیس تا روزی که بدونیس میتونیس کاری از ویا ب ریس شیخ شریع گفت ،و

خودتون میمونید» (حتینی 397 :1387 ،تا  )402بهاینترتیدب بدا وادرمیدانی ایدن روحدانی
سران،اح موافات شد که زنان در منطاه بمانند
حتینی در جای دیگری از کتابا ،خاطرۀ رفتن به آبادان و از ساو خرمشدهر و دیددار
با محمد جهانآرا و مخالفت او با رفتن زنان به منطا یملیاتی را مطرح میکند و ویددب او کده:
«اگر به نیروی شما نیاز بود ،برایتان امریه یادر میکندیس و خ رتدان مدیکندیس»؛ ایدن درحدالی
است که شهید جهانآرا در محایرۀ خرمشهر و نیداز بده نیدروی زندان در گدروب خدود از  22زن
استفادب کردب بود «هرکتی چیزی میگفت؛ یکدفعه واسدار دیگری که توی ماشین نشتته بدود
و ناراحت بهنظر میرسید ،رو به ما کرد و نگداب تنددی بده مدا اندداخت یصد انیت از نگداها
میبارید؛ طوری که من ترسیدح و یاب رفتس

وقتی مطمئن شدیس که رفتهاند و دیگر از تدوی

آینه ما را نمیبینند ،یابگرد کدردیس و درحدالیکده مدیخندیددیس ،بدهطدرپ اسدکله دو یددیس
نمیدانس کداحیک از دخترها گفت :جهانآرا و واسدارها خودشون تو منطاهاند به مدا مدیگویندد
نیایید انگار منطاه فاط برای ما جا ندارد» (حتینی 581 :1387 ،تا )583
موضوع :بازاندیشی و تغییر مطالبات زنان رزمنده در جامعه پساجنگی ایران :ویشتر دربدارۀ مشدارکت
متتایس زنان در ج ههها بحث کردیس این مشارکت در جامع وتاجنگی ایران ،راب را بدرای ورود
زنان به حوزۀ یمومی باز کرد نهادهای مهمی مانند دانشگاب و اداربها برای بهکارگیری این زندان
آغوش گشودند و زنان رزمندب را در خود وذیرفتند ورود به این یری یمومی ،روند بازاندیشدی
این زنان را سریت بخشید خواستههای زنان تغییر کردب بود وقتی فرماندب سپاب بتواندد یدک زن
()24

باشد ،بیتردید زن دیگری هس میتواند سمتهایی مانند وزارت را دراختیار بگیدرد

در ایدن

بخا ،این تغییر خواسته را بررسی کردبایس درواقع ،این مو وع فر ی فریی دیگری است کده
با فرو شک گیری روند بازاندیشی در زنان رزمنددب دن دال مدیشدود و بدهمنظور تحلید بهتدر
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دادبها ،آنها را در قالب سه رمز ساماندهی کردبایس
رمز :تحصایالت و اشاتغال :در جوامدع مردسداالر ،زن مطلدوب ،زندی خاندهدار اسدت و وظیفد
نانآوری و مدیریت منزل نیز در حیطد اختیدار مدردان اسدت حدو مدرد در مددیریت خدانوادب بایدد
مورداحتراح قرار گیرد و ایضای خانوادب بایدد سرورسدتی وی را بپذیرندد درواقدع ،مدردان ،زندان را در
حوزۀ یمومی و خصویی در کنترل دارند؛ بههمیندلی  ،اشدتغال زندان در خدار از خانده ،یکدی از
تابوهای مردسداالری و واید ایدلی بدرای ورود زندان بده حدوزۀ یمدومی اسدت افدزونبدر اشدتغال،
تحصیالت ،یام مهس دیگری برای رهایی زنان بهشمار میآید یونتدکو در نشتدت سدال  1995بدا
ینوان «تحصیالت زنان ،راهی بهسوی توانایی» ،دسدتاوردهای زندان در حدوزۀ تحصدیالت را شدام
مواردی مانند :گتترش خودباوری و ایتمادبهنف  ،بهدست آوردن دانا بیشتر دربارۀ رفتدار بداروری،
توانایی تصمیسگیری و چانهزنی ،افزایا مهارت برای بهدست آوردن درآمد ،آگاهی از حادوق مددنی
و مشارکت مبثر میداند تحصیالت یالی زنان در حوزبهای فردی بهشدت با میدزان مشدارکت آنهدا
در فرایند تصمیسگیری در خانوادب ارت ا دارد کارشناسان «دفتدر برنامدهریدزی و مطالعدات فرهنگدی
وزارت یلوح ،تحایاات ،و فناوری» نیز تاا ای گتتردۀ زندان بدرای ورود بده دانشدگاب را نشدان رشدد
آگاهی و شناخت یمیو آنها از تواناییها و ظرفیتهای اجتماییشان و یزح جدی آنها برای تعیدین
سرنوشت خود میدانند (سفیری)104 :1386 ،؛ بنابراین ،ویافرو ما در این بخا ایدن اسدت کده
تحصیالت و اشتغال زنان در جوامع مردساالر دو ماولهای هتتند کده مدیتوانندد بدهطدور متدتایس و
غیرمتتایس بر توانمندی زنان و تغییرهای هن،اری ،تأثیرهای زیدادی داشدته باشدند درواقدع ،ایدن دو
()25

ینصر ،وایههای ایلی ورود زنان به یریههای اجتماییداقتصادی بهشمار میآیند

()26

امتیازهایی که به زنان رزمندب برای ورود به دانشگاب یا اشتغال دادب شدد  ،یامد مهمدی
برای ورود زنان به این دو حوزب بود ون نفر از زنان رزمندۀ موردمصداح ه ،مددارو دانشدگاهی
داشتند( )27و تنها مدرو تحصیلی یکی از آنان زیر دیپلس بود آنان تحصیالتشان را و از جنگ

ادامه دادند و شاغ شدند حتی خانمی که تحصیالت ابتدایی داشت نیز و از جندگ شداغ
()28

شدب است

به هیچیک از این زنان بهس ب موقعیت رزمندگیشدان در زمدان حضورشدان در

ج هه یا زمان حال ،حاوقی تعلو نگرفته است؛ زیرا داوطل انه به ج هه رفته بودند برخی از ایدن
زنان ،افزونبر اینکه خود رزمندب بودباند ،همتر شهید یا جان از هس هتتند زنان رزمندب در هر
دو یام تحصیالت و اشتغال دست باال را دارند و ازآن،اکده تحصدیالت و اشدتغال ،دو یامد
مهس در توانمندسازی زنان است ،میتدوان گفدت کده از تدوان تصدمیسگیدری دربدارۀ متدائ و
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مشکالت خود و اطرافیانشان برخوردارند درواقع ،ایتمادبدهنفتدی کده آندان از حضورشدان در
ج هه بهدست آوردب بودند ،بههمراب امتیازهایی که و از جنگ به آنها تعلو گرفدت ،ورود آندان
را به یری دانشگاب و اشتغال ،آسان کرد و اشتغال و تحصیالت نیز یاملی برای افزایا تواندایی
آنان در حوزبهای گوناگون زندگیشان بود هم آنان در واسخ به این ورسا که« :آیا مدیتوانیدد
هر زمان که مشکلی ویا آید ،با آن ماابله کنید؟» با قدرت ،واسدخ مث دت دادب و گفتدهاندد کده
همانگونه که تابهحال ماابله کردباند ،باز هس میتوانند بهتنهایی از و مشکالت خدود برآیندد
تنها در یک مورد بود که یکی از زنان ،سن و ناتوانی بددنی را دلید کمدک خواسدتن از دیگدران
دانتته است در واسخ به ورسا دیگر یعنی اینکه« :دوست داریدد در یدک گدروب کده یضدو آن
هتتید و هم امور مربو به آن را میشناسید ،چه ناشی داشته باشید؟» ون نفر گفتندد ،مایلندد
یضوی فعال برای گروب باشند و یکی از آنان گفت که مای است ره ر گروب باشد
رمز :خواستههای جدید (مطالبات سیاسیااجتماعی) :زنان موردمصداح ه بدا افدزایا منزلدت و
ایت ار اجتمایی خود ،دیگر به مدیریت سیاسیداجتمایی در ردبهای میانی را ی نیتتند آنها
خواستههای جدیدی دارند یکی از این زنان میگفت« :در جریان وزیر شدن زندان ،مدن زندگ
زدح به متئولین و گفتس اگر کمکهای زنان در ج هه و حمایت وشدت ج هد آنهدا ن دود ،شدما
نمیتوانتتید جلو بروید اون موقع که زنان کار در ج هه و وشت ج هه را میگرفتند ،حراح ن دود؛
حاال چطورب که فتوای حراحبودن وزارت زنان را میدهید اماح ،خانس دباغ را فرماندب سپاب کرد»
یکی دیگر از زنان رزمندب برای مشروییت این مطال ه ،ساباهای از دوران جنگ را مطرح کدردب و
میگفت« :از طرپ دفتدر امداح مدا رفتدیس شدمال بچدههدای مدرسده از مدن خواسدتند معداون
آموزشوورورش بشوح نمایندۀ اماح ق ول کرد؛ اما مدیرک آمدوزشوودرورش نپدذیرفت» یکدی
دیگر از زنان گفت« :حو من و امثال من ادا نشد چرا امروزب من باید معیشدتبگیر باشدس مدن
هسدورب و هسردیع آقای و آقای بودح (که وتتهای بتیار بداالی کشدوری دارندد) در آن
موقع هس حو من ادا نشد ،اگر من زن ن ودح ،االن موقعیتی مانند آنها داشتس»
افزونبر خواستههای مادی ،آنان خواستههای معنویای هس دارند؛ خواستههایی که آنان را در رت د
قهرمان ملی قرار دهد یکی از مصاح هشوندگان میگوید« :ما میخواهیس مبستههایی شک بگیرد که
خاطرات ما را ث ت کند و به نت آیندب منتا کند میخواهیس بدانند که ما زنان ،چطور خداو مملکدت
را حفظ کردیس» سه تن از آنان خواستار ساختن فیلسها و کدارتونهدایی بدا محوریدت زندان رزمنددب در
جنگ ایران و یراق بودند حتی یکی از آنان میگفت که میخواسته نزد ودوران درخشدندب بدرود و طدرح
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فیلمی از قهرمانیهای زنان رزمندب را بده او ویشدنهاد کندد یکدی دیگدر از زندان رزمنددب مدیگفدت کده
یداوسیما میتواند بهجای کارتونهای خارجی ،مانند کارتون فلوران نایتینگ  ،از ناا زنان خودمان
در جنگ بگوید و کارتون بتازد او در ادامه میگوید :نشان دادن ناا زنان در جنگ بایث میشده کده
نت بعدی ما ،بهخصوص دختران ،بتوانند بفهمند که چه کارهایی میتوانند بکنند ما هدزاران فلدوران
نایتینگ داشتیس؛ مث خانس دکتر که همهاش در جنگ بودندد و خددمت مدیکردندد» نداح فلدوران
نایتینگ در یح تهای دو تن از رزمندگان ،در غیاب دیگری تکرار شد این نشدان مدیدهدد کده آندان
خود را با قهرمانان ملی یا جهانی ماایته میکنند
رمز  :تبعیض :زنان رزمندب بر این نظرندد کده مشدارکتی برابدر بدا رزمنددگان مدرد در جندگ
داشتهاند؛ بههمیندلی  ،خواستار رفتاری برابر با آندان هتدتند همد آنهدا نهادهدای رسدمی را
بهس ب آنچه ت عیض میان زن و مرد میدانتتند ،ماصر میدانند و جایگاب خود را بتیار باالتر از
آن چیزی میدانند کده در حدال حا در دارندد درو ندابرابری در تاتدیس امتیازهدای سیاسدی و
اجتمایی ،خود نشانهای از بازاندیشی در ناا هدای اجتمدایی ایدن زندان اسدت و ایدن یعندی،
ذهنیت برابری ،که ن ود آن میتواند آنان را خشمگین کند
یکی از زنان رزمندۀ موردمصاح ه میگوید« :چرا خانسهای رزمندب حتی جدایی ندارندد کده از
آنها حمایت بشود برای آقایان رزمندۀ گردان ساز امکاناتی فدراهس شددب تدا در حتدینی سداز جمدع
شوند و یک مرت ه ما هس همراب آنان رفتیس کردستان و ساز؛ خیلی خوب بود یداد خداطرات گذشدته و
دوستانمان به ما ح خوبی میداد چرا در مورد خانسها این کارها نشددب اسدت» رزمنددۀ دیگدری
میگفت« :گردهمایی ساالنه برای امدادگران و ایثارگران بهوجود بیاید مث مبسته یا ستاد آزادگدان
که خودشان وول میگذارند بزرگداشت و مراسس مختلع برگزار میکنند ما حکومتمدان فادط بودجده
اختصاص میدهد ،اما وولهدا تدوی متدیرهای تودرتدوی اداری بده هددپ نمدیرسده حتدی سدتاد
رزمندگان مخصوص خواهران نداریس و اگر هس داشته باشیس ،معموال به آن اندگ سیاسدی مدیزنندد»
یکی دیگر از مصاح هشوندگان میگفت« :برای طرح رحدیس یدفوی کده رزمنددگانی کده ودن سدال
خدمت کردب بودند بازنشتته میشدند ،مدن بدهخداطر اینکده زن بدودح و سرورسدت خدانوادب ن دودح،
نتوانتتس از طرح استفادب کنس» بیشتر نادهای این زندان (بدا اینکده بدهنظدر مدیرسدید بیشدتر ناددها
اجتمایی باشند) ،بخاهای سیاسی را هدپ قرار دادب است؛ برای نمونه ،ناد رزمندگان بده فتداد در
دستگابهای اداری ،بهطور متتایس ساختارهای سیاسی را هدپ قرار میدهد آنان گفتهاند که متدائ
سیاسی موجب آزار آنها میشود ،اما اخ ار سیاسی را دن ال میکنند
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نتیجهگیری
دادبهای گردآوریشدب از مصاح ه با چند تن از زنان رزمندب ،همراب بدا دادبهدای کتابخاندهای ،دسدتمای
تحلی نویتندگان این نوشتار شد دادبهای وشوها در قالب دو مو وع تاتیسبندی شددند و رمزهدای
زیرشان برای تأیید فر یه بهکار رفتند همانگونه که استدالل شد ،حضور زندان در ج هدههدای جندگ،
یاملی برای بازاندیشی آنان در نااهای سنتیشان بود این بازاندیشی ،ویامدهایی مانند تغییر مطال دات
داشت که از آن هس سخن گفته شد این مطال ات در بخاهای سیاسی بتدیار چشدمگیر بدود در ایدن
بخا ،زنان رزمندب گفتند که چگونه با بهربگیری از یدک فریدت تداریخی توانتدتند در جندگ ،یعندی
مردانهترین حوزۀ فرهنگ و گفتمان مردساالری ،مشارکت گتتردبای داشته باشند و هدسودای رزمنددگان
مرد ،در ج ههها از کشور دفاع کنندد درواقدع ،ا دطرار ،بحدران ،و آشدفتگیهدای ایدران وتدااناالب و
غافلگیری نیروهای نظامی ،زمینه را برای مشارکت زنان در جنگ فراهس کدرد ایدن بخدا از ودشوها و
تحلی محتوا که بروای مفهوح ا طرار ان،اح شد ،نشان داد که ایدن زندان بدا اسدتفادب از همدین ا دطرار
توانتتند گفتمان مردساالر را هرچند بهطور موقت ،در مورد حضور زنان در ج ههها یاب برانند توانایی
آنان برای مشارکت متتایس در ج هههدا ،سد ب بازاندیشدی در ناداهدای جنتدیتیشدان شدد؛ بدهبیان
روشنتر ،سرمای اجتمایی حضور موفاشان در جنگ و بازاندیشی حای از آن ،راب را برای ورودشان به
حوزۀ یمومی در جامع ایران وتاجنگ هموار کرد این بخا با تکیه بر سه رمز تحصدیالت و اشدتغال،
مطال ات جدید ،و ت عیض در چارچوب مو وع بازاندیشی و تغییر مطال ات بررسی شد
میتوان گفت که تحصیالت و اشتغال بر ایت ار زنان افزود آنان مطال ات جدیددی مانندد
مدیریت در بخا های باالیی قدرت سیاسی را برای خود و جامع زنان یدورتبنددی کردندد
دستکس در یح تهای دو تن از این زنان ،واژۀ وزارت برای زنان تکرار شدد همچندین ،آندان
خواستار رفع ت عیض میان زن و مرد در نهادهای دولتدی و حدوزۀ سیاسدت شددند ایتدراو بده
ت عیض میان زن و مرد و مطال برابری ،نشاندهندۀ آگاهی جدید ناشی از بازاندیشی ایدن زندان
است این زنان حتی خواستار برابری در ایت ار و موقعیتهای سیاسی ،تاریخی ،و معنوی زندان
هتتند؛ برای نمونه ،سده تدن از آندان ،خواسدتار سداختن فدیلسهدای سدینمایی و تلویزیدونی بدا
محوریت زنان رزمندب بودند و دو تن از آنان نیز خود را با فلوران نایتینگ

ماایته میکردند 
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یادداشتها

 1حوزۀ یمومی ،دربردارندۀ حوزۀ سیاست و اقتصاد است
 2رزمندب براساس تعریع قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (مصوب جلتد مدورخ 1386/4/3
کمیتیون اجتمایی م،ل شورای اسالمی) ،کتی است که در راب تکوین ،دفداع ،و حفدظ ارزشهدا و
کیان جمهوری اسالمی ایران ،استاالل و تمامیت ار ی کشور ،ماابله با تهدیدها و ت،اوزهای دشدمن
و یوام داناالب و اشرار با تأیید مراجع ذییالح بهطور فعال حضور یافته باشد
 3ارت ا جامع سنتی ایران با غرب ،نختتین جرقههای بازاندشدی را در ذهنیدت جامعده و همچندین،
زنان ای،اد کرد
 4این مشارکت به شک های متتایس و غیرمتتایس بودب است حضور زنان در بخاهدای تددارکات و
حمایت معنوی از رزمندگان ،تنها بخشی از این حضور است؛ برای نمونه ،در جامع وتاجنگی ،زندان
در ناا همترا ن شهیدان یا جان ازان ،مددیریت خدانوادب را در دسدت گرفتندد و رفدتوآمدهایشدان بده
فضاهای یمومی ،بتیار گتتردب شد همین رفتوآمد به فضاهای یمومی ،راب دیگری برای بازاندیشدی
این زنان شد که ال ته بحثی گتتردب و جداگانه است و در این نوشتار نمیگن،د
 5باید یادآوری کنیس که ودیدۀ اناالب که در جامع ایران بهتازگی رخ دادب بدود ،خدود در تشدکی ایدن
آگاهی ناا مهمی داشت ازآن،اکه تمرکز ما بر ودیدۀ جندگ اسدت ،م،دالی بدرای بحدث دربدارۀ آن
نداریس و آن را به نوشتار دیگری محول میکنیس
 6باید به این فهرست ،ناا زنان در وشت ج ههها را هس افزود همتران ایثارگران و همتدران شدهدا و
جان ازان ،سختیهای بتیاری را در مدیریت خانوادب متحم شدند و برای گذران امور بده یریدههدای
یمومی وارد شدند که این بحث بتیار گتتردب است؛ اما در این مااله ،بدر نادا زندان رزمنددب تأ کیدد
میشود؛ یعنی زنانی که بهطور متتایس با ج ههها در ارت ا بودباند
 7خود این مو وع نیز دالی متفاوتی داشت بتدیاری میگفتندد ،بارهدا بده آنهدا بدرای ث دت خاطربهدا یدا
مصاح ه مراجعه شدب است ،اما آنها احتاس میکنند که این فعالیتها ،فایدبای برای آنان نداشته است
 8گفتمان ،در این نوشتار بهمعندای هن،ارهدا و ارزشهدا ،جریدان و راب و روش ،گفدتوگو و مکالمده،
یم  ،و قانون بهکار بردب میشود؛ یعنی منظومهای که شیوۀ زندگی ،نااها ،و رفتارهای اجتمایی را در
حوزبای خاص تعیین میکند؛ برای نمونه ،گفتمان مردساالر ،شیوۀ زندگی در جامعدههدای مردسداالر،
نااها ،و رفتارهای اجتمایی را مشخص میکند
 9تنها پس از در جنگ جهانی بود که ناتوانی زنان د ،حوزۀ جنگ بهچالش کشیوه شو .د،
ادامه به این مسئله میپردازیم.
 10گاهی بازتابندگی هس ترجمه میشود
 11از ده  ،1980مفهوح یصر ارت اطات برای گتتردگی ارت اطات به مفهوح امروزی رای شد ویا از
آن ،سخن از امپراتوری چند رسان محدود مانند رویتر ،آسوشیتدورس ،و یونایتددورس بدود گتدتردگی
ارت اطات از این دهه و هسزمانی آن با وایان جنگ نیز میتواند یاملی برای این بازاندیشی بهشمار آید
 .12به هویتی اشارب دارد که در آن ،محورهای ویچیدب و وویا از نشاد ،ط اه ،و جنتیت با یکدیگر تعامد
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دارند و هویتی چندبعدی را شک میدهند
 13آمار از سایت معاونت امور زنان و خانوادۀ نهاد ریاستجمهوری و همچنین ،از سایت نوید شاهد
(بنیاد شهید)گرفته شدب است دردسترس در:

https://women.gov.ir/fa/news/11099

 14استاد تاریخ ایران دانشگاب نورثایتترن ایلینوی آمریکا
 15مت،دی در مرکز شهر خرمشهر که در جریان مااومت 36روزۀ خرمشهر قرارگاب نیروهای مردمدی
بود
 16در میان زنان موردمصاح ه ،رزمندگانی از شهرهای غیرمرزی مانند ایفهان نیز دیدب میشوند
 17باوجود اینکه خانس دباغ بهقولی در ج هه بهطور متتایس حضور نداشتند ،اما تدأثیر ایشدان در سدازماندهی
سپاب همدان ،در دورۀ جنگ بهحدی زیاد است که نمیتوان وجود ایشان و تعلیس نظدامی افدراد را کده در نتی،د
یملیات درون ج ههها تأثیر داشته ،نادیدب گرفت بتیاری از فرماندهان ردبباالی نظامی (مدردان) بددون آنکده
بهطور متتایس در ج هه حضور داشته باشند ،این نیروها را هدایت میکردند
 18در مصاح سازمانیافته ،ورساها از ویا طرحریزی شدباند و شیوۀ کار بیشتر ش یه ورسدانامده
است؛ یعنی مصاح هکنندب ورساهایی میورسدد و واسدخنامده را برم ندای واسدخهای مصاح هشدوندب
یالمت میزند
 .19بااینحال ،در بتیاری از موارد ،متائلی جز اهداپ مصاح ه نیز مطرح میشد
 .20قانون و متائ ممنویه که شکتدتن آنهدا همدراب بدا احتداس شدرح و گنداب باشدد مثد تابوهدای
اجتمایی ،مذه ی ،اخالقی ،قانونی؛ برای نمونه در جایی مصرپ الک تابوست ،در جایی ووشا زنان
و در جایی حضور زنان در یریههای یمومی
 .21رمز ما در این بخا ،بهجای کلمه ،یک مضمون است که در باال آوردب شدب است
 22در تحلی محتوا ،رمزها زیر مو وع قرار میگیرند و دالیلی برای اث ات مو وع هتتند
 23این جمله را میتوان اینگونه تکمی کرد :یکدفعه خودح از مادرح این را ورسیدح کده چدرا بده مدن
اجازب حضور در ج هه را داد؟ همدان یدح تهدای زن رزمنددب آوردب شددب اسدت سدعی شددب کده از
جملههای خود این زنان در متن استفادب شود
 24زنان مصاح هشوندب به کلم وزارت اشارب کردباند
بیکاری نیتت ،بلکه کاری است بتیار ورزحمت و مدرارت و
خانهداری بهمعنای 
 .25روشن است که 
سختیهایا ،هرگز شغ بهشمار نیامدب و حاوق و مزایایی به

خانهداری با هم
ش انهروزی؛ بااینحال ،
آن تعلو نگرفته است
 26تحصیالت بهینوان یک متغیر کنترل در مورد یکی از زنانی که تحصیالت ابتدایی داشت ،بدهطدور
تلویحی بهکار بردب شدب است بهاینیورت که باوجود تحصیالت کس توانتته است راب ورود به یرید
یمومی را بیابد او برایمان از سالهایی گفت که بهینوان سروی مدرسده متافرکشدی مدیکدرد یدا در
حراست بیمارستان مشغول بهکار بود او حتی ادیا میکرد که اگر تحصی کردب بود و اگر زن ن ود ،بایدد
درجهای مانند و میداشت
 27درواقع ،میتوان تحصیالت را متغیر واسطه نیز دانتت
 28ال ته این زن در سالهای جنگ در ج هه بهینوان رئی بیمارسدتانی در کردسدتان دو سدال بده کدار
مشغول بود ،اما او هس تنها بهینوان رزمندۀ داوطلب این وظیفه را بهیهدب داشت؛ بنابراین ،میتوان گفت
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Extended Abstract
Introduction
The present study seeks to examine the relationship between "reconciliation and
political reconciliation" and " development and national development" in Iran.
In this article, he first deals with development as a national and all-encompassing
ideal in the world. It then goes on to outline theories and views that claim that
development will be achieved in a context of peace and a world free of violence
and war.
In the framework of theoretical and approach considerations of this work;
Communities, including society, social forces, elites and the political system in
Iran, in order to achieve development, have to reduce the amount of internal and
external conflicts and conflicts and their efforts in a conciliatory and peaceful
context to achieve development. And aggregate progress.
The article then deals with the pathology of the issue of political reconciliation,
and proposes 5 key propositions that address the concrete and strategic
requirements for achieving political reconciliation and development. The most
important innovation of this article is focused on the production, aggregation and
representation of theoretical, practical and applied literature on the need for
reconciliation and political reconciliation in Iran, which has seriously endangered
national development.
Methodology
This research has been done in the framework of a qualitative-conceptual
method, lived experience, close and researching researcher, monitoring
developments and document-library data collection. The researcher tries to show
the relationship between the variables of political reconciliation and
development, especially from the perspective of political sociology, and to
 Corresponding Author:
Mojtaba Maghsoudi, Ph.D.
E-mail: maghsoodi42@yahoo.com
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provide solutions appropriate to Iranian society within the framework of
prescriptive, normative and strategic considerations.
Discussion
According to the author of the article, Iran today needs dialogue and
reconciliation more than ever. Without reconciliation and dialogue, achieving
growth and prosperity and relative social happiness is not possible; Because all
positive activities take place in an atmosphere of peace, and no country has
achieved its development goals under the influence of conflict and tension; In
this regard, development requires a safe and peaceful environment. Therefore,
this article, while examining the obstacles to political reconciliation in Iran,
offers suggestions for removing these obstacles and preparing as much
development as possible in Iran.
Political reconciliation is one of the concepts of content change in political
culture. In our country despite the many capacities and necessities in using this
concept, it is practically in a cycle of misunderstanding, misreading and
individual and group interests; In this regard, not only has it not found a place in
the political program and action of socio-political actors and activists; Rather, it
has been attacked by critics and opponents, both theoretically and practically, as
an anti-value.
By studying and reviewing various opinions, it can be said that political
reconciliation is in fact a kind of reconciliation and active bilateral or multilateral
complex politics in which the stakeholders, through or relying on accepting and
recognizing each other; Dialogue, negotiation and bargaining, with rational
calculation, expediency and insight and foresight to ensure the interests
(individual, group, national and regional) and resolve problems and accept
current trends based on existing laws and standards of political reconciliation.
Accordingly, political compromise is a kind of collective agreement of political
actors on resolving problems and accepting future trends based on existing laws
and standards and sometimes based on "consent". Reconciliation, specifically as
a passage through the two paths of "negotiation" and "amnesty, forgiveness and
self-sacrifice", has both the capacity to deepen and reversible, and thus,
reconciliation in violent, ideological, revolutionary and insurgent societies. It is
considered a kind of "courage" and "self-sacrifice". Thus, political reconciliation
is a kind of moral and virtue-based action arising from the nature of human
beings, which pursues cooperation, interaction, reconciliation and seeking peace,
which in itself has a kind of virtue and courage with a moral approach.
Political development, as a multifaceted process, is also influenced by the
capacities of the "political system" and the "society" in conducting political
reconciliation. In other words; The capacity for political reconciliation is an
indicator of the political development of a political system and society; from this
point of view, the more the political society develops and institutionalizes the
capacity for political reconciliation in itself and the institutions of power, society
and social forces, civil institutions and in political culture, and internalizes and
perpetuates reconciliation; Is more politically developed, Thus; Political
development is not a one-way street, it is not only focused on the institution of
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government and sovereignty, but also on the conciliatory action of society and
social and civil forces. In this direction, the culture of adaptation, agreement and
compromise with tolerance and the culture of dialogue, and especially critical
dialogue among all forces and with the institution of power, is an important part
of political development.
Pathology of political reconciliation in Iran: Political reconciliation in the
political society of Iran faces various obstacles and bottlenecks, and the traces of
these harms can be sought in political, economic, social, cultural dimensions,
which will be briefly referred to.
- Hegemonic and antagonistic reading of the political sphere;
- Misunderstanding of political reconciliation as commitment, passivity and
submission;
- Negative historical experiences of political reconciliation, especially in
contemporary Iranian history;
- The approach of the Islamic Revolution and the content of the Constitution in
promoting revolutionaryism, xenophobia, insurgency and the conflict of foreign
policy with the existing international order as an unjust system;
- Lack of proper observance of citizenship rights along with weak civic
responsibility and the existence of some discrimination between different ethnic
and national groups, along with the intensification of socio-economic gaps and
the declining trend of the middle class, the spread of marginalization and
increasing poverty and destitution And the spread of individual and collective
conflicts;
- Weakness of civil institutions and political organizations in peaceful and peacebuilding activities;
- Immoral competitions and recognition of another and rival's anonymity;
- Ideological approach to reconciliation and tabooing the subject of negotiation
and political reconciliation and highlighting jihad and martyrdom;
- Weakness of education and promotion of peace and citizenship literature in the
educational system, in public culture, in public and national media and from
official tribunes;
Solutions for Reconciliation and Development in Iran: There is no doubt that the
way to achieve national reconciliation in Iran is through political development
and the institutionalization of free and fair participation of all parties, ethnicities
and factions in elections and decision-making. Political in Iran will lead to the
further development of the country. With regard to this, in the following, we will
review some strategies for achieving this in the Islamic Republic of Iran:
- Leaving the misunderstanding of the issue of reconciliation;
- Turning negative discourses into positive and patterned discourses;
- Tolerant and comprehensive identification of actors;
- Capacity building for the development of civic institutions;
- Citizenship education and peace-building discourse;
Conclusion
Look at peace and reconciliation from every angle; Whether as a social
phenomenon, or a social reality, whether peace as a social issue, whether peace
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and reconciliation as a concern, an ideal and an ultimate goal, or as a basic need;
Peace and reconciliation is a necessity today and tomorrow in Iranian society. In
order to achieve this, although according to Morgenthau, the role of the
government in ensuring and maintaining internal peace is a necessary condition,
but in itself is not enough. Without government participation, internal peace is
not possible, but peace in national societies cannot be achieved without
government participation alone. Therefore, in the current situation in Iran, the
pursuit of peace and reconciliation is the "common social responsibility" of all,
including "social forces", "government", "elites" and "citizens".
Regarding the requirements and prerequisites for the expansion of peace and
convergence, it can be said that political development, political participation, the
establishment of the system and civil rights, political socialization, political trust,
responsibility, accountability, efficiency, etc. are the product of political
reconciliation. Adherence to the constitution, the existence of an independent
judiciary, fair trial and equal access to the courts, respect for the rights of
minorities, ethnic groups and women, and marginalized forces are also part of
the reconciliation and development project. On the other hand; Equitable
distribution of wealth and regional balance and product development are
reconciliation. Also, reducing the feeling of relative deprivation, eliminating
negative mentalities after reconciliation will be achieved, and undoubtedly,
preserving the historical geography of Iran in the light of reconciliation of all
ethnic groups and individuals will be achieved more than before. In addition to
these issues, social trust, institutional trust (trust in the efficiency and
performance of institutions by the people), social capital, social satisfaction, the
existence of social institutions, etc. will also be achieved in the light of political
reconciliation.
Therefore, the struggle for peace and reconciliation will have numerous
consequences in various fields, which will appear in the process of its
realization. Thus; Perhaps never before has there been a sense of the need for
national solidarity, political reconciliation and universal national reconciliation.
No time like today's conditions of the country in spite of apparent unity; It was
not plural and yet dispersed. Never before in the country, as today, have the
forces been in intellectual, structural and functional challenge and conflict, and
there has never been such a division and conflict in the body of social forces.
Our society today suffers from many problems that, if left unchecked, may
sooner or later turn into a crisis. These problems range from environmental
issues such as water wastage, soil erosion and air pollution, to social anomalies
such as addiction, divorce, the spread of violence, increased corruption and rentseeking, and other immoralities we face on a daily basis, as well as poverty and
discrimination. It includes class distance, and the experience of decades of
revolution has shown that no faction alone can solve these problems.
In such circumstances, the use of the discourse of national reconciliation is an
undeniable necessity for the Iranian society. Of course, the emergence of any
discourse, including the discourse of peace and development in the productive
society:
- The internal capacities and requirements of certain sections and periods of the
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socio-political life of the society and the country,
- Interaction and weight of major actors in the political and social spheres of
society,
- Position, function and weight of civil institutions,
- How to distribute scarce resources such as power, wealth and capital, land,
work, prestige and status and the need to review and redistribute these resources
(peace as a fair, equitable, moral management of scarce resources according to
the two elements of "time and place" and "The weight of influential elements"
through the law and the involvement of the country's economic system and its
orientations,
- The nature and essence of government and the structure of government and the
interests of the institution of power,
- The impact of foreign actors and regional and international developments,
- Type of relations between: institution of power within, institution of power
with people, institution of power with groups, social forces, civil and political
institutions, people with people and people with social and political institutions,
and institutions and social and civil forces with each other,
Therefore, the process of development and fruition of the reconciliation
discourse, even if it is quickly adopted in Iranian society, observes a long,
sensitive and tortuous process, and the loss of any time, however small, will have
worse consequences for Iranian society and the development process.
Keywords: Reconciliation, Political Reconciliation, Peace, Development, Iran.
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مصالحة سیاسی و توسعه در ایران؛ بررسی چند گزارة نظری و انضمامی
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لینک گزارش نتی،ه مشابهتیابی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/details/4CF94D36525F7835/2%
20.1001.1.1735790.1400.16.4.7.6

چکیده
وشوها ویارو ،من تأکید بر توسعه به مثابه آرمدانی ملدی و فراگیدر در سدطح
جهان ،با طرح و تشریح نظریهها و دیدگابهای معطوپ به نت ت میان «مصالحه و
تاریخ دریافت1400/6/9 :
مصالح سیاسی» با «توسعه و توسع ملی» ،بدهویشب نظریدههایی کده مددییاندد
تاریخ بازنگری 1400/10/26 :توسعه در بتتر یلح و جهان یاری از خشونت و جنگ محاو خواهد شد ،تالش
کردب است نت ت میان مصدالح سیاسدی و توسدع ملدی در ایدران را بازنمدایی و
تاریخ پذیرش1400/11/15 :
ددرورت و بایتددتههای آن را بررسددی کنددد در چددارچوب مالحظددات نظددری و
رویکردی این مااله ،جوامع و ازجمله جامعه ،نیروهدای اجتمدایی ،نخ گدان ،و
نظاح سیاسدی در ایدران بدرای رسدیدن بده توسدعه ناچارندد از میدزان تعاروهدا و
درگیری هددای درونددی و بیرونددی کاسددته و تددوان و همددت خددود را در بتددتری
مصالحهجویانه و آراماطل انه برای رسیدن به توسدعه و ویشدرفت ت،میدع کنندد
نوع مقاله :وشوهشی
براساس این الگو و در قالب روشدی کیفی دتفهمی و ت،ربد زیتدته و گدردآوری
اسنادیدکتابخانهای دادبها ،این مااله با آسیبشناسی مو وع مصالح سیاسدی،
 5گزارۀ کلیدی ناظر بر الزامات و بایتتههای انضمامی و راه ردی برای دستیابی به
مصالح سیاسی و توسعه است را طرح کردب اسدت در وجدوب ای،دابی و سدل ی،
خرو از بدفهمیها و کشفهمیها دربارۀ مو وع مصدالحه ،ت ددی گفتمدانهدای
واژگان کلیدی:
سل ی بده گفتمدانهدای ای،دابی و الگوبدودگی ،شناسدایی حدداکثری کنشدگران،
مصالحه ،مصالحۀ
ظرفیتسازی برای توسع نهادهای مدنی و آموزش شدهروندی و گفتمدانسدازی
سیاسی ،صلح،
دربارۀ یلح 5 ،گزاربای هتتند که نویتندب در این مااله بررسدی و تحلید کدردب
توسعه ،ایران
است مهس ترین نوآوری این مااله ،معطوپ به تولید ،ت،میع ،و بازنمایی ادبیدات
نظری و انضمامی دربارۀ رورت مصدالحهجویی و مصدالح سیاسدی در ایدران
است که توسع ملی را با دشواریهای جدیای روبهرو کردب است
 نویسنده مسئول:
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مقدمه
توسعه و تمدن ،محصول تعام سازندب بین انتانها و جوامع است انتانها در فضایی یدلحآمیدز و
متالمتجویانه با وذیرش و تحم یکدیگر ،آنگونه که هتتند و م ادل خودجدوش و آزاداند مندابع و
امکانات و سرمایههای خود میتوانند زمینهساز ترقی و ویشرفت و توسعه و تکام یکددیگر شدوند از
نظر آمارتیا سن 1دو برداشت از توسعه وجود دارد نختت ،برداشتی که توسعه را فراینددی «وحشدی و

خشونتبار» میبیند و دیگری ،برداشتی که آن را فرایندی «دوسدتانه» درنظدر میگیدرد (سدن:1381 ،
 )56-57در برداشت نختت ،توسعه بهیدورت مکدانیکی دن دال میشدود ،امدا در برداشدت دوح،
همراب با توجه به اجتماع و ظرفیتهدای انتدانی بهدسدت میآیدد نظریدههای جدیدد توسدعه نیدز بده
برداشت دوح نزدیکترند این رویدادها بایث شدباند که و از مدتها اختالپنظر ،از دهد 1970
میالدی بهاینسو اجماع نت ی در مورد معنای توسعه بهوجود آید که در ایدن معندا ،تدوسدعدده ،فرایندد
تحول در راستای اید،داد تدغییرات زیربنایی در نظاح اجدتدمدایددی بهشدمار میآیدد کده تنهدا شدام
افزایا رشد اقتصادی نمیشود؛ بلکه جریانی ُ
چندبعدی است که در یریدههدای مختلدع زنددگی
انتان ظاهر میشود و رسیدن به آن ،نیازمند تغییدرات بنیدادین در سداخت اجتمدایی ،طدرز تدلاددی،
بداورهدددای یدامددد مدددردح و ندهدادهدددای مدددلی و ندیدددز تدتدریدددع رشدددد اقدتدددصادی ،کدداها
ندابدرابدریهدا و ریشهکن کردن فار مطلو است؛ بهبیان روشنتر ،توسعه ،بهمعندای ارتداددای ویوسدت
ک جامعه و نظس اجتمایی بهسوی زندگی بهتر و انتانیتر است؛ زنددگی بهتدری کده براسداس نظدر
مایک تودارو ،بر سه ای و ارزش اساسدی تدوان تدأمین معداش (قددرت تدأمین نیازهدای اساسدی و
تداوحبخا زندگی مانند غدذا ،ووشداو ،متدکن ،بهداشدت ،و امنیدت)؛ ایتمادبدهنفد (احتداس
شخصیت کردن ،یزت نف داشتن و آلت دست دیگدران بدرای ماایدد شخصدی واقدع نشددن) ،و
آزادی (قدرت انتخاب) م تنی است (تودارو)135 :1391 ،
این مفهوح از توسعه ،بیا از هرچیز ،توجه به مو وعهایی مانند فرهندگ ،گفدتوگو ،دوسدتی،
یلح ،و را روری کردب است همچنین ،جداسازی و ت،زی مفهوح توسعه را در قالدب مفداهیمی
همچون توسع اقتصادی ،توسع سیاسی ،توسع فرهنگدی و مندع کدردب و بدر ایدن نظدر اسدت کده
دستیابی جوامع به توسعه ،تنهدا از طریدو همراهدی و همداهنگی ابعداد مختلدع ایدن مفهدوح ایدس از
اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ ،و امکانوذیر است این هماهنگی و همندوایی ودیا و بدیا از هرچیدز
1. Amartya Sen
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متتلزح گفتوگو ،مشارکت ،و مصالحه است از طریو گفتوگو و مصدالحه اسدت کده همکداری و
هماهنگی میان اجزای مختلع یک جامعه و سران،اح ،توسعه در آن جامعه شک میگیرد

مایک آلن گلتپی ،1فیلتوپ معایر امریکایی ،با تأیید نظرات هابرمداس ایدن دیددگاب را

مطرح میکند که از رهگذر گفتوگو ،جهان بهسوی یاالنیت حرکت کردب اسدت بدهنظدر وی،
وجود گفتمان بهمعنای گفتوگوی انتاادی درون یک جامعه ،بایدث مدیشدود کده سدنتهدای
متعص انه و اشت اب ،مورد ناادی قرار گیرند و در چنین فضایی ،سنتهدایی وابرجدا میمانندد کده
بتوانند واسخ انتااد را بدهند و زمین توسعه را فراهس کنند (گلپتی)1393 ،
ویگیری توسعه در قالب مفاهیمی همچون مشارکت ،مصالحه ،و گفتوگو و نادا انکارناودذیر
آنان در به ود و عیت توسعه در کشورهای مختلع ،نظریهوردازی و تدوین ادبیات مناسب برای ایدن
مو وع را روری میکند این مااله با وذیرش مفروو یادشدب ،تالشی است برای ت یین رابط میدان
مصالحه و توسعه و سدپ  ،آسیبشناسدی و ارائد ویشدنهادهای مناسدب بدرای کاربتدت مصدالحه
(سیاسی) بهمنظور ویش رد فرایند توسعه در جمهوری اسالمی ایران
طرح این مفروو ،متأثر از وجود چالاهای گتتردب در حوزۀ توسع اقتصدادی ،اجتمدایی ،و
فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران ،بهویشب در دو ده اخیر است کده دریمد  ،زیتدت کرامتمددار
مردح ایران را دچار آسیبهای جدی کردب است رشد اقتصادی یفر دریددی ،کداها سدطح رفداب
یمومی ،گتترش شکاپهای درآمدی و فار و حاشیهنشینی ،تنزل جایگاب اقتصادیداجتمایی بخدا
ایظس ط ا متوسط ،کاها سرمایه ،ایتماد و ر ایت اجتمایی (شدورای اجتمدایی کشدور،1395 ،
سدده جلددد) ،افددول شدداخصهای حکمرانددی ،شددفافیت ،متددئولیتوذیری و واسددخگویی (گرامیددان،
 ،)1399کدده در ادام د ماالدده بدده آنهددا اشددارب خواهددد شددد ،در کنددار سیاسددت داخلددی و خددارجی
میدانمحور ،تعارو با بخا قاب توجهی از بازیگران بینالمللی ،منطاهای ،و کشدورهای همتدایه و

تروی اناالبیگری ،بهویشب در سطح منطاه (وتنکا ،)2021 ،2شرایطی را رقس زدب است که الزح اسدت

بهگونهای جدی بررسی و برای آن چاربجویی شود
بهنظر نویتندۀ مااله ،ایران امروز ،بیا از هر زمان دیگدری ،نیازمندد و تشدن گفدتوگو و
مصالحه است بدون مصالحه و گفتوگو ،دستیابی بده رشدد و شدکوفایی و خوشد ختی نتد ی
اجتمایی امکانوذیر نیتت ما امروز ،بیا از هر زمان دیگری به مصالحه و آشتی نیاز داریدس؛
1. Micael Allen Gillespie
2. Vatanka
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زیرا هم فعالیتهای مث ت در فضای یلح ان،اح میشود و هیچ کشدوری بداوجود درگیدری و
تناها به اهداپ توسعه دست نیافته است و توسعه ،نیازمند بتتری امن و آراح اسدت؛ ازایدنرو،
این مااله ،من بررسی موانع مصالح سیاسی در ایران ،ویشنهادهایی را برای رفع این مواندع و
فدراهس کددردن بتددتر توسددعه در ایدران ارائدده کددردب اسددت ایدن وددشوها در چددارچوب روش دی
کیفیدتفهمی ،ت،رب زیتت از نزدیک و جتتوجوگر وشوهشگر ،ریدد تحدوالت و گدردآوری
اسنادیدکتابخانهای دادبها تالش کردب است ،نت ت میان متغیرهای مصالح سیاسدی و توسدعه
را بهویشب از منظر جامعهشناسی سیاسی بازنمدایی کدردب و در چدارچوب مالحظدات ت،دویزی،
هن،اری ،و راه ردی ،رابح هایی متناسب با جامع ایران را برای آن ارائه دهد
 .1پیشینه و مطالعات مفهومی و نظری
دستیابی به یلح و آراما از دیرباز از مهسترین آمال بشری بودب است و به ت ع ایدن آرزوی بشدری ،از
سدبهای ویا تاکنون ادبیات نظری گتتردبای تددوین و خلدو شددب اسدت؛ امدا مفهدوح مصدالحه و
بهویشب مصالح سیاسدی در ادبیدات راید سیاسدی ایدران در دوران معایدر و بداوجود ظرفیدتهدا و
رورتهای فراوان بهربگیری از آن ،بهگونهای شایتته و بایتته مطدرح و موردتوجده ن دودب اسدت در
این قتمت من بررسی مختصر ویشین موجود و همچنین ،تعریع مصالحه و مصدالح سیاسدی و
طرح دیدگابهای برخی از یاح نظران ،ابعاد گوناگون آن را بررسی خواهیس کرد
 .1-1پیشینه و مروری بر ادبیات تحقیق

مفهوح مصالحه و بهویشب مصالح سیاسی ،ازجمله مفاهیس مه،ور و مغلوب فرهنگ سیاسدی اسدت
در ادبیات رای سیاسی ایدران نیدز بداوجود ظرفیتهدا و درورتهای فدراوان ،بهربگیدری از مفهدوح
مصالح سیاسی ،دریم در چن رۀ بدفهمی ،نافهمی ،و منافع فردی و گروهی قرار گرفتده و در برنامده
و یم سیاسی ،نهتنها جایی درخور نیافته است ،بلکده هدس بدهلحاظ نظدری و هدس بدهلحاظ یملدی،
بهمثابه یک دارزش مورد ه،م منتادان و مخالفان قرار گرفته اسدت؛ بدههمیندلی  ،مندابع زیدادی
دراینبارب وجود ندارد ازجمله اندو مطالب مرت ط با این مو وع میتوان بده ماالد «تحلید الگدو و
سازوکارهای مصالح سیاسی در ایران و از اناالب اسالمی» اثر محمدر ا وورقوشچی و م،ت دی
ماصودی اشارب کرد که در آن ،نویتندگان با تأکید بر ماهیت خصدومتآمیز گفتمانهدای حداکس بدر
جمهوری اسالمی ایران و از اناالب ،بر این اندیشدهاند کده تازمانیکده ایدن رویکدرد خصدمانه بده
ماهیتی رقابتآمیز م تنیبر مصالحه تغییر نیابد ،مصالح سیاسی در ایران شک نخواهد گرفت
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مهدی کریمی و محمدر ا حافظنیا در ماال «ت یین ناا دولت محلی در یلحسازی»،
من برجتتهسازی ناا دولتهای محلی در مرحل ویا از منازیه ،ناا دولدت محلدی در
یلح محلی در سه مرحل ویا ،هنگاح و و

از ای،داد یدلح را بررسدی کدردب و بدهاینترتیب

کوشیدباند کارکرد نهاد دولت محلی را در راستای بنای یلح وایدار ت یین کنند
«امکان یا امتناع مصالحه در فرهنگ سیاسی و گفتمدانهدای رسدمی جمهدوری اسدالمی
ایران» ،ینوان ماال دیگری از محمدر ا وورقوشچی و م،ت ی ماصودی اسدت کده بدا بررسدی
نت ت میان مصالح سیاسی با هریک از گفتمانهای شک گرفته در جمهدوری اسدالمی ایدران،
در وی ارائ راهکاری برای ای،اد مصالحه در جامع ایران بودب است
فریدب محمدیلیوور و دیگران نیز در ماال « تحول در نظاح سیاسدی آوارتایدد در افریادای
جنوبی و یلحسازی» ،من بررسی فرایند ای،اد یلح در کشدور افریادای جندوبی ،بدر ایدن
نظرند که بهکارگیری برخی ت،ربههای این کشور ،ازجملده تاویدت روحید مصدالحهجدویی در
زیتت سیاسی و اجتمایی ،فراهس کردن امکان مشارکت اووزیتیون در قدرت ،مدارای مذه ی،
ایالح ساختارها ،و میتواند برای ای،اد مصالحه در جامع ایران مفید باشد
«مصالحهجویی سیاسی در ایران و چالاهای آن» ،ینوان ماال دیگر از نگارندب و سمانه
کمالی دولتآبادی است که با بررسی موردی دولت چهارح قواحالتلطنه طی سالهای  1324تا
 1326و دولددت موقددت مهندددس بازرگددان در سددالهددای  1357و  ،1358چددالاهددای
مصالحهجویی سیاسی در دو دورۀ یادشدب را برمیشمرد
بخا یمدۀ ادبیات موجود نیز بیا از آنکه مفهدوح مصدالحه (سیاسدی) را بررسدی کدردب
باشند ،به مفهوح یلح ،آن هس بیشتر در حوزۀ بینالمللی اشارب دارند و در دمن ،کمتدر بدهطور
متتایس به رابط میان مصالح سیاسی و توسعه اشارب کردباند
در یری بینالمللی نیز باوجود ادبیات بتیار دربارۀ رابطد میدان جندگ و توسدعه در سدالها و
دهههای ویشین ،تنها و از وایان جنگ سدرد در دهد  1990بدود کده رابطد میدان توسدعه و یدلح،
مطمحنظر وشوهشگران و تحلیلگران قرار گرفت و یلحسازی بهینوان یکی از یوام ایدلی ای،داد و
ویش رد توسعه ،موردبررسی قرار گرفت که از آنجمله میتوان به ماال «یلحسازی و توسعه »1مدات

بردال ،2کتاب «مصالح سیاسی» اندریو اسدکاه ،1کتداب «نظرید اخالقدی مصدالحه» اثدر کدالین
1. Peacebuilding and Development
2. Mats Berdal
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مورفی ،و اشارب کرد
 .1-2مصالحه و مصالحۀ سیاسی

امروزب یکی از مو وعهای مهس در بتیاری از جوامعی که در آغاز یا میان راب توسعه قرار دارندد،
مناقشات ،کشمکاها ،درگیریها ،و تعار داتی اسدت کده در نتی،د ن دود نهادهدای سیاسدی
مناسب و گاهی بهدلی نهادسازیهای سیاسی نامناسب ،اگرچه نه بهشک جنگ داخلی ،ولدی
بهینوان مانعی ایلی ،در متیر توسع این کشورها نمایان است و نتی ،آن ،سدنگانددازیهدا و
کارشکنیهای رق ا و طرفین درگیری در دستیابی طرپ یا طرپهای دیگر بده موفایدت و محادو
کردن بخشی از نیازهای جوامع است نتی ،این و عیت ،ت دی بهخرابهکردن هرآنچه ق لدی در
امر توسعه و آبادانی نمود ،توسط شخص بعدیای است که بالفایله و از او بهقدرت رسدیدب
است این کشاکا و درگیریها نشاندهندۀ و عیت نایدلح و نامصدالحهآمیزحداکس بدر ایدن
کشورهاست (فا لی )1398 ،و روری است که برای تتریع در روند توسعه ،هرچه سریعتر،
سنگ از واهدای رقیدب بدرای رسدیدن بده توسدعه برکنددب و در یدک فرایندد مصدالحهجویانده و
مشارکتجویانه ،گاحهای رسیدن به توسعه ،بلنددتر و بلنددتر برداشدته شدود هددپ از توسدع
ادبیدات مصدالحه ،کمدک بدده رفدع بخشدی از ایددن مشدکالت و رورتهاسدت؛ ازهمددینرو،
وشوهاهای مربو به مصالحه ،در طول  30سال اخیر ،فارغ از مو وع محد تعدارو ،رشدد
چشمگیری داشته و طی سالهای گذشته ،مصالحه به یک روند گریزناوذیر حاوقی ،سیاسدی ،و
فرهنگی جوامع ت دی شدب است
 .1-3مفهوم مصالحه

واژۀ مصالحه ،2برآمدب از یلح ،یالح ،و مصلحت ،ازجمله مفاهیس مهس در مااب واژبهدایی مانندد
جنگ ،م،ادله ،منازیه و مناقشه ،کشمکا و مشاجرب ،وافشاری و یص یت بهشمار میآیدد ایدن واژب
در بتیاری از متون ،با بخشا 3مترادپ تلای میشوند (ماصودی)1398 ،؛ بهینوان نمونده ،فرهندگ

معین آن را برابر با واژۀ یلح و آشتی دانتته و لغتنام دهخددا نیدز آن را بدهمعنای بخشدیدن و یدلح
کردن میداند فرهنگ لغت وبتدتر ،مصدالحه را در یدک تعریدع سدادب ی دارت از برقدراری دوبدارۀ
1. Andrew Schaap
2. Reconciliation
3. Forgiveness
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دوستی و هماهنگی میداند؛ بنابراین ،مصالحه به واژبهایی مانند یلح ،مصلحت ،و یالح نزدیدک
بودب و در ادبیات سیاسی بهمفهوح آشتی سیاسی ،سازش ،و تفاهس سیاسی بهکدار رفتده اسدت اگرچده
ایطالح مصالحه ،بتیار ویچیدب و چندوجهی است و تنها بدا یدک تعریدع چندکلمدهای نمدیتدوان
دربارۀ آن به اتفاقنظر رسید مصالحه ،مفهومی اسدت کده بهگوندهای گتدتردب ،قابد تفتدیر اسدت و
بازیگران دربارۀ اینکه «مصالح درست چگونه بایدد باشدد» ،بتدیار متفداوت میاندیشدند؛ بدهینوان
نمونه ،بازیگران مختلع در افریاای جنوبی ،مصالحه را در گتدتربای از مفداهیس متفداوت همچدون،

یک ایدئولوژی غیرنشادی که وحدت را در میان ملتی رنگینکمانی( 1همچون طیفی از رنگهدا) ارتادا
میدهد ،یا بهینوان یک فهس بینالمللی که از هویت فرهنگهای مختلع محافظت میکندد ،یدا یدک
ایدئولوژی مذه ی که خواستار توب خطاکداران اسدت ،و همچندین یدک رهیافدت حادوقبشدری کده
خواهان حاکمیت قانون برای جلوگیری از سوءاستفادبهای احتمالی است ،و ال ته بدهمعندای سداخت
جامعهای که ایتماد اجتمایی را بده شدهرها و منداطو تاتدیسشددب بدازمیگرداندد ،تعریدع و تفتدیر
کردباند (اسکاه)11 :2005 ،2

اما در یک تعریع مختصر و ابتدایی مدیتدوان منظدور از «مصدالحه» را اندیشده ،تددابیر،
سازوکارها ،و روشهایی تع یر کرد که م تنی و معطوپ بر فرایند تحاو یلح (ای،داد ،حفدظ ،و
توسع آن) در جامعه باشد (ودان )87 :2013 ،اگرچه باید توجده داشدت کده مصدالحه ،تنهدا
یلح نیتت درواقع ،اگرچه هیچ یلحی بدون مصالحه بهوجود نمیآید ،اما مفهوح مصدالحه،

گامی فراتر از یلح است؛ زیرا مصالحه ،هسزمانهس هدپ اسدت و هدس یدک فرایندد؛ بدهبیان

روشنتر ،هس ماصد است و هس شیوب و روش رسیدن به آن ماصد( .هدای  ،برندز و بلدوح فیلدد،3

 )74 :2003مصالحه ،بهمعنای بهرسمیت شناختن حاوق برابر برای همده ،و حتدی فراتدرازآن،
هدپ نهدایی آن ،دسترسدی بده آرامدا اسدت؛ جامعدهای کده افدراد آزاد و برابدر را بدهرسدمیت

میشناسد ،قادر به ماابله با خشونت تاریخی و از آن مهستر ،غل ه بدر آن تداریخ اسدت (ملدی 4و

دیگران )4 :2013 ،یک جامع مصالحهیافته ،بهجای ت عیض ،در کنار احااق حادوق انتدانی و
قانونی هم شهروندان ،تماح تالش خود را یرپ از بین بردن بیگانگی و ترس شهروندان و رشد
1. Rainbow Nation
2. Schaap
3. Huyse, Barnes & Bloomfield
4. Malley-Morrison
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و گتترش هم تتگی میان ات اع میکند تا ازاینطریدو ،بدا توسدعه و گتدترش امیدد ،بهدربوری

اقتصادی و رفاب حای از تعامالت متالمتآمیز افراد تحاو یابد (وایت تاکر)9 :1999 ،1

با این تعریع مختصر ،در فرایند مصالحه باید امکان زیتدت در کندار یکددیگر دحتی در کندار
دشمنان دیروزیدد فراهس شود؛ هرچند ممکن است این همزیتتی ،الزاما با دوسدت داشدتن یدا یفدو
همدیگر ،یا حتی فراموش کردن گذشته همراب ن اشدد نکتد مهدس ایدن اسدت کده مصدالحه ،امکدان
مناسبتری از همزیتتی و همکاریهای موردنیاز برای مشارکت در جامعه را میان معار دان دیدروز
(با نظرداشت اینکه همه در کنار هس بهتر زندگی میکنیس ،بهجای اینکه متفرق باشیس) فراهس میکند
از یک ناطهنظدر ،مصدالحه در تاابد بدا سیاسدت اسدت؛ چدون مصدالحه بده نزدیکدی،
هارمونی ،اجماع ،و اتحاد ،و سیاست ،به گشودگی،آگونیتس ،اختالپ ،و تکثر گدرایا دارد در
این دیدگاب ،چون منطو مصالحه ،بهسوی ح وفصد نهدایی متماید مدیشدود ،ایدن مو دوع
سیاست را بهوایان میرساند (اسکاه )8 :2005 ،ولی از نظرگاهی دیگدر ،ازآن،اکده سیاسدت،
فرایندی است که به رویارویی با ورساهایی که ما را در گذشته از هس جدا کردب اسدت ،م،دال
میدهد ،مصالحه ،فرایندی موازی با سیاست است که بار دیگر دربارۀ برقدراری رابطد بدین مدا
تأم میکند (های  ،برنز و بلوح فیلد )78 :2003 ،شاید بههمیندلی است که شداهدیس کده
مو وع مصالحه ،به کلیدواژب و محور ایلی گفتمانهای سیاسی بتدیاری از جوامدع تاتدیس و
وراکندبشدب ت ددی شددب و همچدون نتدخ شفابخشدی بدرای یدک جامعد قط دی ،زخمدی ،و
تاتیسشدب ت،ویز میشود؛ زیرا یک مصالح مبثر ،بهترین تضمین برای گریز از ظهور و بدروز
خشونت گذشته است ازهمینرو ،یدبای بر این نظرند که مصالحه ،ناط تالقی واقعگرایدی بدا
نوآوری و خالقیت در رویارویی با درگیریهای دنیای معایر است (لدراچ)25 :1999 ،2

جان و لدارچ ،)1999( 3چهار مبلف مصالحه را ی ارت میداند از :حایادت ،یددالت،

بخشا (مهربانی) ،و یلح لدراچ ،مصالحه را در قالب فضایی اجتمایی بازنمایی میکند که
در آن ،طرفین بهجای تعارو و درگیری ویوسته برای کتب ویدروزی یدا جداسدری و انفکداو از
یکدیگر ،به همدیگر ویوستهاند (لدراچ)29 :1999 ،

1. J.Whittaker
2. Lederach
3. John Paul Lederach
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شکل شماره  .)1گرتخاگاههای تصلی مصالحه تز خظر جا پل لدترچ

تباش

حقاق

پذیرش ،عفو ،کمک ،دلسوزی و
شفا

سپاسگزاری ،شفافیت،
آشکارسازی و وضوح

مصالحه
صلح

عدتل

همسازی ،وحدت ،خوشبختی ،امنیت
و احترام

برابری ،روابط درست ،درست کردن
کارها و جبران

 .1-4مفهوم مصالحۀ سیاسی

مصالح سیاسی ،1ازجمله مفاهیس مه،ور و مغلوب فرهنگ سیاسی بهشمار میآیدد و حتدی در
ادبیات رای سیاسی برخی کشورها در دوران معایر ،ازجمله در کشور ما دباوجود ظرفیتهدا و
رورتهای فراوان برای بهربگیری از آندد دریم  ،در چن رۀ بدفهمی ،نافهمی ،و منافع فدردی
و گروهی قرار گرفته و در برنامه و یم سیاسی کنشگران و فعاالن سیاسی داجتمدایی ،ندهتنهدا
جایی درخور نیافته است ،بلکه هس بهلحاظ نظری و هس بهلحاظ یملی ،بهمثابه یک ددارزش
مورد ه،م منتادان و مخالفان قرار گرفته است

مفهوح مصالح سیاسدی بدا مفداهیمی مانندد آشدتی سیاسدی ،2تفداهس سیاسدی 3و توافدو

سیاسی 4هم تته است و دریینحال در تضاد بدا مفداهیمی نظیدر منازید سیاسدی ،5م،ادلده و

1. Political Reconciliation
2. Political Compromise
3. Political Understanding
4. Political Agreement
5. Political Conflict
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1

مناظرۀ سیاسی است (ماصدودی)1398 ،؛ بندابراین ،مصدالحه اگرچده هدسخدانوادۀ یدلح،
مصلحت ،و یالح و به مفهوح آشتی ،سازش ،و تفاهس سیاسی نزدیک است ،امدا دقیادا معندای
آنها را بههمراب ندارد
2

کالین مورفی  ،متیر مصدالح سیاسدی را بده روندد بازسدازی روابدط سیاسدی معطدوپ
میداند؛ روابطی که یمدتا به تعامالت یمومی میان افراد درون یک کشور ایس از شدهروندان و
گروب های اجتمایی و ماامات دولتی معطدوپ اسدت مدورفی ،مصدالح سیاسدی را دسدتاورد
دوربای طوالنی از درگیری یا سرکوب میداند که برای تأسی یا بازسدازی روابدط دموکراتیدک،
روری و برای ترغیب یلحسازی در جهان مهس و بنیادی است (مورفی)ii :2010 ،3

اندرو شاه ،این دیدگاب را مطرح میکند که اگدر مدیخدواهیس مصدالحه را بدهیندوان یدک
مفهوح سیاسی بفهمیس ،باید نهتنها به این مو وع توجه کنیس کده چگونده سیاسدت بده مصدالحه
میان،امد و میتواند مصالحهجویانه باشد ،بلکه باید این مو وع را نیز درنظر داشته باشیس کده

چگونه مصالحه میتواند سیاسی باشد (اسدکاه )8 :2005 ،4بدهنظر او ،مصدالح سیاسدی،
تعاملی متوا عانه با هدپ آشکار کردن ویشگیهای مشترو جوامع است ویددۀ مصدالحه ،بده

ای،اد فضایی باز برای سیاست از طریو شناخت و بهرسمیت شناختن دیگری بهیندوان سدازندۀ
مشترو یک جهان یمومی و بهینوان یک مخالع سیاسی ،و نه یک آنتاگونیتت ،وابتته اسدت؛
بنابراین ،مصالح سیاسی ،گذشت یک جامعه را که بین اشدت ابکننددگان و اشت اهاتشدان گرفتدار
است ،ویافرو نمیگیرد ،بلکه تنها ویافر ا ،وجود ارادبای برای زیتت مشترو از طریدو
تعام و گفتوگو است (اسکاه)78 :2005 ،

وریتیال هاینر )161 :2000( 5مصدالحه را بدهمعندای نوسدازی یدا بازسدازی روابدط امدروزی

میداند که بهوسیله تعار ات و نفرتهای دیروز تخریب شدباند در سیاست مصدالحه ،اشدت ابهای
گذشته با گشادگی ،بهگونهای یلنی ،و بدون آزردگی یمومی میتوانند موردبحث قرار گیرند چنانکده
روابط مخالفان و دشمنان امروز بایتتی بروای واکنا به چدالاهدای امدروز بندا شدود ،نده براسداس
1. Political Debate
2. Colleen Murphy
3. Murphy
4. Schaap
5. Priscilla Hayner
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روابط گذشته .افزونبراین ،باید میزانی از توافو یمومی بر سر حاایو و واقعیتهدای بنیدادی تداریخی
در مورد اینکه چه اشت ابهایی مرتکب شدباندد ،وجدود داشدته باشدد (هیندر)11 :2000 ،1؛ بندابراین،

مصالح سیاسی با ای،اد فضایی برای سیاست ،خطمشیای را فراهس میکندد کده در آن شدهروندان،
بهگونهای آگاهانه برای به ود و عیت امروز در ماایته با گذشته تالش میکنند
با بررسی دیددگابهای گونداگون مدیتدوان گفدت ،مصدالح سیاسدی درواقدع بده گوندهای
سیاستورزی آشتیوذیر و فعاالنه دو یا چندجان ویچیدبای گفته میشود که طرپهای ذینفع
از طریو یا با ابتنای بر وذیرش و شناسایی یکدیگر ،به گفتوگو ،مذاکرب ،و چانهزنی با محاسد
یاالنی ،مصلحت ،و بصیرت ،و آیندباندیشدی بدرای تدأمین مندافع (فدردی ،گروهدی ،ملدی ،و
منطاهای) و ح وفص مشکالت و وذیرش روندهای جاری بهاستناد قوانین و مدوازین موجدود،
به آن روی میآورند برایناساس ،مصالح سیاسی ،نویی توافو جمعی بازیگران سیاسدی بدرای
ح وفص مشکالت و وذیرش روندهای آتی بهاستناد قوانین و موازین موجود و گاهی م تنیبدر
«ر ایت» است مصالحه ،بهطور مشخص از دو گذرگاب «مذاکرب» و «یفو ،بخشا ،گذشت،
و ایثار» میگدذرد و هسزمدان از ظرفیدت تعمیدوودذیری و برگشدتودذیری برخدوردار اسدت و
ازایددنلحدداظ ،مصددالحه در جوامددع خشددونتزدب ،ایدددئولوژیک ،اناالبددی ،و شورشددی ،نددویی
«ش،ایت» و «ایثار» بهشمار میآیدد (ماصدودی )1398 ،بدهاینترتیدب ،مصدالح سیاسدی،
نویی کناگری اخالقی و فضیلتمحور برآمدب از سرشت و ط ع انتانها است که همکداری،
تعام  ،مصالحهجویی ،و آراماطل ی را ویگیری میکند کده در بطدن خدود ،ندویی فضدیلت و
ش،ایت با رویکردی اخالقی را نیز بههمراب دارد
 .1-5رابطۀ میان مصالحه و توسعه

دستیابی جوامع به تمدن و توسعه ،دستاورد م ارزۀ آدمی بدا تدرس بدودب اسدت و در ایدن م دارزۀ

ددبهتع یر گاستون بوتول2دد «ترسآفرین» و «تهدیدکنندب» ،هردو به یک اندازب موردتوجه بودباند
(بوتول )45 :1388 ،بررسیهدای تداریخی حداکی از ایدن اسدت کده زمیند ایدلی توسدعه و
خاستگاب فرهنگها و تمددنها ،ناطد وایدان جنگهدا ،یعندی آغداز مصدالحهها و وای نددی بده
معاهدات یلح بودب است؛ زیرا فار و بیخانمانی ناشی از دشمنی و جندگ ،هدیچ دمانتی را

1. Hayner
2. Gaston Bouthou
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برای درخشا ارزشهای انتانی دربر نداشته و آنچه امکان رشدد و ایدتالی معندوی و توسدع
یلمی و فناورانه را بهینوان همراب و مددکار مبثر زندگی جمعی برای معایران و آیندگان تضمین
میکند ،تنها یلح و دستاوردهای آن است

سن سیمون ،1بین ودیدۀ جنگ و ینعتیشدن جامعه ،رابطهای معکوس را شناسدایی کدردب

است؛ زیرا جنگها ویشتر برای بهدست آوردن بردگان و نیروهای کار رایگان رخ میداد؛ بهمرور
که جوامع ،یدنعتی میشددند ،اندیشده و فنداوری ،جدایگزین فرودسدتان و کدارگران مدیشدد؛
بنابراین ،جنگها بهمرور کسرنگتر شدب و توسع ینعتی م تنیبدر تکامد فناورانده ادامده ویددا
میکند؛ دراینیورت تازمانیکه رورتهای فروش تولیدات و درآمدزاییهای فدراوان برقدرار
است ،نیازی به جنگ نیتت و بیتردید ،انرژی و سرمایهای که برای جنگها مصدرپ مدیشدد
میتواند هزین یافتن بازارهای فروش شود (مظاهری)54 :1397 ،
بهطور مشخص ،اگرچه تالش برای ت یدین رابطد میدان جندگ و توسدعه در وشوهاهدای
دانشگاهی ،ویشینهای طوالنی دارد ،اما توجه جدی بده امدر «یدلحسدازی» بدرای دسدتیابی بده
توسعه و توجه به مبلف یلح بهینوان یکی از لوازح و اس اب توسدع وایددار ،تنهدا ود از وایدان

جنگ سرد ،موردتوجه تحلیلگران این حوزب قرار گرفت (بردال)1 :2013 ،2؛ بهینوان مثال ،مدان
هو و دینوپ )30 :2013( 3در وشوهشی با ینوان «مطالع ت،ربی رونو اقتصادی و یلح» ،این

فرو را که یلح ،تاریخ و فرهنگ و بهطورکلی نهادها ،ناا مکانیکی و تعیینکنندبای (همانند
یوام کار ،سرمایه ،و فناوری) در رشد اقتصادی ندارند ،بهآزمون گذاشته و نتی،ه گرفتهاندد کده
رابط مث تی میان رشد اقتصادی و محیط یدلحآمیدز وجدود دارد؛ اگرچده ایدن رابطده ،خطدی و
مکانیکی نیتت (اسمایی نیا و ویفی اسفتتانی)140 :1395 ،
در وشوها دیگری با ینوان «یلح و رشد اقتصادی در کشدورهای درحدالتوسدعه» ،کده

توسط سانتیراز گدراح )807 :2008( 4ان،داح شددب اسدت نیدز بدا اسدتفادب از دادبهدای آمداری
سالهای  2000تا  2004برای 70کشور درحالتوسع جهان ،ارت ا محیط یلحآمیز با رشدد
اقتصادی بررسی شدب است نتای این وشوها نیز نشان میدهد کده یدلح بدهطدور متدتایس و
1. Henri de Saint-Simon
2. Berdal
3. Man Ho and Dinov
4. Selvarathinam Santhirasegaram
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غیرمتتایس بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد یلح ،موجب کاها ریتک و نااطمینانی شددب و
تأثیر مث تی بر ان اشت سرمای فیزیکی و انتانی دارد افزونبراین ،محیط یلحآمیز ،بدا افدزایا
بهربوری کار و سرمایه ،به ود حکمرانی خوب ،افزایا ورود گردشدگران خدارجی ،و یملکدرد
مبثر نهادها ،بهطور غیرمتتایس در افزایا رشد اقتصادی مشارکت میکند
ازاینرو بهنظر میرسد کده مددیریت تعدارو و درگیدری و خشدونت ،ارت دا قدویای بدا
سیاست توسع موفو دارد تعارو ،درگیری ،و خشونت بهاینمعناسدت کده در ایدن کشدورها و
مناطو ،و عیت سیاست و خطمشیها میتواند بهسریت و بهگونهای ودیابیندیناودذیر تغییدر

کند(ولع 1و دیگران)8 :2013 ،؛ لذا باید شرایطی بدرای تحادو یدلح فدراهس آورد تدا از ایدن
رهگذر بتوان بر ُمعضله شااوت و بدبختی و فار و ناامنی فائو آمد
امروزب دیگر تردیدی نیتت که برای دستیابی به توسعه ،وجود یدلح امدری درورب اسدت و
بدون یلح و امنیت ،توسعه ،سرابی بیا نیتت آشکار است که دستاورد جندگ ،ندابودی و ویراندی
است و تازمانیکه در یک جامعه ،جنگ و ناامنی و تعارو و درگیری حاکس است ،آن جامعده ،رندگ
توسعه بهخود نخواهد دید درهمینراستا شاهد آندیس کده در آغداز سدومین دهد قدرن بیتدتویکدس،
سیاستگذاری یلح ،آشتی ،و مصدالحه در همد ابعداد کنشدگری سیاسی داجتمدایی و فرهنگدی،
بهویشب در سطوح ملی ،منطاهای ،و بینالمللی ،نه بهمثابه یک تاکتیک ،بلکده بدهیندوان یدک راه درد و
الزاح انتانیدیاالیی ارزیابی میشود در جهان امروز ،یلح ،ندهتنهدا یکدی از نیازهدای انتدانهدا و
جوامع است ،بلکه یک حو برای انتانهدا بهشدمار میآیدد تدا بتوانندد در فضدایی آکنددب از یدلح و
آراما زندگی کنند این سلوو الهاحگرفته از یلح ،ناشی از یک یاالنیت توسعهگرا اسدت و اندیشده
و یم م تنیبر یلح ،سارو قواح ،رشد و بالندگی جامعه است
بنابراین ،یلح در روابط خارجی و مصالحه و وفاق ملی در داخد کشدور را مدیتدوان از
مهسترین یوام دستیابی به توسعه در جوامع امروز دانتت شدر الزح بدرای توسدع جوامدع،
آشتی و مصالح گروبهای مختلع سیاسی در سطح ملی و یلح با جهان خدار باشدد؛ زیدرا
وجود تعامالت بیتنا ،س ب ای،اد فضایی آراح و هماهنگی و هسرأیی بین گروبهای اجتمایی
برای ای،اد یزح ملی میشود که بهینوان شر الزح ،زمین توسعه را در ابعاد مختلع اقتصدادی،
اجتمایی ،و فرهنگی فراهس خواهد کرد
1. Wolff
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توسع سیاسی ،بهمثابه مفهومی بینرشتهای و ورکاربرد ،ازجمله مو وعهای بااهمیدت در
حوزۀ جامعهشناسی سیاسی ،جامعهشناسی توسعه ،و ادبیات سیاستگذاری بهشمار میآید کده
کسوبیا و

از جنگ دوح جهانی ،در دستورکار بتیاری از یداح نظران و سیاسدتگدذاران در

حوزۀ اندیشهورزی ،تصمیسسازی ،و تصمیسگیری قرار گرفدت و در کشدورهای درحدالتوسدعه،
مخاط ان وروواقریی ویدا کرد توسع سیاسی را یمدتا بهمعنای افزایا ظرفیت و کدارایی یدک
نظاح برای واسخگویی به نیازها وخواستههای مردح و گروبهای اجتمایی در راستای ح وفصد
تضادهای متأثر از منافع فردی و جمعدی ،تندوع و تخصصدی شددن سداختارها ،اسدتارار ث دات
درونزا و وویا و همچنین ،افزایا مشارکت سیاسی بهشمار میآورند در این فرایند ،خشدونت و
بهو یشب خشونت سیاسی ،بهمثابه ودیدبای چندبعدی ،مهستدرین مدانع توسدع سیاسدی ارزیدابی
میشود که این خشونت ،دریم  ،دولت ،گروبهای سیاسی ،شهروندان ،و نهادها و تشک های
اجتمایی و مدنی را درگیر ،متتحی و متتهلک کردب و من ناض حاکمیت سیاسدی دولدت،
بهلحاظ کارکردی نیز فرایند ث ات سیاسدی را دچدار اخدتالل کدردب و نابهن،داریهدا را گتدترش
میدهد ،منتادان را سرکوب و هزین باالیی را به سرمای اجتمایی ،ر دایت سیاسدی ،و ایتمداد
ملی وارد میکند از این منظر ،توسع سیاسی بهمثابه فرایندی چندسویه ،متأثر از ظرفیدتهدای
«نظاح سیاسی» و «جامعه» در ان،اح مصالح سیاسی است بدهبیان روشدنتر ،ظرفیدت ان،داح
مصالح سیاسی ،شاخصی برای سن،ا میدزان توسدع سیاسدی یدک نظداح سیاسدی و جامعده
است از این زاویه ،هرچه جامع سیاسی ،ظرفیت مصالح سیاسی را بیشتر در خود و نهادهای
قدرت ،جامعه ،و نیروهای اجتمایی ،نهادهای مددنی ،و در فرهندگ سیاسدی ودرورش دهدد و
نهادینه کند و مصالحهگری و مصالحهجویی را درونی کردب و استمرار بخشد ،بهلحاظ سیاسدی
توسعهیافتهتر است؛ بنابراین ،توسع سیاسی ،متیری یکسویه و تنها معطوپ به نهداد دولدت و
حاکمیت ن ودب و ناظر بر کنشگری مصالحهجو یان جامعده و نیروهدای اجتمدایی و مددنی نیدز
میشدود در ایدن متدیر ،فرهندگ سدازواری ،توافدو ،و سدازش بدا تتداه و مددارا و فرهندگ
گفتوگویی و بهویشب گفتوگوی انتاادی در میان هم نیروها و با نهاد قددرت هم تدته اسدت و
بخا مهمی از توسع سیاسی را تشکی میدهد (ماصودی)57 :1399 ،
کالین مورفی در ابتدای کتاب «یک تئوری اخالقی برای مصالح سیاسی» مطرح میکندد
که و از دوربهای طوالنی درگیری یا سرکوب ،مصدالح سیاسدی بدرای تأسدی یدا بازسدازی
روابط دموکراتیک ،روری و برای ترغیب یلحسازی در جهان ،مهس و بنیادی است (مدورفی،
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 )ii :2010بهنظر مورفی ،مصالح سیاسی یکی از مهسترین دغدغهها و چدالاهدای جوامدع
درگیر دموکراتیزاسیونی است که دوربهای حاکمیتهای سرکوبگرانه و ناض گتتردۀ حاوق بشر
را گذراندباند مورفی اذیان میکند که و عیت مطلوب و رفاب حال و آیندۀ جوامدع انتادالی ،بده
میزان موفایتهای آنان در مصالح سیاسی بتتگی دارد
دراینمیان ،باید توجه داشت کده مصدالح سیاسدی ،ندهتنهدا در تأییدد ،بلکده در تدرجیح
تفاوتها در فضای یمومی سیاسی تحاو مییابد احتراح به گفتمانهدای حاشدیهای و تعریدع
گتتردب از امر سیاسی در ای،اد یلح الزح است؛ بهگونهای که در کنار دولتها ،بازیگران دیگر
جامع مدنی نیز در وویا یلح مشارکت داشته باشند در این،ا دیگر دولت ،تنها شک جامع
سیاسی یا تنها مرجع امنیت نیتت و یلح ،دستاورد تعام ساختارهای اجتمدایی و اقتصدادی
است (شهیدی)279 :1384 ،
توجه به تفاوت و امر محلی و همچنین بازی آزاد تفاوتها که زمینهساز و نتی،د یدلح و
مصالحه هتتند ،مفهوح یلح و مصالحه را به معنای احتراح و ریایت دیگدران یدا همدان مفهدوح
یلح مدنی و مصالح سیاسی نزدیک مدیکنندد ایدن یدلح در جامعد مددنی متکثدر تحادو
مییابدد یدلح مددنی ،برآمددب از ندویی جامعد مددنی اسدت کده در آن تفداوتهدا برم ندای
محلیگرایی محترح شمردب میشود دریینحال ،مبلف یدالت میتواند متضمن فریدتهدایی
برای بازنمایی و مشارکت نزدیک باشد (شهیدی)299 :1384 ،
بهاینترتیب ،مصالح سیاسی ،روابط مبثر و بتتر دروری توسدع سیاسدی را اسدتحکاح
میبخشد و آشکار است که توسع سیاسی به تاویت مصدالحه و آشدتی مدیان،امدد؛ بندابراین،
استنتا میشود که توسع سیاسدی و مصدالح سیاسدی بهگوندهای جدداییناودذیر بدا هدس گدرب
خوردباند و درواقع ،وابتتگی درونی و متاابلی به هس دارند
 .2مصالحۀ سیاسی و توسعه در جمهوری اسالمی ایران
ایرانیان و نیاکان آنان ددبه تع یر و سخن ذبیحالله یفا()1دد از همان روزگدارانی کده ودا بده فدالت
ایران گذاشتند ،اندیش یلح و دوستی را با اندیش آباد کردن زمینهای بایر در ایران و گتتراندن
نیکی و واکی و ال ته ثواب معنوی و خشنودی اهورامزدا درنظر داشدتهاندد؛ ازهمدینروسدت کده
زرتشت ،ویام ر اسطوربای ایرانزمین ،اساس تعلیمات خود را بر مدنا نیدک و گدویا نیدک و
کنا نیک نهاد و با اندیش بد ،یعنی اهدریمن و همد مظداهر وجدودی او بده م دارزب برخاسدت
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(یفا)40 :1346 ،
دین اسالح با ورودش به ایران ،ریشههای خود را در خاو دیروای این سرزمین استوار کدرد و بدا
نیرویی که در این سرزمین و براساس این بینا و فرهنگ یافت ،تدا سدرزمینهای شدمالی چدین و تدا
جزایر اندونزی ویا رفت آزادمنشی و ویشگی یدلحجویان اسدالح بدرای ایرانیدان ،بدهمراتب بدیا از
ملتهای دیگر برجتتگی داشت و بههمینس ب ددهمچنانکه در قرون بعدی شاهدیسدد بزرگتدرین
متکلمان و فایهان و مفتران اسالح در این سرزمین ظهور کردند ثمرۀ تعلیمات اسالمی در ایرانیدان و
تلفیو آن با اندیشههای کهن ،س ب شک گیری بینا یمیای شد که در آن ،ظلس و خونریزی و سدتیز،
ُ
بهمنزل تخطی از نوامی الهی تلای شد این اندیشه ،الفت و همزیتتی را از ویروان یدک مدذهب بده
مردمی که از مذاهب دیگر یا از ادیان دیگر باشند ،نیز گتترش داد در دنیایی که حتی افراد یک شدهر
و دیار ،یکدیگر را تنها بر اثر اختالپهای کوچک به خاو و خون میکشیدند و برای تفتدیا یاایدد،
جنایتهای بزرگی را مرتکب میشدند ،متفکران اسالمی ایران ،مدردح را بده یدلح و داد بدا معتاددان
مذاهب دیگر و حتی ادیان دیگر فرامیخواندند استارار چنین اندیش مصدالحهگرانه و آزاداندیشدانهای
در ایرانزمین س ب شد که از ابتدای ویدایا دولت و امپراتوریهای بزرگ در ایدن سدرزمین ،همدوارب
تماح اقوامی که در آن ساکن بودند ،مورداحتراح یکدیگر بدودب و در آرامدا و یدلح بده همزیتدتی بدا
یکدیگر بپردازند
اما بداوجود چندین ویشدین تمددنی ،تداریخی ،و سدنت دیرودایی دربدارۀ یدلحدوسدتی و
مداراوذیری ایرانیان ،متأسفانه در سدۀ اخیدر بده دالید ورشدماری همچدون ویشدین تداریخی و
یملکدرد اسددتعمارگران و اسددت داد سیاسدی و فرهنددگ و ذهنیددت و مندافع نخ گددان ،ایددن اید
مصالحهجویی ،آنچنان که بایدد و شداید ،موردق دول و اسدتا ال و مشدروییت دولدتهدا و نیدز
گروبهای قومی در ح وفص معضالت و منازیات ن ودب و در اندو دوربهای زمانیای هس کده
مصلحان توانتتهاند به یری ظهور برسند ،با چالاها و معضالت فراوانی روبدهرو بدودب و بده
ت،رب ماندگاری در حافظه و روح جمعی ایرانیان ت دی نشدب است
در تأیید این مو وع میتوان بده و دعیت ایدران در شداخصهایی همچدون شداخص جهدانی
یلح ،حکمرانی ،و شکنندگی دولت در سال  2020اشارب کرد که براساس آن ،جایگداب ایدران در هدر
سه مو وع ،در دست غیریلحآمیزترین ،عیعترین ،و دولتهای شدکنندب قدرار دارد متناسدب بدا
این گزارشها ،مادار شاخص یلح ایران که براساس مدواردی چدون میدزان خشدونت ،دسترسدی بده
سالح ،تعداد وناهندبها ،زندانیان ،بیث اتی سیاسی ،ستیز داخلدی ،تعدداد نیروهدا و مخدار نظدامی،
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ایتراوها و جدرایس خشدن ،وحشدت سیاسدی ،روابدط بدا همتدایگان ،و ارزیدابی و انددازبگیری
میشود ،از  2/53واحد در سال  2008به  2/67واحد در سدال  2020رسدیدب اسدت کده بدهمعنای
تنزل در و عیت یلح و آراما در کشور است و در میان  163کشور موردبررسی در رت د  142قدرار
گرفته است بهاینترتیب ،اگر کشورهای یضو نمون شاخص یلح را برحتب یملکردشدان بده ودن
گروب دستهبندی کنیس ،ایران در گروب ودن،س ،یعندی غیریدلحآمیزترین گدروب قدرار میگیدرد در مدورد
شاخصهای حکمرانی نیز رت ایران در میان  202کشور موردبررسی ،رت  181بودب اسدت کده ود
از محاس شاخصهایی همچون فتاد سیاسی ،اثربخشی دولت ،کیفیت ماررات ،حدو اظهدارنظر و
واسخگویی ،ث ات سیاسی ،ن ود خشونت و تروریتس ،و حاکمیت قانون بهدست آمدب اسدت بررسدی
تغییرات بهوجودآمدب در شاخص حکمرانی ایران در طول سالهای گذشته نیز نشانگر ایدن اسدت کده
روند کلی حکمرانی در ایران ،نزولی بودب و نمرۀ ایدران از  -0/78در سدال  1996بده  -1/14در سدال
 2019کاها یافته است اینکه شاخص حکمرانی در ایران در تماح این دورب ،منفی بودب است ،خدود
نشانگر این است که و عیت حکمرانی در کشور ما مناسدب نیتدت و اگدر کشدورهای موردبررسدی
وروژۀ حکمرانی را بروای یملکردشان در حکمراندی در ودن گدروب دسدتهبندی کندیس ،ایدران در گدروب
ون،س ،یعنی عیعترین گروب قرار میگیرد نگاهی به و عیت ایدران در زمیند مو دوع «شدکنندگی
دولت» نیز اگرچه بیانکنندۀ او اع بهتری در این شاخص نت ت بده دو شداخص ویشدین اسدت و در
جدیددترین گدزارش شدداخص دولددت شدکنندب ،ایدران در سددال  ،2020نمددرۀ  83/4و رت د  135از
شاخص ک را کتب کردب است ،اما نگاهی به چند شاخص اساسدی تعیینکننددب در ایدن مو دوع،
ازجمله چنددستگی نخ گان ،ایتراوهای گروهی ،مشدروییت دولدت و حادوق بشدر و حاکمیدت
قانون ،حاکی از این است که ایران در این موارد ،بیشترین فایله را با نختتین کشور در ایدن شداخص
()2

(یعنی فنالند) دارد

یکی از مهسترین یوام مبثر بر این مو وع ،وراکندگی قدرت و سیاسدت ،نده بدهمفهوح وجدود
نویی فدرالیتس سیاسی منتظس در جامعه ،بلکه بهمعنای چندگانگی مراکز قددرت در ایدران اسدت کده
بایث فرسایا توان نیروها و نیز بههسریختگی تصمیسگیری و گاهی تضاد آنها با همدیگر میشود
ایران ،سرزمین بزرگی است با وراکندگی زیاد ،جمعیت نامتراکس ،تنوعهای قومی ،فرهنگی
و مدنی ،ل ههای تمدنی همیشهفعال با دیگر تمدنهای داییهدار ،موقعیت ژئوولیتیک ،تداریخی
بتیار طوالنی و ورحادثه برای چنین جامعهای ،بیتاارنی مزمنی بهلحاظ منابع قدرت ،ثدروت،
منزلت ،معرفت ،و وجود داشته است (فراستخواب)1397،
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این مو وع ،بهویشب و از انادالب اسدالمی ایدران نمدود بیشدتری یافتده اسدت؛ بهگونهایکده،
برخالپ رویههای وتااناالبی ،در ایران و از انادالب ،یدک دولدت متمرکدز ،قدرتمندد ،و همتداز
ایدئولوژیک بدهوجود نیامدد همچندین ،بدرخالپ اناالبهدای مددرن ،تفاوتهدای ایددئولوژیک و
شکاپهای سیاسدی در ایدران وتدااناالبی ،ندهتنها کداها نیافدت ،بلکده بهتددری گتدترش یافدت
(ذوالفااری )6 :1397 ،اگرچه در جریان اناالب سال  1357بیشتر نیروهای سیاسی ایرانی توانتدته
بودند در «ائتالفی بزرگ» ،زیر چتدر مدذهب و ره دری آیتاللده خمیندی در م ارزاتشدان یلیده نظداح
وادشاهی به ویروزی برسند ،اما هرگز نتوانتتهاند در  4ده گذشته از اناالب ،بنیانگدذار ائتالفدی تدازب
شددوند؛ بنددابراین ،در یرید تصددمیسگیری بددا نهادهددایی مددواجهیس کدده هریددک بددهتنهایی میتواننددد
تصمیسهایی را بگیرند یا دستکس ،مانع اجرای تصمیسهای دولت دددر معندای یداح آنددد شدوند در
این معرک سیاسی ،امکان تصمیسگیری وجود ندارد و هرکتی بروای یالقده و مندافع سیاسدی خدود و
گروها یا کاری را ان،اح میدهد یا مانع ان،اح کاری میشود قدرت در ایدران ،چندان وراکنددب شددب
است که گاب وجود دولت بیمعندی اسدت و انگدار دولتدی وجدود نددارد؛ بهسد ب همدین منازیدات
نهادهای تصمیسگیر در ایران و از اناالب ،شاهد تناقض و ناکارآمددی در سیاسدت و موازیکداری
کانونهای ورشمار تصمیسگیر هتتیس که نویی اینرسی نهدادی در سیاسدت در ایدران را موجدب شددب
است (ذوالفااری)10 :1397 ،؛ بنابراین ،بهنظر میرسد ،در ایران بر سر هیچ مو ویی تفاهس وجدود
ندارد حکمرانی غیران اشتی ،محدودیت افوهدای سیاسدی ،و نداهمزیگری سیاسدتهای راه دردی
ازیکسددو و قدددرت وتددوی بددازیگران غیرنهددادی و فادددان مهندسددی نهددادی جناحهددای سیاسددی در
ایران ازسویدیگر ،نهتنها ائتالپ جناحی را بهتعویو انداخته ،بلکه وفاق ملی را به یک گروگدان ت ددی
کددردب اسددت در ایددن معرکدده کدده جناحهددای سیاسددی در ایددران ،بددهجای مدددیریت شددکاپهای
سیاسی داجتمایی ب درای هسافزاییهددای یددلحجویانه ،بدده نمایندددگان شددکاپها و قطببندددیهای
سیاسیداجتمایی ت دی شدباند ،ساختار تصمیسگیری به نت ت ،متکثر و در مواردی حتی متعدارو
است بهاینترتیب ،تضادهای آشکار گروبهای مختلع سیاسی که هیچیک مندابع تتدلط کامد بدر
اقتدار و حاکمیت را ندارد ،بده یامد بازدارنددبای در برسداختن رویکدرد واحدد و متدلط سیاسدی و
اقتصادی غیرایدئولوژیک و غیرخصومتآمیز ملی در ایران ت دی شدب است
 .3آسیبشناسی مصالحۀ سیاسی در ایران
مصالح سیاسی در جامع سیاسی ایران با موانع و تنگناهای گوناگون روبهرو اسدت و ردودای
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این آسیب ها را در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتمایی ،فرهنگی میتوان جتتوجو کدرد کده در
ادامه ،بهاختصار به آنها اشارب شدب است
 خوانا هشمونیک و آنتاگونیتتی از سپهر سیاسی؛
 کشفهمی از مصالح سیاسی بهمثابه وادادگی ،انفعال و تتلیس؛
 فادان معنا و درو درستی از مفهوح مصالح سیاسدی و درورتهای آن بدرای جامعد
امروز ایران؛
 ت،ربددههددای منفددی تدداریخی از مصددالح سیاسددی ازجملدده در قراردادهددای گلتددتان،
ترکمانچای ،قرارداد  ،1919ملی شدن ینعت نفت ،و قرارداد کنترسیوح؛
 رویکرد اناالب اسالمی و محتوای قانون اساسی در تروی اناالبیگری ،بیگانههراسی،
شورشیگری ،و تعارو سیاست خارجی با نظس موجود بینالمللی بهمثابه نظامی نایادالنه؛
 یدح ریایت الزح حاوق شهروندی در کنار عع متئولیتوذیری شهروندی (شیانی و
یدیای )529-576 :1395 ،و وجود برخی ت عیضها در میان گدروبهدای مختلدع قدومی و
ملی ،در کنار تشدید شکاپهای اقتصادیـاجتمایی و روند روبهافول و عیت ط اات متوسط،
گتترش حاشیهنشینی ،و افزایا فار و فاقه و گتترش منازیات فردی و جمعی (ی دی:1395 ،
)233-265؛
 ددعع نهادهددای مدددنی و تشددک هددای سیاسددی در کنشددگریهددای یددلحجویاندده و
یلحسازانه؛
 رقابتهای ناسالس و بهرسمیت نشناختن دیگری و رقیب؛
 رویکرد ایدئولوژیک و مرزبندیهای غیرمنعطع نت ت بده مصدالحه و نیدز تابوسدازی
مو وع مذاکرب و آشتی سیاسی و برجتتهسازی جهاد و شهادت؛
 عع آمدوزش و تدروی ادبیدات یدلح و شدهروندی در نظداح آموزشدی ،در فرهندگ
یمومی ،در رسانههای یمومی و ملی و از تربیونهای رسمی؛
 .4راهکارهای مصالحه و توسعه در ایران
تردیدی نیتت که راب رسیدن به مصالح ملی در ایران ،از متیر توسع سیاسی و نهادینده کدردن
مشارکت آزادانه و یادالن تماح احدزاب ،اقدواح ،و جنداحهدا در امدر انتخابدات و تصدمیسگیدری
میگذرد و بدونشک ،تحاو مصالح ملی و سیاسی در ایران نیز زمینههای توسع هرچه بیشدتر
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()3

کشور را فراهس خواهد کرد

ژپوهشناهم علوم سیاسی

مصالح ملی ،یعنی همهباهس و با وذیرش تکثر و از مو ع برابدر

در راستای توسعه و آبادانی کشور اقداح کنیس این امر ،بهمعنای بهرسمیت شناختن ایدن مو دوع
است که هیچ فرد ،حزب ،و جریانی نمیتواند بار سنگین آینددب و سداختن ایراندی آبداد و آزاد را
بهتنهایی بهدوش بکشد مراد و منظور از مصدالح ملدی ایدن اسدت کده مدا ندهتنهدا بدرای حد
مشکالت موجود ،بلکه برای جلوگیری از وقوع ف،ایع نوودید ،نیداز بده جراحیهدای بدزرگ در
یریههای گوناگون داریدس کده ان،امشدان نیازمندد وفداق ملدی اسدت و هیچکدداح از جناحهدا
بهتنهایی قادر به تحم این بار بزرگ و اجرای این منویات نیتت مصالح ملی معندایی نددارد
جز اینکه نیروهای سیاسی ،یکدیگر را بهرسدمیت بشناسدند و جامعده و حکومدت بدههیچروی
بهگونهای تکیدایی ادارب نشود و چندیدایی رسمیت یابد
برایناساس ،در ادامه ،برخی از راهکارهای تحاو این امر در جمهدوری اسدالمی ایدران را
مرور میکنیس:
 .4-1خروج از بدفهمی دربارۀ موضوع مصالحه

نختتین گاح برای مصالحه در میان گروبهای مختلع در ایران ،دریافت معنا و درکدی درسدت از ایدن
مفهوح و رورت آن برای جامع امروز ایران اسدت متأسدفانه ندهتنها مصدالح سیاسدی در برنامده و
یم سیاسی کنشگران و فعاالن سیاسیداجتمایی جای درخوری نیافته ،بلکه هدس بدهلحاظ نظدری و
هس بهلحاظ یملی ،بهمثابه یک دارزش ،مورد ه،م منتادان و مخالفدان قدرار گرفتده اسدت گویدا
ماهیت و سرشت اناالب و جمهوری اسالمی در ویوندد بدا مندافع برخدی گروبهدا و نیروهدای درون
حاکمیت ،با اناالبیگری ،شورشیگری و «نه» بزرگ ،سرشته شدب و استمرار یافته و بدا چندین بنماید
هویتیای ،مذاکرب و گفتوگو ،بدبوبتتان و سازش و مصالحه را به تابوی نظاح ت دی کدردب اسدت در
این یریه ،بهنظر میرسد که ایران و از انادالب بدهنویی واحدار رویکدرد و روش لئدون تروتتدکی
است که شعار اناالب ویوسته در گتترۀ جهانی را مطرح میکرد بدهنظر تروتتدکی ،حرکدت ویوسدت
دامپریالیتتی و اناالبیگری ،امن باای اناالب است؛ بنابراین ،با چندین نگرشدی میتدوان ادیدا
کرد که جمهوری اسالمی «فاقد استراتشی یلح» است (ماصودی)18 :1396 ،
با توجه به این و عیت کاربتت مصالحه در ساختار قدرت اجتمایی و سیاسی در ایدران
و رورت بازبینی خوانا هشمونیک آنتاگونیتتی از سپهر سیاسی ،اتخداذ چرخشدی راه دردی
بهسوی مصالحهجو یی و یلحگرایی در هم یریههدای داخلدی و خدارجی اسدت کده دمن
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تاو یت بنیانهای توسعهای ،وفداق اجتمدایی و هم تدتگی ملدی را برواید مصدالح سیاسدی و
خوانا آگونیتتی ،بازترسیس و ترمیس خواهد کرد دراینراستا ،الزح اسدت کده ابتددا در راسدتای
الزاح کاربتت مفهوح مصالح سیاسی در ایران امدروز و نادا آن در حد معضدالت جامعده و
سپ  ،در ای،اد درو درست و مناس ی از این مفهوح ،اقداح جدیای ان،اح شود در این راه رد،
یلح و مصالحه ،نه بهمنزله وادادگی و انفعال و تتلیس ،بلکه نویی شد،ایت ،آینددباندیشدی و
بهنویی ،یک راه رد هوشمندانه تعریع و تلای میشود که توسعه ،منافع ملی ،وفاق اجتمدایی،
و هم تتگی ملی را در وی خواهد داشت
 .4-2تبدیل گفتمانهای سلبی به گفتمانهای ایجابی و الگوبودگی

اگرچه سیاستگذاری یلح ،گفتوگو ،و مصالحه در هم ابعاد کنشگری سیاسیداجتمدایی و
فرهنگی ،بهویشب در سطوح ملی ،منطاهای ،و بینالمللی ،در نختتین سالهای سومین ده قرن
بیتتویکس ،نه بهمثابه تاکتیک ،بلکه بهینوان یک راه رد و یک الدزاح انتانی دیاالیدی ارزیدابی
میشود ،بااینحال ،در چهار ده اخیر ،تصویر ملیدهویتی از جمهوری اسالمی ایران متدأثر از
ویروزی اناالب اسال می ،ساختار و محتوای قانون اساسی ،بروز جنگ تحمیلی و نیدز تدنا در
روابط با غرب ،با اناالبیگری و ستیزبجویی نت ت به نظدس منطادهای و بدینالمللدی و در یدک
معنا ،با ادبیات سیاسی نفی همراب است (ماصودی )19 :1396 ،واقعیدت ایدن اسدت کده چده
بپتندیس یا نپتندیس ،اناالب اسالمی با قرائت اناالبیگری و شورشیگری در برابر نظس موجدود
داخلی و نظاح بدینالملد در بهمدن  1357ودا بده یرید حیدات نهداد و ایدن قرائدت در طدول
چه واندی سال گذشته ،با نشیبوفرازهایی ،ویگیری و به ابرگفتمان ملی ت دی شد و بر زندگی
سیاسی ،اجتمایی ،فرهنگی ،و اقتصادی آحاد مردح و گروبهای اجتمایی را تأثیر گذاشدت امدا
این گفتمان ،باوجود ظرفیتهای ای،اد اجماع سیاسی ،اجتمایی ،و تاو یت هم تتگی ملدی از
طریو تولید ،بازتولید ،و ترو ی قرائت و هو یت شورشیگری و اناالبدیگدری و غیریدتسدازی،
ُ
دیگر ظرفیت بتی گریای چون گذشته را نداشته و اسدتمرار ایدن روندد ،فرایندد کندد توسدعه را
بیاازویا مخت خواهد کرد و ایطالو نظاح و سدرمای اجتمدایی و ملدی را در ودی خواهدد
داشت و وفاق اجتمایی و هم تتگی ملی را دچار اختالل خواهد کرد
دراینبارب ،نمایندگی سیاسی نامتوازن و بخشی ،منصبمحوری ،و دوری از برنامهگرایی ،تلادی
شکاپهای سیاسی بهینوان ارزش و هن،ار ،و درو انتخابات بهینوان تکنولوژی سیاسدی ازیکسدو،
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و وجود بازیگران غیرنهادی دارای قدرت وتدو ،سیاسدتزدگی مو دوعهای هدویتی ،فاددان ائدتالپ
ای،ابیدسل ی ،ناکارکردی سیاسیدنهادی ،و اتخاذ دکترین جامع

عیع ازسدویدیگر ،ایدلیترین

یوام بازدارندۀ مصالح سیاسی در ایران بهشدمار میآیندد درواقدع ،جناحهدای سیاسدی در ایدران،
بددهجای مدددیریت شددکاپهای سیاسی داجتمایی ب درای تولیددد یددلح ،بدده نمایندددگان شددکاپها و
قطببندیهای سیاسیداجتمایی ت دی شدباند (ذاکری)66 :1397،
در بررسی تاریخیدنهادی ،بروای ایدئولوژی رسدمی جمهدوری اسدالمی ایدران و دیددگاب
بخا زیادی از خ رگان و تدوینکنندگان قانون اساسی ،جهان به دو بخا «خودی ددیگری» یدا
«مادبیگانه» تاتیس میشود این نگرش س ب شدب است که از مادمه تا ایول گن،اندبشددب در
قانون اساسی ،ادبیات نفی از جایگاب ویشبای برخوردار باشد بهکارگیری ویوست واژبهایی مانندد
استک ار ،استعمار ،سلط بیگانگان ،جهان غرب ،و نشان میدهد که جمهدوری اسدالمی بدا
نگاهی بدبینانه به جهان خار مدینگدرد ایدن رویکدرد بدر بتدیاری از ایدول قدانون اساسدی
حاکمیت دارد در همد زمیندههدای سیاسدی ،اقتصدادی ،فرهنگدی ،و نظدامی ،قدانون اساسدی
جمهوری اسالمی ایران ،جهان را از نگاب خودی و بیگانه ترسیس میکند درواقع ،قانون اساسدی
با غیریتسازی گتتردب ،دایدرۀ محددودی از امکاندات و فعالیدتهدا را ودیاروی کدارگزاران و
م،ریان گذاشته است نتی ،چنین جهتگیریها و ایولی ،ازیکسدو ،تولیدد گتدتردۀ ادبیدات
نفی و توطئهانگارانه دربارۀ جهان خار و نظاح بینالملد (ماصدودی و یدرب 114 :1388 ،و
)115و ازسویدیگر ،متدودسازی و تابوسازی مو وع مذاکرب و مصالحه ،خ یثسازی رقیدب
و بهحاشیه راندن ادبیات اث اتی ،تأم گرا ،و سازندب است (ماصودی )20 :1396 ،بدیتردیدد،
تازمانیکه حذپ و نفی بر دایرۀ گفتمانی سیاسدت در جمهدوری اسدالمی ایدران حداکس اسدت،
سخن گفتن از مصالحه و گفتوگو امری بیهودب و باط ست
 .4-3شناسایی حداکثری کنشگران

ایدۀ «شناسایی» از ده  1990تا امروز ،جایگاب ویشبای در مطالعات یلدوح سیاسدی از طریدو
شکوفایی ادبیات سیاست هویت ،سیاست تفاوت ،و چندفرهنگگرایی در سدطح داخلدی و نیدز
تحلی منازیات هویتوای معایر در سطح بینالمللی ،ویددا نمدودب اسدت (حداجییوسدفی و
ذاکری )88 :1396 ،شناسایی یا ناط مااب آن ،یدح شناسایی ،زمانی معنا مییابد که افراد یا
سازمانها در تعام هتتند یا این تعام یایس میماند که ممکدن اسدت شدک های گونداگونی
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داشته باشد الکتاندر ونت ،1این مفهوح را در دو قالب حداقلی و حداکثری تحلی کردب است:
منظور از شناسایی حدداقلی ،بدهرسدمیت شدناخته شددن بدهمثابده یدک موجودیدت متدتا در
چارچوب قانون است در مااب  ،شناسایی حداکثری ،بهمعنای مورداحتراح و توجه قدرار گدرفتن
سوژب برای چیزی که آن را خاص و متفاوت میسازد ،است (حداجییوسدفی و ذاکدری:1396 ،
 )92درواقع ،منظور از شناسایی حداکثری ،چیزی فراتر از حاوق قدانونی اسدت و بده ودذیرش
تفاوتها اشارب دارد؛ شناسایی حداکثری ،بهرسمیت شناختن و احتراح گذاشتن بده ویشگدیهدای
خاص و منحصربهفرد هم کنشگران است این شک از شناسایی بر ویشگیهای هویتی تأ کیدد
دارد و مشخصات خاصبودگی هویت را برجتته میکند بهبیان روشنتر ،برای ویشگیهایی که
سوژب را خاص میکند ،احتراح قائ است
گفتنی است که بتیاری از منازیات بهدلی یایس مانددن فرایندد شناساسدی حدداکثری هرگونده
تفاوت زبانی ،قومی ،مذه ی ،و هویتی کنشدگران رخ میدهدد کده میتدوان آنهدا را «برسداختههای
درونزای سیاسی داجتمایی» نامیددد؛ زی درا در ش درایط یدددح شناسددایی حددداکثری ،هرگوندده هویددت
غرورآمیز کنشگر با ناامنی هتتیشناختی روبهرو شدب و این یدح شناسایی را بهمثابده تهدیدد بهشدمار
میآورد؛ بنابراین ،ناگزیر از م دارزب بدرای آن خواهدد بدود درماابد  ،در و دعیتی کده برسداختههای
درونزای سیاسیداجتمایی کنشگران موردتأیید و احتراح کنشدگران شناسدندب قدرار بگیدرد ،از شدتاب
شک گیری منازیه بهمثابه طرپ مااب یلح ،کاسته خواهد شد (ذاکری)66 :1397 ،
گفته شد که جامع ایرانی ،بهلحاظ فرهنگی دقومی و متلکی دفکدری ،جامعدهای متکثدر
است؛ بنابراین ،برای رسیدن به مصالح ملی باید از هرآنچه موجدب ت عدیض و اجحداپ میدان
گروبهای مختلع قومی و ملی میشود ،ی ور کرد و ساختار ندوین را بدر روی دموکراسدیهدای
متکی بر حاوق شهروندی ،بنا نهاد و تتداوی حادوق افدراد در برابدر قدانون را بده مرحلده اجدرا
درآورد؛ زیرا دموکراسی ،توافو شهروندان آزاد و خودبنیاد یک واحد سیاسی بر سر میثاق (قدانون
اساسی) مشترو با حاوقی یکتان در برابر قانون برای همگان است؛ قانونی که با اتکا و وای ندی
به آیین الهی و ریایت حاوق بشر ،ت عیضهای حاوقی را کندار گذاشدته و سداختار حکومدت را
یادالنه تنظیس میکند یلح جز با متئولیتودذیری حکومدتهدا در ق دال ایمدالی کده ان،داح
میدهند و شک گیری وفاق یمومی امکانوذیر نیتت مشارکت ،حاکمیدت قدانون ،شدفافیت،
1. Alexander Wendt
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واسخگویی ،شک گیری وفاق یمومی ،یدالت و حاوق متاوی ،اثربخشی و کارایی ،و مهدستدر
از همدده متددئولیتوددذیری در ق ددال ایمددال و تصددمیسهای حکددومتی ،افزونبددر تددأمین حاددوق
شهروندی ،میتواند در برقراری یلح مبثر باشد
 .4-4ظرفیتسازی برای توسعۀ نهادهای مدنی

اگر بپذیریس که یکی از شاخصهای مهس توسعه ،افزایا مشارکت مردح ،نیروهدای اجتمدایی و
نهادهای مدنی است ،دراینیورت ،یکی از راهکارهدای توسدع سیاسدی و مصدالح ملدی در
ایران ،توسع نهادهای مدنی است نهادهای جامع مدنی در توسع آگاهی مددنی و سیاسدی و
تروی ارزشهای مشترو یک جامعه ،ناا بتیار مهدس و بنیدادینی دارندد آنهدا گفدتوگدو را
نهادینه میکنند و وسعت میبخشند و زمینهساز مشارکت قایدبمند همد گروبهدای جامعده در
فرایند قدرت و امر سیاسی میشوند؛ بنابراین ،تأثیر بیبدیلی نیز در مصدالح سیاسدی جوامدع،
اجماع نخ گان ،و رسیدن به توسعه در آن جوامع دارند
با وذیرش این ای مهس که مهسترین کارکرد نهادها ،ای،اد و ظرفیتسازی برای مصالحه
است ،نهاد خانوادب ،قانون و قانون اساسی ،قرارداد اجتمایی ،انتخابدات ،رسدانههدا ،نهادهدای
ینفی و یلمی ،نهاد آموزش و تعلیسوتربیت ،نهادهای امنیتی ،نیروهدای متدلح ،سدندیکاها و
اتحادیههای کارگری ،هر یک ،از طریو وذیرش الزامات و فرایندهای قانونی ،نادا بنیدادینی در
ویش رد فرایند مصالحه در ایران دارند؛ بهینوان مثدال ،انتخابدات ،یکدی از شداخصهدای مهدس
نظاحهای مردحساالر است که با شر آزاد ،یادالنه ،و شفافیت بودن ،در بطن خدود دربرگیرنددۀ
نویی مصالح سیاسی بین نیروها و نخ گان رقیب در یک جامعه اسدت کده در قالدب ودذیرش
قواید انتخاباتی و رفتارهای دموکراتیک ظهور و بروز مییابد و در بطدن خدود ،سد ب ث دات در
بنیانها و تغییر را در شاخوبرگها و روبناها میشود یدندوق رأی ،دریمد  ،مصدالحه را بدین
نیروهای سیاسی رقس میزند و رق ای انتخاباتی باید بخت خود را در انتخابات بعدی بیازمایند
در این فرایند ،بازیگران با وذیرش قواید ن ردهای انتخاباتی ،اجازب میدهند که اکثریت ،سدکان
قدرت را بهدست بگیرد و اقلیت نیز با تضمین حاوق خویا ،سیاسدت ظرفیدتسدازی را بدرای
ویروزی در انتخابات دوربهای بعد دن ال میکند (ماصودی1398 ،؛ ماصودی)85 :1385 ،
احزاب ،رقابتهای حزبی ،و ائتالپهای حزبدی نیدز اساسدا تولیدکننددۀ مصدالح ملدی
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هتتند (موری )117 :2013 ،1احزاب سیاسی با تولید ائدتالپ و مصدالحه بدا احدزاب دیگدر،
نهتنها یاملی بازدارندب در برابر منازیات احتمالی بهشمار میآیند ،بلکه از بیتصدمیمی دربدارۀ
سیاستهای مشترو و بروز هرگونه ناهمتازی سیاستی جلوگیری میکنند
جدای از نهادهای کالسیکی همچون احزاب ،رسانهها ،و  ،ان،منهدای یلمدی نیدز بهمثابده
نهادهای میان،ی ،با ایفای ناا متغیر میانگیر یدا میدانگین ،مدیتوانندد بده افدزایا مشدارکت ،ث دات
سیاسیداجتمایی و گفتوگوی میان بخاهای گوناگون جامعده کمدک کنندد ان،منهدای یلمدی،
یکی از بزرگتدرین و تخصصدیترین نهادهدای مددنی و یلمدی و از مهستدرین اجتماعهدای یلمدی
بهشمار میآیند که بدا توجده بده ماهیدت وجدودی خدود ،متدیر توسدع درونزا ،وو یدا و دموکراتیدک،
داوطل انه و غیرآمرانه را از طریو ای،اد مصالحه ،مشارکت ،و گفتوگوی انتاادی هموار میکنند
اگر بپذیریس که به دالی ورشماری ،ازجملده ویشدرفتهای ارت داطی و انادالب در یریدههای
اطالیاتی ،یصر جامعهوذیریهای سیاسی مهندسیشدب ،دستوری ،تکسویه و تحمیلدی از بداال بده
وایین بهسر آمدب است و افزونبراین ،تاالهای راه ری آمرانه برای هن،ارسدازیها ،بارهدا بدا شکتدت
روبهرو شدب است ،انتظار میرفت کده در دهدههای اخیدر ،فرایندد جامعهودذیری سیاسدی در تعامد
نهادی ،چندسویه ،و دموکراتیک و بروای ارزشهای مشترو تاریخی ،بهگوندهای درونزا تحادو یابدد؛
این درحالی است که دریم  ،نهتنها چنین نشد ،بلکه در این متیر بدا مواندع جددیای روبدهرو شددب
است؛ بهاینشک که در موارد ورشماری ،نهادهای رسمی ،حکومتی و حاکمیتی ،بداوجود متدئولیت
اولیه در ای،اد آراما ،استارار ،و تعمیو انت،اح اجتمایی و هم تدتگی ملدی و کداها تعاروهدا،
بهلحاظ کارکردی ،روندی معکوس را ویمودب و با غیریتسازی ویوسته ،تولیدد ادبیدات ورخاشدگرانه و
نفرت ،زمینههای مدارا ،تتاه  ،و مصالحه را بهحاشیه راندباند
در چنددین شددرایطی از بدددکارکردی و ناکددارکردی برخددی از کددارگزاران و یوامدد سددنتی
جامعهوذیری و در مااب  ،بروز مااومتهای اجتمایی ،بهویشب از سوی نتد جدوان ،در ماابد
جامعهوذیریهای رسمی ،بازیگران و کارگزاران جدیدی به این یریه وارد شدباند و روشهدا و
شیوبهای جامعهوذیری سیاسی تغییر کدردب اسدت؛ نهادهدای مددنی و حدوزۀ فضدای یمدومی،
ش کههای اجتمایی ،و فضای م،ازی و حتی سل ریتیها ،جایگاب برجتتهای یافتهاندد و خدود،
به کنشگران یری جامعهوذیری سیاسی ت دی شدباند
1. Moury
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در چنین آوردگاب و هنگامهای ،بخا قاب توجه و غیرقاب انتظاری از این نهادهای مدنی و
نهادهای فعال در حوزۀ فضای یمومی ،تالش و تاالیی بدیا از نهادهدای رسدمی حکدومتی و
حاکمیتی برای حفظ هم تتگی ،کاها تناها و یلح را آغاز کردب و سعی کردباند در فضدای
بحث و نظرها ،گفتوگوهای انتادادی و تعدامالت بدین ایضدا در فضدای م،دازی و در قالدب
آموزش آشکار و ونهان ،بخشی از افراطیگریها را به میانهروی ،بردباری ،و مدارا ت دی کنند
 .4-5آموزش شهروندی و گفتمانسازی دربارۀ صلح

و از ویروزی اناالب اسالمی ،کشور با گفتمانهای گوناگونی در سپهر سیاسدی جامعد ایدران
روبهرو بودب است اگر هریک از گفتمانهای اناالبی ،سازندگی ،ایالحطل دی ،ایدولگرایدی،
یدالتخواب ،و ایتدال را محصول نیازها ،ظرفیتهدا ،و الزامدات داخلدی دوربهدای خایدی از
زیتت سیاسیداجتمایی جامعه و کشور در ایران و از اناالب بدانیس که بیا از همه ،توسدط
ساختار سیاسی ،وردازش ،اشایه ،و بازتولید شد ،بهنظر میرسد که چشساندداز گفتمدانی آینددۀ
ایران ،بیا از هرچیز باید بر محوریت مصالحه و توسعه متمرکز باشد
اجتماییدسیاسی کشور ،مانند امروز ،رورت کاربتت

شاید در هیچ دوربای از زیتت
سیاست یلح و دوستی به یک نیاز و الزاح اجتمایی ت دی نشدب باشدد ادبیدات راید و برخدی
سیاستهای ایالمی و ایمالی ،گویدای فضدای دشدمنی ،سدتیزب ،و خشدونتورزی از سدطوح
خیابانی تا یری نخ گی و حتی در بین جناحها و نهادهای سیاسی است که در تأثیر و تدأثر بدا
و ددعیت نامناسددب اقتصددادی ،قهددر ،دوری ،دشددمنی و کدداها آسددتان تحمد و بددهی ددارتی،
تحم ناوذیری را بهینوان وجه غالب مناس ات سیاسیداجتمدایی در تمداح سدطوح بدهیدورت
یمودی و افای ،داخلی و خارجی ،رقس زدب است
اینگونه سیاستورزی ،تنها با گفتمان مصالحه و توسعه ،وایدان خواهدد یافدت سیاسدت
یلح و دوستی ،بخشی از هویت کهن و فرهنگ بارور ایرانی است که در شرایط کندونی ،دچدار
انزوای مفر و فرودستی گفتمانی و شاید بهی ارتی ،حذپ شدب است؛ بنابراین ،الزح است کده
تالشها برای بازیابی سیاست و گفتمان یلح و دوسدتی از سدر گرفتده شددب و در ایدن یریده،
ینصر آموزش بیا از هر چیزی مهس و حیاتی است
دراینبارب ،تمهید ویشاهنگهای یلح از منظدر فکدری و اندیشدهای در قالدب نخ گدان و
اجتماعهای نخ گانی ،بیا از هرچیز روری است ری گذاری وشوهاهای یلح از طریدو
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چرخ سیاستگذاری و اجرا ،توجه به آموزش یلح ،تأسی

اندیشکدبهای مطالعدات یدلح،

اختصاص واحدهای درسی و گرایاهای مطالعاتی در دوربهای تحصیالت تکمیلی ،تشدویو
ان،اح وشوهاها ،تدوین ماالهها و وایاننامهها ،و در حوزۀ یلح و مفاهیس مرت ط ،سوژبیابی
در حوزب یلح ،همکاریهای بیندانشگاهی در حدوزۀ مطالعدات یدلح ،رابانددازی نهادهدای
مطالعاتی در حوزۀ یلح ،برگزاری همدایاهدا ،نشتدتهدا ،سدمینارها ،سدخنرانیهدا و بدا
محتوای یلح ،تشویو دانش،ویان و وشوهشگران برای متمرکز کردن وایداننامدههدا بدر مو دوع
یلح و وجوب تاریخی ،بومی ،و  ،تکریس و ت،لی از خادمان یدلح ،ان،داح اقددامات فدوری
برای تولید محتوای درسی دوربهای ویادبتتانی ،دبتتان ،متوسطه ،و دانشگاب در حوزۀ ادبیات
یلح ،برگزاری متاباات با محتوا و مضمون یلح بهیورت ملی ،منطاهای ،بدینالمللدی ،و
میتواند تنها بخشی از تالشها برای آموزش گفتمان مصالحه و توسعه در جامع ایرانی باشد
شکل شماره  .)2تلگری خظری و تخضمامی :رتهکارهای مصالحه رر تیرت

نتیجهگیری
از هر چشساندازی که به یلح و مصالحه بنگریس ،چده بدهمثابده یدک ودیددۀ اجتمدایی و یدک
213

مجتبی مقصودی /مصالحۀ سیاسی و توسعه در ایران؛ بررسی چند گزارۀ نظری و انضمامی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 181-219

ژپوهشناهم علوم سیاسی

واقعیت اجتمایی ،چه یلح بهمثابه یدک متدئله و مو دوع اجتمدایی ،چده یدلح و مصدالحه
بهمثابه یک دغدغه ،یک آرمان ،و یک هدپ غایی و چه بهمثابه یک نیاز اولیه ،یلح و مصدالحه
رورت امروز و فردای جامع ایران است در راستای تحاو این مو دوع ،اگرچده برواید نظدر
مورگنتا ،ناا دولت در تأمین و وایایی یلح داخلی ،شر الزح است ،اما کافی نیتدت بددون
مشارکت دولت ،تأمین یلح داخلی ممکن نیتت ،اما تنها با مشارکت دولت نیز نمدیتدوان بده
یلح در جوامع ملی دست یافت؛ ازاینرو ،در شرایط کنونی ایدران ،ویگیدری مو دوع یدلح و
مصالحه« ،متئولیت مشترو اجتمایی» همگدان ،ایدس از «نیروهدای اجتمدایی»« ،دولدت»،
«نخ گان» ،و «شهروندان» است
دربارۀ بایتتهها ،الزامات ،و ویانیازهای تعمیو یلح ،وفاق ،و همدلی میتدوان بیدان کدرد کده
توسع سیاسی ،مشارکت سیاسی ،استارار نظاح و حاوق شدهروندی ،جامعهودذیری سیاسدی ،ایتمداد
سیاسی ،متئولیتوذیری ،واسخگویی ،کارآمدی ،و  ،محصول مصالح سیاسی است وای ندی بده
قانون اساسی ،وجود نظاح متتا قضایی ،دادرسدی یادالنده و دسترسدی برابدر بده محداکس ،ریایدت
حاوق اقلیتها ،اقواح و زنان و نیروهای حاشیهای ،نیدز بخشدی از طدرح مصدالحه و توسدعه را دربدر
میگیدرد افزونبدراین ،توزیدع یادالند ثدروت و تدوازن منطاددهای و توسدعه ،دسدتاورد مصددالحهاند
همچنین ،رفع احتاس محرومیت نت ی ،رفع تصورات قال ی و ناکامیها ود از مصدالحه ،حاید
خواهد شد و بیتردید ،حفظ ورقدرت جغرافیای تاریخی ایدرانزمین در ورتدو مصدالح همد اقدواح و
افراد ،بیاازویا محاو خواهد شدد در کندار ایدن مو دوعها ،ایتمداد اجتمدایی ،ایتمداد نهدادی
(ایتماد مردح به کارآمدی و یملکرد نهادها) ،سرمای اجتمایی ،ر ایت اجتمایی ،وجدود نهادهدای
اجتمایی ،و هس در ورتو مصالح سیاسی بهدست خواهد آمد
برایناساس ،تاالی یلحخواهی و مصالحهجویی ،ویامدهای بیشدماری در حدوزبهدای
گوناگون خواهد داشت که در فرایندد تحادو آن ظهدور و بدروز خواهدد یافدت؛ بندابراین ،شداید
هیچگاب چون امروز ،احتاس نیاز به هم تتگی ملی ،مصالح سیاسی ،و آشتی ملی ،یمومی و
فراگیر نشدب باشد هرگدز شدرایط کشدور مانندد امدروز دددبدهرغس وحددت ظاهریددد متکثدر و
دریینحال متفرق ن ودب است هیچگاب در کشور مث امروز ،نیروها در چالا و تعارو فکری،
ساختاری ،و کارکردی ن ودند و هیچوقت گتدیختگی و تعدارو در بدند نیروهدای اجتمدایی،
اینگونه ظهور و بروز ویدا نکردب بود
امروز ،جامع ما با مشکالت فراوانی روبهرو اسدت کده دریدورت مهدار نشددن ،ممکدن
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است دیر یا زود به بحران ت دی شوند ایدن مشدکالت از متدائ و معضدالت زیتدتمحیطی
چون هدر رفتن آب ،فرسایا خاو و آلودگی هوا ،تا ناهن،اریهای اجتمایی همچون ایتیداد،
طالق ،گتترش خشونت ،افزایا فتاد اقتصادی و راندتخواری ،و دیگدر بدداخالقیهایی کده
بهطور روزمرب با آن روبهرو هتتیس و همچنین ،فار و ت عیض و فایل ط ااتی را دربر میگیدرد و
ت،رب چند دهه و

از اناالب نشان دادب است که هیچ جناحی بهتنهایی قادر به ح معضالت

یادشدب نیتت
در چنین شرایطی ،کاربتت گفتمان مصالح ملی ،رورت انکارناودذیری بدرای جامعد
ایرانی است ال ته برآمدن هر گفتمانی ازجمله گفتمان یلح و توسعه در جامعه ،دستاورد:
 ظرفیتها و الزامات داخلی مااطع و دوربهدای خایدی از زیتدت سیاسی داجتمدایی
جامعه و کشور؛
 تعام و وزن بازیگران یمدۀ یریههای سیاسیداجتمایی جامعه؛
 جایگاب ،کارکرد ،و وزن نهادهای مدنی؛
 نحوۀ توزیع منابع کمیابی مانند قدرت ،ثروت و سرمایه ،زمین ،کار ،ورستیش و منزلدت و
رورتهای بازبینی و بازتوزیع این منابع (یلح بهمثابه مدیریت یادالنه ،منصفانه ،و اخالقدی
منابع کمیاب با توجه به دو ینصر «زمان و مکان» و «وزن ینایدر اثرگدذار» از طریدو قدانون و
جلب مشارکت) سامان اقتصادی کشور و جهتگیریهای آن؛
 ماهیت و جوهرۀ دولت و ساختار حکومت و منافع نهاد قدرت؛
 تأثیر بازیگران خارجی و تحوالت منطاهای و بینالمللی؛
 نوع مناس ات و روابط میان:
◦ نهاد قدرت در درون؛
◦ نهاد قدرت با مردح؛

◦ نهاد قدرت با گروبها ،نیروهای اجتمایی ،نهادهای مدنی و سیاسی؛
◦ مردح با مردح و مردح با نهادهای اجتمایی و سیاسی؛
◦ نهادها و نیروهای اجتمایی و مدنی با یکدیگر؛

است؛ بنابراین ،روند توسعه و بهثمر نشتتن گفتمان مصالحه ددحتی دریورت اتخاذ آنی
و سریع آن در جامع ایراندد روندی طوالنی و حتاس و ورویچوخس است و هدررفت هر زمانی
هرچند کوچک ،ویامدهای ناگوارتری برای جامع ایران و فرایند توسعه خواهد داشت
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یادداشتها

 .1نگاب کنید به :یفا ،ذبیحالله (« ،)1346یدلح و داد در یرفدان و ادب ایراندی» ،مجلرهمهرر ،سدال
سیزدهس ،دورب دوح
 2نگاب کنید به :گزارشهای ریدخان توسعه؛ وو یا فکری توسعه:
https://pooyeshfekri.com/rasadkhane/indexes

و گزارش شاخصهای 22گان یلح در مورد ایران در دورۀ زمانی  2012تا 2021
 3در همین زمینه نا قولی از احمد میرفندرسدکی ،وزیدر امدور خارجد اسد و ایدران وجدود دارد کده
میگفت« :کالتکهای که بخواهد بهوسیله اسب و شغال و گرگ و روباب بهویا کشیدب شود ،یاق تی جز
سرنگونی نخواهد داشت» ت،ربیات مختلع و متعدد نیروهای سیاسی ایرانی در نیس قرن اخیر و یددح
موفایت آنها در ای،اد ائتالپهایی سازندب و دواحوذیر ،بهنویی بر یحت توییع آمیختده بدا شدوخی
احمد میرفندرسکی گواهی میدهد
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منابع

اسمایی نیا ،یلیایغر؛ ویفی اسفتتانی ،شهراح (« ،)1395تأثیر امنیت بر رشد اقتصادی در ایدران و
برخی کشورهای منتخب» ،فصلنامهپاوهشنامه ایتصادی ،سال شانزدهس ،شمارب 61
جامعهشناسرریصررلح ،ترجم د هوشددنگ فرخ،تددته ،ته دران :انتشددارات

بوتددول ،گاسددتون (،)1388
جامعهشناسان
تودارو ،مایک ( ،)1391توسعهدرجهانسوم ،ترجم غالمعلی فرجادی ،تهران :انتشارات کوهتار
حاجییوسفی ،امیرمحمد؛ ذاکری ،مهددخت (« ،)1396شناسدایی حدداکثری و منازیدات بازفرجداح
پاوهشهایروابطبی الملح ،دورب اول ،شمارب بیتتوچهارح

خاورمیانه» ،یک مدل نظری» ،فصلنامه
ذاکری ،مهدخت (« ،)1397شناسایی حداکثری و امنیت هتتیشناسانه بهمثابه ابزار یلحسدازی» ،در
چشماندا های راهبردی ،ان،من
مفهومیرنظریو 

کتاب :چکید مقاالحهمایشچیستیصلح،مبانی
یلمی مطالعات یلح ایران
ذوالفااری ،وحید (« ،)1397انتخابات؛ جناحهای سیاسی و یدلح واراسیاسدی در ایدران؛ نماینددگان
شکاپهای سیاسی یا کارگزاران یلح؟» ،فصلنامهمطالعاحراهبردیسیاسرتگذاریلمرومی ،دورب ،x
شمارب  ،xxبهار
سن ،آمارتیا ( ،)1381توسعهبهمثابهآ ادی ،ترجم احمد موثای ،تهران :انتشارات دانشگاب تهران
شورای اجتمایی کشور ( ،)1395گزارشوضعی اجتمالیکشور ،تهران :شورای اجتمدایی کشدور و
وشوهشکدب مطالعات فرهنگی و اجتمایی ،سه جلد
شیانی ،ملیحه؛ یدیای ،فاطمه ( ،)1395ضرعفمسرئولی پذیریشرهروندی،درگرزارشوضرعی 
اجتمالیکشور ،تهران :شورای اجتمایی کشور و وشوهشکدب مطالعات فرهنگی و اجتمایی ،سه جلدد،
1
یفا ،ذبیحالله (« ،)1346یلح و داد در یرفان و ادب ایرانی» ،مجلهمهر ،سال سیزدهس ،دورب دوح
ی دی ،ی اس ( ،)1395منا لاحفردیوجمعی،درگزارشوضعی اجتمالیکشور ،تهران :شدورای
اجتمایی کشور و وشوهشکدب مطالعات فرهنگی و اجتمایی ،سه جلد1 ،
فا لی ،نعمتالله (« ،)1398چرا و چگونه یلوح انتانی و اجتمایی در خدمت نایلح قرار میگیرد»،
سومی همایشساالنهانجمر للمریمطالعراحصرلحایرران«للرومانسرانیواجتمرالیوصرلح»،
تهرانhttps://civilica.com/doc/976376 :
فراستخواب ،ماصود (« ،)1397کنشگران مرزی در ایران؛ و تاالهای ناتماح یدلح ،وفداق و هم تدتگی
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Extended Abstract
Introduction
Understanding the underlying mechanisms of the occurrence of 2019
demonstrations in Iran is the purpose of this study, which has been conducted in
the form of qualitative research in the tradition of cultural studies. Documentary
studies, field observations, interviews and official statistics were the tools we
have used in its processing. In the first stage, with the exploratory study of the
region that was the context of this event; we identified poverty, inequality,
marginalization, and the type of jobs prevailing in it as key concepts in this field.
In the next step, in the light of later theories related to the concepts obtained, we
found that neither poverty, nor inequality, nor marginalization; but job-instability
was more closely linked to the occurrence of these events. However, reports
indicate that we have not seen demonstrations in many areas where jobinstability has been prevalent. This means that none of these cases (poverty,
inequality, marginalization and instability) cannot be explanatory alone. Finally,
with the support of the spatial diversity of the 2019 demonstrations by the
conceptual tool of Precaria, we based the analysis of these events on the ideas of
Standing and Rifkin. Finally, by critically applying the conceptual tool of
"precaria" - while class analysis cannot be used in this context - we came to the
conclusion that the occurrence of these demonstrations is traceable in the form of
unintentional reaction through the formation and activation of a sense of "fear of
poverty" among destabilizers of the active population.
After the formation of the Islamic Republic in Iran, this country has been
plagued by demonstrations that with a little reflection on what happened - from
the beginning of the Islamic revolution to the 90s - we will find that the nature
what we saw in the 90s is different from all previous cases. The aspects that are
essential about the 2019 demonstrations and its difference from previous events
 Corresponding Author:
Abbas Kazemi, Ph.D.
E-mail: Kazemi@iscs.ac.ir
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are the scope of the cities involved (Madani, 2020: 28), the considerable
presence of women (Madani, 2020: 131) youth (Madani, 2020: 115); Being
located in mostly marginal (Mirzakhani, 2019; Madani, 2020: 91) and poor areas
(Madani, 2020: 47) which reveals the need to find a logical answer for its
analysis. We try to find out which factor or factors and how have they played a
more decisive role in this field. Accordingly, the question of this article is why
the events of 2019 in Iran occurred.
Methodology
Since a large proportion of the reports of 2019 Demonstrations are related to
marginal areas (Madani, 2020) which are not belong to the dominant cultural
current of society (Rezaei, 2009); This research has been done in the framework
of "cultural studies" as part of popular culture (Rezaei, 2009). The purpose of
such researches is not to present general or universal theories, but to shed new
light on historical moments through the case under study. The researcher begins
with a broad structural and theoretical framework that places specific research in
a broader context and also validates the choice of a particular case study.
According to the statistics related to the 2019 Demonstrations in Iran, we knew
that although a large part of these incidents occurred in marginal areas, but we
have also witnessed these events in the middle and affluent areas (see: Madani,
2020). Therefore, if we are to understand why these events occurred, we will
need the data of at least three affluent, middle, and poor sections. In order to
facilitate the research, we confined ourselves to one area which could be a
representation of these three types of area. Using field observations, interviews,
as well as official statistics about it, we came to the conclusion that instability
(with intensity and weakness) throughout the region; and issues such as poverty,
unemployment, inequality and marginalization prevail in some parts of it.
Conclusion and Analysis
In this study, we have shown that it is not defensible to regard 2019
demonstrations in Iran as a collective action or class struggle. Pursuing issues
such as poverty, inequality, marginalization or instability on their own will
prevent us from understanding what is behind these events. It seems that what
can explain the mechanism of occurrence of these demonstrations is the feelings
that was present on some of the precariates at that time. As a result, while
distancing ourselves from the class-based analysis of these events, we believe
that it makes more sense to attribute it to a section of destabilizers who belonged
to different classes. In the precarial analysis of 2019 demonstrations in Iran, it
should be considered that some of the precariates are trying to use this type of
job as a way to progress, some are satisfied with the amount received from this
type of work; and the ward is also dissatisfied (Standing, 2011: 59). The basis of
our analysis is the dissatisfied precarites who have no hope of improving the
situation and because of the lack of government support in these areas, they are
afraid that the situation will probably get worse at any moment. By distributing
these categories in different areas, we can expect to see severe reactions in areas
where the level of dissatisfactions is high, and in other areas, as the dominance
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of each category, this intensity will decrease or increase. From this point of view,
demonstrations is more likely to occur in marginal areas where precarial
occupations and, consequently, fragile living conditions prevail; and it will not
be so strange in affluent areas. Actually, the number of precarites in nonmarginal areas is less than in marginal. As a result, demonstrations are less likely
to occur in affluent areas; and if they do, they are expected to be less severe than
they are in the suburbs. The aggregation of these micro-individualistic reactions
by some precarites in the corners is a misleading display of purposeful,
conscious, and class action that underlies the description of such events using
terms such as "collective action" or "class struggle." It is clear that collective
action has a burden beyond even the class struggle. So that the purpose of such
an action is clear; and the collective determination is to achieve that goal. Class
struggle, on the other hand, is based on conscious action on the part of the
working class, which requires the existence of labor unions. Such a platform
does not seem to have been prepared for the formation of class consciousness in
Iran. Based on this, the pericardial analysis of 2019 demonstrations in Iran is a
more convincing explanation.
Keywords: Iran' 2019 Demonstrations, Precaria, Standing, Rifkin.
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چکیده
هدپ این مااله ،فهس سازوکارهای وقوع ناآرامیهای آبان  1398در ایران است که
برای تدوین آن ،از مطالعات اسنادی ،مشاهدات میددانی ،مصداح ه ،و آمارهدای
رسمی بهرب بردبایس در مرحل نختت ،با مطالعد اکتشدافی منطادهای کده بتدتر
بخشی از این رویداد بود ،فار ،نابرابری ،حاشیهنشینی ،و نوع مشاغ غالب در آن
را بهینوان مفاهیس کلیددی دراینزمینده تشدخیص دادیدس در گداح بعدد و در ورتدو
نظریههای متأخر مرت ط با مفاهیس بهدستآمدب دریافتیس که نه فار ،نه ندابرابری ،و
نه حاشیهنشینی ،بلکه بیث اتکار ی با وقوع این رویددادها ویوندد بیشدتری داشدته
اسددت؛ بااینحددال ،گزارشهددا نشددان میدهنددد کدده در برخددی از مندداطای کدده
بیث اتکاری در آنها روا داشدته اسدت ،شداهد وقدوع نداآرامی ن دودبایس ایدن
بهآنمعناسددت کدده هیچیددک از ایددن مددوارد (فاددر ،نددابرابری ،حاشیهنشددینی ،و
بیث اتکاری) ،بهتنهایی قادر به ت یین چرایی وقوع این رویدادها نیتتند سران،اح،
وشتی انی تنوع مکانی رویدادهای آبان  1398توسط ابزار مفهومی وریکاریدا مدا را
بهاینسدو هدددایت کددرد کدده تحلید مو ددوع موردمطالعدده را برواید اندیشددههای
استندینگ و ریعکین بنا کنیس بهینوان نتی،هگیری کلی ،با تعدی رویکرد نظدری
بهکاررفته د من اینکه نمیتوان دراینزمینه از تحلی ط ااتی بهدرب برد د بدر ایدن
نظریس که وقوع این ناآرامیها در قالب واکناهایی ماشینوار از طریو شک گیری
«ترس از فار» در میان وریکریتهای جمعیت فعال جامعه ،قاب ویگیری است
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مقدمه

ُ
درحالیکه جن اهای بزرگ اجتمایی ،تا اندازۀ زیادی فراط ااتی بودباند ،جن اهدای خردتدری نیدز
وجود داشتهاند که حول مفهوح ط ااتی مشخصی سامان یافتهاند چنین برداشتی از و دعیت جامعده،
حول مفهوح «جامع جن شی» یورتبندی شدب اسدت (کداظمی )1386 ،بدهنظر نویتدندگان ایدن
وشوها ،ایران معایر که ت،رب ویوستهای از ایتراوها را بدا خدود دارد ،در دهد  1390بدا «متدئل
مضایع» روبهرو شد با اینکه واقع رخدادب ،خود متئله است ،چنان تفاوتهدایی بدا مدوارد ویشدین
دارد که متئل دیگری را نیز موجدب میشدود؛ بدرای مثدال ،تغییدر ندوع ایتراوهدا در یدک جامعده،
بهگونهای که با موارد مشابه ویشین تفاوتهای بنیادینی داشته باشد ،میتواند یک متئل دیگر افزونبدر
ُبعد متئلهمند ایلی خود باشد در رویارویی با چنین مواردی ،من اینکه متئل ابتددایی همچندان
مو وییت داشته و از اهمیت باالیی برخوردار است ،این ،متئل جدید است که باید موردتوجده قدرار
گیرد باید دید که چه دگرگونیها و چه یواملی س ب بروز اتفاقهایی متفاوت بدا مدوارد ویشدین شددب
است و از شک گیری نظاح جمهوری اسالمی نیز ایران با واخواهیهایی دسدتبهگری ان بدودب کده
با اندکی تأم در رخدادهای ویاآمدب داز ابتدای اناالب تا ده 1390دد درخواهیس یافدت کده ندوع و
جن آنچه در ده  1390شاهد آن بودیس ،با تماح موارد ویشدین تفداوت دارد؛ بدهاینمعنا کده از میدان
رخدادهای مردمی واقعشدب در ایران ،ناآرامیهای آبان  1398بهدلی قرار گرفتن در زمیندهای بدا تدورح
باال (سایتخوان روزنام دنیای اقتصاد )1399 ،و وایین آمدن شدید قدرت خرید مدردح (شمشدیری،
 ،)1398و همچنین با درنظر گرفتن شدت(( )2روزنام ابتکار1399 ،؛ دهاانویشه ،)2019 ،وسدعت

(مدنی ،)67 :1399 ،و ویامدهای آن(( )3روزنام ابتکدار1399 ،؛ مددنی )1399 ،کده بیارت دا بدا
آنچه در دیماب  1396رخ داد نیتت ،اگدر نده مهدستدرین ،دسدتکس یکدی از قاب توجدهترین مدوارد
دراینزمینه بودب است اگر رویدادهای ده  ،1360وقدایع سدال  ،1373تحرکدات مربدو بده کدوی
دانشگاب و حوادث و از انتخابات  ،1388مربو به ناا خایی بود ،اینبدار و در آبدان  ،1398بدا
رویدادی مواجهیس که مانند دیماب  1396و برخالپ موارد ویشین ،نه در یک یا چندد منطاد خداص،
بلکه در بخاهای مختلفی از کشور رخ دادب است وجوهی که دربارۀ این ناآرامیها و تفداوت آن بدا
رویدادهای ویشین اهمیت اساسی دارندد ،دامند شدهرهای درگیدر (تابنداو1399 ،؛ مددنی:1399 ،
 ،)28حضور ُوررنگ زنان (مدنی )131 :1399 ،و جواندان (مددنی )115 :1399 ،و واقدع شددن در

مناطو اکثرا حاشدیهای و وایینشدهری(( )4میرزاخدانی1398 ،؛ مددنی )91 :1399 ،و فایدر (مددنی،
 )47 :1399بودب است که رورت و اهمیت منطای تحلی آن را آشدکار مدیکندد بدهدلید متدأخر
عبداله ولینژاد و همکار  /تحلیل جامعه شناختی ناآرامیهای آبان 1398
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بودن این رویداد ،تحلی های انگشتشماری دربارۀ آن وجود دارد که بیشتر آنها نیز این ناآرامیهدا را
از دریچ ط ااتی تحلی کردب و اقتصاد سرمایهداری ،بیکداری ،فادر ،ندابرابری ،و حاشیهنشدینی را در
()5

ویوند با آنها تعیینکنندب میدانند

ما نیز من اذیان به احتمال تأثیر اینگونه موارد ،کوشدیدبایس تدا

دریابیس که کداح یام یا یوام  ،و چگونه دراینزمینه ناا تعیینکننددبتری داشدتهاند بدرایناسداس،
ورسا مااله ،م تنیبر چرایی وقوع حوادث آبان  1398است
 .1روش پژوهش
ازآن،اکه بخا زیادی از گزارشهای آبان  1398مربو بده منداطو حاشدیهای بدودب اسدت (مددنی،
 )1399که گفته میشود ،به جریان متدلط فرهنگدی جامعده تعلدو ندارندد (ر دایی ،)1388 ،ایدن
وشوها در چارچوب «مطالعات فرهنگی» دبهیندوان بخشدی از فرهندگ یامده (ر دایی )1388 ،د
ان،اح شدب است ر ایی ( )1388با اشارب به فاقد چارچوب مشخص بودن مطالعدات فرهنگدی ،بدر
این نظر است که «جان کالح فرایند تحایدو کیفدی در مطالعدات فرهنگدی ،تحلید مدوردی از نظداح
کرانمند محلی است که در متنی از چارچوب وسیعتر فرهنگی و تداریخی قدرار گرفتده اسدت هددپ
چنین تحایای ،یر

نظریهای یاح یا جهانشمول نیتت ،بلکه تاباندن نوری تازب به برههای تداریخی

از رهگذر مطالع موردتحایو است محاو ،از چارچوب ساختاری و نظری وسیع آغداز میکندد کده
تحایو خایی را در متنی وسیعتر قرار میدهد و همچنین ،انتخاب مطالع مدوردی خداص را معت در

میکند براساس این رویکرد ،فیلدوورو 1واقعی را میتوان در مرکز سایت شنی درنظدر گرفدت :فدرد
محاو ،ابشۀ مطالع خود را که موردی خاص است ،بهدقت و با جزئیات مطالعه میکندد و در مرحلد
وایانی مطالعه ،در مرحلهای که محاو یافتههای تحایو موردی را در چارچوب وسدیعتر میسدن،د و
موردارزیابی و بحث قرار میدهد ،احتماال تغییر مدوردنظر حاید میشدود و مانندد سدایت شدنی،
توسع مورد نظر دوبارب ته سایت میافتد»

روند کلی وشوها حا ر ،مشابه روششناسی استوارت می  2است؛ اگرچه از زوایایی بدا

آن متفاوت است روششناسی می  ،م تنیبر سه ینصر است )1 :استارا؛  )2اسدتدالل قیاسدی؛
 3اث اتوددذیری (سددایی )111 :1392 ،در ایددن روش ،از طریددو مشدداهدب بهسددوی سدداختن
نظریهای دربارۀ آن مشاهدات میرویس و در مرحل آخر نیز نظرید بهدسدتآمدب ،بدا رجدوع بده
1. Field Work
2. Mill, J. S.

227

عبداله ولینژاد و همکار  /تحلیل جامعه شناختی ناآرامیهای آبان 1398

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 221 -252

()6

واقعیت آزمون میشود

وشوها در چارچوب مطالعدات فرهنگدی ،در مرحلد سدوح (یعندی

اث اتوذیری) از روش استوارت می جدا میشود در این مرحله از روششناسدی مید دبدرای
مثال ،در ارت ا با روش اختالپد رویداد موردمطالعه (ناآرامیها) در برخدی واحددها (منداطو
گوناگونی ایس از استان ،شهر ،محله ،و ) حا ر و در برخی دیگر ،غایب است در قالب ایدن
روش در وی تفاوت ها خواهیس بود در این،ا حضور و غیاب یوام با حضور و غیاب تفاوتها
(وقوع یا یدح وقوع ناآرامیها) همراب است؛ یعنی باید بررسی کنیس که آن یوام با وقوع یا یددح
وقوع ناآرامیها در مناطو مختلع هس تغییری دارد یا خیر اگر یلتی یافت شود کده تغییدر آن بدا
تغییر واقع موردمطالعه (ناآرامی ها) هماهنگ باشد ،همان یلت واقعه خواهد بدود (ر و بده:
ّ
سایی )114-115 :1392 ،درمااب  ،ماال حا ر از چنین منطو یلی محضی ویروی نکردب و
بر این نظر است کده اگدر مدثال در دب منطاده و در حضدور ویشگیهدای خایدی ،شداهد وقدوع
ناآرامیها بودب باشیس ،کفایت میکند؛ بهبیان روشنتر ،اگر رویداد موردنظر در منداطو دیگدری
که آنها نیز دارای این ویشگیها بودباند ،رخ ندادب باشد ،آسی ی به تحلی وارد نخواهد کرد؛ زیرا
ممکن است مداخل متغیرهای دیگری ،موجب خاموشی ناآرامیها در سایر مناطو شدب باشد و
این بهاینمعناست که احتمال گتترش آنها در آیندۀ نزدیک و در مکانهای دیگر وجود دارد
برایناساس ،منطا  4کر  ،جاییکه دو ناط متمایز آن ،بتدتر بخشدی از ایدن رویددادها بدودب
است ،محور تمرکز ما برای این منظور است همانگونه کده در ادامده آوردبایدس ،ایدن منطاده بدهدلید
دربرداشتن سه بخا مرفه ،متوسط ،و فایرنشین ،و دعیت اقتصادی دفرهنگدی متناقضدی دارد ایدن
ویشگی و همچنین ،شک گیری ناآرامیها در دو ناط متفداوت آن میتواندد تاحددودی مدا را بده فهدس
چرایی وقوع رویدادهای آبان  1398نزدیک کند؛ بنابراین ،اساس کار مدا در جتدت،وگری بدرای فهدس
سازوکارهای زیرین آنچه در این سال اتفداق افتدادب اسدت ،بدر مشداهدات ،مصداح هها ،و آمارهدای
منطاهای است که خود از محلههای مختلع ثروتمند ،متوسط ،و عیعنشین تشکی شددب اسدت
این بهآنمعناست که آمارها ،مشاهدات ،و مصاح ههای ما دربارۀ منطاده  4کدر  ،ندهتنها مربدو بده
()7

آنهاخواهدبود
یامرفهنشین ،بلکهدرپیوندباهمۀ 
ایحاشیهای،متوسط ،


منطاه

برای تدوین این مااله ،من مراجعده بده مطالدب منتشرشددب در روزنامدهها ،بدا آگاهدان
کلیدی نیدز مصداح ههایی ان،داح دادیدس افدرادی کده بدا آنهدا مصداح ه کدردیس ،بنگدابداران،
ریاسفیدان ،معتمدان ،و ساکنانی از این محلدههای یازدبگانده بودندد کده سداباه سدکونت یدا
فعالیت آنها در ایدن منطاده ،بده بداالی  30سدال میرسدید درم،مدوع ،تعدداد  21مصداح ه
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دراینزمینه ان،اح شد گفتنی است کده هددپ مدا از ایدن مصداح هها ،نده وداالیا مفداهیس یدا
مضمونسازی ،که شناسایی دقیوتر منطاه و ویشگیهای گوناگون مربو به آن بود
 .2واکاوی منطقۀ هدف
شهر کر  ،بهدلی نزدیکی به کالنشهر تهران ،یکی از مناطو هدپ مهاجران از نادا مختلدع ایدران
است؛ بهگونهای که در طول سالهای  1385تا  ،1390وذیرای تعداد  253/405مهاجر بدودب (مرکدز
آمار ایران )1390 ،و بین سالهای  1390تا  1395نیز تعداد  188/024نفدر در نتی،د مهداجرت بده
جمعیت آن افزودب شدب اسدت (مرکدز آمدار ایدران )1395 ،گدواب ایدن میدزان مهداجرت نیدز افدزایا
سکونتگابهای غیررسدمی و منداطو حاشیهنشدین در اطدراپ ایدن کالنشدهر اسدت کاویدانیراد و
یزیزی ( )1392در وشوهشی به این نتی،ه دست یافتهاند که اسکان غیررسمی ،افزونبدر حاشدیههای
کر  ،در روستاها و مناطو ویرامون آن نیز دکه برایند حضور اکثریت مهاجر کسدرآمد استددد درحدال
گتترش است این مهاجرتها به کر که گفته میشود و از تهران ،باالترین میدزان در کد کشدور
است (استانداری ال رز ،)90-123 :1390 ،هس حاشی کارگری تهران بدودن آن را بازتداب میدهدد و
هس نشاندهندۀ افزایا روزافزون حاشیهنشینی در اطراپ این کالنشدهر اسدت؛ ازهمدینرو ،میتدوان
سیمای کلی نوع سکونت در آن را بهلحاظ شد اهت ،در ویوندد بیشدتر بدا منداطو حاشدیهای دانتدت
بحران یدح ویوستگی در زمین توسعه فیزیکی این شهر (فرهودی و مداحی ،)1389 ،در نتی ،اشد اع
جمعیت در برخی منداطو و شدک گیری محلدههای جدیدد و حاشدیهای در اطدراپ آن (فرهدودی و
مداحی )1389 ،گواهی بر این مدیاست
آمارهای موجود دراینزمینه نشان میدهند کده  44/1دریدد از واحددهای متدکونی ایدن
کالنشهر ،استی،اری ،و نحوۀ تصرپ بهیدورت مالکیدت نیدز  52/5دریدد اسدت نیمدی از
واحدهای متدکونی ایدن شدهر ،زیدر  100متدر مربدع متداحت دارندد و  23/1دریدد از کد
واحدهای متکونی اجاربای ،دراختیدار گروبهدای آسدیبوذیر و  43/4دریدد نیدز متعلدو بده

گروبهای کسدرآمد است(( )8زیداری و دیگدران )1396 ،مشدک یمددب و مشدترو تمداح ایدن

سددکونتگابهای غیررسددمی ،رسددمیت نداشددتن سددکونت مالکیددت( )9و فادددان امنیددت در

سکونت(( )10مشکینی و دیگران)1392 ،؛ دگرگدونی سداختارهای ارزشدی و الگوهدای رفتداری
موجود و شک گیری هن،ارهای جدید (زنگیآبادی و رحیمینادر)1389 ،؛ او داع نابتدامان
بهلحاظ آسیبهای اجتمایی (فرجیس ک ار و دیگدران ،)1397 ،همچدون افدزایا بزهکداری،
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َ
ایتیاد ،جرح و جنایت؛ افزایا نرخ طالق (بهادری و دیگران )1396 ،و نداامنی جدانی و مدالی
(فاطمیموحد و دیگران )1397 ،است که گفته شدب است ،موقعیت حاشیهای آنهدا مهدستدرین
یام تأثیرگذار در این زمینههاست (فرجیس ک ار و دیگدران )1397 ،بدهطورکلی ،ایدن تدراکس
جمعیتی ناشی از افزایا حاشیهنشدینی ،در نداهمگونی فرهنگدی سداکنان ،تغییدر کاربریهدای
شهری(( )11فرهودی و مداحی ،)1389 ،یدح تناسب امکانات فرهنگی با نیازهدای جمعیدت آن

(زلکی ،)1380 ،بهاش اع رسیدن ناهن،اریهای فرهنگی و اجتمایی (زلکی ،)1380 ،افدزایا
میزان جرح (زنگیآبادی و رحیمینادر )1389 ،و همچنین ،در مدواردی مانندد افدزایا کودکدان
کار(( )12ایمانی و نرسیتیان  )1391 ،در کر نمود یافته است

گفتنی است ،تماح مناطو کر در چنین و عیتی نیتتند این شهر ،از دوازدب منطاه تشکی شددب

است( )13که تنها در چهار منطا آن («کر کهن»« ،حصارو»« ،مهرشدهر (منطاد  »)4و «فدردی »)
سددکونتگابهای غیررسددمیای چددون «حتددینآباد»« ،مهردشددت»« ،رجبآبدداد»« ،شددع انآباد»،
«اخترآباد»« ،اک رآباد»« ،حیدرآباد»« ،سهرابیه»« ،مراداب»« ،تروآباد»« ،شیخسعدی»« ،حصدار» ،و
«کددالو» وجددود دارد (بهددادری و دیگ دران )1396 ،درایددنمیددان ،منطا د ( 4مهرشددهر) بددا وسددعت
 1650/178هکتار و جمعیت  124/175نفر ،واقع در جندوب غربدی کدر (شدهرداری کدر )1399 ،
یکی از متناقضترین سکونتگابهای این کالنشهر است .بهمنظور شناخت دقیو گذشدته و حدال ایدن
منطاه ،من مراجعده بده گزارشهدای مکتدوب خ رنگداران و رجدوع بده آمارهدا ،بدا آگاهدان کلیددی
دراینزمینه نیز مصاح ه کردیس حای مصاح ههای ان،احشدب گویدای ایدن اسدت کده هتدت مرکدزی
این منطاه (فاز  1و  )2در گذر زمان ،توسط مهاجران زیادی در محلههای م،اور ،احاطده شددب اسدت؛
بهگونهایکه دیگر نمیتوان آن را منطاهای مرفهنشین بهشمار آورد ایدن منطاده ،بده یدازدب محلده تاتدیس

میشود که با اتکا به مشاهدات میدانی ،مصاح ه با آگاهان ،و با توجه به آمارهای رسمی( )14میتدوان آن
()15

را در سه قتمت ط اهبندی کرد

محلههای مرفه (فاز  1و فاز  ،)2محلههای متوسط (فداز  ،4شدهرو

دریا ،و فاز  )5و محلههای عیعنشین (حتدینآباد ،مهردشدت ،رجبآبداد ،شدع انآباد ،اخترآبداد ،و
اک رآباد) بلوار ارح ،این منطاه را بده دو بخدا ثروتمندنشدین و فایرنشدین تاتدیس میکندد در قتدمت
()16

شمالی این بلوار نیز سه محل متوسط (فاز  ،4شهرو دریدا ،و فداز  )5در یدک متدیر واقدع شددباند

(ناش شمارب  )1با توجه به تراکس جمعیتی محلههای عیعنشدین( ،)17بدهنظدر میرسدد کده اکثریدت
()18

جمعیت این منطاه را آنها تشکی دادباند

این افراد که برای به ود و عیت اقتصادی خدود بده کدر

مهاجرت کردباند( ،)19بهدلی یدح استطایت مالی ،م ،دور بده سدکونت در یکدی از ایدن شدا محلد
عبداله ولینژاد و همکار  /تحلیل جامعه شناختی ناآرامیهای آبان 1398

230

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 221-252

فایرنشین شدب و به شغ های واربوقت و غیردائمی مانند کدارگری سداختمان ،دستفروشدی ،راننددگی در
()20

گفتنی است ،حدوادث آبدان  1398در دو قتدمت از

اسن  ،و وخا تراکت ت لیغاتی روی آوردباند

ایددن منطادده رخ دادبانددد؛ یکددی در محل د متوسطنشددین فدداز  ،4و دیگددری در حدفای د محل دههای
()21

ثروتمندنشین و عیعنشین (در امتداد بلوار ارح)

مشاهدات میددانی مدا و همچندین ،گزارشهدای

بازتابیافته در مط ویات و خ رگزاریها نشان میدهدد کده شددت ناآرامیهدای شدک گرفته در فداز ،4
()22

کمتر از مورد مشابه در بلوار ارح بودب است

خقاۀ شماره  .)1ماطقۀ  4کرج و محلههای یازرهگاخه آ

من ع :گلپایگانی و دیگران1396 ،

با توجه به آمارهای مربو به ناآرامیهای آبان  1398دریافتیس که با وجود اینکه بخا زیادی از
این رویدادها در مناطو حاشیهای رخ دادباند ،ولی در مناطو متوسط و مرفهنشین نیز شاهد این
وقایع بودبایس(( )23ر و به :مدنی)1399 ،؛ ازهمدینرو ،اگدر در ودی فهدس چرایدی وقدوع ایدن

رویدادها باشیس ،به دادبهای میدانی دستکس سه منطا مرفه ،متوسط ،و عیعنشدین حا در
در این ناآرامیها نیاز خواهیس داشت؛ بههمینس ب ،برای آسانتر شدن کار ،به یدک منطاده کده

میتوانتت بازنمایی از این سه نوع منطاه( )24باشد ،بتدندب کدردیس و بدا اسدتفادب از مشداهدات
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میدانی ،مصاح هها ،و همچنین ،با توجه به آمارهای رسمی موجود در مدورد آن ،بده ایدن نتی،ده
دست یافتیس که بیث اتکداری (بدا شددت و دعع) در تمداح منطاده ،و مدواردی مانندد فادر،
بیکاری ،نابرابری ،و حاشیهنشینی در بخاهایی از آن غل ه دارد
 .3رمزگشایی از الگوی شکلگیری ناآرامیهای آبان 1398
ابتدا باید اشارب کنیس که بر تحلی ط ااتی رویدادهای آبان  ،1398نادهای جدیای وارد اسدت
که در البهالی مطالب این فراز به آنها اشارب خواهیس کرد با توجه بده آمارهدای مربدو بده ایدن
ناآرامیهدا ،میتددوان تنهددا وقددوع بخشددی از آنهددا را از زاو ید ط ادداتی ،مطددرح و تحلید کددرد
باوجوداین ،واقعیت این اسدت کده آنهدا ،تنهدا در منداطو حاشدیهای رخ ندادباندد و در مدوارد
بتیاری ،شاهد وقوع این رویدادها در مناطو متوسط و مرفهنشین نیدز بدودبایس بهاینسد ب کده
ایضای ط اات وایین جامعه ،توان سدکونت در منداطو متوسدط و مرفهنشدین را ندارندد ،وقدوع
ناآرامیها در این منداطو را نمیتدوان بده گروبهدای حاشدیهای نتد ت داد؛ بندابراین ،نمیتدوان
رویدادهای آبان  1398در ایران را تنها بر ط اات کع جامعه یا حاشیهنشینها م تندی دانتدت
همین امر ای،اب میکند که برای تحلی منطای این رویدادها ،در وی مفهومی فراط اهای د دبدا
توان دربر گرفتن بخاهایی از ط اات مختلعدد باشیس اگرچه یافتن ابزار مفهومیای که چندین
قدابلیتی داشدته باشدد دشددوار اسدت ،ولدی بددهنظدر میرسدد بتدوان بددا کداربرد انتادادی مفهددوح
()25

«وریکاریای »1استندینگ ،2بتتر مناس ی را برای تحلی ناآرامیهای موردمطالعه فراهس کرد
()25

کرد

با تمرکز مارک بدر کدار و ویشگیهدای آن ،دریمد  ،میددان جدیدد و قابد تدأملی بدرای
جامعهشناسان و اقتصاددانها کشع شد که کندوکاو دربدارۀ آن تدا امدروز ادامده داشدته اسدت
اگرچه ریشههای نظری بیث اتکاری در آرای مارک وجود داشته و ود از او نیدز بتدیاری بده
این یریه وارد شدباند ،اما کاربتت یملی آن در شناخت واقعیدت ،واحدار مفهوحوردازیهدایی
است که استندینگ دراینزمینه ان،اح دادب است مفهوح محوری در دستگاب نظدری او ،وریکاریدا
است که حول نوع شغ  ،و به ت ع آن ،تصو یر ذهندی از خدود در آینددب (چشدسانداز) میگدردد

1. Precaria
2. Standing, G.
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شخص در هر شرایطی اگر به کاری غیردائمدی یدا واربوقدت اشدتغال داشدته باشدد ،وریکریدت

1

بهشمار میآید؛ چه در مناطو مرفهنشین سکونت داشته باشد و چه در مناطو حاشیهای گفتندی
است ،تأکید ما بر وریکاریا در این وشوها ،بهمعنای وذیرش این نکتده نیتدت کده ایضدای آن،
ُ
یک ط اه را تشکی دادباند ما نیز همتو با الینرایت ،2بر این نظریس که وریکاریا نمیتواند یک
ُ
ط اه باشد(( )26الینرایت :1399 ،ر و به :بخا دوح ،فص نهس) بهنظدر میرسدد ،کداربرد
این مفهوح در معنای کامال اسمی جمعیت ،برحتب یک ُبعد قشربندی ،مانند درآمد ،یا بهمثابه
()27

یک «ماول اجتمایی» مناسبتر باشد

بههرروی ،کوشیدبایس تا از این ابزار مفهومی تا حدد

امکان برای تحلی واقعیت بهرب ب ریس
وریکریتها که از فرایند تولید ،جدا و بهسوی خدمات راندب شدباند (اسدتندینگ:2011 ،

 ،)16-17خطری بزرگ (استندینگ )58 :2011 ،در آینددۀ خطرنداو(( )28ریدعکین:1379 ،3
 )315توییع شدباند منظور از آیندۀ خطرناو ،دگرگونیهدای جهانیشددن اسدت کده یامد
ایلی شک گیری و گتترش آن بدودب (اسدتندینگ )26 :2011 ،و خطرنداو بدودن آن نیدز هدس
بهاینمعناست کده احتمدال ورود هدر کتدی بده آن وجدود دارد (اسدتندینگ ،)59 :2011 ،هدس
زمینهساز افزایا ا طراب و کاها سالمت کارگران میشود (ریعکین)289-290 :1379 ،
و هس ویامدهای آن برای کلیت جامعه ،ویابینیناودذیر اسدت (اسدتندینگ :2011 ،ر و بده:
فص های  6و  )8شرایط بیث اتکاران در اندیشههای استندینگ ،با طرح بحدث کاالییشددن

کارخانه ،4اینگونه بیان شدب است که کارخانه ،انعطاپوذیری بیشتری نت ت به کارگر ویدا کردب

است( 5اسدتندینگ )31 :2011 ،و بدهایدنترتیدب ،بهسد ب وتانتدی تغییدر کداربری کارخانده،
فریتهای شغلی ،دچار نوساناتی شدباند که دیگر نمیتوان کارخانه را دمانتی بدرای امنیدت
شددغلی بهشددمار آورد (اس دتندینگ )29-31 :2011 ،اس دتندینگ ،بددیا از یددک دهدده و د از
تو یحات ریعکین دربارۀ کار انعطاپوذیر ،6ویگیدری ایدن ندوع کدار را یلدت متدتایس رشدد

وریکاریای جهانی دانتته (استندینگ )30 :2011 ،و و عیت شغلی ایضدای آن را بدا تو دیح
1. Precariate
2. Olin Wright, E.
3. Rifkin, J.
4. Commodification of firm
5. The firm is becoming more portable than employee.
6. Flexible
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سه شک انعطاپوذیری یدددی ،1انعطاپودذیری یملکدردی ،2و انعطداپپذییریدسذتمدد،3
()29

تشریح و تکمی میکند

در نتی ،چنین شرایطی ،و عیت شغلی باث ات ،ناممکن بودب و با خی یظیس افدرادی بدا
()31

شغ های موقت و واربوقت با دستمزد ویابینیناوذیر( )30روبهرو میشدویس

ایدن وجده ،در

نظریههای ریعکین اینگونه آمدب است که با فناوریهای جدید اطالیاتی و ارت اطات دوربدرد،
روباتها و خودکارسازیای که مشاغ را بدهسدریت در یدنایع و بخاهدای اقتصداد حدذپ
میکنند ،احتمال یافتن کار کافی برای یدها میلیون تازب وارد به بازار کدار در کشدورهای جهدان
سوح ،نامحتم بهنظر میرسد (ریدعکین)314 :1379 ،؛ چیدزی کده از دهد  1380در ایدران
با و وح بیشتری نت ت به گذشته ،قاب لم است با این تفاسیر و با توجه به آمارهایی که ارائه
کردیس ،میتوان بخا زیادی از ساکنان منطا موردمطالعه و مناطو مشابه را وریکریت بهشدمار
()32

آورد

معنای این سخن این است که آیندۀ خطرناو برای ایران فرا رسدیدب و یامد خطرنداو

آن نیز سر برآوردب است ایران ازیکسو ،در یصر جهانیشدن و زیر سای اقتصاد نئولی رال قدرار
دارد و ازسویدیگر ،بهلحاظ بینالمللی دچار انزوا و تحریس است و نکت مهستر اینکه جمعیدت
ُورشمار ده شصتیها به بازار کار وارد شدب یا آمادۀ ورود به آن هتتند در چنین شرایطی ،بروز
وجوب خطرناکی که ویابینی شدب است ،دور از انتظار نیتت
با توجه به آنچه مطرح شد ،یصر حا ر ،ودیدآورندۀ فرماسیون جدیددی اسدت کده زوال
کار ثابت و روا بیث اتکاری ،مهسترین ویشگی آن است در چنین حالتی ،نتد ت افدرادی بدا
مشاغ دائمی در ماایته با باقیماندۀ جمعیدت (و دارنددگان شدغ های موقدت) بتدیار کمتدر
خواهد بود بدهاینترتیب ،میتدوان جامعد معایدر را جامعد وریکاریاییشددب تویدیع کدرد؛
جامعهای که حضور وریکریتها در آن از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب شدهر ،امکانودذیر
است نوع شغ  ،میزان درآمد را تعیین خواهد کرد و میزان درآمد نیز نوع و کیفیدت سدکونت را
براینم نا ،باید درنظر داشته باشیس که فار ،ندابرابری ،و حاشیهنشدینی ،دمن ریشده داشدتن در
یوام ساختاری گوناگون میتوانند ویامد شغ های وریکاریایی نیز باشند؛ بدهبیان روشدنتر ،از
میان فار ،نابرابری ،بیکاری ،حاشیهنشینی ،و مشداغ وریکاریدایی ،همدین مدورد اخیدر ،یعندی
1. Numerical flexibility
2. Functional flexibility
3. Wage System Flexibility
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بیث اتکاری است که میتواند نت ت به مدوارد دیگدر ،زیربنداییتر باشدد در یدک معندا ،ایدن
بیث اتکدداری اسددت کدده بددا احتمددال بیشددتری میتوانددد بدده نتددای،ی ماننددد فاددر ،نددابرابری ،و

حاشیهنشینی بین،امد و نه بریک ()33؛ بنابراین ،ادیای ما اینگونه قاب طرح است که نده فادر،

نه نابرابری ،و نه حاشیهنشینی بهتنهایی قادر به ت یین رویدداد ناآرامیهدای آبدان  1398نیتدتند،
بلکه بیث اتکاری در قالب مشاغ وریکاریایی است که در ارت ا بدا وقدوع ناآرامیهدای آبدان
()34

 ،1398اهمیت بیشتری دارد

بااینحال ،هنگامیکه به دادبهای مرکدز آمدار ایدران (-1395

یابیمکهاینگونهمشاغلدرسراسذرکشذوردرحذا 


درمی
 )1390دراینزمینه مراجعه میکنیس،
تماماستانهاومنذاق متتلذککشذور ال تده بدا شددت و

ایکهدرمورد
گونه 
افدایشاست؛به 
عع متفاوت) یدق میکند (ر و به :مرکدز آمدار ایدران1385 ،؛ 1390؛  )1395بدهبیان
روشنتر ،در بین مناطو گوناگون استانهای اردبی  ،چهارمحالوبختیاری ،خراسدان شدمالی ،و
قدس نیددز کدده بتددتر وقددوع ناآرامیهددا ن ودبانددد (مدددنی ،82 ،81 ،79 :1399 ،و  ،)85مشدداغ
وریکاریایی غل ه داشته و روبهافدزایا بدودب اسدت؛ بندابراین ،فادر ،ندابرابری ،حاشیهنشدینی یدا
مشاغ وریکاریایی ،هیچیک بهتنهایی قادر به تفتیر ناآرامیهای آبان  1398نیتدتند()35؛ ولدی
باید توجه داشته باشیس که ناط ویوند رویدادهایی با آن وسعت که هس در منداطو مرفده ،هدس در
مناطو متوسط و هس در مناطو عیع و حاشیهنشین رخ داد را تنهدا میتدوان در بیث اتکداری

یافت()36؛ بهبیان روشنتر ،بهجز مشاغ وریکاریایی ،کمتر مفهومی میتوانتدت قددرت ت یدین
()37

تنوع مکانی ناآرامیهای آبان  1398را داشته باشد

باوجوداین ،چنانکه دیددیس ،ایدن یامد

()38

نیز نتوانتت در ویوند با رویدادهای موردمطالعه ،ت یینکننددگی قانعکننددبای داشدته باشدد

یدح کفایت ت یینی الزح ندوع شدغ بدهتنهایی ،درایدنزمینده ای،داب میکندد بده جتدتوجوی
خصیصهای بپردازیس که در و اینگونه شغ ها نهفته است
همانگونه که ویشتر مطرح کردیس ،استندینگ و بهنویی ،ریعکین ،وریکاریدا را بدا یدفت
()39

خطرناو توییع میکنند

حال ورسا این است که وجدوب خطرنداو آن کدامندد؟ اگرچده

آنها استداللهای خاص خود را دارند ،ولی بهنظر میرسد کده در مدورد جامعد ایدران ،منطدو
دیگری حکمفرما باشد بهکارگیری ی ارتهای «ناوایداری شغلی» و «آسیبوذیری در درآمد»
برای توییع شغ های وریکاریایی ،بهاینمعناست که بیث اتکاری میتواند به افدزایا میدزان
فار ،نابرابری ،و حاشیهنشینی بین،امد این دقیاا همان چیزی است که استندینگ ،یدح امید بده
آیندۀ وریکریتها را بر آن استوار میکند وا حتر اینکه ،وریکریتهدا در و دعیت شدکنندبای
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()40

قرار دارند و هر تصمیس ساختاریای میتواند تأثیر شگرفی بر زندگی آنها داشدته باشدد

بدا

توجه به محدودیتهای موجود در حمایت از بیث اتکاران در ایران بهنظر میرسدد« ،تدرس از
فار» یا «ترس از فار بیشتر» دراینزمینه ،یام تعیینکنندبای بودب باشد «ترس از فادر» تع یدر
سادبتری از ن ود امنیت هتتیشناختی است که اقتصاد یصر حا ر در قالب مشداغ ناوایددار
()41

برای بیث اتکاران بهارمغان آوردب است

تصور کنید فردی با درآمد آسدیبوذیر در کشدوری

زندگی کند که تصمیسهای ساختاری در آن ،بدون درنظدر گدرفتن و دعیت ناوایددار وی گرفتده
شوند در نتی ،چنین شرایطی ،شخص ،هموارب ترس از گرفتدار شددن در و دعیتی بددتر را بدا
خود بههمراب دارد حال درنظر بگیرید که سیاستگذار چنین تصمیمیددمانند افزایا ناگهدانی
قیمت بنز یندد را اتخاذ کند و بهاجرا بگذارد نتی ،فعال شددن تدرس مورداشدارب ،یینیدتگرایی
کنا خواهد بود اشارۀ ما به یینیتگرایی کنا در این،ا بهمعنای این است کده آنچده در چندین
شرایطی از وریکریتها سر میزند ،واکنشی یرفا مکدانیکی و غیرنیتمندد بدرای جلدوگیری از
بدتر شدن او اع خواهد بود؛ بهبیان روشنتر ،بیث اتکاری به شک گیری ط اهای که بتوان بده
آن کناهای جمعی آگاهانهای را نتد ت داد ،خدتس نمیشدود؛ ازایدنرو ،مناسدبتر اسدت کده
ناآرامیها در این دستگاب تحلیلی ،نه کنا جمعی یاالیی و نظاحمند ،بلکده رفتارهدای جمعدی

م تنیبر حرکت جمایتگونه 1درنظر گرفته شوند؛ رفتاری که بهدلی وسعت زیاد دامن وریکاریا
()42

توانتته است در هم ناا شهر و کشور رخ دهد

در تحلی وریکاریایی ناآرامیهای آبان  1398باید به این نکته توجده کندیس کده بخشدی از
وریکریتها تالش کردباند از این نوع مشاغ  ،بهیندوان ولدهای بدرای ویشدرفت اسدتفادب کنندد،
بخشی به میزان دریافتی حای از این نوع کارها را یاند 2و بخا نیز نارا دی( 3اسدتندینگ،

 )59 :2011م نای تحلی ما ،وریکریتهای نارا ی است که امیدی به به ود او اع نداشته و
بهدلی ن ود حمایتهای دولتی دراینزمینه ،هر لحظه نگران بدتر شدن او اع هتتند با توزیع
این دستهها در مناطو گوناگون میتوان انتظار داشت که در مناطای کده میدزان نارا دیها در آن
زیاد است ،شاهد وقوع ناآرامیهای شدید باشیس و در مناطو دیگر نیز به میزان غالب بدودن هدر
()43

دسته ،این شدت ،کس یا زیاد شود

از این زاو یه ،احتمال وقوع ناآرامیها در مناطو حاشیهای
1. Crowed behavior
2. Grinners
3. Groaners
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که مشاغ وریکاریایی و به ت ع آن ،و عیت معیشتی شکنندب غالب است ،بیشدتر ،و در منداطو
()44

مرفهنش دین نیددز چندددان ی،یددب نخواهددد بددود

دریم د  ،تعددداد وریکریتهددا در مندداطو

غیرحاشیهای کمتر از مراکز حاشیهای است؛ ازاینرو ،احتمال کمتری برای وقدوع ناآرامیهدا در
مناطو برخوردار وجود دارد و دریورت وقوع نیز انتظار میرود کده شددت کمتدری نتد ت بده
ُ
ناآرامیهای رخدادب در مناطو حاشیهنشین داشته باشدند( )45ت،میدع ایدن واکناهدای خدرد و
فردگرایانه از سوی بخشی از وریکریتها در گوشهوکنار ،نمایشی غلطانداز از کنشی هدفمندد،
آگاهانه ،و ط ااتی است که زمینهساز توییع چنین رویدادهایی بدا اسدتفادب از تعدابیری چدون
()46

«کنا جمعی» یا «م ارزب ط ااتی» میشود

آشکار است که کنا جمعدی ،بداری فراتدر از

حتی م ارزۀ ط ااتی دارد؛ بهگونهایکه هدپ از ان،اح چنین یملدی ،مشدخص و یدزح جمدع در
راستای رسیدن به آن جزح است افزونبراین ،م ارزۀ ط ااتی ،م تنیبدر کنشدی آگاهانده از سدوی
ط ا کارگر است که ویانیاز این آگاهی ط ااتی ،وجدود اتحادیدههای کدارگری اسدت بدهنظدر
نمیرسدد کده چندین بتدتری بدرای شدک گیری آگداهی ط اداتی در ایدران فدراهس بدودب باشددد
برایناساس ،تحلی وریکاریایی ناآرامیهای آبان  ،1398تو یح متانتری از و عیت بهدسدت
()47

میدهد

نتیجهگیری
هدپ این مااله ،فهس سازوکارهای زیربنایی وقوع ناآرامیهای آبان  1398در ایران بدودب اسدت
نتی،های که سران،اح به آن دست یافتیس ،نده در هیچیدک از دسدتگابهای تحلید ط اداتی قدرار
میگیرد و نده آنچده مدا ایدن رویددادها را بده آن نتد ت دادبایدس ،اشدتراکی بدا مفهدوح ط اده در
()48

رویکردهای گوناگون دارد

در این مااله نشان دادیس که برشمردن این رویداد بدهیندوان یدک

کنا جمعی یا م ارزۀ ط ااتی ،قاب دفاع نیتت م نا قدرار دادن مدواردی چدون فادر ،ندابرابری،
حاشیهنشینی ،یا بیث اتکاری ،بهتنهایی نیز مانع فهس یوام نهفته در و این رویدادها خواهد
شد بهنظر میرسد ،آنچه توان ت یین سازوکار وقوع این ناآرامیها را دارد ،احتاسی باشد کده بدر
بخشی از وریکریتها دددر آن زماندد حاکس بودب است درنتی،ه ،من فایله گرفتن از تحلی
ط اهمحور این رویدادها ،بر این نظدریس کده رویکدرد منطایتدر ،نتد ت دادن آن بده بخشدی از
بیث اتکارانی است که به ط اات مختلع تعلو داشتهاند
در وایان ،الزح است تأکید کنیس که ایدبای که در این مااله ،چارچوب نظری اسدتندینگ را
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براساس آن بنا کردیس ،به وشوهاهای بیشتری نیاز دارد و امیدواریس که در آیندۀ نزدیدک بتدوانیس
آن را در مناطو دیگر نیز بیازماییس همچنین ،بده یداحبنظدران و وشوهشدگران دیگدر ویشدنهاد
میکنیس که برای فهس مطابو بدا واقعیدت ناآرامیهدای آبدان  ،1398دمن نادد یافتدههای ایدن
()49

وشوها ،آن را در دستگابهای روشی دیگر نیز بررسی و مطالعه کنند
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یادداشتها

 1به دالیلی از ق ی متأخر بودن این رویداد و ن ود ویشینهای یلمی دراینزمینه که زوایای گوناگون آن را
واکاوی کردب باشد ،از بهکارگیری مفاهیمی چون «جن ا»« ،حرکت اناالبدی»« ،خیدزش ایترا دی»،
«شورش»« ،اغتشاش» ،و یرپنظر کردیس ینوانهای انتخابی «ناآرامیها»« ،حوادث»« ،وقایع»،
«رویداد»« ،رخداد» ،و که در مااله بهکار رفتهاند ،خنثیترین مدواردی هتدتند کده میتدوان در یدک
وشوها یلمی بهکار برد؛ بنابراین ،کاربرد واژۀ «ایترا ات» در فراز آغازین ،بهمنظور تشریح متئله ،و
موارد دیگر نیز برای امانتداری در انتاال تحلی های دیگران بودب است
 2شدت این ناآرامیها را میتوان با توجه به تعداد کشته و زخمیها دریافدت تعدداد زخمیهدای ایدن
حوادث  7000نفر و تعداد کشتهشدگان نیز  230نفر گزارش شدب است همچندین ،آسدیب و تخریدب
 497مرکز دولتی و بخا خصویی 422 ،خودروی مردح 230 ،خدودروی دولتدی و یمدومی ،و 569
خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی ،تخریب  991بانک و  123مرکدز سدوخت نیدز نشداندهندۀ
شدت زیاد این حوادث است (روزنام ابتکار)1399 ،
 3از ویامدهای (احتمالی) آن میتوان افزونبر ویامدهای مادی ،به کاها سدرمای اجتمدایی جامعده،
ویامدهای جدی در حوزۀ اقتدار نظامیدسیاسی ،بیث اتی معیشتی و احتاس ناامنی در جامعه ،افدزایا
نار ایتی یمومی ،افزایا احتمال حضور زنان در کناهای ایترا ی آیندب ،رشد و تاویت جن اهای
اجتمایی ،افزایا ناامیدی از توانایی نظاح در ح مشکالت و خرو از بحرانهدا ،تاویدت زمیندههای
فروواشی اجتمایی ،افزایا تمای به روشهای خشونتآمیز ایتراو و مااومت ،و تاویدت شد کههای
اجتمایی (مدنی :1399 ،ر و به :فص نهس) اشارب کرد
 4مدنی در تحلی های خود ،از وقایع آبان  1398با ینوان «ایترا ات» یداد کدردب و احتمدال میدهدد
بدن آن را تهیدستان شهری (مدنی )47 :1399 ،حاشیهنشینها (مدنی ،)71 :1399 ،و ط اد متوسدط
(مدنی )97 :1399 ،تشکی دادب باشند وی آوردب است« :بدهجدز در برخدی مدوارد اسدتثنا ،در اغلدب
مناطای که ایترا ات آبان در آنها گزارش شدب ،مناطو حاشیهنشین وجود داشته است ال ته این بددان
معنا نیتت که هم مناطو حاشیهنشین در ایترا ات حضور داشتهاند (مدنی)91 :1399 ،
 5دراینزمینه ،جز گزارشی که مدنی ( )1399ارائه کردب است ،تحلی های انگشتشماری وجود دارد کده در
ادامه به آنها اشارب میکنیس مدنی ( )1399در گزارش خدود آوردب اسدت کده ایترا دات آبدان  1398را بایدد
تلنگری درنظر گرفت که الزح است یدای آن شنیدب شود این ایتراوها در میان گروهی اتفاق افتاد کده طدی
فشارهای اقتصادی سالیان ،کاس ی ر خود را ل ریز دیدب و وا به خیابان گذاشتند؛ ازایدنرو ،مهدستدرین تویدیه
برای کاها تناها و ویشگیری از اتفاقات مشابه احتمالی آیندب ،شروع ایالحات ساختاری بهمنظور خدرو
از بحرانهای کنونی است یداقت ( )1399در یادداشتی بدا یندوان «یدک سدال ود از آبدان» ،تحلیلدی از
او اع اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،ایدئولوژیکی ایران در سال  1398ارائه دادب اسدت وی دمن ایتاداد بده
وجود بحران مشروییت در ایران ،این یام را زمینهای برای تداوح ایتراوها دانتته و بر این نظر است کده در
هر شرایطی ،ایران در بحران ژئو ولیتیکیای که در آن گرفتار آمددب ،دسدتوودا خواهدد زد او دمن اشدارب بده
تعمیو انتداد ساختاری در ایران ،به کاها ارزش ریال اشارب کردب و معتاد اسدت ،تحمید تدورح سدنگین بده
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تودۀ مردح از رابهای گوناگونی مانند فروش گران سهاح در بدورس ،از متدیر ویامددهایی ازجملده بحدران فادر،
فالکت بیکاری ،بیث اتکاری ،بحران فرار سرمایه ،و مردح را تحدت فشدارهای سدنگینی قدرار خواهدد داد
درنهایت نیز اشارب کردب است که استمرار این و عیت ،حاکمیت و مردح را بهگونهای نابرابر در مااب هدس قدرار
خواهد داد که مردح جز با تشک یابی قادر به برونرفت از آن نیتتند فرهادوور ( )1399با تحلیلی یم گرایانده
در چارچوب مارکتیتتی ،معتاد به نتای یملی تحلی نظری ،چده در سدطح نادد اقتصداد سیاسدی و چده در
سطح سداختار سیاسدی داخلدی ،منطادهای ،و جهدانی و ندوع تدوازن و برخدورد نیروهدا و امکاندات تداریخی
است؛ ازهمینرو ،با ذکر مواردی مانند احتمال خودانگیخته بودن ایترا ات ،فایدل نتد ها ،و یددح انتادال
ت،رب سیاسی حتی در دوربهای کوتاب یکدههای ،از ایترا ات دانش،ویی  1378تا جند ا  1388و 1396
و سپ رویدادهای آبان  ،1398معتاد به تشکی ج ه واحد بهینوان ویاشدر وجدود سیاسدت اسدت وی
من اشارب به ط اات فرودست و جوانان بیکار بهینوان مشارکتکنندگان ایلی حوادث آبان  ،1398بدر ایدن
نظر است که ط اات و جریانهای سیاسی ،خودشان از منافع خود آگداب بدودب و سداختارها در خیابانهدا و در
قالب همین نیروهای اجتمایی بهحرکت درمیآیند اگرچه او نیز بهندویی معتادد اسدت کده رویددادهای آبدان
 1398را میتوان از زاوی ط ااتی نگریتت ،ولی دغدغهاش ،نظاحمند کدردن مدوارد مشدابه احتمدالی آینددب از
طریو تشکی ج ه واحد است بختیاری ( )1399نیز در تحلیلی مارکتیتتی با یندوان «انتدان آبدان :کدارگر
بهحاشیهراندبشدب» ،من اشارب به خلوالتایه ن ودن رخداد آبان  ،1398بر این نظر است که ایدن رویددادها،
مربو به «بهحاشیهراندبشدگان» بودب و آن را ن ردی ط ااتی معرفی میکند که ویامدی از اقتصداد سدرمایهداری
یصر جدید است وی آوردب است که مناس ات جدید سرمایهداری ،س ب مهاجرت روستاییان به شهرها شددب
که این امر نیز خدود ،زمینهسداز ت ددی شددن بیکداران روسدتایی بده بیکداران شدهری شددب اسدت شداهی و
ی دوت ریزی ( )2020در وشوهشی دربارۀ وقایع آبان  ،1398تغییر وویایی ایتراوهدا در ایدران را بده بنبتدت
سیاسی موجود و بحران اقتصادی در ایران نت ت دادباند بهیکمعنا آنها بر این نظرندد کده شدرایط حداکس بدر
ایران ،زمینه را برای رادیکالیزب شدن فضای سیاسی فراهس کردب است که در ویوندد بدا بحدران اقتصدادی ،وقدوع
چنین ایتراوهایی را در وی داشته است همانگونه که اشدارب کدردیس ،در بیشدتر تحلی هدای موجدود از آبدان
 ،1398از واژۀ «ایترا دات» اسدتفادب میشددود ،حدال آنکده بدهکدارگیری چندین مفدداهیس حتاسدی ،نیداز بدده
استداللهای نظری و ت،ربی متتحکمی دارد همچنین ،تمرکز بیشتر آنها بر معرفی قشر یا ط ادهای خداص
بهینوان بدن ایلی این رویدادها و تالش برای نظاحمند کردن موارد مشدابه احتمدالی ،در راسدتای رسدیدن بده
نتی ،دلخواب آنان بودب است؛ بنابراین ،تحلی وقایع آبان  1398آنچنانکه باید با وشوهاهدای ویشدین ،شددنی
نیتت نت ت دادن م ارزۀ ط ااتی به این حوادث و یلت فرو کردن یواملی چون اقتصاد سرمایهداری ،فادر،
نابرابری ،حاشیهنشینی ،و بهتنهایی نیز نادرست است میدانیس که ویامدها نیز یلت یکه و تنهایی ندارندد کده
برای مثال ،گفته شود حاشیهنشینی یا اقتصاد سرمایهداری ،یلت این رویدادها بدودب اسدت اگرچده همد ایدن
موارد میتوانند در ویوند با آبان  1398باشند ،بااینحال ،باید با درنظر گرفتن ویشگیهدای منحصدربفرد جامعده
ایران در سالهای منتهی به آبان  1398و با م نا قرار دادن منداطای کده در ایدن ناآرامیهدا حضدور داشدتهاند و
واکاوی کسوکیع آنها ،به تحلی مناس ی از این وقایع دست یافت
 6برای تو یح بیشتر این مو وع باید گفت ،اگر بخدواهیس ناآرامیهدای آبدان  1398را بدا اسدتفادب از
روششناسی می ویا ب ریس ،در مااح استارا ،برخی از مناطای که در ناآرامیهای آبدان  1398حضدور
داشتهاند را انتخاب کردب و با مطالعه اکتشافی آنها و با توجه به ویشگیهای کلی بهدستآمددب از آنهدا،
اینبار با منطای قیاسی به ت یین واقع موردمطالعه خواهیس ورداخت بهبیاندیگر ،فرایند تحایدو از یدک
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رشته مشاهدات بهسوی سداختن نظریدهای دربدارۀ آن مشداهدات خواهدد رفدت مرحلد سدوح از ایدن
روششناسی داث اتوذیرید که متتلزح بهکارگیری روشهای متناسب برای آزمون ت،ربدی یافتد نظدری
بهدست آمدب خواهد بود ،با استفادب از یکی از روشهای وشوها آزمایشی که می بر آنهدا تأکیدد دارد
بهآزمون کشیدب خواهد شدد آنچده سدران،اح از ایدن متدیر بهدسدت میآیدد ،فر دیهای اسدت کده در
روششناسی می نمیتواند به قانون ط یعت من،ر شود؛ مگر آنکه احتماالت بدی از طریو روشهدای
وشوها آزمایشی «توافو»« ،اختالپ»« ،باقیماندبها» یا «تغییدرات متادارن» حدذپ شدوند (در ایدن
زمینه ر و به :سدایی)108-117 :1392 ،؛ ولدی همانگونده کده اشدارب شدد ،وشوهشدگر مطالعدات
فرهنگی از چارچوب ساختاری و نظری گتدتردبتر آغداز میکندد تدا یدک ودشوها خداص را در بتدتر
وسیعتری قرار دادب و یافتههای مربو به منطا هدپ خود را معت ر کند
 7هدپ ما از انتخاب این منطاه ،نه تعمیس نتای  ،که دستیابی به نتای،ی بدا دریب اطمیندان یدحت
باال در ارت ا با رویدادهای آبان  1398بودب است
 8این و عیت کر با توجه به میزان افرادی که تحت ووشا نهادهای حمایتی قرار داشتهاند ،بدهنحدو
بهتری آشکار میشود بروای آمارها 20/000 ،نفر تدا سدال  1395تحدت ووشدا کمیتد امدداد ال درز
بودباند (کمیته امداد )1395 ،که آمار قاب توجهی اسدت ایدن درحدالی اسدت کده بیشدترین جمعیدت
موردحمایت کمیت امداد کر تا سال  1391را زندان سرورسدت خدانوار تشدکی میدادندد کده حددود
 2/000نفر بودباند (خ رگزاری مهر )1391 ،همچنین ،گفته شدب اسدت کده  60دریدد افدراد تحدت
ووشا کمیتد امدداد ال درز را سدالمندان تشدکی میدهندد کده حددود  16/000نفدر بدرآورد شددباند
(خ رگزاری جمهوری اسالمی استان ال رز )1399 ،آسیبوذیری بیشدتر زندان و سدالمندان در یصدر
جدید ،هسراستا با نظریههای استندینگ ( ،)2011بده مو دوع وریکاریدا مربدو میشدود کده در ادامده
بررسی شدب است
 9همانگونه که مشکینی و دیگدران ( )1392آوردباندد ،نحدوۀ تصدرپ بداالتر از  96دریدد سداکنان
محلههای غیررسمی در کر بهیورت قولنامهای است
« 10ن ود امنیت در سکونت» ،یعنی تضمینی وجود ندارد که شخص ،فردا ،ماب آیندب ،یا سال بعدد هدس
بتواند در مکان فعلی سکونت داشته باشد
 11کاربریهای شهری میتواند به مواردی ازق ی متکونی ،ت،داری ،خددماتی ،فرهنگدی ،و اشدارب
داشته باشد
 12ایمانی و نرسیتیان ( )1391با ارجاع به آمارهای ستاد ساماندهی آسیبدیدگان اجتمدایی شدهر
کر  ،آوردباند که این ستاد ،تنها بین سالهای  1380تا  1385تعداد  1/696نفر را سدامان دادب اسدت
این ودیدب میتواند در ویوند با میزان باالی مهاجرت از مناطو کمترتوسعهیافته بده منداطو توسدعهیافتهتر
باشد
 13ازآن،اکه در این وشوها به آمارهای سرشماریهای رسمی نیاز داشتیس و این آمارها نیز مربدو بده
سالهای  1390و  1395بود ،منطا فردی کده از ابتددای سدال  1396از کدر جددا و بده شهرسدتان
فردی ت دی شد را نیز جزو کر بهشمار آوردیس
 14آمارهای رسمی مربو به منطا هددپ کده بدا یافتدههای حاید از مصداح هها و مشداهدات مدا
همخوانی باالیی داشتند ،نشان میدهند که این منطاه به میدزان زیدادی میزبدان مهداجران بدودب اسدت
مصاح ههای ما (که در ادامه میآیند) نیز نشان دادند که ساکنان ایلی این منطاه ،درید بتیار کمی از
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جمعیت فعلی آن را تشکی دادباند آنچه در آمارهای مربو به مهاجرت ابهاح ای،اد میکند ،یدح ث ت
مهاجرت و درنتی،ه ،یدح اطالع دقیو مراکدز ذییدالح از میدزان مهاجرتهدا بده ایدن منطاده اسدت؛
بنابراین ،اگرچه آمارهای ارائهشدب در این جدول ،روندد روبدهرشدد مهداجرت را نشدان میدهندد ،ولدی
احتماال واقعیت مهاجرت به این منطاه ،شیب تندتری داشته باشد بااینحدال ،اگدر همدین میدزان را در
 30سال گذشته ثابت فرو کنیس ،میتوان بخا قابد مالحظدهای از جمعیدت منطاد موردمطالعده را
مهاجران درنظر گرفت (جدول شمارب )1
جدول شماره  .)1مازت مهاجرا ته ماطقۀ  4کرج )1390-1395

منطقه 4
جنس
جمعیت به تفکیک
درصد

1390
ز)
55/724
51/73
4/932

تعداد مهاجرت به منطقه

1395
مرد
54/121
49/27
4/902

ز)
61/730
49/71
5/148

9/834
109/845

کل جمعیت منطقه

مرد
62/445
50/28
5/140
10/288
124/175

من ع :مرکز آمار ایران1390-1395 ،
در مورد و عیت اشتغال در این منطاه ،آمارها رشد یددی افراد شاغ را نشان میدهند بداوجودایدن،
همانگونه که در جدول شمارب ( )2آمدب است ،میزان بیکاران نیدز در فایدل زمدانی  5سدال منتهدی بده
 ،1395تاری ا دو برابر شدب و جمعیت غیرفعال نیز رشدی هشدتهدزار نفدری داشدته اسدت جمعیدت
غیرفعال که اکثریت آنان را جوانان و زنان تشکی میدهند ،بخشی از جمعیت است کده شخصدا دارای
درآمد نیتتند؛ ازاینرو ،ای ن آمارها در ارت ا با منطاه موردمطالعه ،آنچه مدنی ( )1399دربارۀ حضدور
وررنگ زنان و جوانان در ناآرامیهای آبان  1398ینوان میکند را وشتی انی میکنند بهیکمعندا ،زندان و
جوانان کسدرآمد یا فاقد درآمد در این منطاه و ک کشور ،نت ت درخوری را به خود اختصاص دادباندد
که میتواند در ویوند با واقع موردمطالعه ،دارای اهمیت باشد
جدول شمارۀ  .)2وضعا فعالا شغلی رر ماطقۀ  4کرج؛ تفرتر  10سال ته تاال )1390-1395

1390

منطقه 4
وضعیت اشتغال
جمعیت
درصد
جمعیت کل

فعال
شاغل
31/879
34/7

1395
غیرفعال

بیکار
3/952
4 /3
91/989

56/147
61

فعال
شاغل
35/540
33/1

غیرفعال
بیکار
7/171
6 /7
107/349

64/618
60/2

من ع :مرکز آمار ایران1390-1395 ،
ساختار شغلی منطاه در سالهای  1390و  1395را نیز میتدوان برم ندای سرشدماریهای مرکدز آمدار
ایران بهگونهای که در جدول شمارۀ ( )3آمدب است ،ترسیس کرد دادبهای مرکز آمار ایدران درایدنزمینده
بروایه یناوین مشخص مشاغ بود ازآن،اکه این وشوها بهیورت رفتوبرگشتی میان دادبها و نتدای
تحلیلی ان،اح شدب و سران،اح ،وای تحلیلی وشوها بر مفهوح وریکاریای استندینگ بنا شدد ،مطدابو بدا
آرای وی ،مشاغ را به دو دسدت دائمدی و غیردائمدی تاتدیس کدردیس بدرایناسداس ،همانگونده کده از
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نظریههای استندینگ و ریعکین نیز برمیآید ،ویشگی ایلی یصر جدیدد ،جددا شددن افدراد از فرایندد
تولید و رفتن بهسوی خدمات است که آمارهای مربو به منطا موردمطالعه نیز چنین و عیتی را نشان
میدهند دادبها نشان میدهند که از میان شاغالن این منطاه ،دریدد بیشدتری بده کارهدای غیردائمدی
اشتغال داشتهاند اگرچه درید مشاغ دائمی در سال  1395نت ت به سال  1390افزایا یافته اسدت،
ولی این افزایا در مورد مشاغ غیردائمی ،بیشتر بودب است
جدول شماره  .)3ساخاار شغلی ماطقۀ  4کرج )1390-1395

سال سرشماری
نوع مشاغل
دائمی
غیردائمی
نامشخص
مجموع شاغال)
کل جمعیت
باقیمانده جمعیت

1390
تعداد
7/870
18/979
2/083

1395
درصد
27/2
65/6
7 /2

تعداد
10/058
23/954
1/528

28/932
109/845
80/913

درصد
28/3
67/4
4 /3
35/540
88/635
88/635

من ع :مرکز آمار ایران1390-1395 ،
 15نتی ،مصاح ه با آگاهان این محلههای یازدبگانه بهاینیورت بود که بیشترین قیمت زمین و اجارۀ
متکن بهترتیب مربو به محلههای مرفه (فاز  1و فاز  )2بودب کده بدا فایدل بتدیار زیدادی محلدههای
متوسط (فاز  ،4فاز  ،5و شهرو دریا) در ردۀ بعدی قرار داشتند محلدههای عیعنشدین (حتدینآباد،
مهردشت ،رجبآباد ،شع انآباد ،اخترآباد ،و اک رآباد) نیز کمترین قیمت را داشدتند همدین قیمدت کدس
زمین ،تراکس باال در این محلهها را توجیه میکند نکت مهس دراینبدارب اینکده شدکاپ قیمتدی بدین ایدن
محلهها ،بهشدت قاب توجه است؛ بهبیان روشنتر ،قیمت زمدین در محلدههای مرفده (فداز  1و فداز )2
اختالپ بتیار زیادی با محلههای متوسط (فاز  ،4فاز  5و شهرو دریا) دارد و محلدههای متوسدط نیدز
دراینزمینه اختالپ تاری ا چندبرابریای با محلههای عیعنشین (حتینآباد ،مهردشدت ،رجبآبداد،
شع انآباد ،اخترآباد ،و اک رآباد) داشتند از موارد دیگر نیز که اختالپ شددید محلدههای ایدن ناحیده را
بازتاب میدهد ،این است که بهلحاظ نوع ساخت منازل ،زیربنا ،و امکاناتی مانند آسانتدور و وارکیندگ
نیز همین و عیت مشاهدب شد محلههای عیعنشین (حتینآباد ،مهردشت ،رجبآباد ،شدع انآباد،
اخترآباد ،و اک رآباد) بهلحاظ زیربنا ،شام واحدهایی با میانگین متراژ  50متر ،خیابانها و کوچدههایی
باریک ،و بدون مواردی مانند آسانتور و وارکینگ بودند این درحالی است که چنین و عیتی در مدورد
محلههای مرفه ( فاز  1و  )2و تاحدودی در مورد محلدههای متوسدط (فداز  ،4فداز  ،5و شدهرو دریدا)
یادق ن ود
 16بااینحال ،هرچه از محلههای فایرنشین به بلوار ارح نزدیدکتر شدویس ،بده میدزان کمدی از شددت
شکاپ کاسته میشود بهی ارت دیگر ،آن بخشی از محلههای حتینآباد ،مهردشت ،و رجبآباد که به
بلوار ارح نزدیک است را نمیتوان عیعنشین بهشمار آورد
 17فرهودی و مداحی ( )1389تأکید کردباند که تراکس باال در چنین محلههایی ناشدی از ارزان بدودن
قیمت زمین است ،که یلت ایلی این قیمت وایین نیز ن ودن زیرساختها و امکانات شهری است
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 18با توجه به ناش شمارب ( ،)1ممکن است گفته شود که فاز  ،1بخا زیادی از جمعیت این منطاه را
در خود جای دادب است باید توجه داشته باشیس که بخا بزرگی از این فاز را «باغ سیب» دربر گرفتده و
باقیماندۀ آن را نیز ویالهای بتیار گرانقیمت با متراژی باال تشکی دادباند بدهی دارت دیگدر ،اگرچده
ممکن است متاحت این فاز بهاندازۀ نیمی از ک منطاه باشد ،بدااینحدال ،تعدداد جمعیدت آن بتدیار
کمتر از هریک از مناطو عیعنشین است همین ویشگی جمعیتی در مورد فاز  2نیز یادق است
 19توان خرید ساکنان محلههای یازدبگان این منطاه بدا مراجعده بده مغدازبداران محلدههای مختلدع
مشخص شد در ورسا و واسخ از آنها به این مو وع وی بردیس که میزان نتیهبری از سدوورمارکتها،
نانواییها ،خرازیها ،والسکوها ،و حتی ویرایشگابها در شا محلد عیعنشدین ایدن منطاده بتدیار
باالست
 20دربارۀ نوع شغ های موجود در این منطاه نیز مصاح ههایی را با آگاهدان ان،داح دادیدس یافتدههای
حای از این مصاح هها گویای این است که ساکنان محلدههای مرفده (فداز  1و فداز  ،)2مشداغلی بدا
درآمد بتیار باال دارند؛ بهگونهایکه یا از تاجران و ویمانکاران سطح باال هتتند ،یا از جامع وزشدکی و
متخصصان ،یا از مغازبداران مناطو برخوردار محلههای متوسدط (فداز  ،4فداز  ،5و شدهرو دریدا) را
بیشتر ،کارمندان و کتانی تشکی دادباند که مشداغلی دائمدی دارندد و از امنیدت شدغلی برخوردارندد
محلههای عیعنشین (حتینآباد ،مهردشت ،رجبآباد ،شع انآباد ،اخترآباد ،و اک رآبداد) نیدز بیشدتر
دربرگیرندۀ آندسته از افرادی هتتند که با مشاغ غیردائمی کارگری و خدماتی در سطح کدر و تهدران
سروکار دارند آنچه دربارۀ نوع مشاغ موجود در این شا محل عیعنشین مشخص شد ،ایدن بدود
که بیشتر ساکنان آنها بیکارند یدا بده شدغ هایی مانندد کدارگری سداختمان ،چدابکنی ،دستفروشدی ،و
رانندگی در اسن مشغولند بخا زیادی از جوانان و نوجوانان نیز در مترو یا در سدطح شدهر مشدغول
دستفروشی یا وخا تراکت ت لیغاتیاند بهطورکلی ،کارگری ساختمان و دستفروشی بهیندوان مشداغ
غالب در این نواحی شاگانه شناسایی شدند دربارۀ و عیت زنان این شا محله نیز مشخص شد که
بهدلی و عیت نامطلوب اقتصادی و تعداد باالی افراد هر خانوار و زیاد بودن خر و مخدار  ،بخشدی
از زنان م ،ورند به شغ هایی مانند نظافت منازل ،واو کردن س زی ،خیاطی و تهیه و فروش ترشی،ات
خانگی م ادرت ورزند
 21اینکه چه کتانی میتوانتتهاند حا ران در ناآرامیهای بلوار ارح باشند را در ورتو مصاح ههایی که
ان،اح دادیس ،حدس زدبایس با درنظر گرفتن بافت جغرافیایی فاز  4که کمتدرین مشدارکت را در زیتدت
فرهنگیداجتمایی این منطاه داشتهاند و با توجه بده جمعیدت بتدیار کدس فداز  5و شدهرو دریدا و ن دود
همتانیهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتمایی ،و میان فاز  1و  2با محلههای دیگر (بنگریدد بده :ناشد
شمارب )1؛ بر این نظریس کده وزن بیشدتری از ناآرامیهدای رخدادب در بلدوار ارح را میتدوان بده سداکنان
محلههای عیع (حتینآباد ،مهردشت ،رجبآباد ،شع انآباد ،اخترآباد و اک رآباد) نت ت داد
 22همانگونه که گفتیس ،حوادث مربو به فاز  ،4تنها مربو به سداکنان آن بدودب اسدت ،درحدالیکده
بهنظر میرسد ،ناآرامیهای رخدادب در بلوار ارح را بتوان ابتدا به شدا محلد عیعنشدین و دو محلد
متوسطنشین ،و سپ شاید دو محل ثروتمندنشین اطدراپ آن نتد ت داد افدزونبدر تفداوت در تدراکس
حا ران در ناآرامیها در این دو ناطه ،شدت تخریبهایی که در بلدوار ارح (بدهویشب بانکهدا) رخ داد،
بتیار بیشتر از مواردی بود که در فاز  4واقع شد
 23مانند ناآرامیهای رخدادب در گوهردشت کر (مددنی )80 :1399 ،و معالیآبداد شدیراز (مددنی،
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 )78 :1399که جزو مناطو برخوردار و مرفهنشین بهشمار میآیند همچنین ،وقدوع ایدن رویددادها در
جایی مانند فاز  4مهرشهر که منطاهای متوسطنشین بهشمار میآید نیز نشان میدهدد کده ناآرامیهدای
آبان  1398منحصر به مناطو عیع و حاشیهای ن ودباند
 24ممکن است گفته شود که منطا هدپ ما ،آنچه فروط اه " "Underclassخواندب میشدود را دربدر
نگرفته است این مفهوح که برخی آن را با حاشیهنشینی مترادپ دانتتهاند ،نه اشدارب بده یدک ط اده ،کده
برچت ی تحایرآمیز برای فارا از سوی فرادستان است (زیلی )83 :1995 ،و شدام افدراد طردشددب از
جامعه و گردهسآمدب در حاشیهها میشود (کرونوئر )53 :2019 ،فروط اه ،حاید او داع و احدوال
اقتصادیدسیاسی جامعه بودب و برخالپ ط ا اجتمایی کالسیک که با سه معیدار تحصدیالت ،کدار ،و
درآمد شناخته میشود ،بیشتر ذهنی و م تنیبر انحراپ آنهدا از هن،ارهدا و ارزشهدای ط اد متوسدط
است (رابینتون و گربتون )40 :1992 ،در مصاح ه با تعددادی از سداکنان محلدههای عیعنشدین
منطا  4ورسیدیس که اگر از شما ورسیدب شوید که در ک،ا ساکن هتتید ،به مهرشهر اشدارب میکنیدد یدا
محلهای که در آن سکونت دارید؟ بیشتر واسخگویان تمای داشتند که خود را سداکن مهرشدهر معرفدی
کردب و نامی از محلههای آن بهمیان نیاورند درمااب  ،از تعدادی از ساکنان مناطو دیگدر نیدز ورسدیدیس
آیا تمای دارید در منطا  4سکونت داشته باشید؟ بیشتر واسخگویان بیدان کردندد کده منطاد  ،4جدای
مناس ی برای زندگی نیتت؛ ازهمینرو ،بخاهای از این منطاه را میتوان در چارچوب ینوان فروط اه
نیز جای داد
 25استندینگ ( )2011بیث اتکاری را به دو شک افای و یمودی مطرح میکند؛ بهگوندهایکده تدوان
دربر گرفتن الیههای مختلع ط ااتی را داراست بخا افای آن در کع ط اات بودب و بخدا یمدودی
نیز در میان ط اات مختلع قرار میگیرد
 26همانگونه که مطرح کردیس ،وریکاریا ،بخشی از ایضای ط اات مختلع را بهیورت یمودی نیدز
دربر میگیرد؛ بنابراین ،نمیتوان آن را با «گروبهای وایگاهی» با «جمعهایی که س ک زندگی یکتدانی
دارند» (رایت و دیگران )127-128 :1395 ،همتان دانتت
 27یظیمی ( )1394سه حالت ممکن از مفهوح ط اد اجتمدایی در سداحت گدروب را چندین تشدریح
میکند :در حالت نختدت ،ط اده یدک «گدروب جامعهشدناختی» بدا تعدداد یضدو کدس و دارای ندویی
موجودیت هتتیشناختی است در حالت دوح ،یک «ماول آماری» است کده تعدداد ایضدای آن زیداد
بودب و درنهایت ،میتوانند یک منطو و عیتی مشترو داشته باشند در حالدت آخدر نیدز بدهینوان یدک
«ماول اجتمایی» درنظر گرفته میشود که ارت ا اجتمایی کس ،اجازۀ شک گیری آگاهی ط ااتی را بین
افراد وایین میآورد
 28ریعکین نیز مانند استندینگ معتاد به جهانی خطرناوتر در آینددب بدود بدهنظر او ،در بتدیاری از
کشورهای ینعتی و ملتهدای نوظهدور ،جدایگزین شددن فنداوری و افدزایا بیکداری سد ب افدزایا
چشمگیر جرح و جنایت و خشونت بیهدپ شدب است که نشانهای از دوران سختی اسدت کده درودیا
داریس (ریعکین)315 :1379 ،
 29در شک یددی ،و عیت مشاغ بهیورت موقت و واربوقت و در جهت سازگاری با تاتدیس کدار
بهتر در کارخانه بودب است که نتی ،آن ،زندگیای بدونامنیت خواهدد بدود (اسدتندینگ-36 :2011 ،
 )31فادان امنیت شغلی ای،ادشدب از طریو انعطاپوذیری یدددی ،اینبدار در شدک انعطاپودذیری
یملکردی تشدید میشود اساس انعطاپوذیری یملکردی این است که تغییر سریع تاتیس کدار بدرای
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کارخانه را بدون هیچ هزینهای ممکن کردب و اجازب میدهد که کارگران ،ویوسته در کارها و موقعیتهای
مختلع و با وظایع گونداگونی قدرار گیرندد (اسدتندینگ )36-38 :2011 ،در شدک انعطاپودذیری
دستمزد نیز ،استندینگ با درنظر گرفتن تمایز میان حاوق و مزایا بر این نظر است کده در یصدر جدیدد،
شاهد جابهجایی از حاوق به مزایا هتتیس؛ بهاینمعنا که متتخدمان رسمی و دائمدی از مزایدای زیدادی
مانند بیم وزشکی ،واداش ،یاران سفر ،واح خرید خانه ،و برخوردارندد؛ درحالیکده کدارگران مدوقتی
تنها حاوق و دستمزدی که آن هس کمتر از میزان استحااقشان است را دریافت میکنند ویشگی دیگر این
شرایط ،تغییر سیتتس ورداخت قاب ویابینی و دائمدی بده ورداخدت متغیدر و غیدرقابد ویابیندی اسدت
(استندینگ)40-45 :2011 ،
 30در چنین حالتی که استندینگ از آن با ینوان «بازکاالییشدن کار» یاد میکند ،وداداش در دسدتمزد
خالیه میشود؛ بهبیان روشنتر ،هیچ مزایایی بدرای فدرد درنظدر گرفتده نمیشدود دریدینحدال ،ایدن
دستمزد نیز دچار انعطاپوذیری شدب و از حالت ثابت خار میشود (استندینگ)40-45 :2011 ،
 31این درحالی است که چنین تغییروذیریای ،هم تتگی معکوسی با نیازهای افراد دارد فدرد در ایدن
حالت ،در نتی ،کوچکترین مشک یا بیماری ،به میزان زیدادی یادب خواهدد افتداد شدخص بیمدار
بهس ب بیماری و غی ت چندروزب در کار ،دریافتی کمتری خواهد داشت؛ درحالیکده بدرای درمدان بده
بیشتر از دریافتی ویا از بیماری نیاز دارد
 32تحلی ما بر زنان ،جوانان ،مردان ،دانش،ویان ،شاغالن ،بیکاران ،اقلیتهای مذه ی و قومی ،یا
ابتنا ندارد ،بلکه تحلی خود را بر بیث اتکاری بنا کردبایس که میتواند هرکتی را دربر گیرد
 33دربارۀ اینکه فرد رشدیافته در فار یا حاشیهنشینی بهاحتمدال زیداد ،شدرایط متداید شدغلیای ویددا
نخواهد کرد و م ،ور به تن دادن به مشاغ وریکاریایی خواهد شد ،شکی نیتت؛ بااینحدال ،بدهلحاظ
منطای ،احتمال اینکه بیث اتکار در فار فرو رود یا م ،ور به سکونت در مناطو حاشیهای شود ،بیشدتر
از احتمال ویشین است
 34اینکه چرا ناآرامیهای آبان  ،1398بهطور مشخص در این زمان رخ داد ،ارت ا چندانی با مو وع
این وشوها ندارد بااینهمه ،اشارب میکنیس که ویکتی اقتصاددان ،در کتاب خود با یندوان «سدرمایه در
قرن  »21ادیاهایی دارد که میتوان شک گیری ناآرامیها در ده  1390را بروای آنها تو دیح داد وی
که نهتنها وجود نابرابری ،بلکه نابرابری شدید بهوجودآمدب در قرن  21را متدئله میداندد ،بدر ایدن نظدر
است که رشد ثروت ،سریعتر از رشد تولید و درآمد ملی است بههمیندلی  ،نابرابری افزایا مییابدد؛
بهبیان روشنتر ،اگر یاح ان ثروت ،دریددی از درآمدد حاید از سدرمای خدود را و اندداز کنندد،
ان اشت سرمایه نت ت به رشد اقتصادی ،سریت بیشتری خواهد داشدت و هرچده اقتصداد بیشدتر رشدد
کند ،درید بیشتری از این رشد به یاح ان سرمایه و بخا کمتری ،به بای افراد خواهد رسید (ویکتدی،
 :1396ر و به :فص هفتس) با توجه به فرمولی که ویکتی ارائه دادب اسدت ،میتدوان گفدت ،شدکاپ
ناشی از ثروت و به ت ع آن ،درآمد در جامع ایران از سالهای ویا از اناالب تا سالهای منتهی به ده
 ،1390روندی یعودی داشته و در سالهای  1396و  1398به ناط بحرانی در نابرابری رسیدب است
این نابرابری بر افراد دارای مشاغ موقت و غیردائمی تأثیر بیشتری میگذارد؛ ازاینرو ،بهنظر میرسدد
که در آبان  ،1398شاهد شک گیری ناآرامیها از سوی کتانی در گوشهوکنار شدهرها بدودب باشدیس کده
و عیت شکنندۀ آنها در قالب «ناوایداری شغلی» و «آسیبوذیری در درآمد» ،توان رقابت با نابرابری
درحالافزایا را از آنان گرفته بود
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 35منظور این نیتت که فار ،نابرابری ،حاشیهنشدینی ،یدا بیث اتکداری نتد تی بدا رویددادهای آبدان
 1398نداشتهاند؛ من اینکه ما نیز بر این نظریس که هم این موارد میتوانندد بدا حدوادث آبدان 1398
ارت ا داشته باشند ،کوشیدبایس تا برای تحلی این رویداد بر وایهای محکدس بایتدتیس؛ بندابراین ،زیربندا
دانتتن هریک از این موارد بهتنهایی ،ت یینی شکنندب خواهد بود اگر فار م نا باشد ،چرا در مناطای کده
فایر ن ودباند نیز شاهد وقوع ناآرامیها بودبایس؟ اگر حاشیهنشینی زیربنا باشد ،چدرا گزارشهدا از وقدوع
این رویدادها در مناطو غیرحاشیهای نیز خ ر دادباند؟ اگر نابرابری مدنظر قرار گیرد ،چرا برخی مناطو
مرفه یا استانهایی که میزان نابرابری در آنها کس بودب است نیز بتتر ایدن اتفاقدات بودباندد؟ همچندین،
م نا قرار دادن شکاپهای جنتیتی ،قومیتی ،نشادی ،زبانی ،و ایدئولوژ یک نیدز درایدنزمینده بدا مشدک
یادشدب روبهرو است چنانکه گفتدیس ،مدا در ودی فهدس سدازوکارهای زیدرین ایدن ناآرامیهدا هتدتیس؛
بههمیندلی  ،ماصود ما از گذر از ظواهر این مفاهیس و تمرکز بر الیدههای دروندی آنهدا ،تدالش بدرای
دستیابی به تحلیلی بودب است که تاحدامکان ،واسخگوی ابهاحها و ورسداهای احتمدالی درایدنزمینده
باشد
 36ویشتر نیز اشارب کردیس که یاح ان مشاغ وریکاریایی میتوانند در هر ناطه از شهر وجدود داشدته
باشند شخصی که در بهترین مکان شهر سکونت دارد ،ولی به مشاغ غیردائمدی و واربوقدت مشدغول
است ،وریکریت بهشمار میآید دریینحال ،فدردی کده در حاشدیهایترین منطاده سدکونت دارد و در
متکن اجاربای زندگی میکند و او نیز به شغلی غیردائمی مشغول است ،وریکریت بهحتاب میآید
 37این بهاینمعناست که مواردی همچون فار ،نابرابری ،و حاشیهنشینی نمیتوانتتهاند بدهخودیخود
نت تی با وقوع ناآرامیها در شمال و جنوب شهر بهیورت هدسزمدان داشدته باشدند در شدمال شدهر و
مناطو مرفهنشین فار ،نابرابری ،و حاشیهنشینی در معنای وایینشهری وجود ندارد
 38الزح است بار دیگر اشارب کنیس که ویافرو ما در این وشوها ،مطالع یلیدتمحور آبدان 1398
نیتت همانگونه که آوردیس ،تحایو در مطالعات فرهنگی ،تحلی موردی نظاح کرانمند محلدی اسدت
که در متنی از چارچوب گتتردبتر فرهنگی و تاریخی قرار گرفته است؛ بنابراین ،اگر در این،ا بدا چندین
منطای فار ،نابرابری ،حاشیهنشینی ،و بیث اتکاری را از تحلی حذپ میکنیس ،به این منظور است که
تکی یرپ بر هریدک از ایدن مدوارد ،بدا واقعیدت ظداهری چدارچوب گتدتردۀ فرهنگدیای کده واقعد
موردمطالعه در آن رخ دادب است ،همخوان نیتت؛ بنابراین ،هدپ ما از این کدار ،تدوان ادامد متدیر و
نزدیکی به حایات است
 39ال ته ریعکین از مفهدوح وریکاریدا اسدتفادب نکدردب اسدت طدرح ایدن مفهدوح و نظریدهوردازی در
چارچوب آن ،مربو به استندینگ بودب است
 40این گزارۀ ادیایی ما نه بهینوان یک رأی جهانشمول ،که با نظر به و عیت منطا موردمطالعه دکده
در بتتر گتتردبتر کشوری قرار دارددد طرح شدب است
 41اگرچه چنین ترسی میتواند در مورد هم مردح یادق باشد ،بااینحال ،بهنظر میرسدد کده شددت
این ترس برای بخا خایی از وریکریتها ـدGroanersدد بتیار بیشتر است
 42برهمینم نا است که با افزایا ناگهانی قیمت بنزین ،شاهد وقوع ناگهانی ناآرامیهای آبدان 1398
در گوشهوکنار شهرهای گوناگون کشور بودیس
 43این نکته را نیز باید درنظر داشت که افزونبر شان کس بیث اتکاران برای تحرو یمودی ،ایضای
ط ا متوسط نیز هر لحظه امکان ساو به آن را دارند (استندینگ)57-58 :2011 ،؛ بنابراین ،با توجده
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به جامع وریکاریاییشدب و روبهگتترش فعلی ،وقوع واکناهای وریکاریدایی شددیدتر در آینددب دکده
ممکن است تا آن زمان ،بخا زیادی از ط ا متوسط را نیدز در خدود جدای دادب باشدددد دور از ذهدن
نیتت
 44با چنین نگاهی ،اتخاذ هر سیاستی که و عیت اقتصادی یاح ان چنین مشداغلی را تهدیدد کندد،
س ب فوران این نوع ترس در میان آنها شدب و این یام نیدز برانگیزاننددۀ واکناهدایی از سدوی آنهدا
خواهد بود احتمال من،ر شدن این واکناهای وریکاریایی به برخی تغییدرات نیدز وجدود دارد تغییدر،
ویوندی ذاتی با ط اه بهمعنای مرسدوح آن و لدزوح وجدود آگداهی ط اداتی نددارد همانگونده کده بیدات
( )1399در قالب ویشروی آراح ،معتاد به وقوع تغییراتی در سطوح خرد و کالن است ،بدهنظدر میرسدد
که رفتارهای وریکاریایی نیز بتوانند بتتر چنین شرایطی را فراهس کنند
 45در بحث از شدت ناآرامیها ،اولویت ایلی را نده بده تفداوت در میدزان «تدرس از فادر» در میدان
بیث اتکاران مناطو گوناگون (مرفه ،متوسدط ،و عیعنشدین) ،بلکده بده تدراکس وریکریتهدا در ایدن
مناطو اختصاص میدهیس بهبیان بهتر ،در منطاهای با تراکس باالی وریکریتها ،احتمال وقوع شددیدتر
ناآرامیها وجود دارد و در مناطای که این افراد با تراکس کمتری حضدور داشدته باشدند ،میتدوان انتظدار
شدت کمتری داشت همانگونه که ویشتر نیز اشارب کردیس ،تراکس وریکریتها (از زیاد به کس) بهترتیدب
مربو به مناطو حاشیهای ،مناطو متوسطنشین ،و سران،اح مناطو مرفهنشین است
 46بیات با طرح ویاروی آراح تهیدستان شهری (بیدات )24 :1399 ،بدرای دسدتیابی بده بختهدای
زندگی (بیات )29 :1399 ،بر این نظر است که ایضای این قشر که در شرایط ناامنی زیتدت میکنندد
(بیات ،)54 :1399 ،توان رقس زدن تغییرات آگاهانهای همچون اناالب یا ایالحات را ندارند (بیدات،
 )19 :1399وی با ارجاع به تفاوت در ادراوهای مدردح ،تغییدرات اجتمدایی را نده حاید م دارزات
سیاسی از جانب تهیدستان ،که وابتته به ت،میع رفتارها در سطح محلهها میداند (بیات)1399 ،
 47ممکن است این ابهاح ویا آید که اگر امروزب با جامعد وریکاریاییشددب روبدهرو هتدتیس ،نتد ت
دادن واقعهای مانند ناآرامیهای آبان  1398به بیث اتکاری ،چیزی جدز کلیگدویی نیتدت در واسدخ
باید اشارب کرد که جمعیت ،از دو بخا فعال و غیرفعدال تشدکی میشدود بخدا فعدال ،خدود بده دو
قتمت دارندگان مشاغ دائمی و بیث اتکاران تاتدیس میشدود جمعیدت غیرفعدال نیدز کده اکثریدت
جمعیت جامعه را تشکی میدهدد ،میتواندد بیث اتکدارانی را در خدود جدای دهدد بیث اتکداران،
جمعیت غیرفعدال یدا زندانی را دربدر میگیدرد کده کمدکخر همترشدان هتدتند ،یدا داناآمدوزان و
دانش،ویانی که سعی دارند بخشی از مخار تحصی خود را بهدست آورندد ،یدا بازنشتدتگانی کده بده
دالیلی ،ازجمله تفریح و وقتگدذرانی یدا کتدب کمدکخرجی بده ایدنگونده مشداغ روی آوردباندد
همانگونه که گفتیس ،تحلی ما بر شک گیری و فعال شدن احتاس «ترس از فار» م تندی اسدت حدال
باید گفت ،این نوع ترس در بین تماح وریکریتها به یک میزان نیتت آشکار است که شک گیری ترس
از بدتر شدن او اع در میان وریکریتهای جمعیت فعال ،شدت بیشتری نت ت به بیث اتکاران دیگدر
دارد؛ بنابراین ،ما نه وریکاریا که بخشی از آن ،یعنی وریکریتهای نارا ی جمعیت فعال جامعه را بدن
ایلی رویدادهای آبان  1398میدانیس بدیهی است که هم وریکریتهای جمعیدت فعدال جامعده در
این ناآرامیها شرکت قطعی نداشتهاند؛ و درمااب  ،میتوان انتظار داشت که بخشدی از وریکریتهدای
جمعیت غیرفعال یا غیروریکریتها نیز در رویددادهای آبدان  1398سدهس داشدتهاند یوامد ورشدمار
اجتمایی ،روانشناختی ،و وجود دارند که احتماال مانع شدرکت بخشدی از وریکریتهدای جمعیدت

عبداله ولینژاد و همکار  /تحلیل جامعه شناختی ناآرامیهای آبان 1398

248

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 221-252

فعال و مشوق حضور وریکریتهای جمعیت غیرفعال و حتدی غیروریکریتهدا در ناآرامیهدا بودباندد
آنچه ما بر آن تأکید داریس این است که بخا چشمگیری از این ناآرامیها را میتوان بده بیث اتکداران
جمعیت فعال جامعه نت ت داد
 48در تحلی های ط ااتی فرو بدر ایدن اسدت کده موقعیتهدای ط اداتی یکتدان ،مید بده ایمدال
کناهایی مشابه از سوی ایضا دارند دراینمیان ،هس تمایزی که میان ط اات درنظر گرفتده میشدود و
هس م نایی که ط اه بر آن استوار است ،اهمیت زیادی دارند در دستگاب مارکتی ،مالکیت و کنتدرل بدر
ابزار تولید و همچنین ،استثمار ط اات وایین توسدط ط اد متدلط ،وایدههای تحلید ط اداتی بهشدمار
میآیند (ر و به :رایت و دیگران :1395 ،فص یکس) در منظوم فکدری وبدر ،ایضدای یدک ط اده،
شان های زندگی یکتانی دارند که از سوی بازار و براساس منابعی که افراد با خود به آن وارد میکنند،
توزیع میشوند تمایز میان ط اات نیز به تفاوت در منابعی مربو میشود که هریک بدرای تأثیرگدذاری
بر توزیع شان های زندگی دراختیار دارند (رایت و دیگران )58-59 :1395 ،در تحلید ط ادهمحور
بوردیو نیز مرز میان ط اات ،کردار اجتمایی است (رایدت و دیگدران )130 :1395 ،و تحلید در ایدن
رویکرد ،متتلزح درنظر گرفتن دو ُبعد اقتصادی و نمادین است (رایت و دیگران )128 :1395 ،وا ح
است که تحلی وریکاریایی ناآرامیهای آبان  ،1398آنگونه که مطرح شدد ،در چدارچوب هیچیدک از
این رویکردها قرار نمیگیرد همچنین ،با توجه به اینکده مدا نیدز ط اده بدودن وریکاریدا را نمیودذیریس،
تحلی ما حتی در چارچوب تحلیلی خود استندینگ که وا ع و تشریحکنندۀ این مفهدوح و ویشگیهدای
آن است نیز قرار نمیگیرد
 49مو وییت نداشتن قابلیت تعمیس نتای در مطالعات فرهنگدی ،بدهمعندای یددح امکدان ایدن کدار
نیتت اگرچه ما در این وشوها ،تنها یک منطاه را بررسدی کدردیس ،ولدی بدهنظدر میرسدد کده نتی،د
بهدستآمدب ،یافتهای مربو به ک بتتر فرهنگی رویداد موردمطالعده باشدد ازیکسدو ،سدر بدرآوردن
هسزمان ناآرامیهای آبدان  1398در منداطو مختلدع کشدور ،گویدای بدروز متدئلهای یگانده اسدت و
ازسویدیگر ،منطا هدپ این وشوها ددچنانکه آمدددد بازنمدایی از منداطو گونداگون درگیدر بدا ایدن
ناآرامیها بود؛ بنابراین ،آنچه درنهایت حای شد نه با هدپ تعمیس ،که اساسا نتی،های مرت ط با متئل
یگانهای است که منطا موردمطالعه را نیز ووشا دادب اسدت بدرهمینم ندا ،در مدتن ایدن ماالده نده از
ناآرامیها در منطا هدپ ،که از ناآرامیها بهطورکلی سخن گفتهایس 
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فرم درخواست عضویت در انجمن علوم سیاسی ایران
اینجانب دارنده مشخصات زیر درخواست عضویت در انجمن را دارم.
نام خانوادگی نام نام پدر
تاریخ تولد محل تولد شماره شناسنامه
باالترین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل شهر
کشور رشته تحصیلی تخصص
عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی نوع عضویت علمی :آموزشی  پژوهشی  سایر
در ضمن به پیوستت متدارک الزم بترای عضتویت در انجمتن علتوم سیاستی را ضتمیمه
مینمایم.
مدارک مورد نیاز 2 :قطعه عکس  ،34کپی صفحه اول شناسنامه ،کپی آخرین مدرک
تحصیلی ،کپی حکم کارگزینی ،شرح حال علمی و تکمیل فرم عضویت.
تاریخ امضا
نشانی محل کار:
کد پستی :تلفن
نشانی منزل:
کد پستی :تلفن
نمابرEmail: :
تهران ،خ انقالب اسالمی ،خ دانشگاه ،خ لبافینژاد ،بتین لبتافینتژاد و فختر رازی ،نتب
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