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Extended Abstract
Introduction
Trust in pre-modern societies is less important than in modern societies. Because
the more time-space distance people have, the more trust they will need. In premodern societies, which have a local and indigenous character, more interactions
occur locally and face-to-face, and therefore do not require trust, because this
trust exists naturally, but in larger and wider societies where social relations are
very spatial and temporal. They are in dire need of trust.
Declining citizens' trust in the government and government institutions is one of
the world's crises today. Various events have created a situation in which
confidence in the mass media, labor institutions, commercial enterprises and
government agencies has sharply decreased, and a kind of suspicion has arisen in
the citizens' relations with these institutions. Distrust erodes social capital,
isolating, disintegrating, failing associations, destroying interpersonal networks,
blocking communication channels, and separating members of society.
Researchers' research on social trust among the Iranian people indicates the
unfavorable situation of this index in society. For example, a comparison of the
results of the National Survey of Iranian Values and Attitudes in Years 1 and 4
shows that the index of social trust has a declining trend in many areas. In this
study, the index of trust in the government has been decreasing during these
years, so that it has increased from 1.5 in year (1) to 6.5 in year 1. According to
the survey, the number of people who believe the government respects citizens's
opinion has risen from 5% in 2013 to 4% in 2009. According to a survey
conducted in 1979, the level of public trust in government managers and agents
 Corresponding Author:
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E-mail: h.k.noori@gmail.com
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is less than 2% and also less than 2% of respondents believe in the rule of law,
and this rate has reached 4% in 2 years. Other research in this field has shown a
decline in ethics and an unprecedented increase in distrust and an increasing
trend of norm-breaking behaviors, disregard for beliefs, laws, rules and
regulations, pervasive social values and illegal growth (Goodarzi, 2012;
Jalaeipour, 2006; Rafiop , 1378; Saadat, 1385; Firoozabadi and Imani Jajarmi,
1385).
A correct and accurate understanding of this situation requires examining the
relationship between social trust and other different elements of society and
various factors affecting it, including religion, economics, and government
performance. Therefore, the present study, while describing the situation of
social trust in the citizens of Rasht, explains its relationship with government
efficiency and considers the role of variables of religiosity and economic poverty
as competing and untrue hypotheses. Thus, the research question is to what
extent will the efficiency of the government affect the level of social trust? And
what will happen to this influence in the presence of religiosity and economic
poverty?
According to its content, the present study is an applied research or focused on
executive policies that deal with the production of knowledge to take action and
its main purpose is practical efficiency and the use of results (Blaki, 2005: 74).
The present study strategy is an analogical one in which a theory in which a
hypothesis or hypotheses can be deduced is an essential part of the process of
answering why questions. Therefore, the theories of Piotr Zetomka and James
Coleman have been used to examine the effect of government efficiency on
social trust, but to control this effect, the economic poverty variable Oscar Lewis
and religiosity will be used as competing hypotheses.
Methodology
The method of the present study is a quantitative method and the survey
technique has been used to collect data. The necessary information was obtained
from a questionnaire that was prepared after completing the preliminary and pretest study and completed by face-to-face referral. The obtained information was
analyzed using SPSS software. The statistical population of the present study
includes people over 18 years of age living in urban areas of Rasht who have
answered the questionnaires by cluster sampling method using Cochran's
formula of 384 samples.
In this research, random cluster sampling method with population size has been
used. The city of Rasht has five districts and each district has eleven
neighborhoods. In the present study, four neighborhoods were randomly selected
from each region and within each neighborhood, data were collected in each
block in a random and counterclockwise manner.
The type of validity of the research tool is formal. After reviewing the
questionnaire and confirming its validity, the items in order to assess the
reliability were prepared in the form of a questionnaire and randomly distributed
among 30 members of the statistical community, and finally, more accurate
items were selected. After collecting the data in order to analyze them, first the
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data were entered into the SPSS statistical software and after debugging and
constructing the required indicators according to the type of hypotheses and the
level of measurement of variables, the relevant tests were used.
Result and discussion
Measurement of social trust as a dependent variable in 5 dimensions of honesty,
frankness, confidence, cooperative tendencies and information sharing was
performed using 33 items with a five-point Likert scale. According to the
percentage distribution shown in Table 4, social trust is low in 9.6% of citizens,
medium in 78.1% of citizens and high in 12.2% of citizens. Also, 39.1% of
citizens rated the efficiency of the government as low, 48.2% as moderate and
12.8% as high.
48.2 78.1
Table 4. Percentage distribution
Percentage
39/1
48/2
12/8
Percentage
39/1
48/2
12/8

state efficiency
Low efficiency
Medium efficiency
High efficiency
economic poverty
Poor economic
situation
Average economic
status
High economic
situation

Percentage
6/9
1/78
2/12
Percentage
6/9

social trust
Low social trust
Medium social trust
High social trust
Religiosity
Low religiosity

1/78

Average religiosity

2/12

High religiosity

Based on the data in Table 6, there is a statistically significant relationship
between respondents' age and social trust. Therefore, as people get older, social
trust increases. The t-test indicates that there is no significant difference between
women and men in terms of social trust. According to the anova test, social trust
is no different in income and education groups. The level of social trust varies
according to the job of the citizens and this difference is significant. Social trust
in educators is higher than other occupational groups.
The main hypothesis of the research: The more effective the government is
among the members of the society, the more their social trust increases.
According to the significance level of Pearson correlation test (0.000) in Table 8,
there is a significant correlation between social trust and government efficiency.
In fact, by improving the efficiency of the government, the level of social trust of
the citizens will increase. There is also a significant correlation between social
efficiency and social trust between the two dimensions of government efficiency,
namely distributive justice and political performance. Therefore, if the efficiency
of the government in both political and distributive justice increases, the social
trust of the citizens will also increase.
Rival Hypothesis: As the economic poverty of the members of the society
increases, their social trust decreases.
According to the significance level of Pearson correlation test (0.000) in Table 9,
there is a significant correlation between social trust and economic poverty. In
fact, with the reduction of economic poverty, the level of social trust of citizens
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increases. Lewis also believes that the spread of class inequalities in society will
spread a culture of poverty among the poor, and this situation will reduce social
capital and trust.
Rival Hypothesis: The more religious the members of the society, the more their
social trust will increase.
According to the significance level of Pearson correlation test (0.000) listed in
Table 10, there is a significant correlation between social trust and religiosity. In
fact, by increasing the level of religiosity, the level of social trust of citizens
increases. Based on this, Rothstein's theory is rejected and Zetomka's theory is
confirmed, which, unlike Rothstein, believes that the feeling of support and
security is considered as a metaphysical resource in religious belief and religious
people feel more trust and security for sociological reasons.
Conclusion
The results of the present study show that the situation of social trust in the
citizens of Rasht is moderate. There is a significant correlation between social
trust and government efficiency, and by improving government efficiency, the
social trust of citizens increases. There is a significant correlation between the
two dimensions of government efficiency, namely distributive justice and
political performance, with social trust, and if government efficiency increases in
the two dimensions of political performance and distributive justice, the social
trust of citizens will also increase. There is a significant correlation between
social trust and economic poverty, and with the reduction of economic poverty,
the level of social trust of citizens increases. There is a significant correlation
between social trust and religiosity and with increasing the level of religiosity,
the level of social trust of citizens increases and the variables of government
efficiency, religiosity and economic poverty explain 47% of changes in social
trust. It is the level of social trust, the accountability of government institutions
to the people and other institutions, and they are expected to act in such a way as
to provide the necessary reviews and controls over the behavior and performance
of their employees and those involved. The findings of the present study are in
line with Zetomka's theory that the level of social trust of citizens increases with
the improvement of government efficiency. In Coleman's theory, the degree of
social trust is influenced by a sense of justice in four dimensions: a sense of
distributive, legal, opportunity, and participatory equality. According to the
present study, the results are in line with Coleman's theory and show that the
more people in society feel equal and influential in aspects of distributive
equality, the higher the level of social trust. According to Lewis, people with a
poverty subculture do not engage in or distance themselves from the larger
community. In an environment where a culture of poverty grows, social trust
cannot take root and spread. The findings of the present study confirm this
theory and show that by reducing economic poverty, the level of social trust of
citizens increases. Regarding the degree of religiosity, two opposing views of
Rothstein and Zetomka were examined, which shows a significant correlation
between social trust and religiosity. In fact, by increasing the level of religiosity,
the level of social trust of citizens increases. Therefore, Rothstein's theory is
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rejected and Zetomka's theory is confirmed, which believes that with increasing
religiosity, the level of social trust increases.
Keywords: Social Trust, Government Efficiency, Religiosity, Economic
Poverty, Rasht.
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چکیده

تاریخ بازنگری 1400/10/8 :شاید بتوان اعتماد را مهمترین مؤلفۀ نظم مدرن بهشمار آورد؛ زیرا ،چنانچه اعتماد
تاریخ پذیرش 1400/11/15 :اجتماعی ،کاارکرد واود را از د اد بد اد ،می اتیی منای و نظام ،کاا و
واگرایی ،افزای ووا د یافد .پژو پی رو با اد تییاین رابۀاۀ کارآماد
دولد و اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشاد اناااش شاد و دراینرا اتا از
متغیر ا دیندار و فقر اقتصاد بهعنوان فرضیه ا رقیب ا تفاد شد ا د.
ا کمی قرار دارد ،بهو ینه پر نامه،
داد ا این پژو که در زمرۀ پژو
با حام نمونۀ  3۸4نفر ،و با روش نمونهگیر ووشها تصادفی ،گردآور شد
نوع مقاله :پژو شی
ا د ،جامعۀ آمار موردبرر ای نیاز شاهروندان مناانج پن گاناۀ شاهر رشاد
بود اند .برپایۀ یافته ا پژو  ،وضعید اعتماد اجتماعی در شاهروندان شاهر
رشد متو ط ا د؛ بین اعتماد اجتماعی و کارآمد دولد ،می تیی معنادار
وجود دارد و با ارتقا کارآمد دولد ،بار میازان اعتمااد اجتمااعی شاهروندان
واژگان کلیدی:
افزود میشود .بین اعتماد اجتماعی و فقر اقتصاد  ،می تیی معنادار وجاود
اعتماد اجتماعی،
دارد و با کا فقار اقتصااد  ،بار میازان اعتمااد اجتمااعی شاهروندان افازود
کارآمدی دولت،
میشود .بین اعتماد اجتماعی و دیندار  ،می تیی معنادار وجاود دارد و باا
دینداری ،فقر
افزای میزان دیندار  ،بر میزان اعتمااد اجتمااعی شاهروندان افازود میشاود.
اقتصادی ،شهر رشت
برپایۀ نتای رگر یون چندگاناه ،متغیر اا کارآماد دولاد ،دیاندار  ،و فقار
اقتصاد  ،توان تهاند  47درصد تغییرات اعتماد اجتماعی را تییین کنند.
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مقدمه
اعتماد در جوامع پیشانوین ،ن ید به جوامع نوین ،ا مید کمتر داشاته ا اد؛ زیارا ،رچاه
فاصنۀ زمانیامکانی بین افراد بیشتر باشد ،آناان باه اعتمااد بیشاتر نیااز ووا ناد داشاد .در
اا متقابال ،بیشاتر در اۀم محنای و

جوامع پیشانوین که ویژگی محنی و بومی دارد ،کن

رودررو رخ مید د و درنتیاه ،اینگونه جوامع ،نیاز به اعتماد ندارند؛ زیرا ،این اعتماد بهنور
نییعی وجود دارد؛ اما جوامع بزرگتر و گ ترد تر که روابط اجتماعی آن ا در فاصانۀ زماانی و
مکانی ب یار دور انااش میشود ،بیشتر به اعتماد نیاز دارند.
اعتماد در جوامع امروز  ،یک م ئنۀ بنیادین بهشمار میآید؛ بهگونها که بشر اماروزین،
بدون اعتماد اجتماعی تا حد زیاد قادر به ادامۀ حیات نی اد .منظاور از اعتمااد ،ااوتار
چندبعد شامل اعتماد بینفرد  ،اعتماد بین دو نفر ،گرو ی ،ازمانی ،بین ازمانی ،اعتمااد
یا ی ،اجتماعی ،اعتماد به مکار در محل کار ،اعتماد بین ارشد و زیرد د در محال کاار،
و ...ا د .اعتماد ،بخشی از بر مکن بین کارگزاران اجتماعی و یک احتمال عقالنی ا د که
برپایۀ آن ،کنشیر ،رفتار گرو ا و کارگزاران را پی از وقوع ،پی بینی و فعالید وود را برا اس
آن نراحی میکند .کلمن ( )1377بر این نظر ا د که اعتماد اجتماعی در روابط بین ان اان ا
ا آن ا ،بهو یژ در کن

و کن

ا معۀو به آیند  ،نمود پیدا میکند و نوعی رابۀاۀ کیفای

ا د که بهتعییر کنمن ،توانایی اقداش را افزای مید د .بهنظر آنتوننی گیودنز ( ،)13۸4جواماع
مدرن به نظاش ا تخصصی اعتماد ،تکیه میکنند و این بهآنمعنا ا د که اعتماد ،کنیاد رابۀاۀ
بین فرد و نظاش ا تخصصی ا د .به رحال ،احتراش افراد جامعه به یکدییر ،ناشی از اعتمااد
ۀحی بین افراد ا د .ا مید پایها اعتماد ،فراتر از دالیل اوالقی ا د و ارزش کارکرد و
ودمند آن در جنوگیر از بهوۀر افتادن رواباط اجتمااعی ظاا ر مایشاود ( اابین:2۰۰4 ،
.)۶44
با توجه به کارکرد ان ااشبخشی اعتماد ،زمانیکاه اعتمااد اجتمااعی ،کاارکرد واود را از
د د بد د ،می تیی منای و نظام در جامعاه ،کاا

و واگرایای ،افازای ووا اد یافاد؛

ازاینرو ،برا داشتن جامعها باثیات و عمنکرد مثیاد ،بایاد تمااش ارکاان و بخ

اا آن در

ۀم منا یی با یکدییر مکار داشته باشند و نیز بتواناد از مناد واود در برابار نیاز اای
حماید کند .رچه میزان اعتماد به اوتار ا

یا ی و اقتصاد و حتای اعتمااد متقابال در

روابط بینفرد بیشتر باشد ،بهتر میتوان به جامعها مۀنوب و کارآماد د اد یافاد .دالیال
ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران /بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی...
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گوناگونی برا ا مید اعتماد اجتماعی در حفا نظام اجتمااعی و حرکاد جامعاه در م ایر
تو عه و نیز م ئنهمناد کاا

اعتمااد اجتمااعی وجاود دارد :اعتمااد اجتمااعی ،باهعنوان

پی شرط بنیادین تعاون ،در شکلگیر فعالید ا گرو ی و تعاامالت متقابال کنشایران ،از
ا مید زیاد برووردار ا د؛ ازاینرو ،کا

اعتماد ،باعا کاا

تعااون و مکاار در

جامعه ووا د شد (زتومکا .)13۸۶ ،آلمنند و وربو ( ،)19۶3اعتمااد اجتمااعی را پی شارط
یک فر نگ و نظاش یا ی پو یا و دموکراتیک میدانند و بر این نظرند که وجود بایاعتمااد در
جامعه ،موجب تضعیف فر نگ یا ی دموکراتیک و کا
اعتماد در جامعه ،به تماش نظاش ا و بخ

اعتماد یا ای مایشاود .وجاود

اا موجاود در آن مرباوط میشاود؛ بهگوناها کاه

تیبنت و والکر ( )197۵آن را از پی شرط ا مهم بارا بارانییختن مکاار شاهروندان باا
ازمان ا بهشمار میآورند.
بااینحال ،کا

اعتماد شهروندان به دولد و نهاد ا دولتی یکی از بحران ا جهاان

امروز ا د .رویداد ا گوناگون ،وضعیتی را باهوجاود آورد اناد کاه انمیناان باه ر اانه ا
جمعی ،نهاد ا کارگر  ،مؤ ه ا تاار  ،و کارگزاران دولتی بهشدت کا

یافته ا د و

نوعی بدگمانی در روابط شهروندان با این نهاد ا باهوجاود آماد ا اد .بیاعتمااد  ،ارمایۀ
اجتماعی را دچاار فر اای میکناد ،موجاب انازوا ،تاز یاه ،شک اد انامن اا ،و ناابود
شیکه ا بینشخصی میشود ،م یر ا ارتیانات را م دود کند ،و موجب جادایی اعضاا
جامعه از یکدییر میشود.
پژو

ا انااششد دربارۀ اعتماد اجتماعی در باین ماردش ایاران ،حااکی از وضاعید

نامۀنوب این شاوص در جامعاه ا اد؛ بارا مثاال ،مقای اۀ نتاای پاژو

پیماای منای

ارزش ا و نیرش ا ایرانیان در ال ا  ١٣٧٩و  ١٣٨٢نشاان ماید اد ،شااوص اعتمااد
اجتماعی در ب یار از زمینه ا ،روند کا شی داشته ا د .در این پژو

 ،شاوص اعتماد باه

حکومد در فاصنۀ این ال ا با روند کا شی روبهرو باود ا اد؛ باهگوناها کاه از 3/33
درصد در ال  1379به  3/1۸درصد در ال  13۸2ر ید ا د .برپایۀ ایان برر ای ،تعاداد
افراد که معتقدند ،حکومد به نظر شهروندان احتراش میگذارد ،از  ۵۵درصد در اال 1379
به  47درصد در ال  13۸2ر ید ا د .برا اس یافته ا این پژو

 ،میزان اعتماد مردش به

مدیران و کارگزاران دولتی در ال  ،1379کمتار از  ٢٠درصاد باود و مچناین ،کمتار از ٣٠
درصد از پا خگو یان معتقد به حاکمیاد قاانون بود اناد و ایان میازان در اال  ،13۸2باه ١٠
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درصد ر ید ا د .پژو
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ا دییر انااششد در این حوز نیز بیانیر افول اوالق و افازای

بی ابقۀ بیاعتماد و روند روزافزون رفتار ا

ناارشکنانه ،بیتاوجهی باه باور اا ،قاوانین،

ضوابط و مقررات ،ارزش ا فراگیر اجتماعی و رشد بیقانونی بود ا اد (گاودرز 1391 ،؛
جالیاایپااور13۸۵ ،؛ رفیعپااور137۸ ،؛ ااعادت13۸۵ ،؛ فیروزآباااد و ایمااانی جاااجرمی،
.)13۸۵
ا تان گیالن نیز از این وضعید کنی جامعه ایرانی بهدور نی د .آمار ا نشان مید ند کاه
این ا تان ،جزو فد ا تان نخ اد کشاور باهلحاظ مشاکالت اجتمااعی و ناالق بهشامار
میآید .ن ید نالق به ازدواج در این ا تان ،یک به ه و فرار دوتران و زنان در گیالن هبرابار
میانیین کشور بود و در این مورد ،جزو پن ا تان نخ د کشاور ا اد .در حاال حاضار ،در
ا تان گیالن ،پن آ یب نالق ،مفا د اجتماعی ،کودکان کار ،وودکشی ،و اعتیااد ،در صادر
آ یب ا اجتماعی قرار دارند.
شهر رشد ،بزرگترین و پرجمعیدترین شهر شمال ایران و اومین شاهر گردشایرپذیر
ایران ا د که حدود  4۰درصد جمعید ا تان را در وود جاا داد و فشارد ترین شاهر ایاران
بهلحاظ ن ید جمعید به و عد ا د .افزای روزافزون جمعید در این شهر ،نی ال اا
گذشته موجب شد ا د که بهلحاظ فضا و کالید  ،شا د گ ترش و تو عۀ افقای باشاد؛ اماا
این تو عه در مۀ منانج ،متوازن و یک ان نیود و در چند د ۀ گذشته ،منار به گ ترش پدیدۀ
حاشیهنشاینی در ایان شاهر شااد ا اد؛ بهگوناها کاه آمار ااا حااکی از گ اترش روزافاازون
کوندگا ا غیرر می در حاشیۀ شهر تا حد  2۵درصاد م ااحد رشاد ا اد و اگار باه
معیار جمعید اکن در فضا ا بیرون از کمربناد اا شاهر ا ا اتناد کنایم ۵۵ ،درصاد
جمعید رشد در حاشیه زندگی میکنند؛ بهاینترتیب ،پدیدۀ حاشیهنشینی در شاهر رشاد ،از
بیشترین میزان در کل ا تان برووردار ا د .این وضعید ،مزمان باا گ اترش فقار ،شاکا
نیقاتی ،و رشد اجار بها م اکن ،باه افازای

روزافازون آ ایب ا اجتمااعی مانناد اناواع

بز کار و ک رفتار مانند قاچاق ،فروش مواد مخدر ،و وشوند منتهی شد ا د.
درک در د و دقیج این وضعید ،نیازمند برر ی ارتیاط اعتماد اجتماعی با عناصر دییار
و عوامل مختنف اثرگذار بر آن ،ازجمنه مذ ب ،اقتصااد ،و عمنکارد دولاد ا اد؛ ازایانرو،
پژو

پی رو ،ضمن توصیف وضعید اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشاد ،رابۀاۀ آن

را باا کارآماد دولااد تییاین کاارد و نقا متغیر ااا دیاندار و فقاار اقتصااد را بااهعنوان
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فرضیه ا رقیب و وال واقع درنظر گرفته ا د .بهاینترتیب ،پر

پژو

این ا اد کاه

«میزان کارآمد دولد تاچهانداز بر میزان اعتمااد اجتمااعی اثرگاذار ووا اد باود؟» و «ایان
اثرگذار در صورت حضور دیندار و فقر اقتصاد  ،چه وضعیتی ووا د یافد؟»
پژو

حاضر ،با توجه به محتاوا آن ،از ناوع کااربرد یاا معۀاو باه یا اد اا

اجرایی ا د که با تولید دان برا اقداش به عمل روکار دارد و د اصنی آن ،بازد عمنی و
ا تفاد از نتای ا د (بنیکی .)74 :13۸4 ،را یرد پژو

 ،از ناوع قیا ای ا اد کاه در آن،

نظریها که بتوان فرضیه یا فرضیه ایی را ا تنتاج کرد ،بخشی ضرور از فرایند پا خگو یی باه
پر

ا چرایای ا اد؛ بناابراین ،بارا برر ای میازان تاأثیر کارآماد دولاد بار اعتمااد

اجتماعی ،از نظریه ا پینتر زتنمک و جیمز کلمن ،و برا کنترل این اثرگذار  ،از متغیار فقار
اقتصاد اسک ر لنئیس و دیندار  ،بهعنوان فرضیه ا رقیب ،ا تفاد کرد ایم.
بنابراین ،ا دا پژو

حاضر عیارتند از :توصیف اعتماد اجتماعی در شهروندان شاهر

رشد؛ تییین ارتیاط کارآمد دولد و اعتماد اجتماعی؛ تییین ارتیااط فقار اقتصااد و اعتمااد
اجتماعی؛ تییین ارتیاط دیندار و اعتماد اجتماعی  .پر ا اصانی موردبرر ای در پاژو
حاضر نیز این ا د که «کارآمد دولد ،چه تأثیر بر وضعید اعتماد اجتماعی افراد جامعاه
دارد؟» و در کنااار ایاان پر ا اصاانی ،پر ا

ا فرعاای «وضااعید اعتماااد اجتماااعی در

شهروندان شهر رشد چیونه ا د؟»« ،فقر اقتصاد چه تأثیر بر وضعید اعتماد اجتمااعی
افراد جامعه دارد؟»؛ و «دیندار چه تأثیر بر وضعید اعتماد اجتماعی افراد جامعه دارد؟» را
نیز برر ی ووا یم کرد.
 .۱پیشینۀ پژوهش
پژو شیران مختنف وارجی و داونی ،رابۀۀ اعتماد اجتماعی و کارآمد دولد ،دیاندار  ،و
فقر اقتصاد را از زوایا گوناگونی برر ی کرد اند .ب قری و مکاران در پاژو

«برر ای

تأثیر نیرش به کیفید و عمنکرد نهاد ا دولتی بر اعتماد اجتماعی در میاان شاهروندان شاهر
شیراز (برر ی تاربی نظریه ا نهاادمحور)» ( ،)139۸باه ایان نتیااه ر اید اند کاه متغیار
نیرش به ف اد ادار و تاربۀ تیعیض ،تأثیر منفی و معنادار بر اعتماد اجتماعی دارد و متغیار
نیرش به می تیی ،تأثیر معنادار بر اعتماد اجتماعی ندارد.
صداقتزادگ ن و مکاران در پژو
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بین جوانان شهر ایالش» ( )1397به این نتیاه ر ید اند که باا کاا
اجتماعی به نهاد ا ،میزان نزاع و درگیر فرد نیز افزای و کا

و افازای میازان اعتمااد
مییابد.

استنار در پژو شی با عنوان «برر ی تأثیر وش یا ی مدیران ازمان ا دولتی بار اعتمااد
اجتماعی ،با توجه به نق میانای ارمایۀ اجتمااعی (ماورد مۀالعاه :ادارات کال شاهر زا ادان)»
( )1397نشان داد ا د که وش یا ی مادیران اازمان ا دولتای ،بار اعتمااد باه اازمان ا
تأثیرگذار ا د و رمایۀ اجتماعی و روابط بین افراد نیز نق میانای و ت هیلگر را بهعهد دارد.
رزمآهنگ و ص دقی در پژو

«واکاو رابۀۀ بین ف اد عینی و ادراکی باا مؤلفاه اعتمااد

اجتماعی تعمیمیافته» ( )1399به این نتیاه ر ید اند که بین ادراک ف ااد و اعتمااد اجتمااعی
تعمیمیافته ،رابۀۀ منفی وجود دارد؛ بهبیان روشنتر ،در ا اتان ایی کاه ادراک ف ااد باال اد،
ۀم اعتماد اجتماعی تعمیمیافته پایین ا د.
ننابخش در پژو

«تییین جامعهشاناوتی تاأثیر ا اتفاد از شایکۀ جهاانی اینترناد بار

اعتماد اجتماعی شهروندان تهران (مۀالعه مورد  :اکنان منۀقه  2شهر تهران)» ( ،)139۸باه
این نتیاه ر ید ا د که باین ان و میازان اعتمااد اجتمااعی ،رابۀاۀ معناادار وجاود دارد.
جن ید زنان و مردان بر میزان اعتماد اجتماعی تأثیر مثیتی دارد ،و بین میزان ا تفاد از اینترند
و میزان اعتماد اجتماعی ،رابۀۀ معنادار وجود دارد.
ق سوومی و مکاااران در پااژو
اجتماعی با رفتار دموکراتیک اعضا

«برر اای رابۀ اۀ بااین اعتماااد اجتماااعی و مشااارکد
ازمان ا مردشنهاد در وانواد (مۀالعه مورد  :ا اتان

ایالش)» ( )1399به این نتیاه ر ید اند که اعتمااد اجتمااعی ،مشاارکد اجتمااعی ،جن اید،
وضعید شغنی ،مدت عضاوید در اازمان ا ماردشنهااد ،ان ،محال اکوند ،و رفتاار
دموکراتیک در وانواد  ،رابۀۀ م تقیمی با یکدییر دارند و تنها باین متغیار تحصایالت و رفتاار
دموکراتیک ،ارتیاط منفی و معنادار وجود دارد.
ق سوومی و مکاااران در پااژو

«رابۀ اۀ ویااد دیناای و اعتماااد اجتماااعی در بااین

دانشاویان دانشیا مازندران» ( ،)1392به این نتیاه ر ید اند که بعد اعتقاد

وید دینی باا

اعتماد اجتماعی و اعتماد نهاد  ،رابۀۀ م تقیم و معنادار دارد؛ بعد پیامد

ویاد دینای باا

اعتماد نهاد  ،رابۀۀ م تقیم و معنادار دارد و مچنین ،بعد منا کی وید دینای باا اعتمااد
اجتماعی و مۀ ابعاد آن ،رابۀۀ م تقیم و معنادار دارد.
ادریسووی و مکاااران در پااژو

«اعتماااد اجتماااعی ،ر اااورد ناار ااا دیناای و
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ارزش ا اوالقی (جامعۀ آمار  :ا تادان و کارکنان و دانشاویان دانشیا آزاد ا المی واحاد
تهران شمال)» ( ،)1391به این نتیاه ر ید اند که اعتمااد اجتمااعی باا اه متغیار دیاندار ،
مقیولید اجتماعی ،و رعاید اوالقیات ،رابۀها معنادار ،م تقیم ،و قو دارد.
ا وارجی ،ن ت لی لتکی و جفری اوانز در پژو

در میان پژو

«اعتماد اجتماعی و

پا خگویی به تغییرات اقتصاد و یا ی در غرب ارو پا مرکاز » ( ،)2۰۰2باه ایان نتیااه
ر ید اند که روابط بین اعتماد و مشا دات دموکرا ی جار  ،بر فرایند صاعود و نزولای ن ایتا
متفاوتی داللد دارد ،که ۀوح اعتماد ،بیشتر از تأثیر کارایی مؤ ه ا اقتصاد و یا ای،
انعکاس دارد.
فلکسنن در پژو

«برر ی ابعاد اجتماعی به پنیس در بین جوانان شیکاگو» (،)2۰۰9

به این نتیاه ر ید ا د که اعتماد به پنیس ،یک مفهوش چندبعد ا د و رابۀاۀ باین تااارب
مختنف ،اعتماد ،شوا د منفی ،و نامتقارن بین پنیس و شهروندان مشا د شد ا د.
ت یلر در پژو

«آمریکا و اعتماد اجتماعی؛ چه ک ی ،کااا و چارا» ( ،)1399باه ایان

نتیاه ر ید اند که مردش فیدپو د ن ید به افاراد ایا پو اد از اۀم بااالتر از اعتمااد
برووردارند .افراد دارا درآمد باال ،ن ید به افراد دارا درآمد پاایین ،افاراد متأ ال ن اید باه
مارد ا ،افراد میان ال و م ن ن ید به افراد جوان ،افراد دارا تحصیالت باال ن اید باه افاراد
دارا تحصیالت پایین و متو ط ،و افراد رو تانشین ن ید به شهرنشین ا ،از ۀم باالتر از
اعتماد برووردارند.
فرن ندو م ت در پژو شی با عنوان «برر ی تغییرات اعتماد ن ید به افاراد و مؤ اات در
میان افراد دارا واب تیی ا مختنف مذ یی در کانادا» ( )2۰13به این نتیاه د اد یافتهاناد
که در میان فرقه ا مختنف ،پروت تان ا ،ن ید به م نمانان ،ندو ا ،و ایک ا از اعتمااد
بینشخصی باالتر برووردارند و مچنین ،ۀم اعتماد ازمانی در مۀ فرقه ا م ان بود
و تفاوت معنادار بین آن ا دید نشد ا د.
م رن بنج مین در پژو شی با عنوان «برر ی نفوذ و تأثیر دین و مذ ب بر اعتماد باه پزشاکان و
نظاش بهداشد و درمان» ( )2۰۰۶نشان داد ا د که افراد مذ یی ،ن ید به افراد غیرماذ یی ،دارا
اعتماد بیشتر

تند .ۀم اعتماد در فرقه ا مذ یی ،ازجمنه پروت تان ،کاتولیک ،و یهود نیاز باا

یکدییر مقای ه شد که نشان داد ،میزان اعتماد در پروت تان ا ن ید به فرقه ا دییر بیشتر ا د.
ولچ و مکاران ( )2۰۰4در پژو
21

وود با عنوان «برر ی ارتیااط باین جهادگیار

ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران /بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی...

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 7-40

مذ یی افراد و ۀم اعتماد آن اا» ،پاس از واکااو

اه اۀم عماومی اعتمااد ،اعتمااد باه

مکاران ،و اعتماد به م ایه ا باه ایان نتیااه د اد یافتهاناد کاه ا تمااش دینای باهتنهاایی،
ازوکار برا اعتماد اجتماعی و مشارکد دموکراتیک افراد فارا م نمایکناد و فر ناگ اا
واص ورد گرو ا دینی ،تأثیر بیشتر بر ایااد رابۀه میان دیندار و اعتماد دارند.
نیکالس لنهم ن در « ن نه تحقیقات دربارۀ اعتماد» ( )1979برا نخ تینباار مۀارح
کرد ا د که اعتماد ،یک منیع من وخشدۀ جامعۀ نتی نی د ،بنکه در اد در نقۀاۀ مقابال
آن ا د؛ بهاینمعنا که ا مید اعتماد با تو عۀ شکل ا مدرن اجتماعی افزای مییاباد و باا
وجود مدرنیته ،وجود اعتماد ضرورت پیدا میکند.
کلمن در مقالۀ «نق

رمایۀ اجتمااعی در پیادای

ارمایۀ ان اانی» ( )19۸۸پاس از

برر ی مفهوش رمایۀ اجتماعی ،شکل ا ،و شرایط اوتار اجتماعی موجد آن ،موضوع ترک
تحصیل از دبیر اتان را در چاارچوب پاارادایم کان عقالنای ،تحنیال کارد ا اد .او رابۀاۀ
اعتمادآمیز را دارا دو مؤلفۀ اعتمادکنند و امین میداند که ردو ،دفمند بود و اد آن اا،
تأمین منافعشان ا د.
پیوتر زتومکا در کتاب «اعتماد :یک نظریۀ جامعاهشاناوتی» ( )13۸۶الیاویی تییینای از
ظهور و قوط فر نگ اعتماد ارائه کرد و پیوند آن را با قوط کمونی م در ال  19۸9و ظهور
نظم جدید پس از آن برر ی کرد ا اد .او از داد اا واو ی درباارۀ اعتمااد در اال ا
پایانی د ۀ  199۰در له تان بهر برد ا د.
برر ی نتای پژو

ا انااششد نشان مید د که پژو شیران برا

اجتماعی از شاوص ا گوناگونی ا تفاد کرد اند .پژو

انا اعتمااد

حاضر ،عوامل تأثیرگذار بر متغیار

اعتماد اجتماعی را برپایۀ شاوص ا کارآمد دولد ،اقتصاد ،و دیندار در بین شاهروندان
شااهر رشااد و مچنااین ،نق ا عواماال زمینااها (ازجمنااه اان ،جن ااید ،شااغل ،درآمااد،
تحصیالت ،و منۀقۀ کوند) را برر ی کرد ا اد .در پاژو

حاضار بارا برر ای تاأثیر

دیندار بر اعتماد اجتمااعی ،از دو نظریاۀ متضااد ا اتفاد شاد ا اد :نظریاۀ زتومکاا کاه
بیانکنندۀ ارتیاط م تقیم دیندار با اعتماد اجتماعی و نظریۀ متضاد آن ،یعنی نظریۀ روتشت ین
که بیانکنندۀ ارتیاط معکوس ا د .برا برر ی تأثیر کارآمد دولد ،از نظریه ا زتومکاا و
کنمن و در را تا واکاو تأثیر اقتصاد نیز از تئور ا کار لوئیس ا تفاد شد ا د.
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 .2چارچوب نظری پژوهش
پ رسننز ،عامل ایااد اتحاد و ان ااش اجتماعی را اعتمااد مایداناد و نظااش من اام را نظاامی
میداند که بتوان به عامالن آن اعتماد کرد که این امر واود باه پایادار نظااش اجتمااعی کماک
مایکناد (چنیای .)29۵ :137۵ ،او زمیناه ا اعتمااد و پایادار جامعاه را در چهاار قۀاب
اجتماع ،اقتصاد ،فر نگ ،و یا د ج دوجو میکند .براینا ااس ،نظریاه ا اعتمااد نیاز
میتوانند حول این چهار محور تدوین شوند.
در را تا تییین نظر تأثیر روابط فرد بر اعتماد اجتماعی ،دین ید ج نسنن بر ایان نظار
ا د که اعتماد ،جنیها از روابط ا د که موار درحالتغییر ا د .برپایۀ نظار جان اون ،در
یک رابۀۀ میتنیبر اعتماد (اعتمادکنند و فرد مورداعتماد) عناصر زیر وجود دارد )1 :صراحد و
باز بودن؛  )2هیم کردن؛  )3پذیرش؛  )4حماید؛  )۵تمایالت مکاار جو یاناه؛  )۶رفتاار

میتنیبر اعتماد؛  )7رفتار قابلاعتماد (جان ون.)۶9 :1993 ،١
بن ونیست ،٢بح وود را دربارۀ اعتماد با این پر

شاکلگیار

یکند که بارا
آغاز م 

اعتماد میان افراد ،چه شرایۀی الزش ا د؟ او در پا خ به این پر

 ،وجود پن اصال پاذیرش

قواعد باز  ،قابنید پیشیو یی و قابنید اعتماد ،ان ااش ،تعهد مشاترک ،و تواناایی را ضارور
میداند (بن ونی د.)111 :19۸7 ،
گ فمن ،نق

یداند .منظور گافمن از اعتمااد
شکلگیر تعامالت ،ا ا ی م 
اعتماد را در 

ینظم ا د .اما نکتۀ مهم ،توجه به نق اعتماد در
به تعامالت ،تفکیک دو نوع تعامل منظم و ب 
شکلگیر دو نوع تعامل ا د (ا تونز.)23۶ :13۸۵ ،
آلن ف کس ،میادالت اجتماعی را زمینۀ م اعد برا ایااد اعتمااد مایداناد .فااکس در

یکند )1 :میادلۀ اقتصاد ؛  )2میادلاۀ
بح وود دربارۀ اعتماد ،دو نوع میادله را از م متمایز م 
اجتماعی .بهنظر او ،به اعتقاد او اعتماد پاایین وصوصایات و و یژگای اا میادلاه اقتصااد
ایااد میکند ،در حالیکه اعتماد باال ،روابۀی از نوع میادله اجتماعی ایااد میکناد .پاتنااش باا
مۀالعۀ  2۵ال دموکرا ی در ایتالیاا ،دریافاد کاه مناانقی از ایان کشاور کاه دارا
اجتماعی باالیی

ارمایۀ

تند ،تو عۀ اقتصاد بیشتر نیز دارند و دولد محنی آن ا در مقابل مردش،

بیشتر پا خگو ا د .بهنظر پاتناش ،دموکرا ی به ارمایۀ اجتمااعی نیااز دارد و بادون ارمایۀ
1. Johnson
2. Benvenist
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یدواناد (پاتنااش.)71 :199۵ ،
یشود ،یا اصال ریشه نما 
اجتماعی ،درود دموکرا ی وشک م 
پاتناش ،پس از نرح رمایۀ اجتماعی بهعناوان عنصار بنیاادین جامعاۀ مادنی و دموکرا ای ،باه
ضرورت کارکرد اعتماد ،بهعنوان یکی از شااوص اا

ارمایۀ اجتمااعی ،توجاه مایکناد

(پاتناش.)3۰3 :13۸4 ،
در حوزۀ تییین نظر تأثیر اقتصاد بر اعتماد اجتماعی میتوان به نظریه ا ا کار لاوئیس
و رونالد اینینهارت مراجعه کرد .بهنظر لاوئیس ،فقار ،وضاعیتی ا اد کاه در آن ماردش در داش

یشامارد،
محیط ا اجتماعی وود گرفتار شد اند .مختصاتی که لوئیس برا فر نگ فقر برما 
نقۀۀ مقابل وضعید میتنیبر اعتماد باال ،مشارکد فعال ،رواباط فارد و اجتمااعی گ اترد و
پو یا و اح اس مفید بودن ا د .گ ترش نابرابر اا نیقااتی در جامعاه ،موجاب گ اترش
فر نگ فقر در میان فقرا ووا د شد و این وضعید ،یب کاا

یشاود
ارمایۀ اجتمااعی ما 

(لوئیس.)2۵ :13۸7 ،

اینینهارت ١بر موضوع تأثیرگذار عامل رشد اقتصاد و یا ی بر اعتمااد تأ کیاد دارد.

و معتقد ا د که اعتماد به یکدییر ،موجب تو عۀ اقتصاد شد و متقابال تو اعۀ اقتصااد
به افزای

اح اس امنید ااکه موجب اعتماد ا داا میاناامد (اینینهارت .)21 :1373 ،باا

بهیود شرایط اقتصاد و ظهور فر ناگ پ اماتریالی ام ،عناصار فر نیای حاامی و قاواشبخ
دموکرا اای کااه عیارتنااد از رفااا ذ ناای ،اعتماااد بااین اشااخاص و مچنااین ارزش ااا

پ دماتریالی م ،بهوجود ووا ند آمد (اینینهارت.)۸9 :1999 ،

کاپتین در تییین نظر تأثیر دیندار بر اعتماد اجتماعی بر این نظر ا اد کاه ماذ ب از

یگذارد :اول ،مذ ب اح اس معنیدار بودن زنادگی را
ه نریج بر رضاید از زندگی فرد اثر م 

یکنناد .و
ید د .دوش ،اصول و احکاش مذ یی یک المی برا زندگی پیشانهاد ما 
به ان ان م 

یشاوند
وش ،ان ان ا با شرکد در مرا م جمعی دینی ام از حمایاد اایرین برواوردار ما 

(ربانی و بهشتی.)۸9 :139۰،
بو روتشتاین معتقد ا د ر چه جامعه ماذ ییتار باشاد ،میازان ف ااد ،رشاو واوار و

یشود .در مقابل ر انداز
پارتیباز بهنورکنی بیشتر و میزان اعتماد اجتماعی مردش به م کم م 
در کشور مردش کوالر و عرفی

تند ،ف اد ،رشو ووار و پارتیباز کمتر ا اد و ماردش
1. Inglehart
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به یکدییر و جامعه وود اعتماد بیشتر دارند ).(www.dn.se

زتومکا بروال روتشتاین معتقد ا د اح اس پشتییانی و امنید بهمثابه مناابع متاافیزیکی در

جامعهشناوتی اح اس اعتماد و امنیاد بیشاتر

یشود و افراد مذ یی بهدالیل
اعتقاد مذ یی تنقی م 

یکنند .یکپارچیی در درون اجتماعاات ماذ یی ،کنی اا ا ،فرقاه ا دینای و نظاایر آن اا مانناد
م
عضو ید در شیکه ا قو روابط اجتماعی و وانواد ا

الم ،در افراد اح ااس ریشاهدار باودن،

یکند (زتومکا.)1۵2 :13۸۶ ،
وحدت ،ان ااش و حماید متقابل ایااد م 

پ ری ،در را تا تییین نظر تأثیر یا د بر اعتماد اجتمااعی ،باه کارب اد ا دموکرا ای
بهعنوان الزمۀ معیار اعتماد اشاار مایکناد کاه عیارتناد از :ارتیااط میاان شاهروندان ،تیاادل افکاار،
شکلبند انتخاب ا

یا ی ،مفصلبند حماید ا

یا ی ،و( ....زتومکا.)17۰ :13۸۶ ،

اسلندر ،ضعف اعتماد و رمایۀ اجتماعی را در ب یار از کشور ا ناشی از ضعف برناماه ا
حکومااد ب ارا کااا

نابرابر ااا اجتماااعی میدانااد .اعتماااد اجتماااعی باااوجود یک اار

نابرابر ا اجتماعی گ ترد در جامعه ،کا

پیدا میکند (ا نندر.)12۸ :13۸7 ،

در نظریۀ کنمن ،میزان اعتمااد اجتمااعی تحاد تاأثیر اح ااس عادالد در چهاار بعاد
اح اس برابر توزیعی ،قانونی ،فرصتی و مشارکتی ا د .اح اس برابار تاوزیعی ،متضامن
این باور ا د که نظاش یا ی ،حقوق شهروند را برا

مۀ شهروندان وود تاأمین مایکناد.

اح اس برابر قانونی ،بهاینمعنا ا د که شهروندان باور دارند که نظاش یا ی ،ماۀ آن اا را
در مقابل قانون یک ان میشمرد .اح اس برابر فرصتی ،متضمن باور شاهروندان باه رعایاد
معیار ا شای تیی در واگذار نق

ا ادار و یا ی ا د ،و اح اس برابر مشارکتی،

حاکی از ثمربخشی یا ی ا د؛ یعنی شهروندان ،باور دارند کاه رأ آن اا بار تصامیم ا
حکومتی تأثیرگذار ا د و حکومد به ووا د آن ا ا مید مید د .بهیود اح اس عادالد و
برابر نزد اعضا جامعه ،موجب افزای مشروعید نظاش یا ی شد و از این نریج ،اعتمااد
نهاد در جامعه افزای مییابد (کنمن.)123 :1377 ،
زتومکا ،اعتماد اجتماعی را تابع ماموعه عوامل گوناگون اوتار و فرد مایداناد .در
نظریۀ او ،عامنی که در ۀم نهاد بر میزان اعتماد اجتمااعی تأثیرگاذار ا اد ،پا اخگاویی
نهاد ا در برابر مردش و نهاد ا دییر ا د ،که وود ر و عدشم ئولیدپاذیر در مقابال آن
قرار میگیرد .اگر نهاد ا دولتی بهگونها عمل کنند که بازبینی ا و کنترل ا الزش را در مورد
رفتار و عمنکرد کارکنان و د داندرکاران وود بهعمل آورند و مردمی که حقوقشان تو اط یاک
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ازمان بهر مید شناوته نشد یا تعهدات دییران به آن ا نادید گرفته شد باشد ،بتوانند برا
حل مشکل وود به این نهاد ا دولتی متو ل شوند ،مردش ،اح اس امنیاد بیشاتر ووا ناد
داشااد و ایاان اح اااس امنیااد ،موج اب افاازای اعتماااد اجتماااعی ماایشااود .درمقاباال،
عدشپا خگویی و بیعدالتی نهاد ا دولتی باع میشود که ماردش اح ااس کنناد کاه ای
ازمان و مقاش برتر برا دادووا ی وجود ندارد .بهبیان روشنتر ،داوران عادل و قابلاعتماد
وجود ندارند یا د تر ی به آن ا امکانپذیر نی اد ،یاا اینکاه باهگوناها آشاکار ،مغرضاانه و
ناعادالنه عمل میکنند .در چنین شرایۀی ،مردش اح اس عاز و ناتوانی مایکنناد و درنتیااه،
تردید و بیاعتماد گ ترش مییابد (زتومکا.)222 :13۸۶ ،
با توجه به م ائنۀ پاژو

حاضار ،تادو ین چاارچوب نظار در زمیناۀ ارتیااط اعتمااد

اجتماعی و کارآمد دولد ،میتنیبر تنفیج نظریه ا کنمن و زتومکا ا د .برآیند دیدگا ا
ردو این ا د که کارآمد مۀنوب دولد ،زمانی محقج میشود که دولد بتواند پا اخگاو
ووا ته ا مردش باشد و عدالد را در مۀ جنیه ا

یا ی برا

مۀ شهروندان فارا م کناد.

دراینصورت ،مردش به دولد اعتماد ووا ند کرد و در غیر اینصورت ،میزان اعتمااد اجتمااعی
افراد به اوتار ا کالن کا

یافته و جامعۀ تکهتکه ،مشکالت فراوانی بارا بقاا و ا اتمرار

دولد ایااد ووا د کرد .مچنین ،از متغیر فقر اقتصاد لوئیس و دیندار روتشتاین بهعنوان
فرضیه ا رقیب ا تفاد شد ا د .انتخاب متغیر ا

هگانۀ یادشاد بارا تییاین وضاعید

اعتماد اجتماعی برپایۀ نراحی پار ونز جامعه اناااش شاد ا اد .برمیناا ایان چاارچوب
نظر  ،الیو نظر و فرضیه ا پژو

بهشکل زیر نراحی شد اند:

شکل شماره ( .)1الگوی نظری پژوهش

کارآمدی دولت
فقر اقتصادی

دینداری

اعتماد
اجتماعی
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 .2-۱فرضیههای پژوهش

فرضیۀ اصنی :رچه میزان کارآمد دولد نزد اعضا جامعه بیشتر باشاد ،اعتمااد اجتمااعی
نزد آن ا بیشتر میشود؛
فرضیۀ رقیب :رچه فقر اقتصاد در میان اعضا جامعه بیشاتر شاود ،از میازان اعتمااد
اجتماعی کا ته ووا د شد؛
فرضیۀ رقیب :رچه دیندار در میان اعضا جامعه بیشتر شود ،اعتماد اجتمااعی آن اا
نیز بیشتر ووا د شد؛
فرضیۀ فرعی :میزان اعتماد اجتماعی مردش منانج مختنف شهر رشد تفاوت دارد.
 .3روش پژوهش
حاضر ،روش کمی ا د و برا گردآور داد ا از فان پیماای ا اتفاد شاد

روش پژو

ا د .داد ا الزش ،از پر

نامه بهد د آمد ا د که پاس از پیماودن مۀالعاۀ مقادماتی و

پی آزمون ،تنظیم و با مراجعۀ حضور تکمیل شاد .انالعاات باهد ادآماد باا ا اتفاد از
نرشافزار  spssتازیهوتحنیل شد ا د.
 .3-۱جامعۀ آماری

جامعۀ آمار پژو

حاضر ،دربردارندۀ افراد باال  1۸اال ااکن در مناانج شاهر شاهر

رشد ا د که به روش نمونهگیر ووشها و با ا اتفاد از فرماول کاوکران ،تعاداد  3۸4نفار
نمونه ،به پر

نامه ا پا خ داد اند.

𝑁 (𝑡. 𝑠)2
=𝑛
= 384
𝑁𝑑2 + (𝑡. 𝑠)2

 .3-2روش نمونهگیری

در این پژو

از روش نمونهگیر ووشها تصادفی با حام جامعه ا تفاد شد ا د .شاهر

رشد ،دارا پن منۀقه و ر منۀقه دارا یازد محنه ا د .در پژو

حاضر ،از ر منۀقاه،

چهار محنه بهنور تصادفی انتخاب و داول ر محنه نیز گاردآور داد اا در ار بناوک و باه
روش تصادفی و وال عقربه ا

اعد انااش شد ا د.

 .3-3اعتبار و پایایی پژوهش

نوع اعتیار ابزار پژو
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موردنظر بهمنظور نا پایایی ،در قالب پر

نامه ،تنظیم و بهشکل تصادفی بین  3۰نفر از

اعضا جامعۀ آمار توزیع شد و رانااش ،گویه ا دقیجتر انتخاب شادند .ضارایب آلفاا
متغیر ا پژو

در جدول شمار ( )1گزارش شد ا د.
جدول شماره ( .)1ضرایب آلفا

متغیرها

اعتماد اجتماعی
کارآمدی دولت
دینداری
فقر اقتصادی

داد ا پژو

ضریا آلفا
0/854
0/804
0/897
0/640

پس از گردآور  ،بهمنظور تحنیال ،وارد نرشافازار آماار  spssشاد و پاس از

وۀایابی و اوتن شاوص ا موردنیاز با توجه به نوع فرضیه ا و اۀم انا متغیر اا از
آزمون ا مرتیط ا تفاد شد.
 .3-4شاخصهای پژوهش
 .3- 4-۱اعتماد اجتماعی

تعریف مفهومی اعتماد اجتماعی عیارت ا د از وجاود عناصار زیار در یاک رابۀاۀ میتنایبار
اعتماد (اعتمادکنند و فرد مورداعتماد) :صراحد و باز بودن ،هیم کاردن پاذیرش ،حمایاد،
تمایالت مکار جویانه ،رفتار میتنیبر اعتماد ،رفتار قابلاعتماد ،اعتمادکنند بودن و قابنیاد
اعتماد داشتن .ۀم اعتماد در محدودۀ یک رابۀۀ اجتماعی برا اس توانایی و گرای افاراد باه
اعتماد کردن و قابلاعتماد بودن بهنور گ ترد ا درحال تغییر ا د (جان ون.)۶9 :1993 ،
تعریف عمنیاتی و نا اعتماد اجتماعی باهعنوان متغیار واب اته در  ۵بعاد صاداقد،
صراحد ،انمینان ،تمایالت مکار جویانه ،و هیم کردن انالعات با ا اتفاد از  33گو یاه
با مقیاس لیکرت پن مقولها انااش شد ا د.
 صداقت :صداقد ،بهمعنا تۀابج و ماا نیی میاان اعماال و گفتاار باا اعتقاادات و
ا درونی و عدش تظا ر به رفتار یا گفتار کاه باهنظار شاخص ،در اد و موردقیاول

گرای
نی د؛

 اطمینااان :انمینااان ،بااهمعنا تصاادیج ایان اماار ا ااد کااه ناار مقاباال ،توانااایی و
شای تیی ا الزش را در رویارویی با م ائل کنونی در موقعید حاضر دارد؛
ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران /بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی...
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 تمایالت همکار یجویانه :در تمایالت مکار جویانه ،فرد مایووا اد باا دییاران
برا ر یدن به یک د مشترک کار کند که این امر ،م تنزش ما نیی اعمال فارد باا اعماال
دییران ا د؛
 بهاشتراک گذاشتن اطالعات :بهاشتراک گذاشتن انالعات ،بهمعنا ارائۀ منابع واود
انالعات به دییران ا د تا آن ا را برا ر یدن به ا دافشان یار کنیم؛
 صراحت :در صراحد ،نظر و عقیدۀ وود را دربارۀ افراد و موضوع ا پیراماون واود و
ک انیکه با آن ا روبهرو میشویم ،بهگونها آشکار بیان میکنیم (جان ون.)7۰ :1993 ،
 .3- 4-2کارآمدی دولت

تعریف مفهومی کارآماد دولاد عیاارت ا اد از تحقاج عینای یاا تاوان نظااش بارا تحقاج
کارکرد ا ا ا ی دولد ،بهگونها که اکثریاد ماردش و گرو اا قدرتمناد درون نظااش آن را
مشا د کنناد .باهاینمعناا ،کارآماد دولاد باا مفاا یمی مچاون کاارایی ،پا اخگاو یی و

مشروعید ،ارتیاط نزدیکی دارد (لیپ د .)7۶ :19۶3 ،١تعریف عمنیاتی و نا کارآماد

دولد در دو بعد عدالد توزیعی و عمنکرد یا ی با ا تفاد از  1۶گویاه باا مقیااس لیکارت
پن مقولها انااش شد ا د .نا

عدالد توزیعی با اه بعاد ثاروت ،احتاراش ،قادرت ،و

عمنکرد یا ی با دو بعد مشارکد و رقابد در عرصۀ یا ی انااش شد ا د.
 .3- 4-3دینداری

تعریف مفهومی دیندار در قالب دو نوع التزاش عینی (رفتار ) و ذ نای (اعتقااد و عاانفی)
انااش میشود .التزاش عینی ،به مۀ رفتار ا و اعمال معۀاو باه وداوناد مرباوط میشاود کاه
تو ط ازمان مذ یی مشروع در جامعاه ،مشاخص و توصایف شاد اناد .چناین رفتار اایی،
دربرگیرندۀ تماش شکل ا مشارکد در اعمال دینی (مثال انااش دادن شعایر و عیادات) .قربانی
کردن در را ودا ،پرداود صدقات و نذورات مااد و پیارو از ناار اا دینای حااکم بار
کن

ا (الیته نه گنا اان) ا اد .التازاش ذ نای ،دربردارنادۀ اعتقااد یاا شاناود از تییین اا و

توصیف ا تأییدشد  ،تو ط یک ازمان دینی و داشتن عوانف و اح ا ات م اعد در مورد

آن ا د (کالرک و ا تارک .)1۰3 :197۰ ،٢تعریف عمنیاتی و نا متغیار دیاندار در 4
1. lipset
2. kelark & Estark
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بعد اعتقاد  ،پیامد  ،عانفی ،و منا کی با ا تفاد از  2۰گویه با مقیاس لیکرت پن مقولها
انااش شد ا د.
 .3- 4-4فقر اقتصادی

فقر اقتصاد عیارت ا د از وضعیتی که در آن مردش در داش محیط ا اجتماعی واود گرفتاار
شد اند و ویژگی ا آن عیارتند از :بیتفاوتی ،ت نیم شدن به رنوشاد ،نداشاتن آرماان واال،
نیرانی و مزمان با آن ،ا تقیال از رفتار مارماناه و تأییاد آن (لاوئیس .)2۵ :13۸7 ،تعریاف
عمنیاتی و نا

فقر اقتصاد باا متغیر اا

اۀم درآماد و زیناه ،شاغل ،ارزش منازل و

وودرو و  ۶گویه ،با مقیاس لیکرت پن مقولها انااش شد ا د.
 .4یافتههای پژوهش
 .4-۱سیمای جامعۀ آماری

در جدول شمارۀ ( )2توزیع فراوانی متغیر ا زمینها پاژو

مانناد جن اید ،ان ،اۀم

تحصیالت ،ۀم درآمد و جاییا شغنی گزارش شد ا د.
جدول شماره ( .)2سیمای جامعۀ آماری

جنسیت
سن
سطح
درآمد
خانواده
سطح
تحصیال
ت
شغل

سیمای جامعه آماری
 186نفر از پاسخگویا) ،معادل  48/4درصد ز) و  189نفر معادل  51/6درصد مرد هستند .
میانگین سنی پاسخگویا) 35 ،سال است .
درآمد خانوادة  97نفر ،معادل  25/3درصد ،کمتر از چهار میلیو) توما) 157 ،نفر ،معادل  41درصد ،بین چهار تا
شش میلیو) توما) 91 ،نفر معادل  23/8درصد ،بین شش تا نه میلیو) توما) 29 ،نفر معادل  7/6درصد ،بین نه
تا پان،ده میلیو) توما) و  9نفر ،معادل  2/3درصد نی ،بیشتر از پان،ده میلیو) توما) است.
سطح تحصیالت  13نفر ،معادل  3/4درصد ،زیر دیپلم 113 ،نفر معادل  32/2درصد ،دبیرستا) و دیپلم 40 ،نفر
معادل  10/5درصد ،کاردانی 159 ،نفر معادل  41/6درصد ،کارشناسی و  47نفر ،معادل  12/3درصد ،نی ،دارای
مدرک کارشناسی ارشد و دکتری هستند.
شغل  67نفر ،معادل  17/4درصد ،شغل آزاد 33 ،نفر معادل  8/6درصد کارمند 13 ،نفر معادل  3/4درصد کارگر،
 63نفر معادل  16/4درصد دانشجو 12 ،نفر معادل  3/1درصد مهندس 18 ،نفر معادل  4/7درصد بیکار 22 ،نفر
معادل  5/7درصد فرهنگی 15 ،نفر معادل  3/9درصد بازنشسته 140 ،نفر معادل  36/4درصد ،خانهدار و  1نفر
معادل  0/3پ،شک است.

 .4-2توصیف متغیرهای پژوهش

نا اعتماد اجتماعی بهعنوان متغیر واب ته در  ۵بعد صداقد ،صراحد ،انمینان ،تمایالت
مکار جویانه و هیم کردن انالعات با ا تفاد از  33گو یه با مقیاس لیکرت پان مقولاها
ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران /بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی...
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انااش شد ا د .داد ا جدول شامار ( )3نشاان مید اد کاه میازان اعتمااد اجتمااعی در
شهروندان شهر رشد با توجه به میانیین  ،3/4۰متو ط ا د.
جدول شماره ( .)3توصیف متغیرهای پژوهش

متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
اعتماد اجتماعی
کارآمدی دولت
دینداری
فقر اقتصادی

میانگین
3/40
2/34
2/79
2/42

انحرا معیار
0/328
0/341
0/757
0/633

مچنین ،نا کارآمد دولد در دو بعد عدالد توزیعی (قادرت ،ثاروت ،احتاراش) و عمنکارد
یا ی با ا تفاد از  1۶گویه با مقیاس لیکرت پن مقولاها  ،متغیار دیاندار در  4بعاد اعتقااد ،
پیامد  ،عانفی ،و منا کی با ا تفاد از  2۰گویه با مقیاس لیکرت پن مقولها و فقار اقتصااد باا
درنظر گرفتن متغیر ایی مانند ۀم درآمد و زیناه ا ،شاغل ،ارزش منازل و واودرو و  ۶گویاه باا
مقیاس لیکرت پن مقولها انااش شد ا د .داد ا جدول شمار ( )3نشان مید د کاه باا توجاه
به میانیین کارآمد دولد 2/34 ،و انحرا معیار  ۰/341متو ط ارزیابی شد ا د.
با توجه به توزیع درصد مۀرحشاد در جادول شامار ( ،)4اعتمااد اجتمااعی در 9/۶
درصااد از شااهروندان پااایین ،در  7۸/1درصااد از شااهروندان متو ااط و در  12/2درصااد از
شهروندان ،باال ا د .مچنین 39/1 ،درصد از شهروندان ،کارآماد دولاد را پاایین4۸/2 ،
درصد متو ط و  12/۸درصد زیاد ارزیابی کرد اند.
جدول شماره ( .)4توزیع درصدی

اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی پایین
اعتماد اجتماعی متوسط
اعتماد اجتماعی زیاد
دینداری
دینداری پایین
دینداری متوسط
دینداری زیاد

درصد
6 /9
1/78
2/12
درصد
6 /9
1/78
2/12

کارآمدی دولت
کارآمدی پایین
کارآمدی متوسط
کارآمدی زیاد
فقر اقتصادی
وضعیت اقتصادی ضعیف
وضعیت اقتصادی متوسط
وضعیت اقتصادی خو

درصد
39/1
48/2
12/8
درصد
39/1
48/2
12/8

دیندار در  2۰/۶درصد از شهروندان پایین ،در  ۶2/4درصد از شاهروندان متو اط و در 17
درصد از شهروندان ،زیاد ا د .مچنین 42/۵ ،درصد از شهروندان ،وضعید اقتصاد وود
را ضعیف ۵4/1 ،درصد متو ط و  3/4درصد نیز ووب ارزیابی کرد اند.
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 .4-3گزارش نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش

برا آزمون فرضیه ا پژو

 ،ابتدا باید از نرماال باودن توزیاع متغیر اا پاژو

مۀمائن

شویم که بهاینمنظور از کای و کشیدگی ا تفاد کرد ایم.
جدول شماره ( .)5گزارش نرمالیته

متغیرهای پژوهش
اعتماد اجتماعی
کارآمدی دولت
دینداری
فقر اقتصادی

کجی
0/704
- 0/350
0/106
0/071

کشیدگی
0/793
- 0/747
- 0/374
- 0/790

در برر ی با ا تفاد از کای و کشیدگی ،اگر مقدار کاای و کشایدگی در محادودۀ  +2تاا -2
قرار داشته باشد ،نمایانیر نرمال بودن متغیر موردنظر ا د .باا توجاه باه جادول شامارۀ ( )۵و
ازآنااکه عدد کای و کشیدگی متغیر ا پژو

در این محدود قرار دارد ،میتوان از آزماون

پارامتریک ا تفاد کرد.
 .4-4رابطۀ میان متغیرهای زمینهای با اعتماد اجتماعی

برمینا داد ا جدول شمار ( ،)۶بین ن پا خگو یاان و اعتمااد اجتمااعی ،رابۀاۀ آماار
معنادار وجود دارد؛ بنابراین ،رچقدر ن افراد افزای یابد ،اعتماد اجتماعی بیشتر میشود.
آزمون  t-testبیانیر نیودن تفاوت معنادار بین زنان و مردان بهلحاظ اعتماد اجتماعی ا د.
جدول شماره ( .)6رابطۀ میان متغیرهای زمینهای با اعتماد اجتماعی

متغیرهای زمینهای
سن
جنسیت
سطح درآمد
سطح تحصیالت
جایگاه شغلی

اعتماد اجتماعی
ضریا همبستگی
سطح معناداری
مقدار t
سطح معناداری
مقدار f
سطح معناداری
مقدار f
سطح معناداری
مقدار f
سطح معناداری

آزمو)
*0110

0/041
- 1/543
0/126
0/806
0/522
1/076
0/368
9/323
0/001

پیرسو)

نوع رابطه
r

رابطه معنادار و مستقیم

t-test

نبود) تفاوت معنادار

anova

نبود) تفاوت معنادار

anova

نبود) تفاوت معنادار

anova

وجود تفاوت معنادار

برا اس آزمون  ،anovaاعتماد اجتماعی در گرو ا درآمد و تحصینی تفاوتی نادارد .میازان
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اعتماد اجتماعی برح ب شغل شهروندان متفاوت ا د و این تفاوت ،معناادار ا اد .اعتمااد
اجتماعی در فر نییان ،بیشتر از گرو ا شغنی دییر ا د.
 .4-5آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیۀ اصنی پژو

 :رچه میزان کارآمد دولد نزد اعضاا جامعاه بیشاتر باشاد ،اعتمااد

اجتماعی نزد آن ا بیشتر میشود.
با توجه به ۀم معنادار آزمون می تیی پیر اون ( )۰/۰۰۰گنااند شاد در جادول
شمار ( ،)7بین اعتماد اجتماعی و کارآمد دولد ،می تیی معنادار وجود دارد .درواقاع،
با افزای کارآمد دولد ،میزان اعتماد اجتماعی شهروندان افزای

مییابد .مچنین ،باین دو

بعد کارآمد دولد ،یعنی عدالد توزیعی و عمنکرد یا ی با اعتماد اجتمااعی ،می اتیی
معنادار وجود دارد؛ بنابراین ،اگر کارآمد دولد در دو بعد یا ی و عدالد توزیعی افزای
یابد ،اعتماد اجتماعی شهروندان نیز افزای مییابد.
جدول شماره ( .)7رابطۀ میان اعتماد اجتماعی و کارآمدی دولت

اعتماد اجتماعی
می،ا) همبستگی پیرسو)
سطح معناداری

کارآمدی دولت
**0/518
0/000

عدالت توزیعی
**0/579
0/000

عملکرد سیاسی
**0/246
0/000

فرضیه رقیب :رچه فقر اقتصاد در میان اعضا جامعه بیشتر شود ،از میزان اعتماد اجتماعی
کا ته ووا د شد.
با توجه به ۀم معنادار آزمون می تیی پیر اون ( )۰/۰۰۰گنااند شاد در جادول
شمار ( ،)۸بین اعتماد اجتماعی و فقر اقتصاد  ،می تیی معنادار وجود دارد .درواقاع ،باا
کا

فقر اقتصاد  ،میزان اعتماد اجتماعی شهروندان افزای مییابد .لوئیس نیز بر ایان نظار

ا د که گ ترش نابرابر ا نیقاتی در جامعه ،موجب گ اترش فر ناگ فقار در میاان فقارا
ووا د شد و این وضعید ،یب کا

یشود.
رمایۀ اجتماعی و اعتماد م 

جدول شماره ( .)8رابطۀ میان اعتماد اجتماعی و فقر اقتصادی

اعتماد اجتماعی
می،ا) همبستگی پیرسو)
سطح معناداری

فقر اقتصادی
- **287
0/000

فرضیۀ رقیب :رچه دیندار در میان اعضا جامعه بیشتر شود ،اعتمااد اجتمااعی آن اا نیاز
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بیشتر ووا د شد.
با توجه به ۀم معنادار آزمون می تیی پیر اون ( )۰/۰۰۰گنااند شاد در جادول
شمار ( ،)9بین اعتماد اجتماعی و دیاندار  ،می اتیی معناادار وجاود دارد .درواقاع ،باا
افزای میزان دیندار بر میزان اعتماد اجتماعی شهروندان افزود میشود .براینا اس ،نظریاۀ
روتشتاین رد و نظریۀ زتومکا ،تأیید میشاود کاه باروال روتشاتاین معتقاد ا اد ،اح ااس
پشتییانی و امنید ،بهمثابه منابع متافیزیکی در اعتقاد مذ یی بهشمار میآیند و افراد ماذ یی باه
دالیل جامعهشناوتی ،اح اس اعتماد و امنید بیشتر دارند.
جدول شماره ( .)9رابطۀ میان اعتماد اجتماعی و دینداری

اعتماد اجتماعی
می،ا) همبستگی پیرسو)
سطح معناداری

فرضیۀ فرعی پژو

دینداری
**0/622
0/000

 :میزان اعتماد اجتماعی در مردش منانج مختنف شهر رشد تفاوت دارد.

داد ا جدول شمار ( )1۰نشان مید د که میزان اعتماد اجتمااعی در مناانج شاهر
تفاوت معنادار ندارد.
جدول شماره ( .)10نتایج آزمون  ،anovaتفاوت میانگین اعتماد اجتماعی براساس مناطق شهری

آنالی ،واریانس

squares

مجموع

squares

مقدار
f

سطح معناداری

میانگین

واریانس بینگروهی
واریانس درو)گروهی

0/192
37/005

0/048
0/109

0/440

0/780

برا اس موارد گنااند شد در جدول شمار ( ،)11میزان اعتماد اجتمااعی در مناانج شاهر ،
کمی با یکدییر تفاوت دارد که این تفاوت اندک ،معناادار نی اد و قابنیاد تعمایم باه جامعاۀ
آمار را ندارد.
جدول شماره ( .)11میانگین اعتماد اجتماعی براساس مناطق شهری

اعتماد اجتماعی  /مناط شهری
منطقه یک
منطقه دو
منطقه سه
منطقه چهار
منطقه پنج

میانگین
3/41
3/37
3/39
3/40
3/45

انحرا معیار
0/29
0/37
0/34
0/29
0/31

خطا
0/036
0/043
0/040
0/034
0/042

min

max

2/76
2/73
2/82
2/91
2/88

4/04
4/45
4/35
4/22
4/28

ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران /بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی...

34

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 7-40

 .4-6رگرسیون چندگانۀ تأثیر متغیرهای کارآمدی دولت ،دینداری ،و فقر اقتصادی بر
اعتماد اجتماعی

داد ا جدول شمار ( )12نشان مید د که تأثیر کارآمد دولد ،دیندار  ،و فقر اقتصااد
بر اعتماد اجتماعی ،معنادار ا د و این امر تأیید بر نظریۀ کنمن ،لوئیس ،و زتومکا ا د .باا
توجه به ۀم معنادار جدول شمار ( )12معادلۀ رگر یون ،وۀی و قابلپی بینی ا د.
جدول شماره ( .)12ضریب تعیین و خطی بودن رگرسیون
Method Enter

r

Model

0/686
مجموع

squares

squares

رگرسیو)
باقیمانده
مجموع

16/334
18/425
34/760

5/445

ضریا تعیین
0/470
مقدار
میانگین
f

83/62

0/065

خطا
.25516

سطح معناداری
0/000

برا اس مقدار بتا گنااند شد در جدول شمار ( )13متغیر ا پای باین (دیاندار  ،فقار
اقتصاد  ،و کارآمد دولد) حدود  47درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی را تییین میکنند.
جدول شماره ( .)13میزان تأثیر

اعتماد اجتماعی
عرض از مبدأ
کارآمدی دولت
دینداری
فقر اقتصادی

ضرایا غیراستاندارد
خطای استاندارد
مقدار B
0/083
2/228
0/038
0/088
0/024
0/223
0/027
0/138

ضرایا استاندارد
مقدار Beta
__
0/134
0/514
0/239

مقدار

t

26/810
2/330
9/438
5/173

معناداری
0/000
0/020
0/000
0/000

برپایۀ تحنیل م یر انااششد  ،میزان اثرات م تقیم و غیرم تقیم متغیر اا کارآماد دولاد،
دیندار  ،و فقر اقتصاد بر اعتماد اجتماعی در قالب شکل شمار ( )2مشخص شد ا د.
شکل شماره ( .)2اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای کارآمدی دولت ،دینداری ،و فقر اقتصادی بر اعتماد اجتماعی
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داد ا جدول شامار ( ،)14نشااند نادۀ اثارات م اتقیم و غیرم اتقیم کارآماد دولاد،
دیندار  ،و فقر اقتصاد بر اعتماد اجتمااعی ا اد .باراینا ااس ،دیاندار  ،بیشاترین اثار
م تقیم را بر اعتماد اجتماعی دارد .مچنین ،فقر اقتصااد و کارآماد دولاد ،دارا اثارات
م تقیم و غیرم تقیمی بر اعتماد اجتماعی ا د.
جدول شماره ( .)14میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم

اثر مستقیم
0/51
0/13
0/23

اعتماد اجتماعی
دینداری
کارآمدی دولت
فقر اقتصادی

اثر غیرمستقیم
-----

 0/31و - 0/015
- 0/051

اثر کل
0/051
0/42
0/79

نتیجهگیری
نتای پژو

حاضر نشان مید د که وضعید اعتماد اجتمااعی در شاهروندان شاهر رشاد،

متو ط ا د .بین اعتماد اجتماعی و کارآمد دولاد ،می اتیی معناادار وجاود دارد و باا
ارتقا کارآمد دولاد ،میازان اعتمااد اجتمااعی شاهروندان افازای

مییاباد .باین دو بعاد

کارآمد دولد ،یعنی عدالد توزیعی و عمنکارد یا ای ،باا اعتمااد اجتمااعی ،می اتیی
معنادار وجود دارد و اگر کارآمد دولد در دو بعد عمنکرد یا ی و عدالد توزیعی افزای
یابد ،اعتماد اجتماعی شهروندان نیز افزای مییابد .باین اعتمااد اجتمااعی و فقار اقتصااد ،
می تیی معنادار وجود دارد و با کا

فقر اقتصاد بر میزان اعتماد اجتمااعی شاهروندان

افزود میشود .بین اعتماد اجتماعی و دیندار  ،می تیی معنادار وجود دارد و باا افازای
میزان دیندار  ،میزان اعتماد اجتماعی شهروندان نیاز افازای مییاباد و متغیر اا کارآماد
دولد ،دیندار  ،و فقر اقتصاد  47 ،درصد تغییرات اعتماد اجتمااعی را تییاین مایکنناد .در
نظریۀ زتومکا ،عامنی که در ۀم نهاد بر میزان اعتماد اجتماعی تأثیر میگذارد ،پا خگاویی
نهاد ا دولتی در برابر مردش و نهاد ا دییر ا د ،و انتظار میرود بهگونها عمال کنناد کاه
بازبینی ا و کنترل ا الزش را در مورد رفتار و عمنکرد کارکنان و د ادانادرکاران واود اناااش
د ند .یافته ا پژو

حاضر ،با این نظریۀ زتومکا م اویی دارد کاه باا ارتقاا کارآماد

دولد بر میزان اعتماد اجتماعی شاهروندان افازود میشاود .در نظریاۀ کنمان ،میازان اعتمااد
اجتماعی تحد تأثیر اح اس عدالد در چهار بعد اح اس برابر توزیعی ،قانونی ،فرصتی ،و
مشارکتی ا د .نتای پژو

حاضر ،تأییدگر نظریۀ کنمن ا اد و نشاان مید اد کاه رچاه
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اح اس برابر و تأثیرگذار بر جنیه ا برابر توزیعی در افاراد جامعاه بیشاتر باشاد ،میازان
اعتماد اجتماعی نیز افزای ووا د داشد .بهنظر لوئیس ،افراد که ورد فر نگ فقر دارند ،در
جامعۀ بزرگتر درگیر نمیشوند یا فاصنۀ وود را با آن حف میکنند .در محیۀی که فر نگ فقار
رشد کند ،اعتماد اجتماعی نمیتواند ریشه بییرد و گ ترش یاباد .یافتاه ا پاژو
تأییدگر این نظریه ا د و نشان مید د که با کا

حاضار،

فقر اقتصاد بار میازان اعتمااد اجتمااعی

شهروندان افزود میشود .دربارۀ میزان دین دار  ،دو دیدگا متضاد روتشتاین و زتومکا برر ای
شد که نتای پژو

 ،حاکی از می تیی معنادار باین اعتمااد اجتمااعی و دیاندار ا اد.

درواقع ،با افزای میزان دیندار بر میزان اعتماد اجتماعی شهروندان افزود میشود؛ بنابراین،
نظریۀ روتشتاین رد و این دیدگا زتومکا تأیید میشود کاه باا افازای دیاندار  ،میازان اعتمااد
اجتماعی افزای
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منابع

ا تونز ،راب ( ،)13۸۵متفکران بزرگ ج معهشن سی ،ترجمۀ مهرداد میرداماد  ،تهران :نشرمرکز.
ا نندر ،اریک ( « ،)13۸7مهچیز برا مه :برابر و اعتماد اجتماعی» ،ترجماۀ اباوعنی وداد یار و
مرتضی زینآباد  ،پژوهشن مه اعتم د اجتم عی ،شمار .1۶
ادری ی ،اف انه؛ رحمانی ونینی ،اح ان؛ ح ینی امین ،اید نارگس (« ،)1391اعتمااد اجتمااعی،
ر اورد ناار ا دینی و ارزش ا اوالقی (جامعۀ آمار  :ا تادان و کارکنان و دانشاویان دانشایا
آزاد ا المی واحد تهران شمال)» ،ج معهپژوهی فرهنگی ،ال وش ،شمار .1
الوانی ،یدمهد ؛ داناییفرد ،ح ن (« ،)13۸۰مدیرید دولتی و اعتماد عمومی» ،ویژهن مه مودیریت
دولتی ،ال چهارد م ،شمار .۵۵
ا توار ،امیه (« ،)1397برر ی تأثیر وش یا ی مدیران ازمان ا دولتی بر اعتماد اجتماعی باا
توجه به نق میانای رمایۀ اجتماعی (مورد مۀالعه :ادارات کل شهر زا دان)» ،پ ی نن مه ک رشن سی
ارشد رشته مدیریت دولتیوتنسعۀ من بع انس نی ،دانشیا ی تانوبنوچ تان.
اینینهارت ،رونالد ( ،)1373تحنل فرهنگی در ج معوه پیشورفتۀ صونعتی ،ترجماه ماریم وتار ،تهاران:
امیرکییر.
باقر  ،محمود؛ شارعپور ،محمود؛ کریمی موغار  ،ز را (« ،)139۸برر ی تأثیر نیرش به کیفیاد و
عمنکرد نهاد ا دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (برر ی تاربی نظریاه ا
نهادمحور)» ،ج معهشن سی نه ده ی اجتم عی ،دورۀ ششم ،شمار .14
بنیکی ،نورمن ( ،)13۸4طراحی پژوهشه ی اجتم عی ،ترجمۀ ح ن چاوشیان ،تهران :نشر نی.
بیدل ،پریناز؛ صادقی ،عنیاکیر (« ،)1393رابۀۀ اعتماد اجتماعی و فردگرایی افرانی در شهر مشهد»،
رف ه اجتم عی ،دور  ،14شمار .۵۵
پاتناش ،رابرت ( ،)13۸4دمنکراسی و سنته ی مدنی ،ترجماۀ محمادتقی دلفاروز ،تهاران :انتشاارات
روزنامه ا الش.
جالییپااور ،حمیااد (« ،)13۸۵فروپاشاای یااا آشاافتیی اجتماااعی در ای اران  ،»137۶-13۸4مانااۀ
جامعهشنا ی ایران ،دور فتم ،شمار .3
چنیی ،م عود ( ،)137۵ج معهشن سی نظم ،تهران نشر نی.
رزشآ نگ ،مهد ؛ صادقی شا دانی ،مهد (« ،)1399واکاو رابۀاۀ باین ف ااد عینای و ادراکای باا
مؤلفۀ اعتماد اجتماعی تعمیمیافته» ،مجلس و راهبرد ،ال بی دو فتم ،شمار .1۰3
ربانی ،ر ول؛ بهشتی ،صمد (« ،)139۰برر ی تاربی رابۀۀ دیندار و رضاید از زنادگی» ،مجلوه
علنم اجتم عی دانشکده ادبی ت و علنم انس نی دانشگ ه فردوسی مشهد ،شمار .17
رفیعپور ،فرامرز (« ،)13۸7آنومی یا آشفتیی اجتماعی» ،پژوهشی در زمینه پت نسوی آنونمی در شوهر،
تهران :روش.
ریتزر ،جورج ( ،)13۸۰نظریۀ ج معهشن سی در دوران مع صر ،ترجمۀ مح ن ثالثی ،تهران :عنمی.
زتومکا ،پیوتر ( ،)13۸۶اعتم د :نظریهه ی ج معهشن ختی ،ترجمه غالمرضا غفار  ،تهران :شیراز .
عادت ،رحمان (« ،)13۸۵تخمین ۀم و توزیع ارمایۀ اجتمااعی در ا اتان ا» ،رفو ه اجتمو عی،

ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران /بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی...

38

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 7-40

ال ششم ،شمار .23
صداقدزادگان ،شهناز؛ پنا تونی ،بهراش؛ منکشاا ی ،مالاک (« ،)1397برر ای رابۀاۀ باین اعتمااد
اجتماعی و نزاع فرد در بین جوانان شهر ایالش» ،فرهنگ ایالم ،دورۀ  ،19شمار  ۶۰و .۶1
فیروزآباد  ،ید احمد؛ ایمانی جاجرمی ،ح این ( « ،)13۸۵ارمایۀ اجتمااعی و تو اعه اقتصااد
اجتماعی در کالنشهر تهران» ،رف ه اجتم عی ،ال ششم ،شمار .23
فیروزجائیان ،عنیاصاغر ( ،)13۸۶فراتحلیو مط لعو ت انج مشوده در حونز ارزشهو و هنج رهو ی
اجتم عی ،طرح پژوهشی ،تهران :دبیروانه شورا عالی انقالب فر نیی.
قا می ،عیدالصیاح؛ فاضل ،رضا؛ انصار  ،حمید (« ،)1399برر ی رابۀۀ باین اعتمااد اجتمااعی و
مشارکد اجتماعی با رفتار دموکراتیک اعضا ازمان ا ماردشنهااد در واانواد (مۀالعاۀ ماورد :
ا تان ایالش)» ،فرهنگ ایالم ،دور  ،21شمار  ۶۶و .۶7
قا می ،وحید؛ عدلیپور ،صمد؛ میرمحمدتیار دیوکالیی ،یداحمد (« ،)1392رابۀۀ ویاد دینای و
اعتماد اجتماعی در بین دانشاویان دانشیا مازندران» ،دین و ارتب ط ت ،ال بی تم ،شمار .44
قدو ی ،حامد (« ،)13۸4رابۀۀ رمایۀ اجتماعی و تو عۀ اقتصاد از منظر نهادگرایی» ،در :سورم یه
اجتم عی و رف ه اجتم عی ،مریم شریفیان ،تهران :انتشارات دانشیا عنوش بهز ی تی و توانیخشی.
کنمن ،جیمز ( ،)1377بنی ده ی نظریۀ اجتم عی ،ترجمه منوچهر صیور  ،تهران :نشر نی.
گودرز  ،مح ن (« ،)13۸7گرای ا فر نیای و نیرش اا اجتمااعی ایرانیاان (کال کشاور)»،
یافته ا پیمای منی تحوالت فر نیی ،تهران :ازمان تینیغات ا المی.
گیدنز ،آنتونی ( ،)13۸4پی مده ی مدرنیت ،ترجمۀ مح ن ثالثی ،تهران :نشر مرکز.
لوئیس ،ا کار ( ،)13۸7فرزندان س نچز ،ترجمۀ حشمد کامرانی ،تهران :انتشارات رمس.
نوابخ  ،مهرداد (« ،)139۸تییین جامعهشناوتی تأثیر ا اتفاد از شایکۀ جهاانی اینترناد بار اعتمااد
اجتماعی شهروندان تهران (مۀالعۀ مورد  :اکنان منۀقۀ  2شهر تهران)» ،راهبرد اجتم عیوفرهنگوی،
ال شتم ،شمار .3۰
یار  ،حامد؛ زارجرییی ،جعفر (« ،)1391برر ی رابۀۀ اح اس امنید و اعتماد اجتمااعی در میاان
شهروندان (مۀالعۀ مورد اکنان شهر کرمانشا )» ،پژوهشه ی راهبردی امنیوت و نظوم اجتمو عی،
ال اول ،شمار .4
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Extended Abstract
Introduction
It has been a little more than half a century since the study of political culture in
Western societies and the origin of modern sociologists; it seems that the
tendency to study this issue in Iran and the belief in its role in political
developments has increased in the last decade. The development of political
culture is a prerequisite for political development, and the political development
of societies is always assessed by political culture.
As one of the earliest theorists in this field, Gabriel Almond defines political
culture as a model of individual attitudes and orientations toward politics among
members of a system (Sharif, 2002:27). Political culture itself can be divided
into two mass political culture and the elites. Elite political culture deals with the
attitudes, feelings, and behavioral patterns of those who have achieved active
roles within the political system through the political employment workflow and
have a direct impact on system outputs (Lucien Pai, 161: 2000). In Iran, likewise,
there are two different perspectives on the elite political culture; as some
researches such as Emami (2000) and Vardizadeh (2005) show that inappropriate
political culture of elites is considered as one of the reasons of inaccessibility to
political development. Saravani (2004) and Ebrahimabadi (2005) also in separate
studies pointed to the revolution of elite political culture and believed in the
revolution of the political culture of these political actors in society. Therefore,
both groups consider political culture as a prerequisite to achieve the social
development and prosperity. Such beliefs, attitudes, and affairs, on the other
hand, represented as the underlying factors and constituents of political culture
are influenced by various forms and aspects of socio-cultural and economic
factors.
 Corresponding Author:
Abdul Reza Hashemi, Ph.D.
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It seems that one of the factors that can play a significant role in
institutionalizing the political culture of the elite in society is social capital.
Lynch and Kapalan have introduced social capital as a kind of capital
accumulation and networks creating social solidarity, social commitment and
finally a kind of individual self-esteem (Lynch and Kaplan, 1997: 307).
Social capital has three dimensions in recent studies: intra-group, extra-group
and communication, with the concentrating on the extra-group dimension in the
present study.
The components of extra-group social capital include generalized trust, formal
and informal participation, and the amount of voluntary cooperation and extragroup communication networks with others. Extra-group social capital in Iran,
due to its traditional context, has usually been inconspicuous because in societies
where the traditional and cultural contexts are ethnic and tribal-based, people
trust more in their own group and race and usually differentiates between
themselves and the other, so the social capital within the group will be increased
(Moeineddini et al., 2013). The erosion of social capital is mentioned as one of
the crises and harms of Iranian society in lots of studies and the researchers
believe that the restoration of social capital, especially the interrelation between
the state and the nation, is an essential agent (Afshani & Jafari, 2016).
Khuzestan province, as one of the provinces rich in underground resources in
Iran, has encountered many cultural, economic and social problems. According
to Bastani and Razmi (2014), Khuzestan province is ranked 16th in terms of the
social capital in the country. It is assumed that the extra-group social capital in
Khuzestan province is at the extremely low level due to its tribal and ethnic
structure, so that many people in their social and political relationships rely more
on intra-group relations and place a boundary between themselves and the other,
which, in addition to increasing social solidarity and unity among the people, has
dominated this intra-group culture at high levels of elites political culture and
power in the province. Therefore, according to the present article, we have
sought to investigate the relationship between extra-group social capital and
political culture of the elites in Khuzestan. The selected theoretical framework in
this study can also be drawn as follows:
Table (1). Summarized theoretical framework
Variable

Dimensions/theorist

Social
capital

Intra-group
Patnam
Extra-group
Patnam

Components
& theorists
Trust
Coleman,
Bourdieu,
Patnam
Coherence
Durkheim
Participation
Durkheim

Variable

Dimensions/theorist
Limited

Political
culture

Indifferent
Actor

Tesler

Democrat

Methodology
The present study was applied a quantitative approach and a survey method. All
the ruling political elites (governor, governor deputies, parliamentarians, general
managers and their deputies, heads of departments, general governors, mayors
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and their deputies, and the sheriffs of different townships in Khuzestan province)
in Khuzestan province are selected as statistical population (N=448). A sample
of 214 people was selected based on Krejcie and Morgan table using available
sampling method (voluntarily). The required data were collected using a
questionnaire. Face validity was evaluated. Cronbach's alpha coefficient was
used to verify the reliability of the spectra in the questionnaire.
Results & Discussion
The results showed the moderate level of extra-group social capital (61.78) and
the middle average of political culture (19.64). The results also showed that there
is a positive and significant relationship between dimensions of social capital
(trust, cohesion and extra-group participation) and political culture (r=./514). In
general, it can be said that extra-group social capital can bring some changes in
the political culture of the society. The following correlation matrix table
examines the relationship between variable dimensions of social capital and
political culture.
Table (2). Matrix Zero order correlation between dimensions of
independent variable and political culture
TOTAL INDEX OF
EXTRA-GROUP
SOCIAL CAPITAL

*0/514

OUT-OFGROUP
PARTNERSHIP

EXTRA-GROUP
TRUST

EXTRAGROUP
COHESION

VARIABLE

**0/435

EXTRA-GROUP
TRUST
OUT-OF-GROUP
PARTNERSHIP
TOTAL INDEX OF
EXTRA-GROUP
SOCIAL CAPITAL
ELITE POLITICAL
CULTURE

**0/412

**0/406

0/363**

*0/438

**0/398

0/363**

**0/488

**0/328

The results of table 1 show that there is a significant relationship between extragroup trust and elite political culture, so that as the extra-group trust increases,
the amount of elite political culture will increase. As the significance level of this
variable is below 0.5, there is a significant relationship between extra-group
participation and political culture. In another words, with the increase of extragroup participation, the level of elite political culture will be increased. The
results of the hypothesis regarding the relationship between extra-group social
capital and elite political culture show that there is a positive and significant
relationship between these two variables because the significance level of this
hypothesis is below 0.5, so the above hypothesis is confirmed.
Conclusion
Political culture entered the political literature in the 1980s. Many theorists,
considering their cultural and social context, sought to justify and interpret this
phenomenon in the historical context of society. Extra-group social capital is one
of the factors that can profoundly affect political culture. Social capital generally
refers to the quantity and quality of social relationships that an individual
establishes with other members of society. This paper empirically investigated
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the relationship between social capital and political culture among Khuzestan
political elites.
The results of descriptive research showed that out of 214 participants, 193
(2.90%) were male and only 21 (8.9%) were women. Also, out of 214 members,
127 (3.59%) had a master degree, 49 (9.22%) were undergraduate and only
8.17% had Ph.D. degrees. The results also showed that out of 214 participants,
156 (9.72%) had a third-level job position including governors, mayors and their
deputies, heads of departments. 54 (2.25%) of the sample were placed at the
second level of job position including the general managers of executive
agencies and their deputies. Finally, only 4 (1.9%) of the sample were in the first
level of job position including governors, governor deputies, and
parliamentarians.
The findings regarding research hypotheses showed that there is a significant
relationship between all aspects of social capital (trust, cohesion and
participation) and political culture, so that as trust, cohesion and participation of
elites increase, the level of political culture will be increased.
There is a significant relationship between extra-group cohesion and political
culture among the ruling political elites in Khuzestan province. Accordingly,
whenever elites at the macro level of management have sufficient coherence in
their decision-making and actions, the indicators of political culture among them
will be improved. The more cohesion is among individuals in a political group,
the more democratic and active the elites and members of that group will be.
According to Putnam, social capital plays an important role in participatory and
democratic political culture, and also points to the significant role of resources
such as norms, networks and trust in the improvement of civil society which in
turn, promotes cooperation, cohesion, security and participation.
The findings of this study are consistent with the theory of Granovetter weak
ties. Granovetter believed that coherent relationships among members of a group
lead to poor relations with members of external groups and reduce social capital;
and in contrast, weak intra-group ties create relationships with individuals and
external groups and lead to the creation of social capital (Cybert, 2001).
The results of this study are in line with the findings of Bandois (2011), Ahmadi
Namaki (2013), Rahbar Ghazi et al. (2016), Jutter and Hindles (2012). As there
is a significant relationship between extra-group trust and political culture among
political elites in Khuzestan province, it can be concluded that trust is an
essential factor in political elites at macro-level management. When political
elites have full confidence in each other, they can perform their duties properly,
are more obligated to the rules of the political game, extremely observe the
cultural patterns of society, behave more democratically in political behaviors
and decision-making, become more tolerant and finally, become more sensitive
to the political destiny of their community.
Regarding the significant relationship between extra-group participation and
political culture of the ruling elites in Khuzestan province, if political forces and
elites participate in society and responsibilities and interfere in political decisionmaking, they feel more unified with the goals and desires of their political
community. Greater participation of individuals in their responsibilities paves the
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way for their social and political development and their further adherence to the
patterns of predetermined political culture. Such individuals will generally be
more democratic and active in their approaches and ultimately have less political
indifference towards those who do not interfere in social affairs. It can also be
said that the more social capital increases among citizens in a society, the more
they try to make more distance from a limited and subsequent political culture
and move towards a participatory political culture. Society, along with economic
development and progress, requires the promotion of social capital within the
group into extra-group social capital; in other words, the trust and solidarity that
exists among friends, families, and tribes should be promoted to the society.
Keywords: Political Culture, Extra-Group Social Capital, Trust, Participation,
Cohesion.
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تاربۀ ب یار از کشور ا پیشرفته و تو اعهیافته ،حااکی از ایان ا اد کاه نخییاان
یا ی حاکم در فرایند تصمیمگیر برا اماور و ادارۀ کشاور  ،تاأثیر چشامییر بار
فرایند تو عه دارند .تو عهیافتیی از پیامد ا ثیات در جامعه ا د که این امار واود،
متأثر از فر نگ یا ی نخییان یا ی تصمیمگیرند ا د ،دراینبین ،عوامل زیااد
در تعیین فر نگ یا ی تأثیرگذارند که رمایۀ اجتماعی برونگرو ی ،از مهمترین این
عوامل بهشمار میآیند .این پژو با رویکرد کمی و بهصورت پیمایشای ،رابۀاۀ باین
رمایۀ اجتماعی برونگرو ی و فر نگ یا ی نخییاان یا ای ا اتان ووز اتان را
برر ی کرد ا د .برا نمونهگیر از روش نمونهگیر درد ترس (داوننیانه) ا تفاد
شد ا د؛ بهاینترتیب که  214نفر از نخییان یا ی ا تان ووز تان برا اس جدول
مورگان ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند و برا نا متغیر ا (فر نگ یا ی و رمایۀ
اجتماعی برونگرو ی) از پر نامۀ پژو شیر اوته ا تفاد شد .یافتاه ا پاژو
نشاان مید اد کاه میازان ارمایۀ اجتمااعی برونگرو ای درحدمتو ااط ( )۶1/7۸و
میانیین فر نگ یا ی نزدیکبهمتو ط ( )۶4/19بود .مچنین ،نتای نشان مید اد
که بین ابعاد رمایۀ اجتماعی (اعتماد ،ان ااش ،و مشاارکد برونگرو ای) باا فر ناگ
یا ی ،رابۀۀ مثید و معنادار وجود دارد ( .)r=۰/۵14باهنورکنی میتاوان گفاد،
رمایۀ اجتماعی برونگرو ی میتواند باع ایااد تغییراتی در فر نگ یا ی جامعاه
شود.
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مقدمه
از شروع مۀالعۀ فر نگ یا ی در جوامع غربی و وا تیا جامعهشنا ان مدرن ،کمای بای از نایم
قرن میگذرد؛ بهنظرمیر د ،در د ۀ اویر ،گرای به مۀالعۀ این مقوله در ایران و اعتقاد به نق آفرینای
آن در تحوالت یا ی ،یر صعود داشته ا د؛ درحالیکه تو اعهیافتیی فر ناگ یا ای ،شارط
الزش تو عۀ یا ی ا د و تو عۀ یا ی جوامع ،موار با فر نگ یا ی ناید میشود.
نظریه پردازان مختنف ،تعابیر متفااوتی درباارۀ مقولاۀ فر ناگ یا ای مۀارح کرد اناد؛

بهعنوان نمونه ،گ بری آلمنند ،١بهعنوان یکی از نخ اتین نظریاهپاردازان درایانزمیناه ،فر ناگ
یا ی را مدلی از نیرش ا و جهدگیر ا فرد به یا اد در میاان اعضاا یاک نظااش

تعریف کرد ا د (شریف .)27 :13۸1 ،لنسین پ ی ٢نیز بر این نظر ا د که فر نگ یا ی،
ماموعها از بازوورد ا ،باور ا ،و عوانف ا د که روند یا ی را تنظیم ،و اصاول و قواعاد
تعیینکنند ا را مشخص میکند که بر رفتار نظاش یا ای حااکم ا اد (پاا .)22 :137۰ ،
فر نگ یا ی ،وود میتواند به دو فر نگ یا ی تود و نخییان تق یم شود .فر نگ یا ی
نخییان با ای تار ا ،اح ا ات ،و الیو ا رفتار ک انی روکار دارد که درون نظاش یا ی،
از نریج گردش کار ویژۀ ا تخداش یا ی ،به نق

ا فعالی د د یافتهاند و بر برونداد ا

نظاش تأثیر م تقیمی دارند (لو ین پا و مکاران.)1۶1 :13۸۰ ،
این نوع فر نگ با توجه به ب تر و فضا اجتماعی و فر نیی جوامع ،متفاوت ا د .در جامعاۀ
ایران نیز دو نوع دیدگا متفاوت دربارۀ فر نگ یا ی نخییاان وجاود دارد؛ بهگوناها کاه بروای از
پژو

ا مانند ام می ( )1379و وردیزاده ( )13۸4بر ایان نظرناد کاه فر ناگ یا ای نامنا اب

نخییان ،یکی از عوامل عدش د تیابی به تو اعۀ یا ای ا اد .بروای دییار از پژو

اا ،مانناد

سراوانی ( )13۸3و ابراهیمآب دی ( )13۸4نیز به تحول فر نگ یا ی نخییان اشار کرد و قائال باه
تحول فر نگ یا ی این گرو از کنشیران یا ای جامعاه

اتند؛ بناابراین ،اردو گارو  ،مقولاۀ

فر نگ یا ی را از پی شرط ا ر یدن به تو عه و رفاا جامعاه بهشامار میآورناد .افزونباراین،
بروی باور ا و مالحظات ،بهعنوان عناصر و مؤلفه ا زیربنایی فر نگ یا ی ،تحد تاأثیر عوامال
اجتماعیافر نیی و اقتصاد  ،شکل ا و ظوا ر گوناگونی به وود میگیرند.
بهنظر میر د ،یکی از عوامنی که میتواند در نهادینه شدن فر ناگ یا ای نخییاان در
1. Gabriel Almond
2. Lucien Pie
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جامعه نق ب زایی داشته باشد ،رمایۀ اجتماعی باشد .لینچ و ک پالن ،١ارمایۀ اجتمااعی را
نوعی انیاشد رمایه و شیکه ایی معرفی کرد اند که می تیی اجتماعی ،تعهاد اجتمااعی ،و
درنتیاه ،نوعی عزت نفس را در افراد باهوجاود میآورناد (لیان و کااپالن .)3۰7 :1997 ،در
نظریۀ یا یااجتماعی ،مقولۀ رمایۀ اجتماعی ،که به نظریۀ و یالی تی یا را وش معارو
ا د ،بهجا تمرکز بر فرد یا دولد ،به فضا مدنی بین ایان دو مؤلفاه ،توجاه میکناد .نقۀاۀ
شروع در این نظریه ااآنگونه که لییرال ا تأکید میکننداا فرد و شهروند شای ته یاا آنگوناه کاه
و یالی د ا و و یال دموکرات ا فکر میکنند ،دولد برابر نناب نی اد ،بنکاه فضاا
مدنی ا اد (آرنیال .)2۰۰۶ ،درواقاع ،ب ایار از پژو شایران بار ایان نظرناد کاه ارمایۀ
اجتماعی ،ن خۀ جامعهشناوتی دیدگا جامعۀ مدنی ا د و بروال ایدئولوژ اا رقیاب و
ن خۀ فن فی و یا ی آن ،پدید ا قابلانداز گیر ا د کاه پ تنو م اعی کارد آن را باهعنوان
مفهومی تأثیرگذار در قنمرو یا ی انداز گیر کند (آرنیل.)2۰۰۶ ،
ا جدید ،رمایۀ اجتمااعی باه اه بعاد درونگرو ای ،بارونگرو ای ،و

در پژو

ارتیانی تق یم شد ا د که در این پژو
مؤلفه ا

 ،بعد برونگرو ی آن مدنظر ا د.

رمایۀ اجتماعی برونگرو ی ،دربردارندۀ اعتماد تعمیمیافتاه ،مشاارکد ر امی ،و

غیرر می ،و میزان مکار ا داوننیانه و شیکه ا ارتیانی برونگرو ای باا دییاران ا اد .در
جامعۀ ایران نیز با توجه به بافد نتی آن ،معموال رمایۀ اجتماعی برونگرو ای پاایین باود ا اد؛
زیرا ،در جوامع دارا بافد نتی و ب تر فر نیی قومی و قیینها  ،اعتمااد افاراد باه گارو و قومشاان
بیشتر ا د و معموال تمایز بین وود و دییر قائل میشوند و ماین امار ،زمیناۀ افازای

ارمایۀ

اجتماعی درونگرو ی را فرا م میکند (معینالدینی و مکااران .)1392 ،ب ایار از پژو شایران
در پژو

ایشان ،فر ای

رمایۀ اجتماعی را یکی از بحران ا و آ یب ا جامعۀ ایاران بهشامار

آورد و بر این نظرند که ترمیم رمایۀ اجتماعی ،بهویژ ارتیاط متقابل بین دولاد و مناد ،ضارورت
ا ا ی دارد (افشانی و جعفر .)139۵ ،
براینا اس ،در صد ال اویر ،تالش ا فراوانی برا ا تقرار نهاد اا دموکراتیاک در
کشور انااش شد ا د ،ولی در حف و تداوش این نهاد ا ،موفقیاد چنادانی باهد اد نیاماد و
پژو

ا فراوان انااششد دراینبار  ،بیشتر بر تاأثیر ااوتار ا

یا ای و اقتصااد ایان
1. Lynch and Kapalan
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پدید متمرکز شد اند .این درحالی ا د که بهنظر میر د ،عوامل دییر نیاز بار ایان جریاان
تأثیرگذار بود اند که ازجمنۀ آن ا میتوان به زمینه فر نیی و فر نگ یا ای جامعاه و ارتیااط
رمایۀ اجتماعی اشار کرد که امروز بی ازپی توجه کنشایران یا ای و نظریاهپردازان را باه
وود جنب کرد ا اد؛ ازایانرو ،ایان عوامال ،ضارورت توجاه باه مقولاۀ ارمایۀ اجتمااعی
برونگرو ی و نق آن در فر نگ یا ی را دوچندان کرد ا د.
افزونبراین ،ا تان ووز تان ،بهعنوان یکی از غنیترین ا اتان ا ایاران (باهدلیل مناابع
زیرزمینی) با مشکالت فراوان فر نیی ،اقتصاد  ،و اجتمااعی روباهرو باود ا اد .برا ااس
نتای پژو

ب ست نی و رزمی ( )1393ا تان ووز تان بهلحاظ رتیهبناد ا اتان ا در زمیناۀ

رمایۀ اجتماعی ،جاییا  1۶را ک ب کارد ا اد .فار

بار ایان ا اد کاه میازان ارمایۀ

اجتماعی برونگرو ی در این ا تان بهدلیل اوتار نایفها و قومی آن ،بهشدت پاایین ا اد؛
بهگونها که ب یار از افراد در روابط اجتماعی و یا ی وود ،بیشتر بر رواباط درونگرو ای
تکیه میکنند و مرز باین واود و دییار قائال میشاوند کاه ماین امار ،افازونبار افازای
می تیی ا اجتماعی و ییانیی بین مردش ،یب شاد ا اد کاه در اۀوح بااال قادرت
یا ی ا تان ،این نوع فر نگ درونگرو ی ،بر اوتار قدرت و فر نگ یا ای نخییاان نیاز
تأثیرگاذار باشاد؛ بناابراین ،در مقالاۀ پای رو ،در پای برر ای رابۀاۀ باین ارمایۀ اجتماااعی
برونگرو ی و فر نگ یا ی نخییان ووز تان بود ایم.
 .۱پیشینۀ پژوهش
ادریسی و مکاران ( )139۸با انااش پژو شی باا عناوان «برر ای رابۀاۀ ارمایۀ اجتمااعی و
نیرش به فر نگ دموکراتیک در بین شهروندان شهر تان منان» رابۀۀ بین رمایۀ اجتماعی و
نیرش به فر نگ دموکراتیک را در بین شهروندان منانی برر ی کرد اند .یافتاه اا پاژو
آن ا نشان مید د که با افزای

رمایۀ اجتماعی ،واد ر انها  ،و جهاانگرایای ،نیارش باه

فر نگ دموکراتیک ،پذیرفتهتر میشود و برعکس.
ح جیزاده ( )1397در پژو شای باا عناوان «برر ای رابۀاۀ ارمایۀ اجتمااعی و نیارش باه
دموکرا ی در بین دانشاو یان» نشان داد ا د که بین نوع اعتماد دانشاو یان ،مشارکد در نهاد اا
مدنی ،شیکۀ ناار ا و اعتماد متقابل ،و نیرش به دموکرا ی ،رابۀۀ معنادار وجود دارد.
رهبر ق ضی و مکاران ( )139۵در پژو شی با عنوان «برر ی تأثیر رمایۀ اجتماعی بار
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فر نگ یا ی مشارکتی» نشان داد اند که بین ارمایۀ اجتمااعی شاناوتی شارکدکننادگان و
فر نگ یا ی مشارکتی ،رابۀۀ معنادار وجود دارد .باهبیان روشانتر ،نتاای پاژو

آن اا

نشان مید د که رمایۀ اجتماعی شناوتی بر فر نگ یا ی مشارکتی تأثیرگذار ا د و انادازۀ
فر نگ یا ی مشارکتی را افزای مید د.
احمدی و نمکی ( )1392در پژو شی باا عناوان « ارمایۀ اجتمااعی و ناوع دموکراتیاک
فر نگ یا ی» به این نتیاه ر ید اند که بروای از شااوص اا

ارمایۀ اجتمااعی ،مانناد

اعتماد و مشارکد ،تأثیر مثید بر فر نگ یا ی دموکراتیک داشد و برعکس ،شاوص اعتماد
به نهاد ا تأثیر منفیا بر افزای این ارزش ا داشته و شاوص تمامید مدنی ،تأثیر معناادار
بر شکلگیر یک تشکیالت نداشته ا د.
محمدیفر و مکاران ( )139۰در پژو شی با عنوان «برر ی رابۀۀ بین رمایۀ اجتماعی
و فر نگ یا ی دانشاویان؛ مۀالعه مورد دانشیا اصفهان» به این نتیاه ر ید اند کاه باین
فر نگ یا ی محدود ،مشاارکتی ،و ثانو یاه باا متغیار ان اااش اجتمااعی و فر ناگ یا ای
محدود ،ثانو یه و مشارکتی و متغیر امنید اجتماعی ،رابۀۀ معنادار وجود دارد.

کنهن و مکاران )2۰17( ١در مۀالعۀ وود با عنوان «فر ناگ یا ای دموکرا ای در قاار

آمریکا» به این نتیاه ر ید اند که آیندۀ مردش االر و دموکرا ای در ایااالت متحاد  ،بار حمایاد
جمعی از نهاد ا آن و ما یاد جاامع شاهروند دموکراتیاک تأکیاد دارد .ماردش ااالر  ،زماانی
میتواند پایدار و ثیات چشمییر ایااد کند که شهروندان ،نظااش را بااوجود بادترین دشامنان ،
بهنورکنی مشروع و قابلتحمال بدانناد .باااینحاال ،نیامیکاه ایان پایاه ا فر نیای فر اای
مییابد ،رنوشد دموکرا ی چندان روشن نی د.

کیااربی  )2۰13( ٢در پژو شاای بااا عنااوان «مشااارکد یا اای و فر نااگ یا اای

غیردموکراتیااک در اروپااا غرب ای ،اروپااا شاارقی ،و یوگ ااالو

ااابج» ،برا اااس نظری اۀ

اینگله رت ،ا تدالل میکند که مردش در کشور ا تو عهیافتهتر از نظار اجتماعی ااقتصااد ،
بهلحاظ یا ی نیز فعالتر و ان انیتر

تند و گرای

ا غیردموکراتیک در آن ا نیز بهلحاظ

یا ی ،کمتر فعال ا د .و تأکید میکند که نتای پژو

ا انااششد نشاان ماید اد،

شهروندان و زنان در کشور ا پ اکمونی تی با فر نگ یا ی محدودتر ن ید باه متایاان
1. Chohen, Mollie, J., et.al.
2. Kirbish
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غربی وود ،بهلحاظ یا ی ،کمتر فعال

تند و کمتر درگیر فرایند ا

یا ی میشوند.

بنن یدیس )2۰11( ١در پژو شی با عنوان «تاأثیر یا ای نخییاان بار فر ناگ یا ای و

نهاد ا

یا ی بر تحکیم دموکرا ی در آمریکا التین؛ مۀالعۀ مقای ها کنمییا و ونزوئال»،
یا ای عمال

میزان تغییرات در فر نگ یا ی نخییان را ااکه ممکن ا د بیشتر از نهاد ا

کنداا بهعنوان یک رویکرد برا تییین تحکیم دموکرا ی در آمریکا التین (دو کشور کنمییاا و
ونزوئال) برر ی کرد ا د؛ زیرا ،این دو کشور ،بهلحاظ دموکرا ی ،بارعکس عمال کرد اناد.
در این چارچوب ،نق نخییان یا ی ب یار مهم ا د؛ زیرا آن ا فرصد و تواناایی بیشاتر
برا شکل دادن به اوتار و عمنکرد نهاد ا کنید

یا ی دارند و بار ناوع حکوماد تاأثیر

میگذارند (الیته بروال آنچاه وجاود دارد)؛ نتاای ایان پاژو

نشاان مید اد کاه نیااش

اندیشیدن دربارۀ الیو ا نوین فر نگ یا ی عالقهمند به مۀالعۀ دموکراتیاک در کشاور ا
تو عهیافته ،باید توجه ویژ ا به نیرش نخییان داشته باشیم.

گیلن ،کنرومین  ،و س ریس )2۰11( ٢در پژو شی با عنوان « نا مشارکد اجتماعی و

جاییا رمایۀ جامعه در آن» به این نتیاه ر ید اند که مفهوش مشارکد یا ی ،اگرچاه ب ایار
مهم ا د ،اما در تعریف و انداز گیر آن ،نوز ابهاش ا زیااد وجاود دارد .یافتاه ا ایان
نو ی ندگان نشان مید د که بین مشارکد افقی و عمود  ،تفاوت ایی وجود دارد .مچنین ،با
توجه به این یافته ا ،رابۀۀ بین مشارکد عمود و عناصر دییر رمایۀ اجتماعی ،مانند اعتمااد
اجتماعی و اعتماد یا ی ،کم و ضعیف ا د.
درماموع ،پژو

ا فراوانی دربارۀ فر نگ یا ی و ارمایۀ اجتمااعی اناااش شاد

ا د که بیشتر آن ا از اعتماد ،ما نیی ،و مشارکد ،باهعنوان مؤلفاه ا

ارمایۀ اجتمااعی

ا تفاد کرد اند و مچنین ،رمایۀ اجتماعی ،رابۀۀ مهمی با فر نگ یا ی دارد.
 .2مروری بر نظریههای مطرحشده
 .2-۱فرهنگ سیاسی

اصۀالح «فر نگ یا ی» پس از جنگ دوش جهاانی مۀارح شاد ا اد؛ الیتاه نخ اتینبار،
گ بری آلمنند ،این واژ را در عنم یا د بهکار گرفد (پا  .)17 :1373 ،لنسین پ ی ،بر این
1. Benavides
2. Gillen, Coromina and Saris
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نظر ا د که فر نگ یا ی ،ماموعها از نیرش ا ،باور ا ،و اح ا ات ا د کاه اصاول و
قاعد ایی را تعیین میکند که روند یا ی را نظم میبخشد و بر رفتاار نظااش یا ای م انط
ا د (پا .)7 :19۶۵ ،
لو ین پا بر این نظر ا د که مفهوش فر نگ یا ی میتواند در برر ای رابۀاۀ عوامال
اقتصاااد و اجتماااعی بااا کاان
فر نگ ا

یا ای تأثیرگااذار باشااد .یا ااتمداران بااا تاز ی اهوتحنیاال

یا ی مختنف ،میتوانند میزان رمایهگذار موردنیاز برا بخ

ا گونااگون

اجتماااعی را بهتاار ارزی اابی کننااد و درنهای اد ،تغیی ارات مااوردنظر را در یا ااد ا مناای،
برنامهریز کنند (پا 4۰ :137۰ ،؛ بهنقل از :مظنوش وداشهر و مکاران.)1399 ،
بهنظر آلموند ،ر نظااش یا ایا ضاامن یاک الیاو ویاژ از جهادگیار باه او
کن

ا

یا ی ا د ،یا بهبیان روشنتر ،دارا یک قنمرو ذ نی منظم دربارۀ یا د ا اد

که به جامعه ،ترتیب نهاد ا ،و اتکا اجتماعی بر افعال فرد معنا میبخشد (آلموناد:19۵۶ ،
 .)34از دیدگا او ،در ارزیابی ۀم فر نگ یا ی یک جامعۀ مفرو  ،چهار ضابۀه را بایاد
درنظر گرفد :نخ د اینکه فرد دربارۀ مند ،نظاش یا ی ،تاریخ ،قانون ا ا ی ،و مانند این ا
چااه دانشاای دارد؟ دوش اینکااه دربااارۀ اااود ا و نق
وطمشی ا

یا ی پیشنهاد  ،چه میداناد و اح ا اات

ااا نخییااان یا اای گوناااگون و
دراینباار چی اد؟ اوش اینکاه

شخص چه نظر و قضااوتی درباارۀ اجارا واطمشای در اۀم پاایین ،ااود ا ،افاراد ،و
تصمیمات درگیر در این فرایناد اااصر نظر از دانا و اح اسااا دارد؟ چهاارش اینکاه فارد،
وودش را بهعنوان عضو از نظاش یا ی چیونه تصور میکند و دربارۀ توانایی اای چیوناه
فکر میکند؟ و چه ناار ایی از مشارکد را میشنا د (پالمر و مکاران.)1۰1 :13۶7 ،
بهبیان اد تر میتوان گفد ،بهنظر آلموند و ورباا ،فر ناگ یا ای ،اه بعاد یاا مؤلفاۀ
بنیادین دارد .1 :بعد شناوتی؛  .2بعد اح ا ی؛  .3بعد ارزشگذارانه .بعد نخ د ،معنوماات
و باور ا مردش و نخییان ،بعد دوش ،موضعگیر ا عانفی و اح ا ای آناان ،و بعاد اوش،
شاایوۀ داور و قضاااوت آن اان در وصااوص نظاااش یا اای و مقااررات ،نق

ااا ،و ورود و

وروجی ا را بیان میکند (قواش .)1373 ،بهایانترتیاب ،فر ناگ یا ای ،جهادگیر ذ نای
مند ا ،گرو ا اجتماعی یا افراد در مورد یا د و تاحد الیو ا رفتار یا ی را شاکل
مید د .نظاش باور ا مذ یی ،نماد ا بیانی ،ارزش ا اجتماعی ،ادراک ذ نی از تااریخ و
یا د ،ارزش ا بنیاد و معرفد که محصول تاربۀ واص تاریخی مند ا و گرو ا اد
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و چارچوب بازوورد و رفتار که نظاش یا ی در آن جا گرفته ا اد را میتاوان در مفهاوش
ن یتا گ تردۀ فر نگ یا ی جا داد (بشیریه.)9 :137۰ ،
بهنورکنی میتوان دو نوع آرمانی از فر نگ یا ی ارائه داد )1 :فر نگ یا ی تاابعیتی؛
و  )2فر نگ یا ای مشاارکتی .بروای ویژگی اا فر ناگ یا ای تاابعیتی عیارتناد از)1 :
پشتوانۀ رابۀۀ عمود قدرت ا د؛  )2مردش انتظار دارند که وود حکومد تماش اماور را اناااش
د د و در مقابل ،توقع نخییان یا ی نیز این ا د که تماش ماردش از آن اا اناعاد کنناد؛ )3
مردش به وعد ا و مداونۀ یا ی بیاعتماد و بدگمان
رقابد در یا د را جد نمیگیرند؛  )4چون تقاضا ا

تند و نخییان حااکم نیاز مشاارکد و
یا ی و اجتماعی ،اجاز و امکاان

تشکل و تامع نمییابند ،بهصورت ایدئولوژ پنهان درمیآیند؛  )۵نخییان یا ای ،جاییاا
برج ته و حرمد دارند و از قدرت زیاد برووردارند و تنها عامل محدودکنندۀ آن ا ،ماذ ب
و ند ا د؛  )۶رفتار ا

یا ی ترکییی از فرصادننیای ،انفعاال و کناار گیار  ،اعتارا

رپوشید  ،و ترس ا د (بشیریه.)1۵9 :13۸۰ ،
در مقابل ،در فر نگ یا ی مشارکتی ،اعضا نظاش یا ی باه ماۀ وجاو فر ناگ یا ای
توجه دارند و برا ووی در فرایند تصمیمگیر نق فعالی قائنند .در ایان ناوع فر ناگ ،ازآنااکاه
نخییان و حتی تود ا مردش ،نوعی کنترل بر نق

ا ،رویه ا ،و ازوکار ا نظاش یا ای دارناد،

اعتماد ،دامنه ا گ ترد ا از ذ نید و روان فرد و جامعه را زیر پوش میگیارد (واانیکی:13۸1 ،
 .)1۶۶مچنین ،میتوان فر نگ یا ی را به فر نگ یا ی وفاقگرا و فر ناگ یا ای منازعاهگرا
تق یم کرد .در نوع نخ د ،معموال شهروندان و نخییان ،دربارۀ شایو ا منا اب تصامیمگیر و
اینکه م ائل اصنی جامعه چی د و چیونه باید آن ا را حل کرد ،منظرند؛ درحالیکاه در فر ناگ
نوع دوش ،نظراتی که دربارۀ مشروعید نظااش یا ای و را اا مشاکالت اصانی آن وجاود دارناد،
بهشدت دچار چندد تیی

تند (آلموند.)77 :137۶ ،

 .2-2سرمایۀ اجتماعی

بهنظر بنردین ،رمایۀ اجتماعی ،ماموع منابع بالقو و واقعیا ا د که اعضا یاک گارو را
متحد و ر عضو را برا درووا د رمایۀ اجتمااعی مشاترک ،آمااد مایکناد .ارتیاناات یاا
شیکه ا اجتماعی ،قو

اتند (بوردیاو .)19۸۶ ،و بار ایان نظار ا اد کاه ارزش اا

ارتیانی یک فرد یا حام رمایۀ اجتماعی یاک عامال ،باه تعاداد تماس اا فعاال و حاام
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رمایۀ فر نیی و اقتصاد ب تیی دارد که نشاند ندۀ تعامل بین ارتیانات و ارمایۀ ماالی و
فر نیی ا د .رمایۀ اجتماعی (ارتیاط ،پذیرش ،و اقداش) اعتماد و انمیناان مشاتریان اۀم
باال را بهد د میآورد.
فنکن ی م بر این نظر ا د که قدرت و کارایی رمایۀ اجتماعی در یک جامعاه ،باه میازان
پاییند اعضا جامعه به ناار ا و ارزش ا مشترک و تواناایی آن اا در د اد کشایدن از
منافع شخصی وود برا منافع عمومی ب تیی دارد .بهگفتۀ او ،رمایۀ اجتمااعی ،ماموعاها
از ارزش ا و ناار ا غیرر می مشترک بین اعضا یک گارو ا اد کاه در آن ،مکاار
مااز ا د .اعتماد ،ارزش ا ،و ناار ا موردتأ کیاد فوکو یاماا ،عوامال مهمای در ااود
رمایۀ اجتماعی ووا ند بود (کتابی و مکاران.)13۸3 ،
بهنظر پاتناش ،رمایۀ اجتمااعی ،دربردارنادۀ دو ناوع ارمایه ا اد :ارمایۀ اجتمااعی
درونگرو اای ،و اارمایۀ اجتماااعی باارونگرو اای .اارمایۀ اجتماااعی درونگرو اای ،بااه
موقعید ایی اشار دارد که افراد با دییران ،ارتیاط نزدیکی دارند و روابط میان آن ا از نوع رابۀۀ
ب ته ا د؛ زیرا ،دییران نمیتوانند در رابۀۀ میان دو یا چند نفر که باا یکادییر رابۀاۀ نزدیکای
دارند ،هیم شوند؛ بنابراین ،رمایۀ اجتماعی درونگرو ی به روابط میان گرو ا متااانس،
مانند اعضا وانواد  ،دو تان نزدیک ،و باهناورکنی ک اانی اشاار دارد کاه شایا د فکار
بیشتر با م دارند و پاتناش این نوع رمایۀ اجتماعی را منحصاربفرد قنماداد میکناد (پاتنااش،
 .)11۵ :2۰۰۰این نوع رمایه ،زمانی بهوجود میآیاد کاه افاراد مانناد واانواد یاا دو اتان
نزدیک ،حماید ا اح ا ی و یاانیا را برا یکادییر فارا م کنناد .ارمایۀ اجتمااعی
درونگرو ی ،دارا تنوع در زمینه ا و دارا ارتیانات شخصی قاو ا اد .ایان ارمایه ،باا

برانییختن اح ا ات افراد ،قابنید واصی برا ب ی افراد دارد (ا تون و جود .)2۰11 ،١

پاتناش بر این نظر ا د که رمایۀ اجتماعی برونگرو ی میتواند زمینۀ منا یی را بارا د اتیابی
به انواع دییر رمایۀ ان انی و مالی فرا م کند .این ارمایه میتواناد باا تقویاد تعاامالت اجتمااعی
وارج از فضا ب تۀ دو تان و آشنایان و درنتیاه ،افزای اعتماد و کا

فرصدننیی ،زمیناه را بارا

افزای بهر مند افراد از تحصیالت و رمایۀ اجتماعیشان فرا م کناد و مچناین ،میتواناد عاامنی
برا رشد و شکوفایی رمایۀ ان انی یک جامعه باشد (رحمانی و مکاران.)13۸۶ ،
1. Stone and Jody
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پنرتینگ  ،١رمایۀ اجتماعی را به دو بعد شناوتی و ااوتار تق ایم مایکناد .ارمایۀ
اجتماعی اوتار  ،دربردارندۀ مؤلفه ا رفتار و شدت و میزان ارتیاط باین ماردش و امکاان
نهادینه شدن روابط ا د .این نوع رمایۀ اجتماعی ،تشکل و عمنکارد اازمان ا ر امی و
غیرر می محنی را نیز دربر میگیرد که بهعنوان ابزار برا تو عۀ اجتمااع وادمد میکنناد.
رمایۀ اجتماعی ااوتار  ،از نریاج اازمان ا افقای و شایکه اا اجتمااعیا شاکل
میگیرد که فرایند تصمیمگیر شفا و جمعی ،ر یران پا خگو ،و تاارب عمنایا از اقاداش
جمعی و م ئولید متقابل دارناد (پورتینیاا .)۵۵ :2۰۰۶ ،اارپر ،٢درباارۀ عوامال ماؤثر بار

شکلگیر

رمایۀ اجتماعی ،بر این نظر ا د که مینی در گرو ا که با کشایدن واط قرماز

بین وود ا و دییران مشخص میشود ،در ایااد رمایۀ اجتمااعی بارونگرو ای تأثیرگاذار

ا د؛ از و دییر ،ووی سین ٣ادعا میکند که گذشتۀ توتالیتر جوامع شرقی و کشاور ا دارا

گذشتۀ کمونی تی ،منابع موجود ،محدودید د تر ی به منابع و فرصد ا بهوجودآماد  ،بار
ایااد این نوع رمایۀ اجتماعی مؤثر بود ا د (وو

یو.)2۰11 ،

 .3چارچوب نظری پژوهش
فر نگ یا ی ،جهدگیر ذ نی مند ا ،گرو ا اجتمااعی ،یاا افاراد درباارۀ یا اد ا اد و
تاحد الیو رفتار یا ی را شکل مید د (بشایریه .)137۰ ،برپایاۀ نظار اندیشامندان در تااریخ
ایران ،فر نگ یا یا که نخییاان عصار قاجاار و پاس از قاجاار از آن تاأثیر پذیرفتهاناد ،بیشاتر،
فر نگ یا یا از نوع تابعیتی و منازعهگرا بود ا د .درواقع ،ب یار از چال

ا و موانع تو اعۀ

یا ی ،متأثر از شخصید و فر نگ ضدتو عۀ رآمدان یا ی بود ا اد ناه تخصاص و عنام و
تاربۀ آن اا (شاهراشنیا و ا اکندر  .)92 :13۸9 ،باهرغم تحاوالت گ اترد در ایاران و تغییارات
پرشمار نظاش ا

یا ی در چند قرن اویر ،فر نگ یا ی ایرانیان ااو ازجمناه نخییاان یا یااا

تغییر چندانی پیدا نکرد ا د .اغنب ،یا اد ،مشاغنها وصامانه تنقای شاد و در آن ،بهتارین
را کار برا تأمین منافع ر نر  ،ادامۀ منازعه و عدش ازش بهشامار رفتاه ا اد .درعینحاال ،در
فر نگ یا ی نخییان ایرانی ،رگونه منازعها که مادعی نفای اصاول حااکم بار یا اد شاود،
1. Poortinga
2. Harper
3. Wow Save
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ناپ ند بهشمار رفته ا د (بشیریه .)13۸۰ ،بدبهر گیر از اموال عمومی ،فقدان روحیۀ کاار جمعای
و فروپاشی احزاب یا ی ،روحیۀ اقتدارگرایی و انتقادناپذیر  ،نداشتن عۀ صدر و تحمل ،وشام و
وشوند ،رفتار ایی

اتند کاه کموبای از او نخییاان یا ای ایاران معاصار باروز یافتهاناد

(بازرگان .)۵۸ :1372 ،م روین زونیس در پژو

ووی دربارۀ روانشنا ی نخییان یا ی ایاران

در دوران پهنو  ،به این نتیاه ر ید ا د که چهار اصل نیرشی در میان نخییان جاار ا اد کاه
مانع تو عۀ کشور میشود )1 :بدبینی یا ی؛  )2بیاعتماد شخصی؛  )3عدش امنیاد آشاکار؛ )4
بهر کشی میانفرد (زونیس .)2۰ :13۸7 ،پژو

مشابه گا تیل ١نیز نشاان مید اد کاه فر ناگ

یا ی ایران ،زمینۀ م اعد را برا مشارکد و رقابد یا ی ایاااد نمیکناد .افزونباراین ،و بار
این نظار باود کاه ایرانیاان معتقدناد ،آدمیاان نیعاا شارور و قدرتننیناد ،ماهچیز درحاالتغییر و
غیرقابلاعتماد ا د،آدش باید به انرافیان بدبین و بیاعتماد باشد و حکوماد ،دشامن ماردش ا اد
(گا تیل .)32۵ :19۵۸ ،بهنظر میر د ،این نوع فر نگ یا ی در جامعۀ ایران ،در بافاد انتی و
قومی آن ریشه دارد که بهصورت نهادینهشد در تهنش د ذ نی نخییان یا ی وجود دارد .نخییاان
یا ی در ایران تأکید دارند که باید منازعۀ یا ای را از نریاج منازعاۀ یا ای از باین بارد .باهبیان
روشنتر ،در میان آن ا ،یا د بیشتر بهمعنا چیونیی از میدان بهدر باردن رقیاا و مخالفاان دیاد
شد ا د تا بهمعنا چیونیی جنب مکاار و ایاااد آشاتی و اازش بارا ادارۀ اماور جامعاه
(بشیریه .)13۸۰ ،ماموعۀ این رفتار ا نخییان یا ی در ایاران ،در فر ناگ قییناها و عشایر ا
ریشه دارد که مهمترین ویژگی ا آن ،وویشاوندگرایی ،روحیاۀ جنیااور  ،و اتیز جویی ،و بقاا و
ب ط عشیر از نریج تهاجم و غارت بود ا د ( ریعالقنم.)۸ :13۸9 ،
رمایۀ اجتماعی که یکی از متغیر ا کنید در تحاوالت اجتمااعی و یا ای جامعاه
ا د ،میتواند فر نگ یا ی را تحدالشعاع قرار د د .بهنظر پاتناش ،رمایۀ اجتمااعی نهفتاه
در ناار ا و شیکه ا مشارکد مدنی ،پی نیاز تو اعۀ اقتصااد  ،تو اعۀ فر ناگ یا ای
دموکراتیک ،و درنهاید حکمرانی کارآمد و دموکراتیک ا د .میتوان اینگونه گفد که ارمایۀ
اجتماعی درونگرو ی با تأکید بر حف ارزش ا درونی گرو وود و اعتقاد به گرو ا اولیه
و دو تی ،باع میشود که فر نگ یا ی نخییان ،درونگرو ی و محدود به جریاان وااص
وود شود و فر نگ یا ی نخییان نیز حامیپرور و عشیر ا ا د؛ باهاینترتیب کاه نخییاان
1. Gastil
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یا ی در تصمیمگیر ا وود ،عوامل گرو ی ،قومی ،و نایفاها (واود ) را در اولویاد
قرار مید ند و درنتیاه ،این نوع رمایه باع ایااد یک فر نگ یا ی رابۀاهمحاور ووا اد
شد که تنها گرو ا واود را از مناافع قادرت بهار مناد مایکناد .در کشاور ا پیشارفته و
تو عهیافته ،به رمایۀ اجتماعی درونگرو ای دییار چنادان توجاه نمیشاود؛ زیارا ،ایان ناوع
رمایه ،یب وطکشی اجتماعی بین وود و دییر میشود و افراد ،ارتیانات وود را تنهاا باه
افراد نزدیک محدود ووا ند کرد؛ ولی رمایۀ اجتماعی بارونگرو ای در اۀم بااالیی قارار
دارد؛ زیرا این نوع رمایه ،اعتماد متقابل بین افراد و ایر اعضا جامعاه را افازای مید اد و
زمینۀ رشد فر نگ یا ی را فرا م میکند.
ۀوح رمایۀ اجتماعی« :بح اینکه نیاش نرح موضوع رمایۀ اجتماعی در اۀوح
فرد  ،متو ط ،یا کالن در مۀالعات رمایۀ اجتماعی بایاد باه چاه ناوع ارمایۀ اجتمااعیا
اشار کرد ،به پیدای موضوعات مختنفی منار شد ا د .درحالیکاه بروای از پژو شایران
معتقدند ،رمایۀ اجتماعی را باید در ۀم فرد نیری د ،بروی دییر بر این نظرند کاه بایاد
در ۀم جمعی و اجتماعی به آن توجه شود و د تۀ وش نیز معتقاد باه وجاود و یژگای پو یاا
رمایۀ اجتماعی ا د .این گرو  ،ا تعداد و توانایی ارمایۀ اجتمااعی را در اۀوح مختناف
فرد  ،متو ط ،و کالن ،قابلافزای میدانند .اح اس تعنقی کاه در واانواد  ،جامعاه ،حرفاه،
کشور ،و غیر وجود دارد ،باع افزای
پژو

رمایۀ اجتماعی در ۀم ورد و فارد مایشاود .در

ا اویر دربارۀ رمایۀ اجتماعی ،این اجماع کنی وجود دارد که رمایۀ اجتمااعی را

میتوان از ۀم فرد تا ۀم جامعه ارزیابی کرد و معتقدند که نوعی تعامال باین اه اۀم
ورد ،متو ط ،و کالن وجود دارد» (غفار .)۵۸ :139۰ ،
بهنور والصه میتوان چارچوب نظر این پژو را بهشکل زیر تر یم کرد.
شکل شماره ( .)1چارچوب نظری پژوهش

متغیر

سرمایه
اجتماعی

ابعاد/نظریهپرداز
درو)گروهی
پاتنام
برو)گروهی
پاتنام

مؤلفهها و
نظریهپردازا)
اعتماد
کلمن ،بوردیو و پاتنام
انسجام
دورکیم
مشارکت
دورکیم

متغیر

ابعاد/نظریهپرداز
محدود

فرهنگ سیاسی

بیتفاوت

ت نر

عملگرا
دموکرات
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شکل شماره ( .)2الگوی پژوهش

انسجام برونگروهی

اعتماد برونگروهی

سرمایه
اجتماعی

فرهنگ
سیاسی

مشارکت برونگروهی

 .4فرضیههای پژوهش
 فرضیه اصلی پژوهش

ا بهنظر میر د ارمایۀ اجتمااعی بارونگرو ای بار فر ناگ یا ای نخییاان در ووز اتان
تأثیرگذار ا د.
 فرضیههای فرعی پژوهش

ا بهنظر میر د ،افزای بعد ان ااش بارونگرو ای متغیار ارمایه اجتمااعی ،باعا تقویاد
فر نگ یا ی نخییان ووز تان میشود.
ا بهنظر میر د ،افزای بعد اعتمااد بارونگرو ای متغیار ارمایۀ اجتمااعی ،باعا تقویاد
فر نگ یا ی نخییان ووز تان میشود.
ا بهنظر میر د ،افزای بعد مشارکد برونگرو ی متغیار ارمایۀ اجتمااعی ،باعا تقویاد
فر نگ یا ی نخییان ووز تان میشود.
 .5روش پژوهش
پژو

حاضر با رویکرد کمی و شیوۀ پیمایشی اجرا شد ا اد .جامعاۀ آماار  ،دربردارنادۀ ماۀ

نخییاان یا ای حااکم (ا اتاندار ،معاوناان حااوزۀ ا اتاندار ،نماینادگان ماناس ،مادیران کاال و
معاونانشان ،رؤ ا ادار ا ،فرمانداران و شهرداران و معاونانشان ،و بخشداران شهر اتان ا ا اتان
ووز تان) در ا تان ووز تان ا د ( .)N=44۸حام نمونه بر ا اس جادول کرج ای و مورگاان،
 214نفر و با ا تفاد از روش نمونهگیر درد ترس (داوننیانه) ،انتخاب شادند .داد اا موردنیااز
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در این مۀالعه به کمک پر

نامه گردآور شد .روایی ١ابزار نا  ،از نوع صور  ٢ارزیابی شاد؛

در روایاای صااور  ،گویااه ااا و نیااف ااا بهکارگرفتهشااد در پر ا نامه دراوتیااار تعااداد از
جامعهشنا ان و کارشنا ان قرار گرفد و از آنان ووا ته شد تا نظر وود را اعالش کنند .برا انمیناان

از پایایی ٣نیف ا موجود در پر

نامه نیز از ضریب آلفا کرونیاخ ا تفاد شد.

جدول شماره ( .)1ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و تعداد گویههای هر متغیر

متغیر
فرهنگ سیاسی
سرمایۀ اجتماعی برو)گروهی
انسجام برو)گروهی

تعداد گویهها
25
21
6

آلفای کرونباخ
0/78
0/76
0/73

اعتماد برو)گروهی
مشارکت برو)گروهی

9
6

0/75
0/79

آلفا کرونیاخ ،پایایی پژو

را نشان مید د .داد ا جدول شمار ( )1نشان ماید اد کاه

مقدار آلفا کرونیاخ متغیر ا پژو
باال بین گویه ا پژو

باالتر از  ۰/۰7ا د که نشاند ندۀ می تیی درونای

ا د.

 .6تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
فرهنگ سیاسی :دربرگیرندۀ جهدگیر ا ،ارزیابی ا ،و ای تار ا افراد در مورد نظاش یا ی و
بخ

ا مختنف آن و نیز جهدگیر در برابر گرای

ا و نرز برداشد اا از نقا واود در

یا د ا د (آ لموند و وربا .)13 :19۶3 ،بارا عمنیااتی کاردن ایان متغیار از پر ا ناماۀ
پژو شیر اوته برا اس نظر ت نر ا تفاد شد .گویه ا در قالب نیف لیکرت (کامال موافج تا
کامال مخالف)  1تا  ۵نمر گذار شد.
سرمایۀ اجتماعی برونگروهی :این نوع رمایه با پیوند ا ضعیف و کمعمجتر کاه موجاب
پیوند ا بینگرو ی مایشاود (مانناد مکار اا تااار  ،دو اتی ،یاا گرو اا قاومی
مختنف) شناوته میشود (نیاز و دییران .)3۵-3۶ :139۸ ،ایان متغیار باه اه بعاد شاامل
ان ااش ،اعتماد ،و مشارکد برونگرو ی تق یم و در قالاب نیاف لیکارت نمر گاذار شاد.
مچنین ،برا عمنیاتی کردن این متغیر از پر

نامۀ پژو شیر اوته ا تفاد شد.
1. Validity
2. Face Validity
3. Reliability
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 .7یافتههای پژوهش
 .7-۱یافتههای توصیفی
جدول شماره ( .)2فراوانی آزمودنیها برحسب جنسیت و تحصیالت و سن

فراوانی
193
21
214
49
127
38
214
49
121
44
214

مرد
ز)
جم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
جم
 30تا  40سال
 41تا 50
 50به بای
جم

درصد فراوانی
90/2
9 /8
100
22/9
59/3
17/8
100
22/9
56/5
20/6
100

برپایۀ داد ا جدول شامار ( )2از ماماوع  214نفار شارکدکنناد در پاژو

 193 ،نفار

( 9۰/2درصد) مرد و تنها  21نفار ( 9/۸درصاد) زن 127 ،نفار ( ۵9/3درصاد) دارا مادرک
فوقلی انس 49 ،نفر ( 22/9درصد) دارا مدرک لی انس و تنها  3۸نفر ( 17/۸درصد) دارا
مدرک دکترا بود اند .بهلحاظ محدودۀ نی نیز  121نفر ( ۵۶/۵درصد) از اعضاا نموناه باین
 41تا  ۵۰ال 49 ،نفر ( 22/9درصد) بین  3۰تا  4۰ال و تنها  44نفر ( 2۰/۶درصد) باالتر
از  ۵۰ال ن داشتهاند.
مانگونه که در جدول شمار ( )3مشا د میشاود ،در متغیار فر ناگ یا ای ،میاانیین و
انحرا معیار ،بهترتیب  ۶4/19و  ،1۰/1۶در مؤلفۀ ان ااش برونگرو ای باهترتیب  1۸/99و ،3/۸۵
در مؤلفۀ اعتماد برونگرو ی ،بهترتیب  2۶/29و  ،3/۸9در مؤلفۀ مشاارکد برونگرو ای باهترتیب،
 1۶/۵۰و  ،3/71و رانااش ،در متغیر شاوص کنی رمایۀ اجتماعی برونگرو ی که از ترکیاب اه
بعد بهد د میآید ،میانیین و انحرا معیار بهترتیب  ۶1/7۸و  ۸/7۸بهد د آمد.
جدول شماره ( .)3یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

متغیر
فرهنگ سیاسی
انسجام برو)گروهی
اعتماد برو)گروهی
مشارکت برو)گروهی
شاخص سرمایۀ اجتماعی برو)گروهی
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میانگین
64/19
18/99
26/29
16/50
61/78

انحرا معیار
10/16
3/85
3/89
3/71
8/78

کمترین
25
6
9
6
21

بیشترین
116
30
37
30
91
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 .7-2آمار استنباطی تحقیق

جدول ماتریس می تیی ،رابۀۀ بین ابعاد متغیر رمایۀ اجتماعی با فر نگ یا ی را برر ای
میکند .گفتنی ا د ،نیامیکه ۀم نا

ر دو متغیر ،فاصنها باشد ،برپایۀ نظریه ا

آمار ،از آزمون پیر ون ا تفاد میشود.
جدول شماره ( .)4ماتریس همبستگی مرتبۀ صفر بین ابعاد متغیر مستقل با فرهنگ سیاسی

مشارکت برو)گروهی

متغیر

انسجام برو)گروهی

اعتماد برو)گروهی

اعتماد برو)گروهی
مشارکت برو)گروهی
شاخص کل سرمایۀ
اجتماعی برو)گروهی
فرهنگ سیاسی نخبگا)

**0/435
**0/406
**0/398

**0/412
*0 /438

**0/363

**0/328

**0 /488

**0/363

شاخص کل سرمایۀ
اجتماعی برو)گروهی

*0/514

داد ا جدول شمار ( )4نشان مید اد کاه باین اعتمااد بارونگرو ای باا فر ناگ یا ای
نخییان ،رابۀۀ معنادار وجود دارد؛ بهاینترتیب که باا افازای اعتمااد بارونگرو ای ،میازان
فر نگ یا ی نخییان نیز بیشاتر میشاود؛ بناابراین ،فرضایۀ فاوق تأییاد میشاود .باین بعاد
مشارکد برونگرو ی با فر نگ یا ی ،رابۀۀ معنادار وجود دارد؛ زیرا ۀم معناادار ایان
متغیر ،زیر  ۰/۵ا د؛ بنابراین ،فرضیۀ وش نیز تأیید میشاود .تف ایر ایان داد اا بهاینشاکل
ا د که با افزای مشارکد برونگرو ی ،میزان فر نگ یا ای نخییاان نیاز بیشاتر میشاود.
شاوص کل رمایۀ اجتماعی برونگرو ی ،از ترکیب  3بعد باهد اد مایآیاد .نتاای فرضایۀ
چهارش ،به رابۀۀ بین رمایۀ اجتماعی برونگرو ی با فر نگ یا ی نخییان نشان مید د کاه
بین این دو متغیر نیز رابۀه مثید و معنادار وجود دارد؛ زیرا ،ۀم معنادار این فرضیه ،زیار
 ۰/۵ا د؛ بنابراین ،فرضیۀ فوق نیز تأیید میشود.
 .7-3رگرسیون

برا انااش رگر یون ،پی فر

ایی مانند وۀی بودن رابۀۀ متغیار م اتقل و واب اته ،نرماال باودن

توزیع ماند ا ،ا تقالل مقادیر ماناد ا و نرماال باودن توزیاع متغیار واب اته الزش ا اد .باهمنظور
برر ی تاأثیر متغیر اا م اتقل از روش رگر ایون گاشباهگاش ا اتفاد شاد ا اد؛ در ایان روش،
متغیر ا م تقل بهترتیب ا مید ،وارد مدل میشوند؛ با این تفااوت کاه رباار ،پاس از ورود یاک
متغیر ،متغیر ایی که تاکنون وارد شد اند ،دوبار برر ی میشوند و اگر اۀم معناداریشاان کاا
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یافد ،از مدل وارج میشوند ،و گرنه باقی میمانند (غیاثوند.)2۰۰ :13۸7 ،
در برر ی ا تقالل وۀا ا با ا اتفاد از آزماون دوربین اوات اون در تحنیال رگر ایون،
بهویژ زمانیکه متغیر ا در نول یک فاصنۀ زمانی ،مۀالعه میشوند ،ممکن ا د تغییر داد اا
در نول زمان از الیو واصی پیرو کند .برا تشخیص این الیو از آزماون دورباین وات اون
ا تفاد میشود .مفهوش م تقل بودن ،به این معنا ا د که نتیاۀ یک مشا د  ،تأثیر بار نتیااۀ
مشا دات دییر نداشته باشد .در رگر یون ،بیشتر نیامیکه رفتار متغیار واب اته در یاک باازۀ
زمانی مۀالعه میشود ،ممکن ا د با مشکل م تقل نیودن وۀا ا روبهرو شویم .به ایان ناوع
ارتیاط در داد ا ،وود می اتیی مایگویناد .درصاورت وجاود وود می اتیی در وۀا اا،
نمیتوان از رگر یون وۀی ا تفاد کرد؛ ازاینرو ،برا برر ای ایان فار  ،از آزماون دورباین
وات ون ا اتفاد میشاود .آماارۀ دورباین وات اون باین  ۰تاا  4ا اد .اگار باین باقیماناد ا،
می تیی متوالی وجود نداشته باشد ،مقدار این آمار باید باه  2نزدیاک باشاد .اگار باه صافر
نزدیک باشد ،نشاند ندۀ می تیی مثید و اگر به  4نزدیاک باشاد ،نشااند نادۀ می اتیی
منفی ا د .درماموع ،اگر این آمار باین  1/۵تاا  2/۵باشاد ،وضاعید نرماالی بارا تحقیاج
مح وب میشود ( اعتچی .)1391 ،با توجه به اینکه مقدار آماارۀ دوربین اوات اون در دامناۀ
 1/۵تا  2/۵قرار گرفته ا د ،میتوان گفد ،پی فر

ا تقالل وۀا ا رعاید شد ا د.

جدول شماره ( .)5نتایج آزمون دوربینـواتسون برای بررسی استقالل خطاهای متغیرهای پیشبین

مدل
1

همبستگی چندگانه
0/873

ضریا تبیین
0/623

خطای استاندارد برآورد
2/76

مقدار دوربین واتسو)
1/92

وروجی جدول شمار ( )۶نشان مید د که اندازۀ عامل تورش واریاانس بارا تمااش متغیر اا
پی بین از مقدار  1۰کمتر ا د .مچنین ،مقدار ضریب تحمل برا تماش متغیر اا ،از مقادار
 ۰/1بیشتر ا د؛ بنابراین ،پی فر

عدش موۀی متغیر اا پای باین رعایاد شاد ا اد

( اعتچی.)1391 ،
جدول شماره ( .)6نتایج آزمون همخطی بررسی وجود همخطی از طریق ضریب تحمل و عامل تورم واریانس

شاخص
فرهنگ سیاسی نخبگا)
سرمایه اجتماعی برو) گروهی

ضریا تحمل
0/745
0/647

عامل تورم واریانس
1/39
1/45

داد ا جدول شمارۀ ( )7نشان مید د که در بین ابعاد متغیر رمایۀ اجتماعی ،بعاد اعتمااد
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برونگرو ی ،بیشترین می تیی را با فر نگ یا ی دارد؛ بهگونها کاه ایان متغیار ،قاادر باه
تییین بای از  ۰/12از واریاانس فر ناگ یا ای ا اد .مقادار بتاا اعتمااد بارونگرو ای
( )۰/2۸2نشان مید د که با اضافه شدن یک واحد باه اۀم اعتمااد پا اخگو یاان ،فر ناگ
یا ی آن ا به مان میزان افزای مییابد .مچنین ،با ورود بعد مشاارکد بارونگرو ای باه
معادله ،مقدار  R2به  ۰/19درصد ر ید؛ بنابراین ،این دو بعد ،قاادر باه تییاین بای از  ۰/19از
واریانس متغیر فر نگ یا ی

تند .گفتنی ا د ،بعد ان ااش برونگرو ای از مادل واارج

شد و نتوان د فر نگ یا ی را تییین کند.
جدول شماره ( .)7تبیین متغیر فرهنگ سیاسی نخبگان براساس متغیرهای مستقل

مرحله
1
2

متغیر
اعتماد برو)گروهی
مشارکت برو)گروهی

Beta

B

T

Sig

R

R2

0/257
0/192

0/216
0/160

5/08
4/51

0/000
0/000

0/354
0/263

0/125
0/194

نتیجهگیری
فر نگ یا ی در د ۀ  19۶۰وارد ادبیات یا ی شد و ب یار از نظریاهپردازان باا توجاه باه
بافد فر نیی و اجتماعی وود ،درصدد توجیه و تف ایر ایان پدیاد در ب اتر تااریخی جامعاه
برآمدند .رمایۀ اجتماعی برونگرو ی ،ازجمنه عوامنی ا د که میتواند بهشدت بار فر ناگ
یا ی تأثیرگذار باشد .رمایۀ اجتماعی ،بهنورکنی به کمیاد و کیفیاد رواباط اجتمااعیا
اشار دارد که فرد با اعضا دییر اجتماع برقرار میکند .این مقاله ،بهصورت تاربی ،رابۀۀ بین
رمایۀ اجتماعی و فر نگ یا ی را در بین نخییان یا ی ووز تان برر ی کرد ا د.
جامعۀ آمار پژو

 ،دربردارندۀ  214شرکدکنند ا د که  193نفر ( 9۰/2درصد) از

آن ا ،مرد و تنها  21نفر ( 9/۸درصد) زن 127 ،نفر ( ۵9/3درصد) دارا مدرک فوقلی اانس،
 49نفر ( 22/9درصد) دارا مدرک لی انس و تنها  3۸نفر ( 17/۸درصد) دارا مادرک دکتارا
بود اند .مچنین ،از ماموع  214نفر شرکدکنند در پژو

 1۵۶ ،نفر ( 72/9درصد) دارا

موقعید شغنی ۀم ه ،شامل فرمانداران ،شهرداران و معاونانشان و رؤ ا ادارات بود اناد.
 ۵4نفر ( 2۵/2درصد) از اعضا نمونه ،صاحب موقعید شغنی ۀم دو (شامل مدیران کال
د تیا ا اجرایی و معاونانشان) و تنها  4نفر ( 1/9درصد) از آن ا ،در موقعیاد اۀم یاک
(شامل ا تاندار ،معاونان ا تاندار ،و نمایندگان مانس) بودند.
یافته ا پژو

نشان مید د که باین ماۀ ابعااد متغیار ارمایۀ اجتمااعی (اعتمااد،
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ان ااش ،و مشارکد) با فر نگ یا ی ،رابۀۀ معنادار وجاود دارد؛ بهگوناها کاه باا افازای
اعتماد ،ان ااش ،و مشارکد ،میزان فر نگ یا ی نخییان نیز افزای مییابد.
بین ان ااش برونگرو ی و فر نگ یا ی نخییاان یا ای حااکم در ا اتان ووز اتان
رابۀۀ معنادار وجود دارد .براینا اس ،رگا نخییان در ۀم کالن مدیریتی ،دارا ان اااش
کافی در تصمیمگیر ا و اقدامات وود باشند ،باهمارور زمیناۀ بهیاود شااوص اا فر ناگ
یا ی در بین آن ا فرا م ووا د شد .رچه ان ااش در باین افاراد یاک گارو یا ای بیشاتر
باشد ،نخییان و اعضا آن گرو  ،دموکراتیکتر و عملگراتر ووا ند باود .برپایاۀ نظار پاتنااش،
رمایۀ اجتماعی ،نق مهمی در شکلگیر فر نگ یا ی مشارکتی و دموکراتیاک دارد .و
نق منابعی مانند ناار ا ،شیکه ا ،و اعتماد را نیز در تقوید جوامع مدنی ،مهم میداند کاه
این امر باع ارتقا
یافته ا این پژو

ۀم مکار  ،ان ااش ،امنید ،و مشارکد میشود.

 ،با نظریۀ «پیوند ا ضعیف» گراننوتر ١مخاوانی دارد .گراناووتر

بر این نظر بود که روابط من ام میان اعضاا یاک گارو  ،ایب رواباط ضاعیف باا اعضاا
گرو ا وارجی شد و رمایۀ اجتماعی را کا

مید اد و درمقابال ،پیوناد ا ضاعیف

درونگرو ی ،موجب ایااد روابط با افراد و گرو ا وارجی شد و به ایااد رمایۀ اجتماعی
میاناامد ( اییرت.)2۰۰1 ،
مچنین ،نتای این پژو

باا یافتاه ا بنودویس ( ،)2۰11احمودی نمکوی (،)1392

رهبر ق ضی و مکاران ( )139۵و ژوتر و هیندلز ( )2۰12م و یی دارد .با توجه به معناادار
رابۀۀ اعتماد برونگرو ی و فر نگ یا ی در بین نخییان یا ی ا تان ووز اتان ،مایتاوان
نتیاه گرفد که نخییان یا ی در ۀوح مدیریتی کالن ،نیازمند اعتماد باه یکادییر

اتند.

نیامیکه نخییان یا ی به م اعتماد کامل دارند ،وظایف وود را بهدر تی انااش مید ند،
یا د پاییند بیشتر دارند ،و الیو اا فر نیای اجتمااع را بیشاتر رعایاد

به قواعد باز

میکنند ،در رفتار ا و تصمیمگیر ا

یا ی ،دموکراتیکتر رفتار میکنند ،مادارا بیشاتر

از وود بروز مید ند و درنهاید ،ن ید به رنوشد یا ی اجتماع وود ح ا اید بیشاتر
نشان مید ند.
در مینرا تا ،با توجه به رابۀۀ معنادار میاان مشاارکد بارونگرو ای و فر ناگ یا ای
1. Granovetter
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نخییان حاکم در ا تان ووز تان ،رگا نیرو ا و نخییان یا ی ،در جامعاه و م ائولید اا
مشارکد داشته باشند و در تصمیمگیر ا

یا ی دوالد داد شوند ،با ا دا و آرمان ا

اجتماع یا ی وود اح اس ییانیی بیشتر دارند .مشاارکد بیشاتر افاراد در م ائولید اا،
زمینه را برا رشد اجتماعی و یا ی آن ا و پیرو

رچاه بیشاتر آن اا از الیو اا فر ناگ

یا ی م تقر فرا م مایکناد .چناین افاراد  ،عموماا در رویکرد اا واود ،دماوکراتتار و
عملگراتر ووا ند بود و رانااش ،بیتفاوتی یا ی کمتر در برابر ک انی ووا ند داشد کاه
در امور دوالد داد نمیشوند .میتوان گفد ،با افزای

رمایۀ اجتمااعی در باین شاهروندان

یک جامعه ،فر نگ یا ی ،از حالد محدود و واب ته فاصنه گرفته و به و فر ناگ یا ای
مشارکتی حرکد میکند .جامعه ،مرا با تو عه و پیشرفد اقتصاد  ،نیازمند ارتقاا

ارمایۀ

اجتماعی درونگرو ی به رمایۀ اجتماعی برونگرو ی نیز میباشد؛ بهبیان روشنتر ،اعتماد و
می تیی که در ۀم وانواد  ،دو تان ،و آشنایان و افاراد قییناه وجاود دارد ،بایاد باه اۀم

جامعه ارتقا یابد.برپایۀ نتای بهد دآمد در بخ یافته ا پژو
ا دا پژو

و مچنین ،باا توجاه باه

 ،بهنور والصه پیشنهاد ا زیر را میتوان ارائه داد:

ا ترغیب و حماید نهاد ا اجتماعی ،صنفی ،و حرفها و ترغیب باه ایاااد و حمایاد
نهاد ا اجتماعی ،جزو را ا بنیادین برا تقوید رمایۀ اجتماعی ا اد .ویاد مشاترک
افراد در قالب نهاد ا اجتماعی تقوید میشود و مکار ا گرو ای و اعتمااد باین افاراد
افزای مییابد؛
ا به تشکل ا مدنی م تقل ،آزاد فعالید داد شود تا مشارکد عمومی افزای یابد؛
ا بروی شاوص ا مانند در اتکار  ،صاادق باودن ،شافا باودن ،انصاا داشاتن ،و
وفادار  ،ارزش ا قابلاتکایی بهشمار میآیناد کاه حضاور آن اا در شایکه ا اجتمااعی،
زمینه از ایااد رمایۀ اجتماعی میشود؛ بنابراین ،تحقج این ارزش ا ،که از ا میاد و یاژ ا
برووردار ا د ،امر ضرور برا فر نگ مردش ایران ا د؛
ا مدیران میتوانند با ایااد نظاش ا مشارکتی ،توجه به نماد ا فر نیی ،و ایفاا نقا
ر یر  ،در را تا غنی از فر نگ یا ی گاش بردارند .در چنین فضاایی ،اح ااس و یاد
جمعی و ازمانی ،اح اس تعنج باه آینادۀ مشاترک ،و ب ایار از مؤلفاه ا فر نیای دییار
تقوید میشود؛
ا تأمین امنید مشارکد داوننیانۀ شهروندان در نهاد ا اجتماعی ،ووددار از تصار
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ا مختنف اقتصاد  ،فر نیی و اجتماعی کشور ،و واگاذار فعالید اا مرباوط باه

نهاد ا عمومی برا جنب مشارکد آنان و درنتیاه ،فرا م شدن زمینه بارا ایاااد و تقو یاد
نهاد ا اجتماعی و شیکه ا اعتماد بین افراد مختنف ،یکی از توصیه ا کاربرد ا د؛
ا یکی از دالیل اصنی ضعف رمایۀ برونگرو ی ،ضعف در نظاش آموزشی ما در را تا
گ ترش ،آموزش ،و تاروی فعالید اا گرو ای ا اد .شای اته ا اد کاه ایان آموزش اا
بهگونها پیو ته از مدارس تا دانشیا ا ،روش ا و فر ناگ فعالید اا جمعای را آماوزش و
گ ترش د ند؛
ا فر نگ یا ی نخییان ،محیط ذ نی و نیرشایا ا اد کاه نظااش یا ای ،درون آن
عمل میکند و این محیط ذ نی درعمل ،شکلد ندۀ انتخاب مردش در زندگی یا ای روزمار
بهشمار میآید؛ اما فر نگ یا ی نخییان ،چندان تحد تأثیر گرای

ا نو ین قارار نیرفتاه و

متحول نشد ا د؛ بنابراین ،پیشانهاد میشاود کاه از ظرفیاد گ اترد ا باهنااش اازمان ا و
تشکل ا غیرحکومتی ،مانند احزاب ،برا ارتقا

اۀم فر ناگ یا ای نخییاان ا اتفاد

شود؛
ا پیشانهاد مایشااود کاه نخییااان اۀوح کااالن یا ای ،رویکرد ااا و اازوکار ااا
تصمیمگیر میتنیبر انحصار را کنار بیذارند و نخییان ۀوح پایینتر را در امر تصمیمگیار
شرکد د ند؛
در کنار این پیشنهاد ا ،الزش ا د به بروی محدودید ایی که در فرایند اناااش ایان پاژو

،

مشکالتی را برا پژو شیر پدید آورد ،اشار شود؛ شرایط کرونایی حااکم بار کشاور و باهویژ
ازمان ا دولتی ،پژو شیر را در پر کردن پر
مچنین ،گفتنی ا د که پر

نامه ا پژو

با مشاکل روباهرو کارد.

نامه ا ا تاندارد معموال با بافد فر نیی و اجتماعی جامعاه

ما در بروی موارد مخوانی ندارند و مین امر باع میشود که در تعمیم نتاای پاژو
احتیاط زیاد
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ااااااااااااااا (« ،)137۰تو عه و فر نگ» ،میزگرد ن مه فرهنگ ،شمار  ۵و .۶
پا  ،لو ین ( ،)137۰فر نگ یا ی و تو عه یا ی ،ترجمۀ ماید محمد  ،ن موۀ فرهنوگ ،شامار
 ،۵-۶ال دوش.
ااااااااااا ( ،)13۸۰بحرانه و تنالیه در تنسعه سی سی ،ترجماه غالمرضاا ارور  ،تهاران :نشار
مۀالعات را یر .
تاجیخ  ،کیان ( ،)13۸۵سرم یۀ اجتم عی ،اعتم د و دمنکراسی ،تهران :شیراز توس.
چینکوت ،رونالد ( ،)137۸نظریهه ی سی ست مق یسهای ،ترجمۀ وحید جهان بزرگی و عنیرضا نیب،
تهران :مؤ ه ودمات فر نیی ر ا.
حاجیزاد  ،حمدالنه (« ،)1397برر ی رابۀه بین رمایه اجتماعی و نیرش به دموکرا ی» ،پ ی نن مۀ
ک رشن سی ارشد دانشگ ه ش هد.
وانیکی ،اد ( ،)13۸2قدرت ،ج معه مدنی و مطبنع ت ،تهران :نرح نو.
رحمانی ،تیمور؛ عیا ینژاد ،ح ین؛ امیر  ،میثم (« ،)13۸۶برر ی تأثیر رمایه اجتمااعی بار رشاد
اقتصاد ایران» ،فصلن مه پژوهشه ی اقتص دی ،ال ششم ،شمار .2
ر یرقاضی ،محمودرضا ،گشول ،عید؛ عربیاان ،ح این؛ آشانایی ،اهیال (« ،)139۵برر ای تاأثیر
رمایه اجتماعی بر فر نگ یا ی مشاارکتی» ،فصولن مۀ مط لعو ت تنسوعه اجتم عی وفرهنگی ،دور
چهارش ،شمار .4
ریعالقنم ،محمود ( ،)13۸9فرهنگ سی سی ایران ،تهران :فرزانروز.
شریف ،محمدرضا ( .)13۸1انقالب آرام :درآمدی بر تحنل فرهنگ سی سی در ایران ،تهران :روزنه.
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 «ناکارآمد نخییان یا ی در کارآمد ااز روناد،)13۸9(  ماید،  امیرم عود؛ ا کند،شهراشنیا
.77  شمار، نشریۀ گنجینه اسن د،» تو عه ایران عصر پهنو
. مد: تهران، سی سته ی مق یسهای،)1373(  عیدالعنی،قواش
 رمایه اجتمااعی، «دین،)13۸3(  رضا، یعقوب؛ معصومی،  محمد؛ احمد، محمود؛ گنای،کتابی
.17  شمار، مجله پژوهشی علنم انس نی دانشگ ه اصفه ن،»و تو عه اجتماعی فر نیی
 «برر ی رابۀۀ بین رمایۀ اجتمااعی،)139۰(  گنمراد،  ح ین؛ مراد، ناات؛ م عودنیا،محمد فر
 اال، مط لع ت فرهنگ و ارتب طو ت،»و فر نگ یا ی دانشاویان؛ مۀالعۀ مورد دانشیا اصفهان
. شمار شانزد م،دوازد م
 «برر ی رابۀۀ تو عه اجتمااعی و فر ناگ یا ای در،)1399(  مهد و مکاران، مظنوش وداشهر
 شامار، اال پاانزد م، پژوهشن مه علنم سی سی،»جامعه ایران؛ مۀالعه مورد شهروندان شهر رشد
.وش
 « ارمایه اجتمااعی،)1392(  معصاومه، عنیرضاا؛ دادواوا فار،  جاواد؛ صانعدواوا،معینالادینی
 ال، مط لع ت ج معهشن سی شهری،»برونگرو ی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهر کرمان
. شمار ششم،وش
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Extended Abstract
In Iran's foreign policy, the non-intervention principle is beyond the legal
principle and has a fundamental aspect in Iranian philosophy and worldview in
its view of the outside world. It is as if the primary function and primary concern
in relation to outside borders is to combat foreign intervention, rather than
cooperation or interaction. This perception has led to the formation of a
phenomenon that in this study has been called “the metamemory of stranger
intervention”. Two examples of the most important audience of Iranian
memories in this regard are Russia and Britain. However, the foreign policy of
the Islamic Republic of Iran has both extroverted and active aspects and has also
established relations with the great powers and even its historical enemies
according to their political, security and economic needs. The question of this
research is what is Iran's politics of memory towards Russia and Britain? In
response, it is said that Iran's memory policy towards Britain is based on the
"politics of remembrance" of past hostilities and has full legitimacy due to
consensus memories and the matching of formal and informal memory, but in
relation to Russia it is based on the politics of forgetting and the use of silencing
techniques and alternative narration, but this approach has created resistance in
the realm of informal memory and the attitude of inconsistency between the
present orientation and the common perception of people's memories of Russia
has provoked social reactions and delegitimize the development of relations with
Russia.
Introduction
During the 26 centuries of Iranian history, 1080 wars have taken place between
Iran and foreign countries. These wars have led to the formation of a
phenomenon known as "xenophobia." The expansion of Iran's foreign relations
 Corresponding Author:
Saman Fazeli, Ph.D.
E-mail: samanfazeli43@yahoo.com
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in modern era has evolved in interaction with the world's largest colonial powers,
namely Britain and Russia. Their interventions in Iran ranged from the smallest
affairs of the country to the retention of the prime ministers and even the king
himself. The general effects of these interventions were the intensification of
pessimism towards foreigners, and its special effect was the persistent pessimism
of Iranians towards Russia and Britain. For more than two centuries, the
memories of these interventions have been widely reproduced, and governmental
and non-governmental actors have used the political dimension of the memories
of Russia and Britain in line with their goals. The question of this research is
what is the politics of memory of the Government of the Islamic Republic of Iran
toward Russian and British historical interventions and to what extent has this
policy been accepted in the social sphere? The hypothesis of this article is that
the representation of British memories in the public sphere is based on the
"politics of remembrance" of past hostilities and has full legitimacy in the social
sphere due to the matching of formal and informal memories, but the
representation of government memories of Russia is based on "politics of
Forgetting" and because of the inconsistency of governmental orientation with
the common perception of people's memories of Russia, they have opposed the
government's memorial orientation.
In this study, British and Russian memory is examined using the two concepts of
"consensus memories" and "imposed memories". The memory of the British
interventions is a consensus memory and there is no memory gap. The
concurrence of "public memory" and "official memory" of Britain has facilitated
the government’s successful politics of memory. The politics of remembrance
Iran's traumatic memories of Britain through "memory practices" legitimizes the
current hostile orientation. In contrast, the Islamic Republic of Iran, in line with
its current goals and needs, seeks to further develop relations with Russia.
Therefore, it has tried to adapt the past to the present approach, and in this
regard, through memory practices, it has adopted the politics of forgetting and
imposing a new memories of Russia. However, this approach has led to the
perception of a "memory threat" in some parts of society. Imposed memory
means forcing memories from above in which government interpretations are not
approved by a large section of society. Thus, non-governmental memory agents,
through the politics of remembrance in social spaces from below against the
politics of forgetting from above, they recall bad memories of Russia and thus
show their memorial resistance to the government's approach.
Methodology
The method used in this research is comparative and the method of data
collection is the use of reliable library and Internet resources.
Result and discussion
The conspiratorial view of British behavior and the exaggerated role of this
country in the developments in Iran is not limited to the post-revolutionary
period, and from the time of the Iran-Russia wars to the Corona era, this
tendency has existed among Iranian officials. The Government of the Islamic
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Republic of Iran has used the following six memory practices in order to advance
its anti-British memory policy:
Schools: In textbooks, Britain has been the most important and destructive
country in the contemporary history of Iran. The history of Britain's atrocities
from the separation of Herat from Iran to British aid to Saddam in Iran- Iraq war
has been described.
National Days: September 4, which coincides with the day of the martyrdom of
Rais Ali Delvari, is marked in the Iranian calendar as the "National Day against
British Colonialism."
Media: The government has used various media tools, as the most important
means of transmitting governmental memories, to socialize the memories of the
people towards Britain.
Monuments: Museums are one of the most important places of memories that
play an important role in internalizing and biographizing memories to the
audience by objectifying memory and offering live experiences. The Rais Ali
Delvari Museum, which was his residence, is one of the most active and popular
museums, which is visited by about three thousand people daily.
Memorial Laws: In the "Law on Legal-Political Pursuit of the Role and
Intervention of the United States and Britain in the Coup d'etat of 1953 coup
d'état against the National Government of Iran", the government is obliged to
receive compensation for the USA and Britain.
Public Space: In the politics of naming in cities and public spaces, the memory
of the British intervention is well connected with the daily life and lived
experience of the people.
memorial representation of Britain in urban space (Ferdowsi Square,
Tehran)

The government's politics of memory toward Britain, mentioned above, has full
legitimacy in the social sphere. Even in the society, there are more hostile
tendencies than in the government. Memory practices, of which language and
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proverbs are the most important pillars, convey the feelings of friendship and
enmity on a daily basis. In Persian, as the house of thought and the place of
construction of social life, the proverb of the deceitful man is "Churchill" or the
term "old fox" is very common to refer to Britain. The output of this policy is to
consolidate and intensify the hostile attitude towards Britain at the social level.
Such strong social foundations have been an important factor in stabilizing
foreign policy and preventing possible changes in Iran-Britain relations. When
the government tried to relatively improve relations with Europe and Britain, it
faced a negative social reaction. Protest against the reopening of the British
Embassy on September 23, 2015, Protest against the Queen's birthday on June
13, 2020, Protest against the presence of the British Ambassador in the
gatherings related to the crash of the Ukrainian plane on January 13, 2017,
Protest against the British Ambassador's trip to Yazd on October 1, 2016 show
the role of negative memories in the people's opposition to improving relations
with Britain.
On the contrary, the government has tried to change the past relations with
Russia to its current goals by adopting a policy of Forgetting. Silencing of the
past is a technique used for reconciliation. This technique believes in the
"therapeutic effect of oblivion" because the passage of time heals psychological
wounds and seeks to leave the trauma and violence of others to collective
forgetfulness to enable reconciliation. Russia's representation in different
memorial practices such as memorial laws, national days, public spaces, and
monuments has been completely silenced. The national calendar includes 11
national days in remembering bad memories of the United States and Britain.
However, in the Iranian calendar, anniversaries such as the signing of Treaty of
Turkmenchay, the bombing of the shrine of Imam Reza, the attack on Tabriz and
the execution of Seqat-ol-Eslam Tabrizi, the 1908 bombardment of the Majlis,
and the occupation of Azerbaijan have been silenced. No anti-Russian posters,
murals, banners and billboards were found in the public and urban areas.
The Government of the Islamic Republic of Iran seeks the comprehensive
development of relations with Russia. While the very negative memorial image
of Russia among most sections of Iranian society is Widely recalled. Events
related to Russia are even more prominent than Britain because the negative
historical picture of Britain is a general one, but memories of Russia are eventoriented, with many events related to Russia becoming the most important
political symbols of humiliation Interventions of strangers. Due to the continued
existence of Russia, as one of the great powers of the world, and the strategic
Iran-Russia relations, memories of Russia are considered to be closely related to
today, explaining the nature of current Russia and its relationship with Iran.
Thus, through the above-mentioned procedures and narratives, the government
seeks to reconcile the past with the present and reduce social opposition to the
development of relations with Russia.
But this memory approach of the government has little legitimacy in the people
views. The memory of Russia is one of the most vivid historical memories of
Iranians towards a foreign country. For more than a hundred years, influential
memory actors have been spreading negative representations of memory about

74

Saman Fazeli, A Comparative Study of the Memorial Representation of Russia and…

Research Letter of Political Science
Winter2022, Volume XVII, Number 1, pp.71-109

Russia. In this approach, historical memories connect Turkmanchay with not
delivering the S300 to Iran, negligence in the Bushehr Nuclear Power Plant and
the Corona vaccine. 150 years before the capture of the US embassy and the
hostage crisis in 1979, the Iranians occupied the Russian embassy and killed its
ambassador, Griboyedov. Griboyedov was an arrogant person, he insulted the
Iranian customs, he did not take off his shoes in front of the Shah and was
considered a symbol of Turkmenchay.
After the Islamic Revolution, the Iranian people, along with very negative
memories of Britain and the United States, also had bitter memories of Russia /
Soviet Union and began to express them publicly. at the beginning of the Islamic
Revolution, foreign policy was hostile to the Soviet Union. The social and
governmental memory approach was also fully aligned, but in later years the
government introduced new memorial narration to allow for the development of
relations with Russia. but this approach was not in line with the tendencies of
sections of society. In cases such as the " Treaty on the basis for mutual relations
and the principles of cooperation between the Islamic Republic of Iran and the
Russian Federation", the "Caspian Legal Regime Convention", the Iranian
President's visit to Russia in January 1400, etc., memory variable has been one of
the reasons why people oppose the development of relations with Russia.
Conclusion
The purpose of this article was to analyze the complexities of interacting with
strangers, about whom there are deep-rooted and negative memories that are
alive in the public sphere. Memoirs of Russia and Britain are vivid and
influential. In relation to Britain, the horizons of the governmental and social
memory are in line. Thus, people who see Churchill as a symbol of cunning or
call Britain an old fox sympathize with the government's representation of
negative memories of Britain. For this reason, the government's hostile approach
to foreign policy is legitimized. But there is no consensus between the
government and society on the memory of Russia. In formal memory, In line
with the past with the current approach, there is a rupture of memories, but in the
informal sphere there is a continuum of memories. People's memory resistances
are shaped by negative representations in order to face memory threats. The
government is trying to re-socialize the memories of the people and convince the
public that Russia has separated from its history and doesn’t intend betray Iran
again. But people think of Russia as they did in the past; That is, an aggressive
and traitorous country that easily turns its back on Iran and makes this country a
compromise in its interests as a playing card. Thus, the government's attempt to
develop relations with Russia is faced with memorial opposition among
considerable sections of the population. It is important to note that, given that
memory is a "relational" concept, the acceptance of a new memory narrative
requires the adoption of an appropriate politics of memory by Russia, including
the implementation of procedures related to transitional justice and politics of
regret. Making credible "Russian change" and healing deep-rooted wounds and
resentments of Russia does not simply require one-sided claims, but requires
practical actions such as a formal apology and compensation to Iran.
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تاریخ دریافت1400/7/23 :

چکیده

تاریخ بازنگری1400/10/19 :

در نیرش ایرانیان ،در ۀم دولتی و اجتماعی ،اصل عدشمداونه ،فراتار از یاک اصال
تاریخ پذیرش 1400/11/17 :حقوقی ا د و ح ا ید به مداونۀ بییانیان ،تا جایی ا د که یکای از دغدغاه ا
اصنی در ارتیاط با بیرون از مرز ا ،بی از تعامل ،میارز با مداوناۀ وارجی اا ا اد.
این برداشد ،که در ووان زاران ال تااریخ ایاران ریشاه دارد ،موجاب شاکلگیر
پدید ا شد که در این پژو « ،فراوانرۀ مداونۀ بییانه» ناشگذار شد ا اد .در
حوزۀ دولتی ،یادآور تااوز ا کشور ا واارجی ،را کاار مادیرید گذشاته بارا
نوع مقاله :پژو شی
تثیید ویتی یا د وارجی ا تکیار تیزانه ا اد .بااوجوداین ،یا اد واارجی
جمهور ا المی ایران ،بهاقتضا نیاز ا روز ،روابۀی را با قدرت ا بزرگ و حتای
با دشمنان تاریخی وود ،ازجمنه رو یه و انینیس ،برقرار کرد ا د .پر پاژو
واژگان کلیدی:
حاضر این ا د که «رویکرد وانراتی دولد در رابۀه با وانرۀ مداوناه ا رو ایه و
سیاست خاطره،
انینیس چی د؟» و «این رویکرد تاچهمیزان موردپذیرش اجتماعی قرار گرفته ا د؟»
بیگانههراسی ،ایران،
در پا خ گفته میشود« ،بازنمایی وانراتی انینیس در حوزۀ دولتی میتنیبر « یا اد
روسیه ،انگلیس
یادآور » وصومد ا گذشته ا د و بهدلیل تۀابج وانرۀ ر امی و غیرر امی ،از
مشروعید کامل برووردار ا د ،اما بازنمایی وانراتی دولتی در قیال رو یه ،میتنیبار
« یا د فراموشی» ا د و بهدلیل عدش تۀییج این جهدگیر با تصور رای وانراتی
مردش از رو یه ،با مقاومد وانراتی روبهرو شد ا د».

 نویسنده مسئول:

سامان فاضلی

پست الکترونیکsamanfazeli43@yahoo.com :
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مقدمه
در نول  2۶قرن تاریخ ایران 1۰۸۰ ،جنگ بین ایاران و اقاواش و کشاور ا بییاناه رخ داد کاه
موجب شکلگیر پدید ا با عنوان «بییانه را ی» شد ا د .گ ترش روابط وارجی ایاران
در دوران مدرن در تعامل با بزرگترین قدرت ا ا تعمار جهان ،یعنای انینایس و رو ایه،
تکوین یافته ا د .دو کشور یادشد در قرن نوزد م 32 ،درصد از ارزمین ا کال جهاان را
دراوتیار داشتند .مداوالت آن ا در ایران ،از ریزترین امور ممنکاد تاا ابقاا صادراعظم ا و
حتی شخص شا را دربر میگرفد .پیامد عمومی مداوالت یادشد  ،باال گرفتن نیارش منفای
به بییانیان بود و پیامد ویژۀ آن نیز عیارت بود از بدبینی ماندگار ایرانیان باه دو کشاور رو ایه و
انینیس .بی از دو د ا د که وانرات این مداوالت بهگوناها گ اترد بازتولیاد شاد و
بازییران دولتی و غیردولتی در را تا ا دافشان از بعد یا ی وانرات رو یه و انینیس بهر
برد اند .پر

این پژو

این ا د که «رویکرد وانراتی دولد جمهور ا المی ایاران در

رابۀه با وانرۀ مداونه ا رو یه و انینیس چی د؟» و «این یا د تاچهمیزان موردپذیرش
وانراتی در حوزۀ اجتماعی قرار گرفته ا د؟» در پا خ گفته مایشاود« ،بازنماایی واانراتی
انینیس در حوزۀ دولتی ،میتنیبر « یا د یادآور » دشمنی ا گذشته ا د و بهدلیل تۀابج
وانرۀ ر امی و غیرر امی ،از مشاروعید کامال در حاوزۀ اجتمااعی برواوردار ا اد ،اماا
بازنمایی وانراتی دولتی در قیال رو یه ،میتنیبر « یا د فراموشای» ا اد و باهدلیال عادش
تۀییج این جهدگیر با تصور رای وانراتی مردش از رو یه ،با مقاومد وانراتی روبهرو شد
ا د».
در این پژو

١

 ،وانرۀ انینایس و رو ایه باا ا اتفاد از دو مفهاوش «واانرات اجمااعی » و

«وانرات تحمینی »٢برر ی شد ا د .وانرۀ مداونه ا و ظنم ا م اتمر انینایس ،واانر ا

اجماعی ا د و شکا وانراتی وجود ندارد .در ناول  1۵۰اال اویار ،ایان واانرات منفای باا
روایتی ثابد بهگونها روزمر از و مردش و دولد بازتولید شد اند؛ بهاینمعنا که امروز نیاز ماان
نفرتی که ایرانیان از انینیس قرن نوزد م داشتند و مان تعیینکنندگی ویرانیر که بارا ایان کشاور
در امور ایران و جهان قائل بودند ،تداوش یافتاه ا اد .مافاج باودن «واانرۀ عماومی »٣و «واانرۀ

1. Consensual Memories
2. Imposed Memories
3. Public Memory
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ر می »١در قیال انینیس ،پیشیرد یا د وانرۀ موفج را ت اهیل کارد ا اد .یا اد یاادآور

٢

وانرات تروماتیک ایران از انینیس از نریج «رویه ا وانراتی »٣موجب مشروعید جهادگیر
فعنی میشود .یا د یادآور  ،که رویکرد تقابلجویاناه ا اد ،عیاارت از باازگویی و بازتولیاد

وانرات منفی بهمنظور مشروعیدبخشی به یا د وارجی نزد مصر کنندگان واانر  4از نریاج
ت نط بر معنا گذشته ا د.
درمقابل ،جمهور ا المی ایران ،در را تا ا ادا و نیاز اا کناونی واود ،درصادد
تو عۀ فزایندۀ روابط با رو یه برآمد ا د؛ ازاینرو ،به تۀییج گذشته با رویکرد کنونی میاادرت
ورزید و دراینرا اتا ،از نریاج رویاه ا واانراتی ،باه یا اد فراموشای و القاا روایاد
وانراتی جدید از رو یه رو آورد ا د .بااینحال ،این رویکرد در بخ

ایی از جامعاه،

موجب ایااد تصور «تهدید وانراتی» شد ا د .وانرۀ تحمینی ،بهمعنا اجیار وانراتی از
باال ا د که در آن تف یر ا وانراتی دولد ،موردتأیید بخا گ اترد ا از جامعاه نی اد.

وانرات مردش از رو ایه ،ازجمناه «واانرات اخد »5بهشامار میآیاد .واانرات اخد،
وانراتی

تند که بهگونها گ ترد  ،بازتولید و تکرار میشوند؛ بنابراین ،بهراحتی قابالتغییر و

بازتف یر نی تند .در مواقعی که دولد در پی «گ د وانراتی» ا د ،اما در جامعاه «تاداوش
وانراتی» وجود دارد ،تعار

وانراتی بهوجود میآید (کروگاروس و مکااران)3 :2۰19 ،؛

بنابراین ،کارگزاران وانراتی غیردولتی از نریاج یا اد یاادآور در فضاا ا اجتمااعی در
مقابل یا د فراموشی از باال ،به یا د یادآور از پایین رو آورد و بهاینشکل ،مقاوماد
وانراتی وود را نشان داد اند .روش موردا تفاد در این پژو

 ،مقای ها و شیوۀ گاردآور

انالعاات نیاز مناابع معتیار کتابخاناها و اینترنتاای ا اد .در اداماه ،پاس از شارح پیشاینه و
چارچوب نظر  ،ابتدا رویکرد وانراتی دولد در قیال انینایس و رو ایه ،برپایاۀ شا رویاۀ
وانراتی مهم برر ی میشود و در بخ بعد  ،گرای
تعار

ا وانراتی اجتمااعی در تۀاابج یاا

با رویکرد دولتی ،برر ی ووا د شد.
1. Official Memory
2. Politics of Remembrance
3. Memorial Practices
4. Memory Consumers
5. Tenacious Memories
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 .۱پیشینه پژوهش
فرزبد و چنببستی ( )1397در پژو شی با عنوان «حافظاه جمعای ن ال ا از جناگ ایاران و
عراق» وجود تفاوت ا نیرشی و ارزشی در حافظۀ جمعای ن ال ا در ماورد جناگ ایاران و
عراق را برر ی کرد اند .آن ا با روش مصاحیه به این نتیاه ر اید اند کاه ن ال قادیمیتر کاه
دارا حافظۀ اتوبیوگرافیک از جنگ ا د ،رویکرد آرمانی ،حما ی ،و نو تالژیک باه جناگ
دارد ،اما ن ل بعد  ،جنگ را به شیو ا ایدئولوژیک ،ابزار  ،و انتقاد یادآور میکند.
فرزبد و همک ران ( )1397در پژو

وود با عنوان «حافظۀ جمعای و و یاد ایرانای»،

نق حافظۀ جمعی در تشکیل ویاد ایرانای را توضایم مید ناد .نوی اندگان باا ا اتفاد از
نظریه ا هنلب خ ،ریکنر ،و احمد اشرف ،الیویی تحنینی در زمینۀ نق حافظاۀ جمعای بار
وید منی عرضه میکنند.
آدورنن ،ه بز ب وم ،ادوارد سعید ،گیلنچ ،و کیلبی ( )139۶در ماموعه مقااالتی باا عناوان
«وانر  ،تاریخ و تروما؛ یا د و ابداع وانر » ،موضوعات مهم یا اد واانر را برر ای
کرد اند .آدورنو ،موضوع کنار آمدن با گذشته (دورۀ نا یونالا و یالی م) در آلمان را واکااو
میکند ،ابز بااوش بر ااوتیی و «اباداعی» باودن اند ا را شارح ماید اد ،ادوارد اعید،
کشمک

ا اجتماعی حف و انکار وانر را تییاین مایکناد ،و گیناو و کینیای ،بازنماایی

وانر را در شهر منچ تر برر ی میکنند.
داودی ( )1391در پژو شی با عنوان «نق حافظۀ جمعی در بروز منازعاات قاومی» ،باا
واکاو رشد فزایندۀ بازنمایی اا گذشاته در منازعاات قاومی پ ااجنگ ارد ،ضامن شارح
مختصر نظریه ا

یا د وانر  ،الیو و مفاا یمی را بارا تییاین کنای منازعاات قاومی باا

ا تفاد از نظریه ا وانرۀ جمعی ارائه مید د.
رم ( ،)2۰۰۰نوی ااندۀ ا ارائینی ،در مقال اۀ «منااد کهاان ای اران؟ کتاب ااا در اای و
وانرات تاریخی در ایران پ اانقالبی» با برر ی یا د وانرۀ ایاران ،باه ایان نتیااه ر اید
ا د که بروال تصور رای  ،انقالب ا المی ،ایاران را از «عصار ایاران» باه «عصار ا االش»
نیرد ا د و دولد جدید ،ا اس رویکرد ویتی پهنو  ،یعنی «مند کهان ایاران» و ا اۀورۀ
مند ویژ و قدیمی ایران را حف کرد ا د.
ک ظمی و مصطفیپنر ( )1392در مقالۀ «حافظۀ جمعی قوش کارد و رابۀاۀ آن باا نیارش
نظاش ویتی» ،پس از برر ی مقانع برج اته در حافظاۀ جمعای ماردش بوکاان ،برپایاۀ نظریاۀ
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ولیاخ نشان مید ند ،بهترتیب پن مقۀع تاریخی انقالب ا المی ،حکوماد  1324مهابااد،
منی شدن نفد ،دفاع مقادس ،و رویاداد ا انتخاباات  ،13۸۸بیشاترین تاأثیر را بار حافظاۀ
جمعی بوکان داشتهاند و الیته مؤلفه ا

نی ،مذ یی ،و تحصیالت نیاز در میازان تأثیرگاذار

ر روداد مهم بود اند.
چنببستی و همک ران ( )139۶پس از مۀالعۀ این م ئنه که آیا رو یکرد وانر یا حافظاۀ
جمعی ،ویژگی ا پارادایم بودن را دارد یا ویر ،نظریه ا و روش ا بهکاررفته درایانزمیناه را
برر ی کرد اند .نوی ندگان ا تدالل میکنند که این رویکرد ،تکپارادایمی یاا چناد پاارادایمی
نی د ،بنکه ناپاردایمیک ا د.
رسنلی ( )1394در پژو

وود با عنوان «نیاا ی باه رواباط برونگرو ای دیا اپورا

ارمنی با تکیه بر مفهوش حافظۀ جمعی» ،تأثیر حافظۀ ارامناه را بار زنادگی انزواننیاناۀ آن اا در
ایران برر ی کرد و نشان داد ا د که حافظۀ جمعی ارامنه ،موجب شاکلگیر شایوۀ زی اد
دیا پورایی آن ا در ایران شد  ،روابط برونگرو یشاان را تان آمیاز کارد  ،و زمینه ااز عادش
جذب آن ا در جامعۀ بزرگتر شد ا د.
کریمی ( ،)1392در پژو شی باا عناوان «حافظاۀ جمعای و فرایناد ویدیاابی :تاأمنی
یا دگذارانه» ،نق پروژ ا و فرایند ا

یا ی کنونی را بر یادآور و فراموشای جمعای و

ا مید ویتی حافظۀ جمعی ،با تأکید بر نق کارگزاران ان انی ،تحنیل کرد و نشاان مید اد
که حافظۀ جمعی از نریج پاییا ا حافظه ،عینی از میشود.
فت حیزاده ( )139۵در مقالۀ وود با عنوان « یا د وانر  :مقدمها بر ر یاافتی ناو باه
یا د و تاریخ» ضمن شرح نظریۀ یا د وانر  ،درصدد رفاع کا اتی اا باهمنظور اناااش
تحقیج عمنی برا اس این نظریه برمیآید تا از نریج آن ،بتوان یا د واانر را در رو یاه ا
وانراتی نوشتار و تصو یر شرح داد.
جنادی یگ نه و همکو ران ( )139۵در پژو شای باا عناوان « یا اد واانر در فضاا
شهر  :مۀالعۀ مورد موز ا تأ ی ی پس از انقاالب در شاهر تهاران» ،یکای از مهمتارین
مکان ا وانر  ،یعنی موز ا تهران پس از انقاالب را باا ا اتفاد از روش تحنیال گفتماان
برر ی کرد اند .آن ا در این پژو

 ،به تییین نق موز ا کاخ ا

نۀنتی ،ماوزۀ عیارت،

و ...در باز از و بازتولید دان تاریخی پرداوتهاند.
کنشکی و دادبخش ( )1397در مقالۀ وود به این نتیاه ر ید اند که شیکه ا اجتماعی
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و بهو یژ تنیراش در ایران در آگا ی تاریخی و بازنمایی ا گذشته تأثیرگذار
میر د که این فرضیه ،فرضیها بدیهی ا د و بیشتر باید مفرو

تند؛ الیته بهنظر

قرار گیرد.

اینیتووی )2۰1۵( 1در پایاننامااه وااود بااا عنااوان « یا ااد جشاان ا مناای در ایااران
پ اانقالبی» با ا تفاد از نظریۀ یا د وانر نشان داد که پس از انقاالب ،چرواۀ یاادآور
االنۀ جدید بهوجود آمد ا د .بهنظار نوی اند « ،ا االمی ااز » تقاویم ،حاذ ابعااد
منیگرایانه ،و مصادرۀ معنایی روز ا منی باقیماند  ،تالش عمدۀ وانراتی نظاش یا ی پاس
از انقالب بود ا د.
شریعتی و سروشفور ( )139۵در «برر ای یا اد زماانی حااکم بار تقاویم ایاران در
ال ا پس از انقالب ا المی» با ا تفاد از نظریاۀ ولیااخ و ابزبااوش و باا برر ای توجاه
بی ازحد دولد ایران به یا د ا تقویمی ،بر این نظر بود اند که دولاد ایاران ،رویکارد
گذشتهنیر دارد و برپایۀ اعتیار گذشته در پی ویدیابی و مشروعیدبخشای باه رویکارد حاال
وود ا د.
برر ی پیشینۀ پژو

نشان مید د که نوشتها دربارۀ موضوع ایان مقالاه یاا د ادکم

نزدیک به آن  ،که ابعاد یا ی وانرات رو یه و انینیس و آثار ویتی آن را بر رویکرد دولتی و
گرای اجتماعی برر ی کرد باشد ،وجود ندارد .این م ئنه بهاین یب ا مید دارد که ر ناوع
میاحثه و گفتمان یا ی در فضا نخییی و غیرنخییی درباارۀ رواباط باا رو ایه و انینایس،
به رعد به عرصۀ میاح تاریخی کشید میشود؛ بنابراین ،با توجه به ا مید واانرات منای
ایرانیان (در عرصۀ ر می و غیرر می) از رو یه و انینیس ،این مقاله در پی پر کردن این واأ
ا د.
 .2چارچوب نظری پژوهش
وانرۀ جمعی باهعنوان یاک فرایناد ،فعالیاد ،و اازۀ اجتمااعی ،از نریاج ااود و تنظایم
رواید ا مشترک از رویداد ا گذشته ،باه ویاد منای شاکل مید اد .جواماع در رابۀاۀ
دیالکتیکی پیو ته میان گذشته و حال درگیر

اتند و واانرۀ جمعای برپایاۀ یاک رگذشاد

مشترک ،حس تعنج به گرو را پدید میآورد .بنیانگذار مفهوش وانرۀ جمعی ،٢منریس هنلب خ

١

1. Intini
2. Collective Memory
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ا د که نظریه ای  ،بهو یژ مفهاوش «حاالگرایای ،»٢بهتادری مفهاوش یا اد واانر را در
رشته ا مختنف عنوش ان انی رواج داد .فهم ما از گذشاته ،دارا پیاماد ا مهام را یارد ،
یا ی ،و اوالقیا برا حال ا د و منازعه بر ر معنا گذشته ،منازعاه بار ار حاال نیاز
د (ورو ک .)2 :2۰1۶ ،٣یا د وانر  ،عیارت ا د از را یرد ا

یا ی برا تۀییج

گذشته با حال .وانرۀ تاریخی ،دا اتانی ا اد کاه گرو ای از ماردش باه زباانی ااد درباارۀ
وودشان و پیوندشان با گذشته ،حال ،و آیند ذکر میکنناد .تااریخ ،محصاور در بافاد زماانی
ا د ،اما وانر به گذشته ،زی د دوبار میبخشد و مانع آن میشود کاه «گذشاته در گذشاته
بماند» (النینیاچر.)2۸ :2۰1۰ ،4

فرانظریۀ یا د وانر  ،میتنیبار

تیشنا ای بر ااودگرایانه ا اد و ار واانر ،

رژ یمی از حقیقد ا اد؛ بناابراین ،واانر  ،ماان روایاد واانر ا اد و چیاز بیارون از
رواید ا نی د و نمیتوان «تناظر» رواید و وانر را ارزیابی کرد .وانرۀ جمعی ،با بنا نهادن
یک بنیان ویالی برپایۀ ارجاع به گذشته از نریج ایااد تصاو یر دلخاوا و تف ایر ر امی از
درس ا تاریخ عمل میکند .وانرات ،شاکلپذیر و قابالتغییر

اتند؛ بناابراین ،دولد اا

تااالش میکننااد ،وااانرات را بهگونااها روایااد کننااد کااه توجیهکنناادۀ شارایط جااار باشااد

(چرویات ووا .)3 :2۰2۰ ،5وانر  ،محرک ا د و برا ودمد به منافع ایدئولوژیک در زمان
حال و حمل باور ا فر نیی واص به آیند شاکل گرفتاه ا اد .باهنور والصاه ،واانر را
«دان

اح ا اتی از وقایع گذشته» دان تهاند (وروو ک .)۶ :2۰17 ،معنا واانر ی گاا

تثیید نمیشود و میشه باهرو تف ایر ا مختناف گشاود ا اد .تف ایر نیاز باه موقعیاد
گرو ا وانراتی گوناگونی واب ته ا د که وانرات را برپایۀ عالیج وود رمزگشایی میکنناد
(جا کوالف اکی)2 :2۰17 ،6؛ بنااابراین ،م ائنۀ وااانرۀ جمعاای ،باهعنوان نرحاای ااویتی،
درنتیاۀ عامنید ان انی تولید میشود و رویکرد ا فعنی در قالب پاییا ا واانر متیناور
میشوند (کریمی.)3 :1392 ،
1. Maurice Halbwachs
2. Presentism
3. Verovšek
4. Langenbacher
5. Cherviatsova
6. Jaskulowski
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بین وانر و حافظه ،تفاوت ایی وجاود دارد کاه بایاد باه آن توجاه کارد؛ واانر  ،مفهاومی
جامعهشنا انه و گرو ی ا د و جنیۀ بینااذ نی و فر نیای دارد؛ اماا حافظاه ،روانشنا اانه و
فرد ا د .حافظه به اوتار ا آناتومیک مغز مربوط ا د؛ وانر  ،لزوما به فرد و زمانۀ او تعناج
ندارد ،اما حافظه ،داد ا و تاربه ا شخص ا د؛ موفقیاد و تأثیرگاذار واانرات در یاادآور
پیاپی و فراموشی عمومی آن ا ا د ،حال آنکه در مورد حافظاه ،یاادآور زیااد و فراموشای ،اردو،
نوعی بیمار بهشمار میآیند .با جاییزین کردن وانر بهجا حافظاه ،پژو
عرصۀ عنوش اجتماعی ،از عنوش دییر متمایز میشوند و در پژو

اا انااششاد در

ا مربوط باه واانرۀ جمعای و

مۀالعات وانر  ،انتقال مفهومی ب یار از ترکیب ا و مفاا یم بهتار اناااش مایشاود .اماا باا کااربرد
حافظه ،تعییر ا نامتنا یی بهوجود میآید که بروی از آن ا عیارتند از :مشاروعید واانر  ،انتقاال
وانر  ،وانرات مردش ،وانرۀ ووب و واانر باد و ....واانرات ،باه کمرناگ شادن و فراموشای
گرای دارند و وانر ا که کمرنگ شود ،کاارکرد اجتمااعی و یا ای واود را از د اد مید اد.
وانر  ،نوعی جهدگیر فعال به و گذشته ا د؛ ازاینرو ،دولد ا از نریج رویه ا واانراتی
در را تا «جامعهپذیر وانراتی »١یا «وانر پاذیر  »٢اقاداش میکنناد (بااروکنو141 :2۰14 ،٣؛

جو الو و کور ار .)179 :2۰13 ،4جامعهپذیر وانراتی ،عیارت ا د از فرایند انتقاال واانرات

م نط از و کارگزاران وانر باه تاودۀ گ اترد ا از اعضاا جامعاه (کریاک.)2۸3 :2۰۰۰ ،5
وانر  ،قائم به وود نی د و درجایی بهناش «مکان ا وانر  »6زی د میکند .دولد ا ،پیو اته از

فهم قالییشد از گذشته برا ب ی واانر باهعنوان یاک ابازار یا ای بارا زماان حاال ا اتفاد
مایکننااد .زروبو ول ا ااتدالل مایکنااد کااه دانا بیشااتر مااردش از گذشااته برآمااد از فعالید ااا و

منا ید ا بزرگداشتی ا اد و ناه از مۀالعاۀ ر امی تااریخ (ویناز .)111 :2۰۰۵ ،٧در پاژو

پی رو ،برر ی رویکرد وانراتی دولاد ،در شا رویاۀ واانراتی مهام ،یعنای فضاا عماومی،
بنا ا یادبود ،روز ا منی ،مدارس ،و قوانین وانر برر ی شد ا د.
1. Mnemonic Socialization
2. Memorialistion
3. Barrowclough
4. Jõesalu and Kõresaar
5. Craik
6. Sites of Memory
7. Wills
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 .2-۱فضای عمومی

منیع اصنی وانرۀ جمعی ،شهر ا د که میتواند ماوار یاک روایاد واانراتی پایادار را در
معر

دید عموش قرار د د (کاتز « .)71 :2۰13 ،١یا د ناشگذار  »٢فضا عمومی ،روشی

برا تأیید قدرت یا ی و فر نیی غالب بود ا د .شاهروندان باا ناش اا محاصار شاد اند.
تقرییا ی فضا عمومی (ویابان ،میدان ،پارک و )...یا وصوصیا (مغاز ا ،مراکز وریاد،
آپارتمان ا ،و )...بیناش نی تند؛ بنابراین ،ی فرد در ی جاا جهاان نی اد کاه ویاباان،
شهر ،یا کشور محل کوند او نامی نداشته باشد .این ناشگذار ا ب یار مپیوند با قدرت،
چنان نییعی و شیئی شد اند که کمتر به آن اا توجاه میشاود؛ میار اینکاه تو اط گرو اا یاا
کشور ایی موردمناقشه قرار گیرند یا تغییر کنند .د از اینگوناه ناشگاذار ا ،باهجا تفکار
آگا انۀ شهروندان ،برانییختن تعمج و توجه ناوودآگا آن ا اد .در اینااا ارمایهگذار در
گذشته بدون لزوش ا تناد به آن مۀرح ا د .این رو یۀ وانراتی ،از نوع رو یه ا غیربزرگداشتی
ا د کاه ن اخۀ «ماااز» تااریخ در محیط اا عااد زنادگی روزمار را مشاخص میکناد
(چاد ااون .)3 :1997 ،٣رو ی اه ا و اانراتی دییاار ،مااوقتی

ااتند ،امااا ناش ااا عمااومی

بزرگداشتی ،دائمیاند.
 .2-2بناهای یادبود

بنا ا یادبود ،بیانیۀ وانرات قابلمشا د ا

تند که باه آن اا نماواانر

4

ام میگویناد.

موز ااا ،ازجمنااه مهمتاارین بنا ااا و جااذابترین ماموعااه ا باارا آمااوزش و اارگرمی
بازدیدکنندگان بهشمار میآیند .آن ا نمای بینرفانۀ گذشته نی تند ،بنکه در را اتا ا ادا

ایدئولوژیکی اوته شد اند و در پی «بهصحنه آوردن »5وانرۀ ویژ ا
نقنیۀ واانراتی

6

تند .موز ا ،و ایل

اتند (ا اتان و ندل اکی .)23۶-24۸ :2۰1۵ ،٧تارباۀ تأثیرگاذار کاه

1. Katz
2. The Politics of Naming
3. Schudson
4. Memoryscape
5. Staging
6. Memory Vehicles
7. Stan and Nedelsky
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بازدیدکنند از موز بهد د میآورد ،موجب میشود که وانرۀ عمومی را درونای کناد؛ گاو یی
روداد موردنظر برا وود او اتفاق افتاد ا د و از آن ،تاربۀ زی ته دارد و دارا نوعی وجادان
اوتیی ١میشود ( ودارو.)2۵ :2۰1۸ ،٢

 .2-3روزهای ملی

مۀ کشور ا برا «مندبودگی» ،افزونبر رود و پارچم ،باه روز منای ام نیااز دارناد .ایان
روز ا ،اح ا ات را به درک ویژ ا از تاریخ پیوند میزنند و لحظاتی را ایااد میکنند که مند
«با م بهیاد میآورند» .روز ا منی ،معنا زندگی عمومی و شایو ا تفکار «در اد» در
مورد افراد و رویداد ا گذشته را ا تاندارد و میااش مایکنناد .ایان ناوع آگاا ی ،باروال
آگا ی ا بهد دآمد از کتاب ا ،آمیخته با اح ا ات و اعتقادات ا د .این روز ا ،روایتای
تکرارشوند اند ٣که برپایۀ آن ،ریک از شهروندان با یک تارباۀ مشاترک در زی اد واانراتی

جامعۀ وود مشارکد کرد و مند را به اجرا دوبارۀ تاریخ در چارچوب روایاد منای ترغیاب
میکند (آرینی.)4 :2۰19 ،4
 .2-4قوانین خاطره

«قوانین وانر  »5عیارتناد از :وضاع قاوانین دولتای بارا بزرگداشاد ،ممنوعیاد ،دریافاد و
پرداود غرامد ،تحقیج و تفحص ،و جرشانیار رواید ا بدیل دربارۀ روداد ا تاریخی.
این قوانین ،درصدد عرضۀ ن خۀ ر می و قانونی «حقیقد تاریخی»

اتند؛ چیاز کاه از آن

میتوان با عنوان «حاکمید وانراتی »6یاد کرد (ا انایدر .)39 :2۰۰4 ،٧دولد اا از نریاج
نوعی را دکیشی وانراتی ،در پی بهانحصار درآوردن روایدگر دربارۀ گذشته

تند .قانون

ممنوعید انکار ولوکا د در  1۶کشور اروپایی و ا رائیل ،ازجمناه قاوانین تااریخی بهشامار
میآید .قانون ،ابزار پرکاربرد ا د که باا غرباالگر انالعاات مرباوط باه گذشاته ،باهفعال
1. Prosthetic Conscie
2. Sodaro
3. Recurring Narratives
4. Ariely
5. Memory Law
6. Sovereignty Over Memory
7. Snyder
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درآوردن بروی رو یداد ا تاریخی ،و پنهان کردن ماوارد دییار ،تاأثیر چشامییر در امنیاد

وانراتی ١دارد؛ ازاینرو ،دولد ا با وضع قانون ،بهدنیال مقابنه با تهدید ا واانراتی

(مالک و.)1 :2۰1۵ ،٢

اتند

 .2-5مدارس

نخ تین و نوالنیترین نهاد ر میا کاه باه جامعهپاذیر واانراتی اقاداش میکناد ،مدر اه
ا د .تصاو یر و دا تان ا مشترک دربارۀ گذشته ،از نریج متون آموزشی و رگرمی ،در ذ ن

کودک ،اید ا و اح ا ات ماندگار را دربارۀ گذشته حاک میکنناد (ویناز.)111 :2۰۰۵ ،٣

مدارس دوران مدرنیته ،ماموعه ایی چندبعد در رابۀۀ کامل با ایدئولوژ ر می نظم م تقر
تند .کتاب ا در ی از ابزار ا مهام مادیرید گذشاتهاند کاه آن اا را «معادن ناال »

یا د وانر نامید اند (ونگ .)۸2 :2۰1۸ ،4مدر اه ،مهمتارین نهااد بارا

مین ااز

وانراتی 5یا وحدت وانراتی ا د .دولد ا پاس از تغییارات یا ای و انقالبای و براناداز

دولد م تقر ،به «برانداز گذشاتۀ »6نظام پیشاین از نریاج مادارس مایپردازناد و «گذشاتۀ

جدید » می ازند (وینیامز.)32۸ :2۰14 ،٧
 .2-6رسانهها

امروز ر انه ا در زمرۀ مهمترین میانای ا انتقال وانرات
و بهو یژ در روزنامهنیار

تند .در روزنامهنیار جدید

الیرد ،٨که مرز بین ویر و وانر در آن ا ب یار میهم شد ا اد،

ر انه ا در البهال گزارش ا بهاصۀالح بینر وود ،پیو ته «اویار گذشاته» را نیاز ارائاه

مید ند (نایار .)4 :2۰19 ،٩در این زیرماموعه ،فینم ا و ریال ا ،تأثیرگاذار واانراتی
1. Memonical Security
2. Mälksoo
3. Wills
4. Wang
5. Memorial Homogenization
6. Overthrow of the Past
7. Wiliams
8. Anniversary Journalism
9. Neiger
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ب یار بیشتر دارند .عمر توجه به یک گزارش ویر  ،بولتن ،یا میزگرد تنو یز یونی ،یک یا نهایتاا
چند روز ا د؛ اما یک فینم میتواند برا د ه ا پخ شود .باهو یژ اینکاه اماروز فینم اا
تاریخی ،ب یار موردتوجه ازندگان قرار گرفتهاند؛ بهگوناها کاه از د اۀ  199۰تاا  ،2۰2۰از
میان  3۰فینم برندۀ ا اکار 17 ،ماورد باه مقولاه ا تااریخی یاا دا اتان ا و شخصاید ا
گذشته مربوط ا د.
 .3فراخاطرۀ مداخله بیگانه و بیگانههراسی
فراوانرۀ مداونۀ بییاناه ،دربردارنادۀ دو مفهاوش فراواانر و بییاناه ا اد .در زباان فار ای،
«بییانه» مفهومی ب یار منفی و مرا ی و دو تی با آن ب یار نکو ید ا د .در ایان فر ناگ،
«بندۀ بییانیان بودن ،از مردن بدتر ا د» (بهار .)۵۵۰ :13۸7 ،فراوانر نیاز باهمعناا یاک
وانرۀ مرکز و معنابخ ا د که وانر ا دییر در چارچوب آن و در ارجااع باه آن معناا
مییابند .کشور «بییانه» ،تهدید مهمی بهشمار میآید که درصدد مداونه در امور کشور ا د.
نظریۀ بییانه را ی ،م ئنۀ تهدیدآمیز تنقی کردن بییانیان را عمومید میبخشد و آن را ذاتای،
پیشینی ،و مفرو

میانیارد و میتنیبر تأثیر تعینگرایانۀ تااریخ بار حاال ا اد؛ درحالیکاه،

برپایۀ نظریۀ یا د وانر  ،بییانه یک برچ ب و مفهوش وانراتی ا د و مایتاوان از نریاج
رو یه ا وانراتی ،بروی وارجی ا را به «بییانه» تیدیل کرد و از بروای نیاز «بییاناهزدایی»
کرد .چیز بهناش «موجیید وانراتی» وجود ندارد .مفهوش بییانه ،یک نشاانه یاا دال میاانتهی
ا د .وظیفۀ یا د وانر  ،پر کردن این دال و «تولید بییانه» ا اد؛ ازایانرو ،مصاداق ا
بییانه ،متغیر ا د؛ بهعنوان مثال ،عراق در گذشته یک دییر وانراتی و مصداق یاک بییاناۀ
مداونهگر بود ،اما پس از ال  2۰۰3از این کشور« ،بییانهزدایی» شاد .در آیناد نیاز ممکان
ا د با قدرتگیر گفتمان با تانگرایی در ایران ،دوبار عراق به بییانه تیادیل شاود؛ رچناد
باوجود تغییرپذیر وانر نیاید تصور کرد که واانر باهراحتی و به ارعد قابالتغییر ا اد.
چنانکه در این مقاله توضیم داد ووا د شد ،رواید وانراتی ر می و غیرر می از انینایس،
در نول بی از  1۵۰ال ،ثابد ماند ا د .از و دییر ،مانادگار واانراتی از رو ایه در
ۀم جامعه باع شاد ا اد کاه تالش اا
وانراتی جدید از رو یه ،با چال

مهجانیاۀ دولاد بارا مقیول ااز روایاد

ایی روبهرو شود.

فرایند ااود بییاناه ،پیاماد تعامال باین گرو اا واانراتی گونااگون ا اد .ماردش،
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دریافدکنندگان منفعل وانرات دولتای نی اتند و م او یی و مخالفاد آناان باا رواید اا
وانراتی دولد ا ،نق

مهمی در یا د داونی و وارجی دارد؛ بهعنوان مثال ،پهناو دوش،

در پی اعمال یا د فراموشی در مورد آمریکا بود ،اما در حوزۀ اجتماعی ،یا اد یاادآور ،
بهو یژ با تأ کید بر وانرۀ کودتا  2۸مرداد ،با رو یکرد دولتی در تعار

بود؛ ازاینرو ،اتحاد و

تو عۀ روابط با آمریکا بهشدت موردانتقاد حاوزۀ اجتمااعی قارار گرفاد .پاس از انقاالب نیاز
دیالکتیک بازنمایی ا وانراتی از محور ا کشمک

ا

یا ی بود ا اد؛ بارا نموناه

میتوان به شیو ا بازنمایی وانرۀ کورش ،مکاان واانرۀ پا اارگاد ،و روز منای غیرر امی
فتم آبان اشار کرد.
مقالۀ حاضر بر وانرات مربوط به اقواش و کشور ا «بییانه» و بهو یژ  ،واانرۀ رو ایه و
انینیس تمرکز دارد .بییانهنمایی و بییانهانیار کشور ا وارجی ،را کار قدرتمند کارگزاران
وانراتی ر می و غیرر می برا مشروعید زدایی یاا جناوگیر از برقارار و تو اعۀ رواباط
ا د.
 .4رویکرد خاطراتی دولت در مورد انگلیس
تونئهآمیز دیدن رفتار ا انینیس و قائل شدن نق میالغاهآمیز بارا ایان کشاور در تحاوالت
ایران ،پیشینۀ دیرینها دارد .سید ضی ء ،از عامالن کودتاا ا افند  ،1299میگویاد« :تااریخ
یصد الۀ اویر نشان داد که ان اان در دو اتی باا انینایس ضارر میکناد ،اماا دشامنی باا
انینیس ،موجب محو آدمی میشود» (بهنقل از :میالنی .)17 :1392 ،محمد مصدق و حازب
تود  ،شا را د دنشاندۀ انینیس میدان اتند و شاا نیاز آندو را عامال انینایس میدان اد.
فردوست ادعا میکرد که مصدق ،آگا انه به بریتانیا و آمریکا کمک مایکارد تاا عنیاه واودش
کودتا بهرا اندازند .چند ال پس از قیاش کامال بومی  1۵ورداد  ،1342پر

علم از شا ایان

ا د که « نوز نمیدانم وارجی ا ،کداشیاک تحریاک مایکردناد .روس اا ،انینیس اا ،یاا
آمریکایی ا؟» که الیته شا معتقد بود ،کار انینیس بود ا د (آبرا امیان و مکااران:1392 ،
 .)2۰1پس از انقالب ،جعفر بهبه نی ن به شا پیشنهاد داد« :بنند شاوید باه انین اتان بارویم.
برا عذرووا ی از تو ینی که دو ه ال پی

در مااجرا نفاد باه ماردش انین اتان کردیاد.

آنوقد کار اا رو باهرا میشاود ،باه تهاران برمیگاردیم» (بهناود .)۶۰ :13۸۵ ،ایان روایاد
وانراتی ،پس از انقالب ا المی تعدیل شد؛ اما بهدلیل تداوش ظنم ا انینایس ،منفینیار
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ناشی از وانرات تنخ از این کشور تداوش یافد .در ادامه به ش رویۀ وانراتی مهم دولاد در
مورد انین تان اشار شد ا د.
مدارس :در کتاب ا در ی مادارس پاس از انقاالب ا االمی ،انینایس ،مهمتارین و
ویرانیرترین کشور در تاریخ معاصر ایران بود ا د؛ باهعنوان مثاال ،در کتااب در ای تااریخ
معاصر ایران پایۀ یازد م ناش انینیس /انین تان  ،3۵4آمریکا  27۵و رو یه /شورو  142باار
آورد شد و ویاثد ا انینیس در نول تاریخ ،از عهدناماۀ «مفصال» تاا بیادار ا االمی،
تشریم شد ا د .نمونه ایی م که ممکن ا د ذ نید دییر را به دان آماوز منتقال کناد،
تعدیل میشود؛ بهعنوان نمونه ،در کتاب در ای «مۀالعاات اجتمااعی» ،پناا باردن ماردش باه
فارت انینیس در عهد مشرونه ،موردنقاد قارار میگیارد؛ زیارا ،ماردش از « یا اد پیچیادۀ
ا تعمار انینیس و وءا تفادۀ این کشور از تحصن آن ا» غافال بودناد .مچناین ،از اال
 1399در درس شاتم کتاااب فار ای پاانام دب ااتان باا عناوان «دفااع از مایهن» ،زندگیناماۀ
رئیسعلی دلناری ،بهعنوان نماد میارز با بییانیان اضافه شد ا د .در بخشای از ایان درس،
پس از بازپسگیر محنها آورد میشود« :رئیسعنی ،پرچم انینایس را باهزیار کشاید و باه
اف ر انینی ی گفد :به فرماند ات بیو ،پرچم انینیس در این کشور جایی ندارد».
روزهای ملی :پس از اعترا

ا

ال  13۸۸و نق مخرب ر انه ا انینیس در آن،

روز  12شهریور ( مزمان با روز شهادت رئیسعنی دلوار ) در تقو یم ایران« ،روز منی میاارز
با ا تعمار انینیس» ناشگذار شد ا د .خنرانی مقامات تأثیرگذار ،ر انه ا ویر  ،فینم
و ریال ا ،مانور ا نظامی ،و ...یب افزای

تأثیرگذار عانفی و شاناوتی ایان روز منای

میشود .روز منی دییر که در تقویم ر می کشور وجود دارد ،روز وش ا فند ا د که بهنااش
روز «کودتا انینی ی رضاوان» ثید شد ا اد .در ایان روز باه د دنشااندگی رضاشاا و
پهنو ا و نق انینیس و زیان ا آن برا ایران اشار میشود.
رسانه :دولاد باا ا اتفاد از ابزار اا مختناف ر اانها  ،باهعنوان مهمتارین و اینۀ انتقاال
وانرات ،اقداش به جامعهپذیر وانراتی مردش در مورد انینیس کرد ا د .دراینرا اتا ،ر اانه ا
دولتی ،فر نگ و مفا یم یا ی را در بافد تاریخ به مخانب ارائه مید ند و ازایننریاج ،در قالاب
بینشی تااریخی ،شاناوتی یا ی اوانراتی عرضاه میکنناد کاه از دانا صارفا یا ای ،ب ایار
تأثیرگذارتر و قانعکنند تر ا د؛ بهعنوان مثال ،در گزارشی دربارۀ نق منفی بیبی ای در انتخاباات
 1394در تنو یزیون گفته میشود« :بنیا خنپراکنی دولد انینیس که در کودتا  2۸مرداد ،ا ام
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رمز را اینگونه اعالش کرد :االن دقیج نیمهشب ا د ،حاال در روز روشن ،فریاد میزند به چه ک اانی
رأ ند یاد» .مچنااین ،ااریال ا ،فینم ااا ،و م ااتند ا «کیاف انینی اای»« ،بااانو

ااردار»،

«وانرات مرد ناتماش»« ،یتیموانۀ ایران»« ،واک و آت »« ،ردپا روبا »« ،عمنیات چشم روباا »،
«کار ،کار انینی ی ا ا د» ،و ،...میی بازنمایی ا منفی رفتار ا تاریخی انینایس از نریاج
تند .دو ریال «عمارت فرنیی» و «معما شا » نیز دراینزمینه ا مید فراوانای دارناد کاه

ر انه

در آن ااا نشااان داد میشااود ،ادار کننااد ا اصاانی و پشااد پااردۀ ایااران در زمااان رضاشااا و

محمدرضاشا  ،بهترتیب ،اردشیر ریپنرتر و ش پنر ریپنرتر بود اند(.)1

ریال «گاندو »2نیز نمونۀ مهمی دراینزمینه ا د که تصو یر منفی وانراتی از انینایس
در آن ااکه جزء ریال ا را یرد معرفی میشوداا در قالب جا و ی بهناش منسیپونر ارائاه
میشود .او بر ب ایار از افاراد کنیاد ایاران ،ایۀرۀ کامال دارد و حتای باه اعضاا ارشاد
مذاکر کنندۀ ایران د تور مید د که در نۀج وود چه بیو یند ،چیوناه را بروناد ،و کیفشاان را
با کداش د د بییرند« .وانراتی» بودن تصو یر ارائاهشاد  ،ا ااس بازنماایی انینایس در ایان
ریال ا د؛ برا نمونه ،در کان ی مأمور امنیتی ایرانی با اشار به نق انینایس در قحۀای
اوتیی و تعداد کشتهشدگان ایران میگوید« :نصفشان نابود شدند .با یک ج دوجو

اد

در اینترند میشود فهمید انینیس در نول تاریخ چاه بالیای ار ایاران آورد  .اآلن ام دارناد
تالش میکنند که این لکۀ ننگ را از ذ ن و مغز مردش پاک کنند» .مانادگار واانراتی ایاران و
عدش تحول روایی بهموازات تغییارات نظااش بینالمنال در ناول  1۵۰اال اویار ،باهووبی در
َ َ
گفدوگو زیر آشکار ا د .در این گفدوگو انینیس بهنوعی قادر قادرت ١معرفای میشاود؛
بنابراین ،تأثیرگذار آن حتی از آمریکا که ابرقدرت ٢انیاشته میشود نیز فراتر ا د:

راجر ( فیر انینیس)« :با وودش فکر میکردش بعد از این مه ال حضور در واورمیانه و
ایران ،تأثیرگذار ما اندازۀ آمریکا نی د».
«ش رلنت والر (مأمور رویس انالعات مخفی)« :دقیقا برعکس .یاک نیاا باه تااریخ
بینداز .ریشۀ شیکه و منابع ما در واورمیانه ،وینی عمیجتر از این حر

ا د .مین آمریکاا.

تصمیمگیرندۀ اصنی کی د؟ البی ا صهیونی تی .البی ا صهیونی تی را کی تشکیل داد ؟
بریتانیا».
1. Hyperpower
2. Superpower
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بناهای یادبود :موز ا از مهمترین مکان ا وانراتی

اتند کاه باا عینای ااز واانر و

عرضۀ تاربها زند در درونی از و بیوگرافیک کردن واانر بارا مخاناب ،نقا مهمای ایفاا
میکنند .ماوزۀ رئیسعنای دلاوار  ،کاه واناۀ م اکونی او باود ا اد ،یکای از موز اا فعاال و
پرمخانب ا د که روزانه حدود ه ازار نفار از آن بازدیاد مایکنناد .در ایان ماوز  ،ما امه ا
رئیسعنی ،جنگافزار ا ،وصیدنامه ا میارزان ،و تمیر ا زمان اشاغال بوشاهر باا مهار «بوشاهر
تحد اشغال بریتانیا» ،و ...نمای داد میشاود .ناوز آثاار شانیک االح ا انینی ای بار رو
دیوار ا وانه وجود دارد .یکی دییر از مکان ا وانراتی ،محل شهادت رئیسعنی ا اد کاه باه
«مشهد رئیسعنی دلوار » شهرت دارد و بهعنوان یک اثر تاریخی ،ثید منی شد ا د.
قوانین خاطره :در «قانون پیییر حقوقیا یا ی نق و دوالاد آمریکاا و انینایس در
کودتا  2۸مرداد  1332عنیه دولد منی ایران» ،دولد ،موظف به دریافد غرامد کودتا شاد
ا د .مچنین ،در نرح «پییرد حقوقی عنیه دولد انین تان برا جیاران و اارات وارد باه
اتیاع ایرانی» آمد ا د« :بهدلیل اینکه جناید ا انینیس در حج مردش ایاران تماامی نادارد،
دولد موظف ا د موضوع « ولوکا اد واقعای تااریخ» و کشاتار  9مینیاون نفار باا قحۀای
مصنوعی نراحیشد تو ط انینیس را پیییر کند» .نرح وانراتی دییر که در ال 139۸
در مانس اعالش وصول شد ا د« ،نرح الزاش دولاد باه باازپسگیر درآماد ا آمریکاا و
انینیس از نفد ایران ،بعد از کودتا  2۸مرداد» ا د .در این نرح آمد ا د که باا توجاه باه
هم ا 4۰درصد آمریکا و انینیس از نفد ایران پس از کودتا  2۸مرداد ،دولاد وظیفاه
دارد با رجوع به دادگا ا بینالمننی ،این درآمد ا ظالمانه را بازپس بییرد.
فضای عمومی :در حوزۀ یا د ،ناشگذار فضا ا عمومی ،یب پیوناد واانرۀ مداوناۀ
انینیس با رروزینیی و تاربۀ زی تۀ مردش میشود .ب یار از ویابان ا ،میادان ا ،بو اتان ا ،و...
بهناش رئیسعنی دلوار ناشگذار شد اند .ناش ا دییر که بهشکنی به ا اتعمار انینایس مرباوط
میشوند ،در نقاط مختنف کشور وجود دارند که بهعنوان نموناه میتاوان باه ویاباان بو بی سو ندرز،
گ ندی ،سید عبدالحسین الری ،و میرزای شیرازی اشار کرد .ما مه ا ،دیوارنیار ا ،ناش ویابان اا
و میدان ا ،و ...وانر را روزمر میکنند .پیکرۀ شهر ا ،مچون یک گاالر شایانهروز  ،باهووبی
میتوانند عوانف منفی و نفرتانییز را ن ید به انینیس برانییزند.
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تصویر شماره ( .)1نمونۀ بازنمایی خاطراتی انگلیس در فضای شهری (میدان فردوسی تهران)

منیع :ت نیم1394 ،

پیامااد رویااه ا وااانراتی یادشااد  ،مشااروع شاادن تااداوش جهاادگیر
ضدا تکیار و ضدانینی ی ا د .د

یا ااد وااارجی

یا د واارجی ایاران ،پیشایرد مقاوماد در برابار

غرب و انینیس ا د .الزمۀ مشروعید جهادگیر ضدانینی ای ،وجاود و تاداوش تصاویر و
ادراک منفی در جامعه ا د .وانرات منفای و « وءپیشاینه» انینایس و قارار دادن رفتار اا
امروز این کشور در چارچوب ادراکی تاریخی ،مهمترین بنیان حف تصاویر منفای از انینایس
ا د .این تصویر منفی با القاا تغییرناپاذیر آن در قالاب بینشای برآماد از انیاو واانرات
منفی ،که پیو ته یادآور میشود ،موجب حف کیناه و تااز مانادن ،درماان نشادن ،و دردآور
بودن زوم ا روانی ایرانیان در مورد انینیس میشود .وجود چنین زوم ا روانیا  ،تولیاد
و فوران عوانف منفی در مورد انینیس را در پی دارد که یا د وارجی م و با آن را مشروع
میکند .رگونه تالش برا تغییر بنیادین در یا د وارجی فعنای نیاز موجاب فعاال شادن و
پی کشیدن تروما اا و واانرات نااگوار پرشامار از  2۰۰اال پای تااکنون میشاود کاه
حالوفصاال آن ،نیازمنااد یا ااد وااانراتی گ اترد ا

مچااون اتخاااذ یا ااد پشاایمانی،

دیپنما ی عذرووا ی ،دیپنما ی غرامد و مانند آن از و انینیس ا د.
 .5رویکرد خاطراتی دولت در مورد روسیه
فراموشی یکی از نیاز اا بشار و را کاار بارا قۀاع زنایارۀ کیناه ا و دشامنی ا ا اد و
جمهور ا المی ایران ،مانند مۀ کشور ا ،در پار ا از موارد از رویکرد فراموشی بهر بارد
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ا د .دراینرا تا ،دولد با اتخاذ یا اد فراموشای ،م اکوت ااز  ،روایادگار بادیل و
منقۀع از تالش کرد ا د گذشتۀ روابط با رو یه را برپایۀ ا دا امروزین وود تغییر د د.
م کوت از گذشته ،١روشی ا د که در را تا تن زدایی بهکار میرود .این روش به «اثار
درمانی فراموشی» باور دارد؛ زیرا ،گذر زمان ،زوم ا روانی را شفا مید د و درصادد ا اد
تا تروما ا و اعمال وشوندآمیز دییران را بهد د فراموشی جمعی ب پارد تا امکان مصاالحه را
فرا م کند .یا د فراموشی ،رویکرد منفعالنه با اشار نکردن به گذشاته نی اد ،بنکاه ایان
رویکرد ،میتواند از نریج «فراموشی برنامهریز شد » و حتای « ارکوب گذشاته» (از نریاج
نابود ا ناد ،ان ور بازگویی گذشته ،جرشانیار وانرات و )...انااش شود .رچناد باهنظر
فرو ید ،این رویکرد ،رانااش موجب «بازگشد رکوبشدگان» میشود و وانرات یادشد باا
رویکرد انتقاشجویانه به اکنون بازمیگردناد (ر او .)۵ :2۰17 ،٢در رواید اا جدیاد ،باا

منقۀع از تاریخی ،پیو تیی معنایی حال و گذشته قۀع و رواید جدید از ما ید رو ایه
ارائه میشود .براینمیناا ،رو ایۀ کناونی باروال گذشاته ،ای نقشاه و نیتای بارا

انۀه و

ا تکیارورز در ایران ندارد .مقاش معظم ر یر  ،بهعنوان پرمخانابترین و پرنفاوذترین مقااش
ایرانی در حوزۀ گفتمان از و روایدگر واانراتی ،در را اتا

یا اد ایی کاه مقاماات

اجرایی برا گ ترش روابط با رو یه اتخاذ کرد اند ،تالش داشتهاند باا تکنیک اا واانراتی
این م یر را موار کنند .یکی از تکنیک ا موردا اتفادۀ ایشاان ،م اکوت ااز ا اد کاه
میتوان به دو قرارداد مهم تاریخی ترکمانچا و قرارداد تنیاکو (رژ  /تالیوت) اشار کرد .ایشان
در فاصنۀ ال ا  13۶۸تا  ،14۰۰فدبار قرارداد ترکمانچا با رو یه را یادآور کرد اناد؛
درحالیکه  ۵2بار به قرارداد تنیاکو باا انینایس پرداوتهاناد .مچناین ،روش عرضاۀ تف ایر و
رواید نو ین تاریخی ،موردا تفادۀ ایشان بود ا د؛ بهعنوان نمونه ،در دیدار با پاوتین در اال
 13۸۶اشار کرد اند« :تصو یر مند رو یه در ذ ن ما ،تصاو یر روشان و واوبی ا اد و ایان
بهعند مقاومد ا و تدابیر ا د که مند رو یه در مقانع مختنف از وود نشان داد ا اد»
(فار یوامنها .)13۸۶/7/24 ،
مقاش ا دییر کشور نیز از تکنیک ا وانراتی یادشد ا تفاد کرد اند .والیتی ،مشاور
ر یر در امور بینالمنل ،وانرۀ مردش ایران از رو یه را بایا میاد و بایرباط باا زماان کناونی
1. Silencing the Past
2. Rusu
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میداند و بر این نظر ا د که رو یۀ کنونی ،رو یۀ تزار یا شورو کمونی تی نی د؛ رابۀه با
رو یه ،رابۀۀ دو و یه و برابر ا د ،اما غربگرایاان باا عاواشفرییای و تکیاه بار ذ نید اا
تاریخگذشته ،میتنیبر برداشد انۀهجو یاناه از کمونی اد ا جهاان باا محوریاد م اکو،
برقارار ارتیاااط را یاارد بااا رو ایه را موردتهاااجم ق ارار داد انااد (تابناااک.)14۰۰/۰2/1۶ ،
امیرعبداللهی ن ،وزیر امور وارجه ،نیز بر این نظر ا د کاه رو ایۀ پاوتین باا دوران شاورو و
پی از آن ب یار فرق دارد و رو یکرد وود را عو

کرد ا د (ای انا .)14۰۰/۰7 /13 ،کو ظم

جاللی ،فیر ایران در رو یه ،دربارۀ فر رئیسجمهور ایران به رو یه در د  14۰۰بیان کارد:
«بروی با شییه از رو یۀ امروز با برداشد ا منفی و ر وبشد از رفتاار رو ایۀ تازار و
نۀهگر شورو  ،تحکیم روابط امروز ایران با رو یۀ ناو ین را تخریاب مایکنناد ...مشاکل
ایناا د که شناود ایرانی ا از رو یه باه دوران تازار و شاورو برمیگاردد و رچاه فحا
مید ند ،به دوران تزار ا د» (ویژ نامه فر رئیسجمهور ایران باه رو ایه .)4 :14۰۰ ،زهوره
الهی ن ،نمایندۀ مانس ،نیز دراینبار میگوید« :مخالفان دنیال آن

تند که تاریخ روابط ایران

در دوران قاجار با رو یه را برج ته کنند؛ اما رو یۀ امروز با رو یۀ دورۀ قاجار ،تفاوت ا ا ای
دارد .نشانۀ این تفاوت آن ا د که پوتین ،اولین رئیسجمهور بود که انتخاب رئیسی را تیریک
گفد و نش تی نیز باا رئیسجمهاور ،بادون اقف زماانی تعیاین کارد ا اد» (ویارآنالین،
.)14۰۰/1۰/3۰
بازنمایی رو یه در رویه ا وانراتیا

مچون قوانین وانراتی ،روز ا منی ،فضا عماومی ،و

بنا ا یادبود ،بهنور کامل م کوت از شاد ا اد .در تقاویم کشاور اااکاه باا  3۵1منا اید،
پرمنا یدترین تقو یم جهان ا داا  11روز منی در را اتا

یا اد یاادآور واانرات آمریکاا و

انینیس گنااند شد ا د؛ بااینحال ،الیرد ایی مچون امضا ترکمانچا  ،بمیاران حرش امااش
رضااا(ع) ،حمنااه بااه تیریااز و اعااداش ثقهاالسووالم ،بااهتااوب ب ااتن مانااس ،و اشااغال آذربایاااان،
م کوت از شد ا د .در حوزۀ عمومی و شهر  ،ای ناشگاذار  ،دیوارنیاار  ،بنار ،و بینیاورد
ضدرو یا یافد نشد .دو نمونه از رویه ا واانراتی کاه در آن اا فراموشای برناماهریز شاد و
رواید بدیل بهووبی قابلتحنیل ا د ،مدر ه ا و ر انه ا

تند.

مدارس :در کتاب ا در ی از روش م کوت از و روایدگر بدیل در مورد تااریخ
رو یه ا تفاد شد ا د .از اال  1399در کتااب در ای تااریخ ( ،)3و یاژۀ عناوش ان اانی،
تغییرات مهمی متنا ب با یا د روز ایااد شد .در درس پنام ،عیارت ا « فیر متاااوز
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رو یه»« ،حکومد م تید روس» ،باز بودن «د د روس ا بارا دوالاد بایحدوحصار در
امور ایران»« ،جناید ا

ولناک» رو یه «،ربازان متاااوز روس»« ،دوالد اا و جنایاات

روس» ،ماجرا اولتیماتوش  4۸ااعتۀ روس اا ،شاهادت ثقهاال االش و آزادیخوا اان تیریاز ،و
شهادت زائران در قضیۀ بهتوب ب تن حرش اماش رضا(ع) تو ط رو ایه ،حاذ شاد ا اد .در
چاب پی از  ،1399عامل وانرۀ مهم بهتوب ب تن مانس ،نیرو قزاق و رو یه بود ،اماا در
چاب جدید ،فاعل این عمل ،محمدعنیشا ا د و رو یه تنهاا از آن حمایاد مایکناد و بار
نق انینیس م تأکید میشود (کتاب در ی تاریخ ( )3ایاران و جهاان معاصار ،ویاژ عناوش
ان انی .)41-43 :1399 ،مچنین ،در دو اال تحصاینی  1397و  139۸در کتااب فار ای
( )2پایۀ یازد م ،ب یار از بازنمایی ا تنخ اقدامات رو یه حذ شد بود که عیارت بودند
از« :د ددراز ا

م ایۀ شمالی ایران ،یعنی رو یه»« ،رو یه چشم نماع بار آذربایااان

دووته بود»« ،دیر نیذشد که پرچم روس ا در واک آغشاته باه واون بیگنا اان باها تازاز
درآمد» و «نیا فزونووا انه و د شدبار روس ا به فراتر از این ا دووته شد بود».
رسانهها :تاکنون تنها یک فینم ،یعنی فینم «ا ترداد» ،بهنور اوتصاصی به روابط ایاران و
رو یه/شورو پرداوته ا د .این فینم از فینم ا انیشدشامار باود کاه در کااخ کارمنین
اجازۀ فینمبردار گرفد .دا تان فینم به ال  1334و بازگرداندن یازد ونایم تان ناال ایاران
مربوط میشود .در فینم نشان داد میشود که شاورو در پای پاس دادن نال اا ایاران باود
ا د ،اما اشرف پهلنی با فر به م کو ،این کشور را از پس دادن اماوال ایاران باازمیدارد .در
ف اینم ،نشااانی از قالب ااا ضدا ااتعمار و شخص اید ا متااااوز و ب ایرحاام ،ماننااد
شخصید ا ا تعمارگر غربی ،وجود نادارد .اینگوناه روایادگار بادیل در بازنمایی اا
ر انها دییر نیز یافد میشود .یکی از موضوع ا وحادتبخ واانراتی ،انتشاار عکاس
فیر رو یه و انینیس در مرداد  14۰۰بود که به لحاظ واکن واانراتی ،دولاد و ماردش را در
کنار یکدییر قرار داد؛ اما حتی دراینزمیناه ام تاالش بارا روایاد جااییزین منتفای نشاد؛
بهعنوان مثال ،باوجود اینکه فیر رو یه این عکس را منتشر کرد بود ،صداو ایما در گزارشای
ویر دربارۀ این روداد از زبان مردش میگویاد« :الیتاه کااربران ،ح ااب افیر انینایس را از
رو یه جدا کردند .فیر جدید انینیس باید تنییه شاود ...م اکو ام مراقیاد کناد کاه افیر
انینیس برا

فیر رو یه دانه نپاشد و داش پهن نکند».

دولد جمهور ا المی ایران ،در پی تو عۀ مهجانیۀ روابط با رو یه ا د؛ درحالیکاه
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تصویر وانراتی ب یار منفی و مورداجماعی در میان بیشتر مردش جامعۀ ایرانی در مورد رو ایه،
یادآور میشود .روداد ا مربوط به روابط با رو یه ،حتی در قیاس با انینیس نیز برج تهتر
ا د؛ زیرا ،تصویر تاریخی منفی در مورد انینیس ،تصویر کنی ا د ،اما وانرات مرتیط با
رو یه ،رویدادمحور ا د؛ بهگونها که ب یار از رویداد ا مرتیط باا رو ایه باه مهمتارین
نماد ا

یا ی ایران تیدیل شد اند که مثال و نماد ذلد ،حقاارت ،و دوالد اا بییانیاان

ا د .نکتۀ وانراتی برج ته این ا د که بهدلیل تداوش موجودیاد رو ایه ،باهعناوان یکای از
قدرت ا بزرگ جهان ،و وجود ارتیانات ایران و رو یه ،وانرات زند از این کشاور ،ارتیااط
وثیقی با امروز دارند؛ بهگونها که تییینکنندۀ ما یاد رو ایۀ فعنای و ناوع رابۀاۀ آن باا ایاران

پنداشته میشوند()2؛ بنابراین ،دولد از نریج رویه ا و رواید اا واانراتی یادشاد  ،در پای
تۀییج گذشته با حال و کا تن از مخالفد ا اجتماعی عنیه گ ترش روابط با رو یه ا د.
 .6گرایش خاطراتی اجتماعی در مورد انگلیس
یا د وانراتی ر امی دولاد در ماورد انینایس در حاوزۀ اجتمااعی از مشاروعید کامال
برووردار ا د .حتی در حوزۀ اجتماعی ،گرای

ا وصمانهتر در قیاس با دولد مشاا د

میشااود .رو ی اه ا وااانراتی ،کااه زبااان و ضااربالمثل ا از مهمتاارین ارکااان آن

ااتند،

انتقالد ندۀ روزمرۀ اح ا ات دو تی و دشمنی بهشمار میآیند .در حوزۀ زبانی ،بهعنوان وانۀ
تفکر و محل بر اود زندگی اجتماعی ،ضاربالمثل ان اان فرییکاار« ،چرچیال» ا اد ،یاا
کاربرد اصۀالح «روبا پیر» در مورد انینیس ب یار رایا ا اد .اصاۀالحات دییار کاه در
زبان عامه وجود دارد ،ازجمنه «انینی ی ا با پنیه رمیبرند»« ،کار ،کار انینی ی ا ا اد» و
ماننااد آن ،نشااان می د ااد کااه ابعاااد شااناوتی و ناااار زبااان فار اای بهشاادت ااویه ا
انینیس تیزانه پیدا کرد ا د.
با رجوع به بازنمایی ا وانراتی در فضا مااز مشخص میشود که تعداد زیاد از
مردش ،عامل مشکالت ا ا ی کشور را انینیس میدانند و حتای بروای از جریاناات مخاالف
نظم م تقر ،نظم م تقر ،بدون ا ناد و شوا د ،انینیس را عامال براناداز پهناو دوش ،وقاوع
انقالب ا المی ،و قدرتگیر روحانیون می دانند .در و دییر نیز مخالفان نظام فعنای ،باا
انینیس ارتیاط مییابند .حتی میتوان در فر نگ یا ی ایران از مفهوش «بیبی ی را ی» ناش
باارد .برواای از مخالفااان دولااد کنااونی ایاران ،نااهتنها بیبی اای را در برانااداوتن رضاشااا و
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محمدرضاشا مقصر میدانند ،بنکه در حال حاضر نیز بدون دلیل ،این ر انه را عامال دفااع و
حف جمهور ا المی ایران بهشمار میآورند .در نر مقابل نیز بیبی ی« ،ر انۀ منکه» یا
«بنیا دروغپراکنی» نامید میشود که در پی ایااد آشوب در کشور ا د .الیتاه ایان مقالاه در
پی تأیید یا رد ادعا ا یادشد نی د؛ چنانکه بروی از ادعا ا را میتوان با شوا د تأییاد کارد.
نکتۀ این بخ  ،م ئنۀ گ ترۀ بدبینی و بیاعتماد نیف ا گوناگون و حتی متضاد یا ی به
نق

و کارکرد بیبی ی برمینا یک تصویر وانراتی منفای ا اد .قادرت و ا میاد دانا

وااانراتی چنااان م ااتحکم ا ااد کااه در م ااائل تاااریخی میتوانااد جاااییزین پژو

ااا

عنمی شود؛ بهعنوان مثال ،ادعا تأثیر تعیینکنندۀ بیبی ی در قوط محمدرضاشا یا جمناۀ
معرو «اکنون دقیقا نیمهشب ا د» از رادیو بیبی ی در جریان کودتا  2۸مرداد ،با وجاود
اینکاه باا شاوا د و ا اتدالل ا معتیار حمایاد نمیشاوند ،بهگوناها گ اترد موردقیااول
بخ

ایی از جامعه قرار گرفته و بازگویی و بازتولید میشوند .باوجود ظهور ر انه ا فراوان،

نوز بیبی ی بارا ایرانیاان معناا و ا میاد ویاژ ا دارد .ایان رویکارد ،ناشای از بازنماایی
وانراتی بیبی ی در نول د ه ا متماد بهعنوان ر اانها باا قادرت ب ایار زیااد ا اد.
جدول شمار ( ،)1بیانیر این نیا ا د و نشان مید د که در نقاط دییر جهان ،بیبی ی یک
ر انه در کنار ر انه ا دییر ا د ،اما بهنظر ایرانیان ،تنها یک ر انۀ دولتی در را تا مناافع
انینیس نی د ،بنکه یکی از «بازییران» مهم یا د ایران در  1۰۰ال اویر ا د؛ بناابراین،
مان تأثیرگذار مداونهگرایانه و مخربی را که در بر ه ایی مچون شهریور  ،132۰کودتاا
 2۸مرداد ،و تحوالت دییر پی و پس از انقالب داشته ا د ،امروز نیز دارد.
جدول شماره ( .)1مقایسۀ درصد و تعداد دنبالکنندههای حسابهای رسمی بیبیسی در اینستاگرام به زبان فارسی
و زبانهای دیگر در سپتامبر 2021

زبا)
انگلیسی
چینی
عربی
اسپانیایی
ترکی استانبولی

جمعیت سخنگویا) (نفر)
 1/350میلیارد
 1میلیارد
 436میلیو)
 420میلیو)
 80میلیو)

تعداد دنبالکنندگا) (نفر)
 19/2میلیو)
 129ه،ار
 2میلیو)
 1میلیو)
 712ه،ار

درصد دنبالکنندگا)
1 /4
0/012
0/45
0/23
0/89

فارسی

 110میلیون

 14میلیون

12/72

منیع :یافته ا نوی ند

برونداد این یا د وانراتی در ۀم اجتماعی ،تحکیم و تشدید رویکرد وصمانه در ماورد
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انینیس ا د .چنین میانی اجتماعی وانراتی قدرتمند  ،عامل مهمای بارا ثیاات یا اد
وارجی و جنوگیر از تغییر ا احتمالی در روابط ایران و انینیس بود ا د .رچند رویکرد
ر می نیز میتنیبر گ ترش روابط با انینیس نیود ا د ،اما حتی در بر ه ایی که دولد اایی
در ایران عی در بهیود ن یی روابط با اروپا و تاحد
اجتماعی روبهرو شد اند .اعترا
اعترا

م انینیس داشاتهاند ،باا واکان منفای

به بازگشایی فارت انینیس در تااریخ  2شاهریور ،1394

به برگزار مرا م تولد منکه در تاریخ  23وارداد  ،139۸اعتارا

باه حضاور افیر

انینیس در تامع ا مربوط به قوط واپیما اوکراینی در  22د  ،139۸اعترا
فیر انینیس به یزد در  1۰مهر  ،1399و د ا اعتارا

به افر

دییار ازایند اد نشاان مید اد کاه

مؤلفااۀ وااانر  ،مهمتاارین متغیاار شااناوتی منفاای مااردش از انیناایس و از برج ااتهترین اب ازار
مخالفدجویی با بهیود روابط کنونی با این کشور ا د.
تصویر شماره (.)2اعتراض به جشن تولد ملکۀ انگلیس در تهران

تصویر شماره ( .)3اعتراض به بازگشایی سفارت انگلیس در تهران

 .7گرایش خاطراتی اجتماعی در مورد روسیه
وانرۀ رو یه ،از زند ترین وانرات تاریخی ایرانیان در مورد یک کشور وارجی ا د .بی از
صاد اال ا اد کااه کنشایران تأثیرگاذار واانراتی از نریااج یا اد یاادآور  ،باه انتشاار
بازنمایی ا منفی وانراتی در مورد رو یه میپردازند .در این رویکارد واانراتی ،زنایار ا
تاریخی ایااد میشود که ترکمانچا را با عدش تحویل اس ،3۰۰بدعهد در تحویال نیروگاا
بوشهر ،و بدقولی در اود و تحویل واک ن کروناا پیوناد میزناد .منفینیار واانراتی در
مورد رو یه را میتوان د دکم تا دورۀ ق ئممق م فراه نی به عقب برد .ایرانیان 1۵۰ ،ال پای
از ت خیر فارت آمریکا ،فارت رو یه را اشغال کارد و گریب یودوف ،افیر ایان کشاور ،را
بهقتل ر اند بودند .گرییایدو  ،شخصی متکیر بود ،به ر وش ایرانیان تو ین میکارد ،در برابار
شا کف

ا وود را درنمیآورد ،و برا مردش نماد ترکمانچا تنقی میشاد (شامیم:13۸7 ،

 .)97یکی از اشعار مهم ملکالشعرای به ر ،ترکیببند ا د با عناوان «تاوب روس» کاه در
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مورد حمنۀ رو یه به حرش اماش رضا(ع) رود شد ا د .چند بید از بند پایانی این ترکیببند
عیارت ا د:
اسالم را شهید جفا کرد توپ روس
آوخ که در دیار خراسا) به عهد ما
گرد ضریح سبط نبی را چو قتلگاه

نتوا) شمردنش که چها کرد توپ روس
تجدید عهد کر و بال کرد توپ روس
پر از جنازه شهدا کرد توپ روس

وانرۀ غیرر می روس اتیزانه ،چناان در فر ناگ ایاران ر اوب کارد ا اد کاه ب ایار از
یا اتمدارانی کاه ووا ااتار بازتف ایر وااانراتی در ماورد ایاان کشاور

ااتند نیاز بهگونااها

ناوودآگا آن را بازتولید میکنند؛ بهعنوان مثاال ،یا اتمداران مخاالف را یارد غربگرایای و
نرفدار گ ترش روابط با شرق ،برا مشاروعیدزدایای از قرارداد اا نامۀنوبشاان مچاون
برجاش ،ا ا تیا  ،2۰3۰ ،و ،...به قیااس باا ترکمانچاا متو ال میشاوند و ناووا اته باه
بازتولید بدبینی تاریخی در مورد رو یه میادرت میورزند؛ بهعنوان مثال ،عنیاکیار والیتای ،در
خنرانیا با اشار به پیشینۀ تاریخی روابط واوب و کمک اا رو ایه باه ایاران مایگو یاد:
«بروی غربگرا ا و غربزد ا و جا نین ،ب یار مقاومد میکنند؛ بروی میگو یناد ،رو ایه
در گذشته نقض عهد کرد ا د که باید به آن ا گفد ،نه اینکه نار اروپاایی ماوار رچاه
ووا تهایم در نیج اوالص گذاشته و تقدیم کرد ا د»؛ اماا نکتاۀ مهام ایان ا اد کاه او در
مین خنرانی برا تقییم برجاش میگو ید« :حتی عهدنامه ا گن تان و ترکمانچا

م با آن

ذلد ،باز ن خۀ فار ی داشتند ،اما دربارۀ برجاش ایان ام اناااش نشاد» (ویرگازار دانشااو،
 .)1397 /۰7/۰9برپایۀ یا د واانر  ،پیاماد ار ناوع بازتولیاد واانرات منفای ،رو یکارد
وصمانۀ فعنی ووا د بود؛ ازاینرو ،و ناووا ته ،گفتمان و ا تدالل وود را تضعیف میکند.
در اوتار وانراتی ایرانیان از روس ا ،نتیاۀ رگونه اشار ا به ترکمانچا و بهو یژ اشاار باه
آن در بافتی منفی ،بازتولید بدبینی تاریخی به رو یه ا د.
در حوزۀ اجتماعی که محمل وانرۀ غیرر می ا د ،ح ا ید در مورد روابط با رو ایه
شدید ا د و بهدلیل زند و فعال بودن وانرات منفای ،عواناف شادید و مخالفدجویاناه در
مورد رو یه بهراحتی فوران میکند .فشار افکار عمومی از بهاصاۀالح تۀهیار رو ایه در کتااب
فار ی ( )2ااکه به آن اشار شداا چنان گ ترد بود که دولد مایور شد در چاب ال ،1399
دوبار بازنمایی ا و عیارت ا منفی حذ شد از رو ایه را بازگرداناد .درواقاع ،ماردش ایاران
اح اس کردند که «امنید وانراتی» آن ا ،تهدید شد ا د .مچنین ،شایکه ا اجتمااعی
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ااکه مردش ،آزادانه دیدگا ا وود را در آن ا منتشر میکننداا از مفیدترین منابع برا ارزیاابی
دیدگا ا موجود دربارۀ رو یه بهشمار میآیند .در ایناا نموناها از یاک پ اد ویار را از
صفحۀ این تاگرامی یکی از ویرگزار ا ،تحنیل میکنیم .عنوان این پ اد ویار « ،اظهاارات
رئی ی ،معاون وزیر بهداشد دولد دوازد م» ،ا د که میگوید« :رو ایه ماا را فریاب داد».
این م ئول از بدقولی ا و زیاد ووا ی ا رو یه درباارۀ تولیاد و صاادرات واک ان از او
رو یه صحید میکند .در زیر این مۀنب 19۸ ،نظار ثیاد شاد ا اد کاه میای بازنماایی
وانراتی منفی رو یه ا د.
تصویر شماره ( .)4سیاست خاطرۀ غیررسمی مردم در واکنش به خبری دربارۀ روسیه

پس از انقالب ا المی ،مردش ایران باهموازات واانرات ب ایار منفای از انینایس و آمریکاا ،از
اانۀهگر ا رو یه/شااورو نیااز وااانرات تنخاای داشااتند و آن را بهشااکل عمااومی اب اراز
میکردند؛ بهعنوان مثال ،یکی از مقاش ا شورو به فیر ایران در شورو گفته بود« :چیوناه
ایشان ]گرومیکو[ به ایران بیاید ،درحالیکه در تهاران دیاوار نی اد کاه از نا ازا باه مقاماات
شورو بهر نیرد باشد (تاریخ ایرانی .)139۰/۰4/۰4 ،در ابتدا انقالب ا االمی ،یا اد
وارجی در مورد شورو  ،وصمانه بود و بین رویکرد وانراتی اجتماعی و دولتی نیز م ویی
کامل وجود داشد؛ اما در ال ا بعد ،دولد ،رواید واانراتی جدیاد را عرضاه کارد تاا
بهلحاظ وانراتی (تۀییج گذشته با حال) امکان گ ترش روابط با رو یه فرا م شاود .اماا ایان
رویکرد ،با گرای بخ
103
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ا اس روابط متقابل و اصول مکاار باین جمهاور ا االمی ایاران و فدرا ایون رو ایه»،
«کنوان یون رژیم حقوقی وزر» « ،افر رئیسجمهاور ایاران باه رو ایه در د  ،»14۰۰و،...
مخالفد ا وانراتی ازجمنه مهمترین دالیل و ابزار ا مخالفد مردش با گ ترش رواباط باا
رو یه بود ا د.
نتیجهگیری
متغیر مهم وانر در برر ی گفتمان اا و منازعاات یا ای در ایاران نادیاد انیاشاته شاد ا اد؛
درحالیکه ابعاد یا ی وانر  ،نقا فزایناد ا پیادا کارد ا اد .در رابۀاه کشاور ا واارجی،
وانرات وصمانه ،از نریج انیاشد کینه و عوانف منفی ،نق مهمی در تولید رفتار اا وصامانه
دارد .با بهر گیر از بین

ا

یا د وانر میتوان دریافاد کاه در رابۀاه باا بروای از کشاور ا،

روداد ا تن زا امروز تنها توجیه و جرقها برا برونریز نفارت واانراتی انیاشاته ا اد؛
بهعنوان نمونه ،در تاریخ ایران ،فارتوانه ا رو یه ،آمریکا ،انینیس ،و عرب تان ،کاه ار چهاار
کشور از مخانیان مهم وانراتی ایرانیان

اتند ،موردحمناه قارار گرفتهاناد .اد مقالاۀ حاضار،

تحنیل پیچیدگی ا تعامل با بییانیانی بود که وانرات ریشهدار و منفایا در ماورد آن اا وجاود
دارد که در حوزۀ عمومی زند و رای

تند .وانرات رو یه و انینیس از این ناوع واانرات ا اد.

در مورد انینیس ،با برر ی حامالن وانرۀ دولتی و اجتماعی مشخص شد که افج وانراتی ایاندو،
م و ا د؛ بنابراین ،در مورد بازنمایی ا وانراتی منفی دولد از انینیس ،مردمای کاه در زباان
وود چرچیل را نماد حینه میدانند یا انینیس را روبا پیر مینامند ،با دولد ،مدلی نشان مید ناد.
تصور دولد و مردش از انینیس کنونی ،با میانای واانرات مشاترک ،ماان تصاور ا اد کاه در
گذشته از این کشاور داشاتهاند؛ یعنای کشاور حیناهگر و ماوذ  .باه میندلیل ،ی گاا رویکارد
وصمانۀ دولد در یا د وارجی با عدش مشروعید روبهرو نمیشاود .در حاوزۀ یا ادگذار
وارجی و «دیپنما ی وانر » نیز با توجه باه اینکاه تنهاا  22کشاور در جهاان موردتهااجم بریتانیاا
نیود اند و  ۶۵کشور کنونی ،ر ما تحد ا تعمار بریتانیا بود اند ،ایران میتواند با تأکید بار واانرات
منفی نیف گ ترد ا از کشور ا ،یک گفتمان وانراتی فعال عنیه انینیس ایااد کند.
اما در مورد وانرۀ رو یه ،بین دولد و جامعه اجماع وجود ندارد .در وانرۀ ر امی ،در را اتا
ما نگ از گذشاته باا رویکارد کناونی ،گ اتی واانراتی باهوجود آماد ا اد ،اماا در حاوزۀ
غیرر می ،تداوش وانراتی وجاود دارد .مقاومد اا واانراتی ماردش از نریاج بازنمایی اا منفای
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بهمنظور رویارویی با تهدید ا وانراتی انااش میشود .تالش دولد بر این ا د که باا جامعهپاذیر
دوبارۀ وانراتی مردش در شیوۀ شناود آن ا از رو یه ااکه بی از  2۰۰اال قادمد داردااا تغییراتای
ایااد کند و دراینرا تا به حوزۀ عمومی بقیوالند که رو یه از تاریخ واود جادا شاد و قصاد ایۀر و
ویاند دوبار به ایران را ندارد .اما تصور مردش از رو ایه ،مانناد تصورشاان از ایان کشاور در گذشاته
ا د؛ یعنی کشور مهاجم و وائن که بهراحتی به ایران پشاد میکناد و ایان کشاور را باهعنوان یاک
کارت باز  ،وجهالمصالحۀ منافع وود میکند؛ ازاینرو ،تالش دولد برا گ ترش رواباط باا رو ایه،
با موانع وانراتی روبهرو شاد ا اد .وجاود بروای از مخالفد اا اجتمااعی باا گ اترش
را یرد روابط با رو یه ،بیانیر م یر ناوالنی و پیچیادۀ «تن زدایای تااریخی» از رواباط باا
رو یه ا د .نکتۀ مهم این ا د که با توجه باه اینکاه واانر  ،مفهاومی «رابۀاها » ا اد ،پاذیرش
رواید وانراتی جدید ،نیازمند درپی گیر

یا اد واانراتی متنا اب از او رو ایه ،ازجمناه

اجرا رویه ا مربوط به عدالد انتقالی ،یا د پشیمانی ،و مانند آن ا د .باورپاذیر کاردن «تغییار
رو یه» و درمان شدن زوم ا و کینه ا ریشهدار از این کشاور ،نیازمناد رویاه ا عمنای واانراتی،
مچون عذرووا ی ر می و پرداود غرامد تو ط رو یه ا د؛ بنابراین ،بخ مهمای از تالش اا
در را تا گ ترش روابط پایدار با رو یه ،باید معۀو به وق دادن این کشور به و اتخاذ یا اد
وانراتی مۀنوب و پوزشووا انه در مورد ایران باشد.
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یادداشتها

 .1رمان تأثیرگذار «داییجان ناپنئون» ،راس فراوان و بزرگنماییشد در مورد انینیس را د تمایۀ ننز
قرار داد .داییجان ،شخصید اصنی دا تان ،تا لحظۀ مرگ ،منتظر حمنۀ انینی ی ا بود و حتی دعوا
«شیرعنی» و «واک ی» در کوچه را م روصدا تهاجم ارت انینیس میپنداشاد .تاأثیر فر نیای
این رمان مهم این بود ا د که نخییان در بازنمایی وانراتی انینیس محتاط باشند تا برچ ب دایای
جان ناپنئون نخورند.
 . 2وانرات تنخ از رو یه ،بروال وانرات دییر مچون حمنۀ مغاول و ا اکندر ،دارا ارتیااط
معنایی و شناوتی گ ترد ا با دنیا حال بهشمار میآید .کشور ا مغول تان ،یونان یا مقدونیه ،دییر
قدرت ا بزرگای نی اتند و ارتیاناات مهمای باا ایاران ندارناد؛ بناابراین ،واانرات حماالت آن اا
«قابلا تفاد » در گفتمان ا و منازعات یا ی نی د؛ اما وضعید کنونی رو یه ،کموبای مچاون
قرن  19باقی ماند ا د؛ بهاینمعنا که رو یه ،مچون قرون گذشته ،یکی از قدرت ا بازرگ جهاان
ا د و ارتیانات گ ترد ا م با ایران دارد؛ بنابراین ،وانرات مربوط باه آن نازد گرو اا مختناف
یا ی ،بهشدت کاربرد دارد و تییینکنندۀ ما ید کنونی رو یه و ا ادا و مقاصاد آن در ماورد ایاران
پنداشته میشود.

سامان فاضلی /بررسی تطبیقی بازنمایی خاطراتی روسیه و انگلیس در حوزههای اجتماعی و دولتی در ایران

106

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 71-109

منابع

ایرنا (« ،)1399/۰2/۰2کاظم جاللی :وینی اا در غارب تمااینی باه تو اعه رواباط ایاران و رو ایه
ندارند» ،درد ترس در:

www.irna.ir/news/83759204/

ای نا (« ،)14۰۰/۰7/13امیرعیدالنهیان :ایران عزش جد برا تو عۀ روابط مهجانیه با رو یه دارد»،
درد ترس در:

https://www.isna.ir/news/1400071309046/

آبرا امیان ،یرواند؛ اشر  ،احمد؛ مایون کاتوزیان ،محمدعنی ( ،)1392جست ره یی دربو ر تئونری
تنطئه در ایران ،ترجمه محمدابرا یم فتاحی ،تهران :نی.
آدورنو ،تئودور؛ ابزباش ،اریک؛ عید ،ادوراد؛ گنیو  ،گراش؛ کینیی ،جین ( ،)139۶خو طره ،تو ریو و
تروم ؛ سی ست و ابداع خ طره ،ترجمۀ پید برزو ،تهران :ورد رخ.
بهار ،منکالشعرا ( ،)13۸7دینان اشع ر ،تهران :نیا .
بهنود ،م عود ( ۲۷۵ ،)13۸۵روز ب زرگ ن ،تهران ،تهران :عنم.
تابناک (« ،)14۰۰/۰2/1۶والیتی :مخالفان رابۀه ایران و رو یه ،غرب باور تند» ،درد ترس در:

tabnak.ir/004PBv

تاریخ ایرانی (« ،)139۰/۰4/۰4ماجرا حذ شعار مرگ بر شورو به رواید فیر اابج ایاران در
م کو» ،درد ترس در:

http://tarikhirani.ir/fa/news/825

جواد ییانه ،محمدرضاا؛ بارزو ،اپید ؛ شاهید  ،مهشاید ( « ،)139۵یا اد واانر در فضاا
شهر  :مۀالعۀ مورد موز ا تأ ی ی پس از انقالب در شهر تهران» ،مط لعوه فرهنگ وارتب طو ت،
.)34(17
ویرگاازار دانشاااو (« ،)1397والیتاای :ترکمانچااا اام ن ااخه فار اای داشااد ،ولاای برجاااش
نداشد!/مصدق به آمریکا ووشبین بود و جواب را گرفاد /قادرت موشاکی و منۀقاها ایاران را باه
کور چشم آمریکا حف میکنیم» ،درد ترس در:

snn.ir/002t7j

ویرآنالین ( « ،)14۰۰/1۰/3۰ند تفاوت رو یه امروز با رو یه دور قاجاار از نیاا عضاو کمی ایون
یا د وارجی مانس» ،درد ترس در:

khabaronline.ir/news/1594406

داود  ،عنیاصغر (« ،)1391نق حافظۀ جمعی در بروز منازعات قومی» ،ج معهشن سی ایوران ،دورۀ
 ،13شمار .1-2
ر ولی ،محمد (« ،)1394نیا ی به روابط برونگرو ی دیا پورا ارمنی باا تکیاه بار مفهاوش حافظاه
جمعی» ،فصلن مه علنم اجتم عي ،ال  ،2۵شمار .7۰
شریعتی ،ارا؛ روشفر ،ز ر (« ،)139۵برر ی یا د زمانی حاکم بر تقویم ایاران در اال ا
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پس از انقالب ا المی» ،مط لع ت و تحقیق ت اجتم عي در ایران ،دورۀ  ،۶شمار .1
شمیم ،عنیاصغر ( ،)13۸7ایران در دور سلطنت ق ج ر ،تهران :بهزاد.
فار یوامنها (« ،)1373/11/14بیانات در وۀیه ا نمازجمعه» ،درد ترس در:

https://khl.ink/f/2739

فتاحیزاد  ،ابوذر ( « ،)139۵یا د وانر  :مقدمها بر ر یافتی نو به یا د و تااریخ» ،سی سوت،
.)4( 4۶
فرزبد ،محمدمهد ؛ چوبب تی ،حیدر (« ،)1397حافظۀ جمعی ن ال ا از جناگ ایاران و عاراق»،
مط لع ت فرهنگی و ارتب ط ت ،ال چهارد م ،شمار .۵۰
فرزبد ،محمدمهد ؛ رضایی ،احمد؛ چوبب تی ،حیدر (« ،)1397حافظۀ جمعی و وید ایرانای»،
مط لع ت ملی ،دورۀ نوزد م ،شمار .73
کاظمی ،کاظم؛ مصۀفیپور ،عنی (« ،)1392حافظاۀ جمعای قاوش کارد و رابۀاۀ آن باا نیارش نظااش
ویتی» ،ج معهشن سی ایران ،ال چهارد م ،شمار .1
کریمی ،عنی (« ،)1392حافظۀ جمعی و فرایند ویدیابی :تأمنی یا دگذارانه» ،مط لعو ت ملوی،
ال چهارد م ،شمارۀ .2
کوشکی ،الهه؛ دادبخ  ،م عود (« ،)1397نقا شایکه ا اجتمااعی در حافظاۀ تااریخی جامعاۀ
ایرانی (مۀالعۀ مورد شیکۀ اجتماعی تنیراش)» ،مط لع ت ت ریو فرهنگی ،ال د م ،شمارة .3۵
میالنی ،عیاس ( ،)1392نگ هی به ش ه ،تورنتو :پرشن یرکل.
ویژ نامۀ فر رئیسجمهور ایران به رو یه (« ،)14۰۰حمنۀ گ ترد و متمرکز به روابط ایران باا رو ایه
نوین».
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Extended Abstract
In general, the goals set out in the upstream documents of the Islamic Republic
of Iran in the field of cyberspace have not been achieved as they should have
been. The present article raises the main question of why cyberspace policymaking in Iran has failed to achieve the goals set out in the upstream documents?
It seeks to explain the causes of these failures from a pathological perspective
based on post-developmentalist theory, using the descriptive-explanatory
method, which is considered as a qualitative method. The findings of this study
indicate that relying on the "institutional model" and then the "group model" in
cyberspace policy in Iran, the underlying failure of cyberspace policy in
achieving the goals set in this area (including, Localization of infrastructure,
production of appropriate internal content, increase of media literacy, etc.);
However, cyberspace policy-making based on the "post-developmentalist"
approach could achieve the goals set out in the above documents by highlighting
the basic and indigenous needs of the country in the field of cyberspace,
decentralization and strengthening the participation of people and civic
institutions in decision-making and implementation of policies in cyberspace.
Introduction
A historical study of the encounter of Iranian society as a developing society
with cyberspace, indicates that cyberspace has created changes in various fields
and areas of Iranian life, so that using new electronic tools, a new style of Life,
which includes a set of values, beliefs and traditions, has advanced the members
of society, which has led to changes in existing identities in the comprehensive,
and individuals form their individual identity by choosing a part of new identities
and values. This has posed challenges to collective identity and raised concerns
about governance. These challenges paved the way for the government to
"manage and control" such an environment; Because the condition for taking
 Corresponding Author:
Seyed Saeid Mirtorabi, Ph.D.
E-mail: saeedmirtorabi@gmail.com
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advantage of opportunities and being safe from threats is to have a "specific plan
and policy". Considering that the performance of this media in the development
of a country is based on the quality of the policy framework, the decisions made
and the processes that are considered in the formulation of any decision at the
macro and micro level in this field; Therefore, while preventing threats, efforts
have been made to take advantage of the opportunities of this new
communication technology. On this basis, one government after another in Iran
has implemented policies such as encouraging the use of micro-level monitoring
and control systems, deterrent planning in the field of legislation, the use of
macro-level monitoring and control systems, and preventing the use of From the
Internet in special security conditions and .. have done. However, the application
of such policies to Iranian society, where a significant number of its people use
cyberspace (including the Internet and intranets), has not been as principled and
forward-looking as it should be and perhaps is; Because it has implemented this
issue mainly on the basis of a "top-down" approach that leads to policies that are
more negative, confrontational and deterrent, and in line with that, has put on the
agenda programs aimed at elimination, control and monitoring. And in practice,
the role of the people as "actors" has been neglected. The product of such
policies in the field of cyberspace in the country, today with the failure to realize
the prospects for the development of cyberspace - contained in the upstream
documents of the system - and consequently the lack of development of
cyberspace in the country has shown. Based on this, the present study raises the
question of why cyberspace policy-making in Iran has failed to achieve the goals
set out in the upstream documents (localization of infrastructure, production of
appropriate internal content and reduction of crimes and threats in this space)?
From a pathological perspective and based on the post-developmentalist
approach, it seeks to analyze the existing policies in the field of cyberspace in the
country; Because the post-developmentalist approach is a positive, participatory
approach based on the interaction and synergy of government and people, based
on democratic principles, intelligent, forward-looking, decentralized, justiceoriented, etc., which attacks and expresses the development school's assumptions
about progress standards. It shows what the criteria for progress are, who's the
key to development, and how standard development policies may be
implemented.
Methodology
The present article raises the main question of why cyberspace policy-making in
Iran has failed to achieve the goals set out in the upstream documents? It seeks to
explain the causes of these failures from a pathological perspective based on
post-developmentalist theory, using the descriptive-explanatory method, which is
considered as a qualitative method.
Result and Discussion
Cyberspace policy-making based on the institutional model in Iran is centered
around certain government institutions such as parliament, presidency, courts,
etc., and therefore policy is determined, policy-making and applied by these
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institutions. More precisely, any policy in the field of cyberspace becomes
macro-policy when it is approved, implemented and implemented by several
government agencies. Accordingly, in Iran, it is the government institutions that
legitimize policies, government policies are considered as legal requirements and
include all members of society, because these policies are also common and in
case of public violation of Such policies are punished. Based on this, it can be
said that the nature of such an approach is inevitably based on a top-down view
of policy-making.
Basically, such an approach has been based on the prevalence of cyberspace
policy in the country, which we have always seen that the macro-policies made
in this regard, mainly consist of negative rather than positive policies. On this
basis, today, cyberspace policy-making based on the institutional model in the
country is in question and indicates the need to change the cyberspace policymaking approach in the country.
After the ineffectiveness of the policies implemented in the field of cyberspace in
the country based on the "institutional model", the government and its policy
makers tried to modify the existing approach to cyberspace policy in the country
to some extent; Therefore, the "group model" as an alternative and proposed
approach in this regard, became the basis of policy-making and based on the
application of the group approach, efforts were made to manage and policy
cyberspace in order to maximize its opportunities and benefits for the country's
overall development. Facilitate and accelerate the provision of various services
on the one hand and the protection of harms and threats on the other hand, with a
group approach and model, including various groups including policymakers or
rather former policy makers, a specialized group from the National Cyberspace
Center , A group representing the Ministry of Culture and also a scientific group
from different universities to be realized in order to find the nature, direction and
scientific, principled and practical effect of cyberspace policy in the country.
However, in practice, the group model was not properly implemented in the field
of cyberspace policy, because the group approach to the participation and
competition of different stakeholders, generally from the body of society to
influence policies and decisions; In practice, however, in addition to former
policymakers of a governmental nature, several groups of public institutions and
institutions also entered the decision-making arena, and there was no
involvement of grassroots groups in policy-making, and we only saw that in
cyberspace. In the country, several groups were in charge of cyberspace policymaking, and in line with that, we witnessed decentralized policy-making,
multiplicity of relevant national documents, conflict and confrontation between
active institutions, incoherence and coordination, multiplicity of devices and
mission overlap, parallelism of devices, etc.
If we look at the policy of regulatory policy and deterrent planning in the field of
legislation in Iran from the perspective of post-developmentalist approach and
measure the current policy-making process in Iran based on the characteristics
and components of this approach, we will find that despite the post-expansionist
approach to interaction and integration The government, people and nongovernmental organizations emphasize policy-making, but nevertheless, the
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regulatory policy and deterrent planning of Iranian policymakers in this area is
done through the government and government policymakers, and people and
non-governmental organizations do not play a role in drafting laws. In addition,
the relevant government agencies are not specific in this regard, and therefore it
is still unclear which agency is responsible for regulating and preventing
cyberspace planning; Some, in spite of the Supreme Council of Cyberspace,
consider legislation in this area as one of the duties of the council, as if one of
the items entrusted to the council in the ten missions announced by the Supreme
Leader is the issue of regulation and policy in this area. However, the council's
argument in regulating cyberspace is that it is a very heavy task and there is no
talent in the country, meaning that we do not have the necessary lawyers and
there are no multidisciplinary experts in this field in the country; At the same
time, the attraction of the target community is an important issue that should not
be ignored. The law cannot be written for a vacuum, it is written for a place to be
enforced. In a society where there is a problem of media awareness and literacy,
it is impossible to implement those laws unless the structure and individuals of
the society have the necessary knowledge, assuming that laws are written,
approved and communicated. On this basis, it can be claimed that this gap in the
authorities - the legislature - has paved the way for the laws that have been set in
the field of cyberspace in the country so far, with shortcomings and gaps. In spite
of all the legislations and approvals that have been made in this regard,
considering that the regulation that has been done so far is not based on
observing the considerations and social status of the society, so it is not
comprehensive and complete and there are still serious ambiguities in our
legislation. She eats; As we still do not have a defined privacy for cyberspace in
the country, while in the field of cyberspace, rights have been created for the
people of the world, rights such as that if information is presented against a
person, he can defend himself and correct the information produced. In addition,
given the vast amount of data and information that individuals collect in
companies and firms, one must be confident that his or her privacy is protected.
However, if the cyberspace policymakers in the country, in accordance with the
teachings of the post-expansionist approach, considered the issue of cyberspace
development in Iran, they would understand the necessity and importance of
referring to global experiences in this regard and therefore reflect on policies.
Regulators in other countries - especially leading countries in the field of
cyberspace - identified and addressed many legal loopholes, and as a result, we
did not see many shortcomings in cyberspace regulatory policies in the country;
But due to the gap between the approach of cyberspace policymakers in our
country and the post-developmental approach, in the last ten years, in the field of
legislation in this area, only one law has been passed in the country, which is the
e-litigation law. In 2003, a law called the Electronic Commerce Law was passed
as a pilot and temporary law, which incidentally is not an electronic commerce
law, but a trivial matter and the issue of the electronic certification center.
Conclusion
A study of nearly three decades of cyberspace policy in the country indicates the
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dominance of "government discourse" in policy-making in this regard, the most
important feature of which is the unilateral and open government intervention in
this area. But today, cyberspace management in the country based on such a
model, not only did not meet the demands and needs of users, but also did not
lead to the development of cyberspace in Iran, and therefore the realization of
comprehensive development in the country has faced obstacles. On this basis, the
trajectory (probable future path) of cyberspace policy in Iran is such that if no
new dimensions are defined for it and in line with it, the amount of government
intervention in policy-making is not reduced, and the same proportion of new
actors and policymakers in policy-making. If cyberspace does not enter the
country and does not change from top to bottom in order to policy cyberspace, it
will continue to face problems in the continuation of the current path; Because
even in the current situation, the product of the implementation of existing
cyberspace policies for the country is nothing but the failure to achieve the goals
set out in the upstream documents in the field of cyberspace development in the
country, which is clear evidence of ineffective policies in cyberspace in the
country. It indicates the need for change and transformation in the current
approach of cyberspace policymakers and depicts the necessity of change in the
cyberspace policy approach in the country. Finally, the post-developmental
approach, by introducing civil and popular actors into the field of cyberspace
policy, leadership and adoption of policies in this space to participate and
localize and provide a favorable model in the field of “virtual development” in
Iran.
Keywords: Policy-Making; Cyberspace; Post-Developmentalism; Institutional
and Group Model of Public Policy; Public policy; Development.
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بهنورکنی ،ا دا تعیینشد در ا ناد باالد تی نظاش جمهور ا المی ایران در
حوزۀ فضا مااز  ،آنچنانکه باید و شاید ،اجرایی نشد اند .ایان پاژو باا
نرح این پر که «چرا یا دگذار فضا مااز در ایران در د تیابی باه
ا دا گنااند شد در ا ناد باالد تی ،ناکاش بود ا د؟» درصدد برآمد ا د
تا با کارب د روش توصیفیاتییینی که ازجمنه روش ا کیفی بهشمار میآیاد،
عناال ایاان ناکامی ااا را از منظاار آ یبشنا ااانه و بااا تکیااه باار نظریااۀ
پ اتو عهگرایی ،تییین کند .یافته ا این پژو  ،حاکی از این ا د کاه تکیاه
بر «الیو نهاد » و پس« ،الیو گرو ی» در امار یا ادگذار فضاا
مااز در ایران ،زمینه از ناکامی یا دگذار فضا مااز در د تیابی به
ا دا کالن تعیینشد در این حوز (ازجمنه ،بومی ااز زیر ااود ،تولیاد
محتوا منا ب ،افزای واد ر انها و )...شد ا د؛ این درحالی ا د کاه
یا دگذار فضا مااز برمینا رویکرد «پ اتو عهگرایانه» میتوان د با
برج ته اااز نیاز ااا ا ا اای و بااومی کشااور در عرصااۀ فضااا مااااز ،
تمرکز زدایی و تقویاد مشاارکد مردمای و نهاد اا مادنی در تصامیمگیر و
اجرا یا د ا در حوزۀ فضا مااز  ،زمینۀ تحقج ا دا گنااند شاد در
ا ناد باالد تی در این حوز را فرا م کند.
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مقدمه
برر ی تاریخی رویارویی جامعۀ ایران اابهعنوان جامعها درحالتو عهاا با فضاا ماااز ،
نه ا و حوز ا مختنف زندگی ایرانیان
حکاید از این دارد که فضا مااز  ،تحوالتی در زمی 
بهوجود آورد ا د؛ بهگونها که با ورود ابزار ا جدید الکترونیکی به زنادگی ماردش ،ایک
نو ینی از زندگی که دربردارندۀ ماموعها از ارزش اا ،باور اا ،و اند ا ا اد ،پای رو
افراد جامعه قرار گرفته و یب دگرگونی در و ید ا موجود در جامعه شد و درنتیاه ،افراد باا
برگز یدن بخشی از و ید ا و ارزش ا جدید ،و ید فرد وود را شکل داد اند .ایان امار،
ایی را برا

چال
این چال

و ید جمعی بهوجود آورد و حاکمید را دچار نیرانی ایی کارد ا اد.

نه از آن شد تا حاکمید اقداش به «مادیرید و کنتارل» چناین فضاایی کناد؛
ا ،زمی 

زیرا ،شرط بهر مناد از فرصاد ا و باهدور مانادن از تهدیاد ا ،دراوتیاار داشاتن «برناماه و
وطمشیا مشخص» ،ا د .با توجه باه اینکاه عمنکارد ایان ر اانه در تو اعۀ یاک کشاور،
میتنیبر کیفید چارچوب یا دگذار  ،تصمیم ا گرفتاهشاد و فرایناد ایی ا اد کاه در
تدوین ر تصمیم در ۀم کالن و ورد این حوز درنظر گرفته میشود ،ازایانرو ،تاالش شاد
ا د تا ضمن جنوگیر از بروز تهدید ا موجود ،امکان بهر گیر از فرصد ا این فناور
نوین ارتیاناتی نیز فرا م شود .براینمینا ،دولد ایی که یکی پس از دییر در ایران رو کاار
آمد اند ،اقداش به اجرایی کردن یا د اایی مانناد تقویاد ا اتفاد از اامانه ا نظاارت و
کنترل ۀم ورد و ۀم کالن ،برنامهریز ا بازدارند در حوزۀ قانونگذار  ،جناوگیر از
ا تفاد از اینترند در شرایط واص امنیتی و ...کرد اند .این درحاالی ا اد کاه اعماال چناین
وطمشی ایی برا جامعۀ ایران که جمعید قابلتوجهی از مردش آن ،از فضا مااز (شاامل
اینترند و اینتراند) ا تفاد میکنند ،آنگونه که باید و شاید ،اصولی و آیند نیرانه نیاود ا اد؛
زیرا ،این مهم را بیشتر میتنیبر نیا از «باال به پایین» که منتهی به اتخااذ یا اد اا اغناب
نیی ،تقابنی ،و بازدارند ا د ،اجرا کرد و در ادامۀ آن ،برنامه ا معۀو به حذ یا کنترل
و نظارت را در د تورکار وود داشته و درعمل ،نق مردش بهمثابه «کنشیر» ،نادید گرفته شاد
ا د .امروز د تاورد این یا دگذار ا در عرصۀ فضا ماااز کشاور ،باا عادش تحقاج
چشمانداز ا تو عۀ فضا مااز (گنااند شد در ا ناد باالد تی نظاش) و به تیع آن ،عادش
تو عۀ جامعۀ مااز در کشور ،نمایان شد ا د.
براینا اس ،نوشتار حاضر با نرح این پر

که «چرا یا دگذار فضا مااز در
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ایران در د تیابی به ا دا گنااند شد در ا اناد باالد اتی (بومی ااز زیر ااود ،تولیاد
محتوا منا ب داونی ،و کا

جرایم و تهدید ا در این فضا) ناکاش بود ا د؟» از منظار

آ یبشنا انه و میتنیبر رویکرد پ اتو عهگرایی ،درصدد واکاو

یا دگذار ا فعنی در

حوزۀ فضا مااز کشور ا د؛ زیرا ،رویکرد پ اتو عهگرایانه ،رویکرد ایاابی ،مشاارکتی
و برآمد از تعامل و مافزایی دولد و مردش ،میتنیبر اصول دموکراتیک ،وشامندانه ،میتنایبار
آینااد نیر  ،تمرکااززدا ،عاادالدمحور و ...ا ااد کااه باار مفروضااات مکتااب تو ااعه دربااارۀ
ا تاندارد ا پیشرفد ،حمنه کرد و بیان میکند که معیار ا پیشرفد ،چیونه ا اد و کنیاد
تو عه ،در د د چه ک ی ا د و چیونه ممکن ا د کاه یا اد اا ا اتاندارد پیشارفد
اجرایی شود.
 .۱پیشینۀ پژوهش
١

از دیدگا مفهومی « ،یا دگذار » پدید ا ا د که در قالب یک برنامۀ دولتی ،در بخشای
از جامعه یا عرصها از زندگی بشر در یک کشاور ظاا ر میشاود (عۀاار و وواجاهناائینی،
 )2 :1394و به فرایند پیچید ا اشار دارد که در ی تمی از قوانین و نهاد ا متینور میشود که
جامعۀ مادنی را پایریاز میکناد (شاریفی و دییاران )2۵2 :1397 ،و برپایاۀ یاک الیاو
نهادینهشد  ،داید و کنترل میشود (بروکس.)79 :1993 ،
درواقع ،گاش نخ د یک چروۀ برنامهریز  ،یا دگذار ا د و برنامهریزان ،پای از
آنکه اجرا و ارزیابی یک فرایند را بهگوناها اثاربخ نراحای کنناد ،بایاد ارزیاابی پویاایی از
چیونیی تنظیم یا د ا داشاته باشاند (حاداد و دم اکی)1۵ :13۸۸ ،؛ بناابراین ،میتاوان
گفد ،یا دگذار  ،مظهر عقالنید و انتخاب تدبیر برا اصالح اماور ا اد؛ زیارا ،اد
نهایی یا دگذار  ،پی بردن امور جامعه بهگوناها ا اد کاه درماماوع ،جامعاه باهنور
مزمان با اح اس آرام  ،به و ا دا ازپی تعیینشد گاش بردارد (حایر یزد و منکای،
 .)13 :139۶براینمینا ،یا دگذار را باید واژ ا بهشامار آورد کاه باا حکوماد ،دولاد،
جامعه و م ائل عمومی آن گر واورد و تداعیکننادۀ اقاداش دولاد بارا ادارۀ صاحیم اماور
عمومی ا د (قنیپور و غالشپور آ نیر.)23 :13۸9 ،
دراینمیان ،فضا مااز  ،بهعنوان پدید ا تأثیرگذار بر تماش ابعاد یا ای ،اجتمااعی،
1-policy Making
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فر نیی ،اقتصاد  ،و ،...نیازمند برنامهریز و یا دگذار ا د .یا دگذار در عرصۀ
فضا مااز اکه موضوع اصنی پژو

پی رو ا داا باه فعاالیتی باا نیاد کنتارل کاردن،

حکومد کردن یا ادار کردن برپایۀ مقررات گفته میشود ( ین)2۰11 ،؛ بدیهی ا اد کاه ایان
نوع یا دگذار با معیار منافع عماومی مارتیط باود و ماموعاۀ ویاژ ا از اصاول را ارائاه
میکند (فر نیی ،میرترابی و گنشنی)114 :139۸ ،؛ بنابراین ،ر جامعها با توجه به موازین و
وطمشی ا وود ،دراینرا تا برنامهریز میکند تا ازایننریج ،امکان کنترل پیامد ا ناشی
از این فضا را دراوتیار بییرد (مرادووا عیا ی و رضایی.)3 :139۵ ،
یا دگذار در عرصۀ فضاا ماااز م اتنزش شاناود شاکا باین دوگاناۀ وضاع
موجوداوضع مۀنوب ،تحنیل زمینه و یا دپژو ی ،شناود م ائل و تدوین را حل ،اجارا و
ارزیابی آن ا ا د .بدیهی ا د ،عمنکرد فضا مااز در تو عۀ یک کشور ،میتنیبر کیفید
چارچوب یا دگذار  ،تصمیم ا گرفتهشد و فرایند ایی ا د که در تدوین ار تصامیم
در ۀم کالن و ورد این حوز درنظر گرفته میشود؛ بنابراین،دولد ا میکوشند تاا در حاوزۀ
فضا مااز  ،یا د ایی را تدوین کنند که از تهدید ا جناوگیر  ،و امکاان بهار گیار از
فرصد ا این فناور نوین ارتیاناتی را فرا م کناد .اماروز درباارۀ امکاان یا ادگاذار
فضا مااز دو دیدگا عمد مۀرح ا د:
الف) بروی اندیشمندان بر این نظرند که ظهور و تو اعۀ فنااور اا جدیاد ارتیاانی،
بهویژ ر انه ا اجتماعی ،یا دگذار در عرصۀ فضا مااز را از ما یاد حااکمیتی و
متمرکز آن وارج کرد و فضا مااز « ،برونای تاد » از فرایند یا دگذار ا د؛
ب) در نقۀاۀ مقاباال ،برپایااۀ نیاا دوش ،باهدلیاال ا میاد پیااداکردن فضااا مااااز در
حوز ا ک بوکار و معیشد ،دولد الکترونیک ،ارتیانات را یرد  ،و ...بازییران جدید
با منافع متفاوت به این عرصه افزود شد اند و بهتیع آن ،یا ادگاذار مشاارکتی در عرصاۀ
فضا مااز  ،موردتوجه واقع شد ا د (شم ایی.)۶ :1397 ،
از میان دو رویکرد یادشد  ،نیا دوش که بار ضارورت یا ادگذار فضاا ماااز و
ا مید یا دگذار مشارکتی (با مکار مردش و دولد) تأ کید میکند ،رویکرد غالاب در
عصر حاضر ا د؛ برمینا این رویکرد ،چنانچه دولتمردان ،یا دگذار مشارکتی مۀنوبی
را نرحریز کنند ،از مزایایی مچون کا

زینه ا تو عه در جامعاه ،باهدلیال مشاارکد

مردش در تأمین ا دا در حوزۀ مربونه ،برووردار شاد و وروجای یا ادگاذار مۀناوب
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نابرابر در جوامع از نریج جنب مشارکد افراد حاشیها در نوآور اا پاایین

به باال و کمک به ایااد فرصد ا برابر در جواماع باومی و محنای ا اد (میینید کارد و
دییران .)34 :1397 ،این رویکرد در جمهور ا المی ایران نیز قابلاجرا ا د.
تاربه ا

یا دگذار فضا مااز در ایران ،حکایاد از اجرایایشادن دو الیاو

یا دگذار «نهاد » و «گرو ی» در این زمینه دارد« .الیو نهاد » ،به این مۀنب اشاار
دارد که رابۀۀ بین یا د عمومی و نهاد اا دولتای ،ب ایار نزدیاک ا اد و یاک یا اد،
تازمانیکه بعضی نهاد ا دولتی آن را اتخاذ و اجرا نکنند و بهپی نیرند باه یا اد عماومی
تیدیل نمیشود (قنیپور و غالش پورآ نیر .)۸۵ :13۸9 ،درواقع ،میتاوان گفاد ،ایان نهاد اا
تند که الیو ا رفتار افراد و گرو ا را امان میبخشاند (دا و مااکویی.)4۸ :13۸7 ،
یا د ایی که از و نهاد ا دولتی اتخاذ میشوند ،چند و یژگای دارناد؛ نخ اد اینکاه،
پی از رچیز ،دولد به یا د ا مشروعید میبخشد .و یژگی دوش این ا د کاه دولاد باه
یا د ا ضماند اجرا بخشید و شهروندان باید به آن گردن نهند ،و و یژگی وش ،گ تردگی و
فراگیر

یا د ا اتخاذشد از و دولاد ،در اۀم جامعاه ا اد .درواقاع ،دولاد باا

دراوتیار داشتن قدرت اجرایی ،وطمشی ا اتخاذشد را در اۀم جامعاه در ماورد میاان
بااهاج ارا درمایآورد (شااریفزاد و الااوانی .)2۰ :1394 ،بااا توجااه بااه اینکااه تولی اد و اعمااال
وطمشی ا بهعهدۀ نهاد ا ا د ،رگونه تغییر در آن ا ،موجاب تغییار در وطمشای اا نیاز
میشود؛ بنابراین ،یا دگذار عمومی در این الیو ،نتیاۀ ارتیاط باین نهاد اا مختناف و
پیامد این ارتیاط ا د.
اما برپایۀ «الیو گرو ی» ،تعامل بین گرو ا مختنف ،باع شکلگیر
وطمشی میشود؛ یعنی گرو ا ،پنی بین دولد و افاراد

یا اد یاا

اتند و یا اد ،ناوعی تناازع باین

گرو ا مختنف برا نفوذ بر وطمشی ا حاکم ا د .برپایۀ این الیو ،وطمشای عماومی
در ر مرحنها  ،ر یدن به تعادل در تنازع گرو ی ا د؛ این تعادل برا اس نفوذ ن یی ریک
از گرو ا ذ نفع تعیین میشود .نفوذ گرو ا نیز با اعضا ،ثروت ،توان ازماند ی ،ر یر ،
د تر ی به یا دگذار و میونی درونی امکانپذیر ا د (دا و مااکویی.)۵2 :13۸7 ،
درواقع میتوان گفد ،ردو الیو مورداشار  ،بر ایان واقعیاد میتنای

اتند کاه تعامال باین

نهاد ا و گرو ا مختنف ا د که یک یا د یا وطمشی را شکل مید اد (ترنار و یاوش،
)۸2 :1379؛ اما در این دو الیو اابا وجود تأکید بر رویکرد مشارکتی در امر یا دگذار ا
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مچنان نق مردش (نیاز ا و ووا ته ایشان) در حاشیه ا د و مردش ،رگز بهنور م اتقیم در
یا دگذار ا دویل نی تند .براینمینا ،بیشتر یا دگذار ا تادوینشاد از جامعیاد
برووردار نیود و ازاینرو ،متنا ب با ا دا و یا د ا ازپی تعیینشد  ،حرکاد نکارد و
پیامد ا موردانتظار را در پی نداشته ا د.
 .2چارچوب نظری پژوهش

در نول د ۀ  19۸۰و پس از آن ،رویکرد ا مدرن تو عه با بنب د ایی روبهرو شدند و
بروی از آن ا صحید از پایان تو عه بهمیان آوردند .این بن ب د و پایان تو عه باا نارح
چشمانداز ا نظر دییر

مچون پ ا اوتارگرایی یاا پ دمدرنی ام ،پراگماتی ام،

پ اتو عهگرایی ،و ...مرا بود (پارفید .)2۰۰2 ،١دراینمیاان ،باهموازات بحا درباارۀ
اینکه چیونه میتوان به تو عه د د یافد ،از د ۀ  19۸۰مفهوش پ اتو اعه و مؤلفاه ا

نظر آن مۀرح شد ( اچز .)23 :1992 ،٢پ اتو عهگرایان ،با نقد م ایر وۀای تو اعه

برپایۀ گفتمان تو عه ،ووا تار تنوع بخشایدن باه چشامانداز ا و اولوید اا فر نیای
تند .آنان به مفروضات مکتب تو عه دربارۀ ا تاندارد ا پیشارفد حمناه میکنناد و
میگویند ،معیار ا پیشرفد چیونه ا د و کنید تو عه د د چه ک ی ا د و چیوناه
ممکن ا د یا د ا ا تاندارد پیشرفد اجرا شود (احماد و بیدالناهوانی:1392 ،
 .)۵۰رویکرد تو عهگرایانه ،الزاما نیا ی عیورکرد از جامعۀ تو عهیافته و ووا ان ر یدن
به فرامدرنیته ،نی د ؛ بنکه این رویکرد نظر  ،کثرتگرایی در اید ا مربوط به تو عه را
تروی مید د و بروال مکتب تو عه« ،تو عه» را در وود تو عه ج دوجو میکناد.
رویکرد پ اتو عهگرایی ،بر جنیۀ میانی و مردمی تو عه ،یعنی جنیاۀ بیرونای آن تأکیاد

دارد (شافر .)1771 :2۰12 ،٣باهبیان روشانتر ،مکتاب پ اتو اعه ،باروال الیو اا
اوتارگرایانه و دولادمحور کاه از بااال باه پاایین

اتند ،باا محاور قارار دادن ماردش و

اازمان ا غیردولتای ،تو اعه را از پاایین بااه بااال و از درون جامعاه باهپی

مایباارد.

بر مینا اس میتوان گفد ،رویکرد تو عۀ مردمی یاا مردشگارا ،مهمتارین پایاۀ گفتماان
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پ اتو عه ا د .براینمیناا ،در امار یا اد گذار فضاا ماااز  ،رویکارد مۀناوب
پ اتو عهگرایان ،رویکرد میتنیبر اصول دموکراتیاک (مردشگرایای) و باومیگرایی ا اد؛
رویکرد که در ب تر آن ،نیاز ا آحاد جامعه در عرصۀ فضا مااز (د تر ی ریع،
آ ان ،و بدون محدودید و )...برنر شد و در کنار توجه به نیاز ا

مۀ مردش جامعه در

عرصۀ فضا مااز  ،با تمرکززدایی و فرا م کردن ب تر ا شکلگیر جامعاۀ مادنی و
بهتیع آن ،باال بردن میزان مشارکد مردش از نریاج فارا م کاردن ب اتر فعالیاد نهاد اا و
ازمان ا غیردولتی مربونه دراینبار  ،افزونبر تو عۀ مردمی و بهر مند از شهروندان
قدرتمند در کشور ،تو عۀ فضا مااز که ووا تۀ چنین شهروند ا اد ،نیاز محقاج
میشود.
برپایۀ این ویژگی ا ،رویکرد نظر پ اتو عهگرایی ،نظریۀ مینایی یا بهتعییر دییر،
چااارچوب نظاار مقالااۀ پاای رو ا ااد و ازایاان رو ،پژو شاایر در پاای آ یبشنا اای
یا د گذار فضا مااز در ایران برا اس ایان نظریاه و ارائاۀ الیاو بادینی بارا
یا د گذار فضا مااز در ایران ا د؛ الیویی که دارا نیا ی ایاابی ،میتنیبار
اصول دموکراتیک ،شفافید و وشمند  ،عدالدمحور ،بومی و میتنیبر آیند نیر بود و
در کنار توجاه باه تارباه ا گذشاته ،باه نوعی باا ترکیاب بروای مؤلفاه ا الیو اا
یا اادگذار پیشااین ،یا ااد گذار مشااارکتی را تاااویز کنااد .در چنااین الیااویی،
یا دگذار از م یر ه کنشیر (دولد ،نهاد ا غیردولتی ،و مردش) انااش میشود که
بهگونها فعال ،با یکدییر تعامل و م افزایی دارند .این الیو بی

از الیو ا پیشین ،بار

مردش (نیاز ا ،ووا ته ا و قدرت کنشیر آن ا) تمرکز کرد و در پای اتخااذ را یرد اا و
وطمشی ایی م و با تو عۀ مهجانیه کشور بود و رانااش ،تو عۀ مردمای را در پای
ووا د داشد .افزونبراین ،رویکرد پ اتو اعه ،تأکیاد زیااد بار بومی ااز و جناب
مشارکد نیرو ا مدنی در را یر و یا د گذار فضا مااز دارد ،که این مهم باا
اید ا و رویکرد ا نظاش جمهور ا االمی و ا ادا تعیینشاد در ا اناد باالد اتی
کشور ،مۀابقد فراوانی دارد؛ ازاین رو ،نیری تن از دریچاۀ پ اتو اعهگرایی بارا نقاد و
آ یبشنا ی یا دگذار فضا مااز در کشور ،قابلدفاع ا د .براینمینا ،الیاو
نظر نوشتار حاضر به شکل زیر تر یم شد ا د:
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نمودار شماره ( .)1الگوی مطلوب سیاستگذاری فضای مجازی در جمهوری اسالمی ایران
نگاه پساتوسعه گرایانه به سیاستگذاری فضای مجازی
نگاه ایجابی

مبتنیبر اصول
دموکراتیک

شفاف و
هوشمندانه

مشارکت دولت

مشارکت مردم

مبتنی بر مدل
نهادی
 .1مداخله دولت
 .2مداخله
نهادهای دولتی
(شورای عالی
فضای مجازی،
مرکز ملی فضای
مجازی و)...
 .3تصویب قوانین
و نظارت بر فضای
مجازی
 .4تولید محتوا
 .5تکمیل و تقویت
شبکه ملی
اطالعات

مبتنی بر دیدگاه
پسا توسعه گرایی
 .1دموکراسی
 .2توجه به
مطالبات و
نیازهای مردم
 .3رعایت حقوق
شهروندی
 .4سواد رسانه ای
 .5تولید محتوا
توسط شهروند
 .6حق نظارت
عموم

مشارکتی

عدالتمحور

مشارکت گروههای
اجتماعی مختلف
مبتنی بر مدل
گروهی
 .1مداخله
نهادهای مدنی و
دموکراتیک
 .2تعامل بین
گروهی
(واسطه میان
مردم و دولت)
 .3تعدیل
خطمشیهای
دولتی
 .4تولید محتوا

مبتنیبر
آیندهنگری

بومی
(ایرانیـاسالمی)

واقعگرایانه
متکی بر تجربیات
جهانی
مبتنیبر رعایت
مالحظات
برمبنای امکانات
فنی کشور

آسیبشناسی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران

.3
 .3-۱آسیبشناسی رویکرد نهادی

از نیاش ورود و گ ترش اینترند و فضا مااز و فناور ا مربوط به آن به جامعاۀ ایاران ،نیاا
به این فضا ،بهویژ نیا دولتمردان و یا دگذاران ،ووشبینانه نیود و در د ه ا گذشاته کاه ایان
فناور در ایران حضور داشته و درد ترس بود ا د ،یا دگذاران این نیا ا بدبینانه را آنگوناه
که باید و شاید ،اصالح نکرد اند؛ برمینا
«رویکرد نهاد » بر فضا
حاکم بر فضا

مین نیا بدبینانه بود ا د که عرصه برا غالاب شادن

یا دگذار در این حوز  ،فرا م شد ا د؛ بنابراین ،الیو غالاب و

یا دگذار فضا مااز در کشور در نول الیان متماد « ،الیو نهااد »١

بود ا د که یکی از الیو ا

نتی موردا تفاد در یا دگذار عماومی ا اد .ایان الیاو ،بار

نمودار ازمانی دولد تمرکز دارد و یا د ا و وطمشی ا ،تو ط نهاد ا دولتای اتخااذ و اجارا
میشوند (دالی و ماکویی .)۵1 :13۸7 ،یا دگذار فضا مااز برمیناا الیاو نهااد در
1 - Institutionalism
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ایران ،بر نهاد ا حکومتی معینی مانند مانس ،ریا دجمهور  ،دادگا اا ،و ...متمرکاز ا اد و
ازاینرو ،یا د بهو ینه این نهاد ا ،تعیین ،یا دگذار و اعمال میشود .باهبیان روشانتر ،ار
یا تی در حوزۀ فضا مااز  ،زماانی باه یا ادگذار کاالن تیادیل میشاود کاه تصاویب،
عمنیاتی ،و تو ط چند نهاد حکومتی ،اجرا شود .براینمینا ،در ایران ،این نهاد ا حکاومتی

اتند

که به یا د ا ،مشروعید میبخشند .یا د ا حکومتی ،الزاماات قاانونی بهشامار میآیناد و
تماش افراد جامعه را دربر میگیرند؛ زیرا ،این یا د ا از ویژگی عمومیاد نیاز برووردارناد و افاراد،
درصورت رپیچی از اینگونه یا د ا ،ماازات میشوند .براینمینا میتوان گفد ،ما ید چناین
رویکرد ناگزیر ،میتنیبر نیا از باال به پایین در امر یا دگذار ا د .مؤلفه ا مربوط باه ایان
الیو در جدول شمار ( )1والصه و تییین شد ا د.
جدول شماره ( .)1مؤلفههای الگوی نهادی

تعریف سیاستگ اری؟
چه کسی؟
چگونه؟
دییل /مفروضات؟

الگوی نهادی
سیاستگ اری ،هما) خروجی سازما) (برو)داد بوروکراتیک)
شاخههای مجریه ،مقننه و قضایی
سیاست توسط این نهادها ،بهگونهای مقتدرانه تعیین ،پیادهسازی و اجرا میشود (قانونی،
فراگیر ،و اجباری است)
افراد ،تأثیر کمی دارند و ساختار /تشکیالت است که بر نتایج تأثیر میگ ارد.

برمینا حاکم بودن چنین رویکرد بر عرصۀ یا دگذار فضاا ماااز در کشاور باود
ا د که موار شا د این بودیم که بیشاتر یا ادگاذار ا کاالن انااششاد دراینباار ،
دربردارندۀ یا د ا

نیی بود اند تا ایاابی .باراینمیناا ،اماروز  ،یا ادگذار فضاا

مااز برپایۀ الیو نهاد در کشور ،زیر ؤال بود و از ضرورت اصالح و تغییر رویکرد ا
یا دگذار فضا مااز در ایران حکاید دارد.
 .3-2آسیبشناسی رویکرد گروهی

پس از نمایان شدن ناکارآمد

یا د ا اعمالی در عرصۀ فضا مااز در کشاور برپایاۀ

«الیو نهاد » ،حاکمیاد و یا ادگذاران آن ،تاالش کردناد تاا رویکارد موجاود در امار
یا د گذار فضا مااز در کشور را تا حدود تعدیل و اصالح کنند؛ بنابراین« ،الیاو

گرو ی »١بهعنوان رویکرد جاییزین و پیشنهاد دراینبار  ،مینا

یا دگذار قارار گرفاد.

در را تا اعمال رویکرد گرو ی ،تالش شد تا مدیرید و وطمشیگذار فضا ماااز باا
1 - Group Theory
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حضور گرو ا گوناگونی ازجمنه یا دگذاران ،یاا بهتار بیاو ییم نهاد اا

یا ادگاذار

پیشین ،گرو ی تخصصی از مرکز منی فضا مااز  ،گرو ی بهنمایندگی از وزارت فر ناگ و
نیز گرو ی عنمی از دانشیا ا مختنف انااش شود .د از تشاکیل ایان گارو  ،بهر گیار
حداکثر از فرصد ا و مزایا فضا مااز در را تا پیشرفد مهجانیۀ کشور ،ت اهیل و
ت ااریع در ارائ اۀ واادمات گوناااگون ،و صاایاند از آ اایب ا و تهدیااد ا فضااا مااااز و
مچنین ،وق دادن فضا مااز به و ک ب ما ید ،جهد ،و اثرگذار عنمی ،اصاولی
و کاربرد  ،بود؛ الیته گفتنی ا د که گ تردگی و پیچیدگی فضا ماااز و مؤلفاه ا آن در
ال ا اویر ،این ضرورت را نیز ایااب میکارد کاه نهاد اا و گرو اا گونااگون باهدلیال
ح ا ید موضوع و ارتیاط این فضا با مأمورید آن ا ،درصدد انااش وظیفه و رویاارویی باا آن
برآیند (الوانی و دییران.)77 :1393 ،
برپایۀ این الیو ،گرو  ا مختنف با منافع مشاترک ،باهناور ر امی و غیرر امی بارا
تحمیل تقاضایشان به حکومد با یکدییر متحد میشوند و درایانباین ،وظیفاۀ نظااش یا ای،
مدیرید اوتال گرو ا ا د و یا دگذار  ،بهمعنا ایاااد تعاادل در اواتال گارو در
زمان مقرر ا د و این تعادل بهوا ۀۀ نفوذ ن یی تماش گرو ا ذ نفع پدید میآیاد .تغییار در
نفوذ ن یی ر گرو ذ نفع میتواند در یا دگذار تغییر ایاااد کناد (دالای-۵3 :13۸7 ،
 .)۵2براینمینا ،درنهاید امر وطمشیگذار باید از نقۀاۀ کاانونی و ماارا ییاناها اناااش
شود تا بتواند با ایااد ما نیی و میرایی بین بازییران و ذ نفعاان فضاا ماااز کشاور،
مقدمات بهر گیر جامعه از حداکثر فرصد ا و پیشییر از آ ایب ا آن را فارا م کناد یاا
یب مکاار و مافزایای در میاان گرو اا مربوناه شاود .مؤلفاه ا الیاو گرو ای،
بهاوتصار در جدول شمار ( )2ارائه شد ا د.
جدول شماره ( .)2مؤلفههای الگوی گروهی

تعریف از
سیاستگ اری
عمومی؟
چه کسی؟
چگونه؟
دییل /مفروضات؟

الگوی گروهی
سیاستگ اری عمومی هما) موازنۀ گروه

گروههای ذینف  ،متحدا) آ)ها در دولت
مبارزه در میا) گروههای ذینف با قوه مقننه /اجرایی ،بهعنوا) داوری برای مدیریت تعارض
گروهها و ایجادکنندة قواعد بازی
گروهها همیشه به همدیگر میپیوندند و برای مسائل خاصی فشار وارد کنند ،تا همۀ مناف
فرصتی برای نمایندگی داشته باشند.
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باوجوداین ،الیو گرو ی بهدر تی در عرصۀ یا دگذار فضا ماااز کشاور اجرایای
نشد؛ زیرا ،رویکرد گرو ی ،ناظر بر مشارکد و رقابد گرو ا ذ نفع مختنف (بیشتر از بدنۀ
جامعه) برا تأثیرگذار بر یا د ا و تصمیمگیر ا ا د؛ این درحالی ا د کاه درعمال،
در کنار یا د گذاران پیشین که ما ید دولتی داشاتند ،چناد گارو از نهاد اا و مؤ اه ا
عمومی نیز وارد عرصۀ تصامیمگیر شادند و از مشاارکد گرو اا ذ نفاع مردمای در امار
یا دگذار ویر نیود و تنها شاا د ایان باودیم کاه در حاوزۀ فضاا ماااز در کشاور،
گرو ا پرشامار متاولی امار وطمشایگذار فضاا ماااز شادند و درنتیااه ،شاا د
یا دگذار نامتمرکز ،تعدد ا اناد منای مربوناه ،تعاار

و تقابال باین نهاد اا فعاال،

عدش ان ااش و ما نیی ،تعدد د تیا ا و مپوشانی مأمورید ،مواز کار د اتیا ا و...
بودیم .این مپوشانی ا که ناشی از تعدد و تکثر نهاد ا

یا دگذار و نیاز عادش ان اااش و

ما نیی بین آن ا بود ،مانع بروورد منا ب و جامع برا ا اتفاد از فرصاد ا آن و حفا
جامعه از آ یب ا و تهدید ا چنین فضایی شد و درعمل ،کل فرایند یا ادگذار فضاا
مااز در کشور را با چال

روبهرو کرد .این درحالی ا د که اگر گرو ا ذ نفع اجتماعی

به میزان متنا ب به این روند تصمیمگیر میپیو تند و بهگونها مؤثر در این عرصاه مشاارکد
میکردند ،الیو گرو ی یا دگذار فضا مااز بهصورت اصاولی در کشاور اجرایای
میشد و در را تا آن ،گرو بهمثابه پل ارتیانی میان مردش (مۀالیاات ،نیاز اا ،و ووا اته ا
آن ا) و حاکمید ،ایفا نق مایکارد (قوچانیورا اانی و ح اینپور .)۵2 :139۶ ،اماا در
عرصۀ عمل ،در ایران با وجاود تمااش تالش اا انااششاد در را اتا اجراییکاردن الیاو
گرو ی در امر یا دگذار فضا مااز و بهرغم مشارکد گرو اا و نهاد اا مختناف،
م ااویی میااان آن ااا دیااد نمیشااود و بااا وجااود صاار بودجااۀ کااالن در ایاان حااوز و
یا دگذار ا انااششد  ،مچنان پراکندگی و نیود مافزایی در این نهاد ا مشهود ا اد
و بیشتر گرو ا و نهاد ایی که در حوزۀ یا ادگذار  ،بارا مشاارکد ما ناگ و من اام
تااالش میکننااد ،دولتاای

ااتند تااا غیردولتاای و وصوصاای؛ بنااابراین ،ایاان الیااو نیااز ااااکه

درحالحاضر در د تورکار یا دگذاران کشور قرار گرفته ا داا حتی درصاورت تحقاج ،باا
یک ایراد عمد از منظر پارادایم پ اتو عهگرایی روبهرو ا د و آن ،نیا از باال به پایین به مقولۀ
یا دگذار ا د که تنها برمینا آن ،ازمان ا و نهاد اا و گرو اا تخصصای و عنمای
دولتی ،عهد دار امر یا دگذار بهشمار آمد اناد و جاییاا ی بارا ماردش و نیاز نهاد اا
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مردمی تعریف نشد ا د.
براینا اس میتوان گفد ،ر دو الیو یادشد (نهاد و گرو ی) ،رویکرد جاامع در
امر یا دگذار نداشته و در ردو آن ا ،مچنان نق مردش در حاشیه ا د و وود ماردش
بهنور م تقیم در یا دگذار ا دویل نی اتند؛ ایان درحاالی ا اد کاه برمیناا رویکارد
پ اتو عهگرایانه ،مردش و کنشیر آن ا در مدیرید ،کنتارل و نیاز یا ادگاذار در عرصاۀ
فضا مااز اثرگذار بود و دارا جاییا ی دروور میباشند و م یر یا دگاذار از بااال
به پایین نی د.
 .3-3آسیبشناسی اقدامات انجامشده در قالب الگوی نهادی و گروهی

پس از آ یبشنا ی الیو نهاد و گرو ی ،در اداماه برمیناا رویکارد «پ اتو اعهگرایانه»
اا کاه اماروز رویکارد مۀناوب در امار یا ادگذار بهشامار میآیاد و داعیاهدار «الیاو
مشارکتی» در امر یا ادگذار فضاا ماااز ا دااا اقاداش باه تحنیال و آ یبشنا ای
اقدامات انااششد در قالب الیو نهاد و گرو ی کرد ایم.
 .3- 3-۱آسیبشناسی برنامهریزیهای بازدارنده در حوزۀ قانونگذاری

یا اادگااذار

اانیی فضااا مااااز در ایاران ،برمینااا برنامااهریز بازدارنااد در حااوزۀ

قانونگذار  ،درواقع ،مان وطمشی تنظیمی ا د که یا دگذاران و دولتماردان ،باهپیرو
از رویکرد نهاد در امر یا دگذار  ،در نول ال ا متماد در کشور پیییر کرد اناد.

این نوع یا دگذار بیشتر اوقات با مفهوش «تنظیم مقررات »١یک ان درنظر گرفته شد ا د

(فورالنگ.)1۰۵3 :2۰۰3 ،٢

چنانچه از منظر رویکرد پ اتو عهگرایی به یا د وطمشای تنظیمای و برناماهریز بازدارناد
در حوزۀ قانونگذار در ایران بنیاریم و روال کناونی یا ادگذار در ایاران را برپایاۀ شااوص ا و
مؤلفه ا این رویکرد ارزیابی کنیم ،درووا یم یافاد کاه باروال رویکارد پ اتو اعهگرایی کاه بار
تعامل و مافزایی دولد ،مردش ،و نهاد ا غیردولتی در امار یا ادگذار تأکیاد دارد ،واطمشای
تنظیمی و برنامهریز بازدارندۀ یا دگذاران ایرانی در این حاوز  ،از م ایر دولاد و یا ادگذاران
دولتی انااش میشود و مردش و نهاد ا مردمی در تادوین و تنظایم قاوانین نقشای ندارناد و مچناین،
1 - Regulation
2
Furlong
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نهاد ا دولتی مربونه نیز دراینمورد ،مشخص و معین نی تند؛ بنابراین ،معنوش نی د کاه چاه نهااد
متولی تنظیم مقررات و برنامهریز بازدارند در عرصاۀ فضاا ماااز ا اد؛ بهگوناها کاه عاد ا
قانونگذار در این حوز را جزء وظایف شورا عالی فضا ماااز مایدانناد ،کماا اینکاه ،یکای از
موارد که در مأمورید ا د گانۀ ابالغشد تو ط مقااش معظام ر یار  ،باه ایان شاورا اپرد شاد،
موضوع وضع مقررات و یا دگذار در این حوز ا د؛ اماا ا اتدالل شاورا در تنظایم مقاررات در
حوزۀ فضا مااز این ا د که کار ب یار انیینی ا اد و زمیناه ا الزش بارا شاکلگیر آن در
کشور وجود ندارد؛ یعنی از حقوقدانان و متخصصان چندرشتها موردنیااز در ایان حاوز بیبهار ایم؛
ضمن اینکه کش جامعۀ د نیز موضوع مهمی ا د که نیاید نادیاد گرفتاه شاود و قاانون را بارا
وأ نمیتوان نوشد ،بنکه قانون نوشته میشود تاا اجرایای شاود .در جامعاها کاه مشاکل آگاا ی و
واد ر انها وجود دارد ،بهفر اینکه قوانینی نوشته ،مصوب ،و اباالغ شاوند ،تازمانیکاه ااوتار و
مردش جامعه ،آمادگی پذیرش یا آگا ی الزش را نداشته باشند ،اجرایی شدن آن قاوانین ،حتای درصاورت
تصویب نیز ،غیرممکن ا د .براینمینا ،میتوان ادعا کرد که این وأ در مراجع اقانونگذار ا ایب
شد ا د که قاوانینی کاه تااکنون در حاوزۀ فضاا ماااز در کشاور تنظایم شاد اند ،کا اتی ا و
وأ ایی داشته باشند .واگذار این امر مهم به ماناس شاورا ا االمی در قالاب نارح صایاند از
فضا مااز نیز با توجه به واکن

ا شدید مردش و جامعه ،بهدلیل ناآشانایی قانونگاذاران باا شایوۀ

یا دگذار منا ب ،تاکنون به نتیاها نر ید ا د و حتی بروی از قانونگاذاران ،تصاویب ایان
نرح با این ادبیات و بدون آگا ی دادن به مردش را بهصالح کشور نمیدانند.
با توجه به اینکه تنظیم مقاررات و مصاوبات شاکلگرفته دراینزمیناه ،میتنایبار رعایاد
مالحظات و وضعید اجتماعی جامعاه نیاود ا اد ،ایان مقاررات ،جاامع و کامال نی اد و
مچنان در حوزۀ قانونگذار  ،ابهاش ا جد ا بهچشام میواورد؛ بهگوناها کاه ناوز در
کشور ،حتی حریم وصوصی تعریفشد ا برا فضا مااز وجاود نادارد؛ ایان درحاالی
ا د که در ۀم دنیا ،در عرصۀ فضا مااز  ،حقوقی برا مردش درنظار گرفتاه شاد ا اد
(بهعنوان مثال ،اگر انالعاتی عنیه شخصی مۀرح شد ،میتواند از واودش دفااع و انالعاات
تولیدشد را تصحیم یا پاک کند) .افزونبراین ،با توجه به حام گ تردۀ داد ا و انالعات افراد
که در شرکد ا و بنیا ا گردآور میشوند ،شاخص بایاد انمیناان داشاته باشاد کاه حاریم
وصوصی او حف میشود .این درحالی ا د که اگر یا دگذاران فضا مااز در کشاور،
مقولۀ فضا مااز را متنا اب باا آموز اا رویکارد پ اتو اعهگرایای درنظار میگرفتناد،
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ضرورت و ا مید رجوع به تاربه ا جهانی دراینبار را بیشتر درک میکردناد و باا تأمال در
یا د ا تنظیمی کشور ا دییر اابهویژ کشور ا پیشارو در عرصاۀ فضاا مااز ااا
ب اایار از وأ ااا قااانونی را شنا ااایی و چار اندیشاای میکردنااد و بااهتیااع آن ،ب اایار از
کا تی ا

یا اد ا تنظیمای فضاا ماااز در کشاور را شاا د نیاودیم؛ اماا باه ایب

فاصنها که میان رو یکرد یا دگذاران فضا مااز در ایاران و رویکارد پ اتو اعهگرایانه
وجود دارد ،در د ال اویر ،در حوزۀ قانونگذار درایانزمیناه ،قاوانین محادود در کشاور
تصویب شد ا د که یکی از آن ا« ،قانون دادر ی الکترونیکی» ا د و  13ال پی  ،یعنی
در ال  13۸2نیز قانونی با عنوان «قانون تاارت الکترونیک» ،بهعنوان قانون آزمایشی و موقد
تصویب شد که اتفاقا قانون تاارت الکترونیک نی د بنکه مربوط به امور پی پاافتاد ا مانند
موضوع مرکز صدور گوا ی الکترونیکی ا د.
 .3- 3-2آسیبشناسی سیاست پاالیش فضای مجازی

یکی از دغدغه ا دولد ،مانس شورا ا االمی ،وزارت ارتیاناات ،شاورا عاالی فضاا
مااز  ،و شورا عالی انقالب فر نیی ،ایااد اینترند پاک یا پاالی فضاا ماااز ا اد.
موضوع پاک بودن فضا مااز  ،بحثی ا د که به عموش ماردش مرباوط میشاود و در نیاا و
برداشد نخ د ،یا دگذار دراینباار را میتاوان در زمارۀ یا ادگاذار ا ایااابی
د تهبند کرد؛ اما ازوکار ا و قواعد که بهمنظور پاکیز از یا مان ایااد فضا مااز
الم و امن در کشور درنظر گرفته شد ا اد ،درنهایاد ایان یا ادگاذار را زیرماموعاۀ
یا دگذار ا

نیی قرار داد ا د؛ زیرا ،در نظاش پاالی فضا ماااز  ،باهنورکنی دو

رویکرد بنیادین وجود دارد که عیارتند از:
 مسدودسازی :جنوگیر از د تر ی به انالعات برمینا محتوا انالعات و ناه آدرس

اید« ،بنوک کردن» یا م دود از بهشمار میآید (گرینفیناد ،ریاکوود ،و تارن:2۰۰1 ،١
)۵؛ بنابراین ،نیامی که د تر ی به کل یاک ااید ممناوع شاد ا اد ،در اصاۀالح گفتاه
میشود که اید ،بنوک شد ا د.
محدود از د تر ی به آدرس ا اینترنتی با د پاالی و از نریاج م دود ااز ،
در ایران از ال  13۸۰با تصویب مقررات و ضوابط شیکه ا انالعر انی رایاناها شاروع و
Greenfield & Rickwood & Tran
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رانااش ،مصداق ا فعالید ا اینترنتی غیرمااز مشخص شاد .پاسازآن ،در اال 13۸1
«کمیتۀ مصادیج پاییا ا انالعر انی رایانها غیرمااز» ،زیار نظار شاورا عاالی انقاالب
فر نیی تشکیل شد (شورا عاالی انقاالب فر نیای .)۶2-۶4 :2۰13 ،در اال  13۸۸و باا
تصویب قانون جرایم رایانها و تشکیل «کارگرو تعیین مصادیج محتوا مارماناۀ رایاناها »،
م ئولید فینترینگ به این کارگرو واگذار شاد« .کاارگرو تعیاین مصاادیج محتاوا مارماناۀ
رایانها » ،برا اجرا حکم مادۀ  21قانون جرایم رایانها و برپایه قوانین وضاعشاد  ،ازجمناه
قانون ماازات ا المی ،قانون مۀیوعات ،و قانون جرایم رایانها و نیز مصاوبات شاورا عاالی
امنید منی ،ماموعها از محتوا ا (ازجمنه محتوا عنیه عفد و اوالق عماومی ،محتاوا عنیاه
مقد ات ا المی ،محتوا عنیه امنید و آ ای عمومی ،محتوا عنیه مقامات و نهاد ا دولتای
و عمومی ،محتوایی که تحریک ،ترغیب ،یا دعوت به ارتکاب جرش میکند (محتوا مارتیط باا
ایر جرایم) ،محتاوا مارماناۀ مارتیط باا انتخاباات مختناف و )...را مارماناه اعاالش کارد
) ،(https://internet.ir/crime_index.htmlو براینمینا ،ر اید و ب تر که در فضا ماااز
این محتوا مارمانه را داشد ،از د ترس کاربران وارج میشاد .اماکناون نیاز یاک کمیتاۀ
ااهنفاار متشااکل از نمایناادگان صااداو ایما ،وزارت ارشاااد ،و وزارت انالعااات ،از ااو
شورا عالی انقالب فر نیی ،مأمور نظارت بر فعالید ا اینترنتی ا اد .ایان گارو باا تهیاۀ
فهر د اید ایی که باید م دود شوند ،تنها نهاد ر می م ئول دراینزمینه ا د.
برر ی و تحنیل یا د م دود ااز اینترناد در ایاران برمیناا مؤلفاه ا رویکارد
پ اتو عهگرایانۀ یا دگذار در حوزۀ فضا مااز  ،بیانیر این ا د کاه نرحریاز ایان
یا د نیز تنها از و دولاد و یا ادگاذاران دولتای مربوناه ،بادون حضاور کنشایران
غیردولتی و مردمی ،و برا اس قوانین مصوب در مانس شورا ا المی اناااش شاد و نیاف
گ ترد ا از وبیا ا و اپنیکیشن ا اینترنتی ،از موارد غیراوالقی گرفتاه تاا یا ای و حتای
ودمات کاربرمحور را دربر میگیرد .اگرچاه باهنظر میر اد کاه م ادود کاردن د تر ای باه
وبیا ا اینترنتی در ایران ،جنیۀ قانونی دارد ،اما روند آن ،بهویژ برا اپنیکیشن ا وادمات
کاااربرمحور و و بیا ااا

یا اای و اجتماااعی ،بااهدر ااتی معنااوش نی ااد و یا ااد ا آن

غیرشفا ا د؛ بااینحال ،این یا اد ،ای گاا در ایاران متوقاف نشاد و مچناان اجارا
میشاود؛ ایان درحاالی ا اد کاه شافافید و اعماال وشامندانۀ یا اد ا ،از مؤلفاه اا
موردتأکید رویکرد پ اتو عهگرایانه در یا دگذار فضا مااز ا اد و تضامین تو اعۀ
133

محمدمهدی فرهنگی و همکاران /آسیبشناسی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایۀ نظر یۀ پساتوسعهگرایی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 111-138

ژپوهشناهم علوم سیاسی

فضا مااز بهشمار میآید؛ اما باوجوداین ،غیرشفا بودن یا دگذار فضاا ماااز
در ایران را شا دیم که یب شد ا د که ب یار از کارشنا ان فضا مااز ایاران ،ماوار
از عمنکرد «نا ما نگ» و « نیقها » در امر م دود از اینترند انتقاد کنند.
انتقاد دییر که از منظر رویکرد پ اتو عهگرایانه میتاوان بار بحا م دود ااز وارد
دان د ،ناکارآمد

ان ورافزار ا ا د؛ این ناکارآمد  ،موجب ایااد اوالل در پژو

ا

عنمی دانشیا یان و پژو شیران شد و آن ا را از مناابع ارزشامند عنمای موجاود در اینترناد
محروش کرد ا د؛ گا ی مشا د مایشاود کاه ان اورافزار ا بهگوناها وودکاار و برمیناا
کنیدواژ تصمیم میگیرند که چه محتوایی را درد ترس یک رایانه یا شیکۀ وااص قارار د ناد.
برر ی ا حاکی از این ا د که این برناماه ا ،گاا ی دچاار وۀاا شاد و کنماه ا مشاابه را
بهدر تی تشخیص نمید ناد و ازایانرو ،باهاشاتیا  ،آن ااید را از د اترس کااربران واارج
میکنناد .ایان ناکارآماد

ان اورافزار ا ،در ب ایار از ماوارد (باهویژ در رشاته ا عناوش

پزشکی) ،پژو شیران را با محدودید و ممنوعید ا بیمورد روبهرو کرد اند.
 فیلترینگ :نیامیکه بخشی از محتوا یک اید ممنوع شد باشاد« ،فینتریناگ» رخ

داد ا د (گرینفیند ،ریکوود و ترن .)۵ :2۰۰1 ،١امروز  ،فینترینگ ،بهعنوان یک اقداش انیی
روشی برا

الم از یا مۀنوب از فضاا ماااز  ،در د اتورکار دولد اا قارار گرفتاه

ا د .ت ر و شمول این اقداش بهگونها ا د که در عصر حاضار ،کمتار کشاور را میتاوان
راغ گرفد که از فینترینگ ا تفاد نکند؛ اما آنچه کشاور ا را دراینماورد متماایز میکناد ،ناه
اصل پاالی  ،بنکه نوع محتوا پاالی شد و شیوۀ پاالی آن ا د (ا اماعینی و نصارالنهی،
)۵4 :139۵؛ بنابراین ،الزش ا د که در فینترینگ ،نظاش پااالی از بااالترین دقاد برواوردار
شود تا تنها بخشی از مۀالب یک تارنما را پاالی کند که دارا محتاوا مارماناه ،منکار ،یاا
گمرا کنند ا د؛ زیرا ،با توجه باه تخصصای شادن عناوش ،محادودۀ د تر ای باه محتاوا باه
درووا دکنندۀ آن و توانمند ا (ظرفید ا) و نیاز ا افراد ب اتیی دارد؛ بارا مثاال ،یاک
دانشاو یا ا تاد اورولوژ با توجه به حوزۀ تخصصی و نیاز وود به یاادگیر و نیااز جامعاه باه
تخصص او باید به محتوایی د د یابد که نهتنها اشکالی در د تر ای او باه آن وجاود نادارد،
بنکه بر جامعۀ ا المی فر

ا د که چنین امکانی را فرا م کند .یا بارا مثاال ،د تر ای باه
Greenfield, Rickwood & Tran
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بروی از محتوا ا به مان میزان که برا یک کودک ناباال زیانباار ا اد ،بارا یاک زوج در
آ تانۀ ازدواج ،الزش و ضرور ا د؛ بنابراین ،با توجه به وجود ن یید در مقای ۀ باین کااربران
(باوجود قدر متقنی ثابد برا

مه) ،الزش ا د که پاالی نیز ناظر به رد بند کاربران باشد و

ب ته به نوع مخانیان و کاربران ر بخشی از جامعه ،متفاوت و متنوع و باه یکای از روش اا
ۀمبند محتوا وب اید یا تحنیل وشمند محتو یات اعمال شود؛ باوجوداین ،در ایاران،
فینتر اید ا و اپنیکیشن ا ،بدون توجه به نیاز گرو ا مختنف و رد بند نیاف مخانیاان
اجرا میشود؛ حال آنکه در اصال ،وجاود ت ااو در پااالی
را ر پاالی برا

و اجارا یک اان ،یکپارچاه ،و

مۀ کاربران فضا مااز  ،بدون توجه به نیاز ا و توانمند ا آن اا،

بروال منۀج و عدالد بود و با مؤلفه ا رو یکرد پ اتو عهگرایانه در امار یا ادگاذار
فضا مااز  ،در تعار

ا د؛ زیرا ،یکی از اصول مهم این رویکرد ،عدالدمحور ا د.

افزونبر رد بند کاربران که پی از این مۀرح شد ،نکتۀ مهام ایان ا اد کاه در بروای
کشور ا پیشرو در زمینۀ فضا مااز (ازجمنه ایاالت متحد ) ،بهدلیل حاکم بودن یا د
«اینترند باز» ،فینترینگ تنها تو ط یک نهاد مشخص اعمال نمیشود ،بنکاه ام حاکمیاد و
م مردش و صاحیان اید ا ،دراینبار م ئول شناوته میشوند؛ چنانکاه در انتخاباات اویار
ریا دجمهور آمریکا ،مدیران فیسبوک و توییتر ،اکاند رئیسجمهور ر امی ایان کشاور را
بهدلیل زیر پا گذاشتن قوانین این اید ا ،م دود کردند .اما واقعید این ا د که این مهام در
ایران ،بدون مافزایی و تعامل میان دولد و ماردش و گرو اا اجتمااعی ،تنهاا از او نهااد
حاکمید و به کارگزار «کارگرو تعیین مصاادیج» ،اجرایای میشاود؛ الیتاه ،باا نمایاان شادن
آ یب ا و معایب اعمال این یا اد در ایاران ،در اال اا اویار ،اازمان ا مختنفای،
ازجمنه مرکز منی فضا ماااز  ،وزارت فر ناگ و دانشایا ا مختناف در کناار دانشایا
شریف ،وارد این بح شد اند تا فضا مااز بهگوناها عنمای ،اصاولی ،و کااربرد و باا
کارب د ازوکار ایی ،پاالی

و فینتر شود تا به تیع آن ،اد ایاااد فضاا ماااز پااک،

محقج شود .این درحالی ا د که پاالی این فضا ،م باه حاکمیاد و ام باه ماردش مرباوط
میشود و این رویکرد ،موردپذیرش تفکر پ اتو عهگرایی ا د؛ باوجوداین ،ماردش و نهاد اا
غیردولتای ،در فینتریناگ فضاا مااااز تصامیمگیرناد و اعمااالکنناد نی اتند و در حااوزۀ
تصمیمگیر برا مدیرید این فضا ،درنظر گرفته نمیشوند و تنها حاکمیاد و یا ادگذاران
زیرماموعۀ آن ،یا دگذار فضا مااز در ایران را انااش مید ند.
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نتیجهگیری
برر ی نزدیک به ه د ه یا دگذار فضا مااز در کشور ،حکاید از ت نط «گفتماان
دولتی» بر امر یا دگذار دراینبار دارد که مهمترین ویژگی آن ،مداونۀ یکنرفه و آشاکار
دولد در این حوز ا د؛ اما امروز مدیرید فضا مااز در کشور ،برمینا چنین الیویی،
نهتنها پا خگو ووا ته ا و نیاز ا کاربران نیود  ،بنکه عدش تو عۀ فضا مااز در ایران را
نیز در پی داشته و درنتیاه ،تحقج تو عۀ مهجانیه در کشور را باا اوتالل اایی روباهرو کارد
ا د .براینمینا ،تراژکتور (م یر محتمال آیناد ) یا ادگاذار فضاا ماااز در ایاران
بهگونها ا د که اگر ابعاد جدید برا آن تعریاف نشاود و در را اتا آن از میازان مداوناۀ
دولتی در امر یا دگذار کا ته نشود و به مان ن ید ،کنشیران و یا دگذاران جدید
به عرصۀ یا دگذار فضا مااز در کشور وارد نشوند و جهد یا ادگاذار فضاا
مااز از صر باالبهپایین تغییر پیدا نکند ،ادامۀ م یر کنونی دشوار ووا د بود؛ زیرا حتی در
شرایط کنونی نیز ،د تاورد اعمال یا دگاذار ا موجاود فضاا ماااز بارا کشاور،
چیز جز عدش تحقج ا دا گنااند شد در ا ناد باالد تی در حوزۀ تو عۀ فضاا ماااز
در کشور نی د که گوا ی آشکار بر ناکارآماد

یا ادگاذار ا فعنای در حاوزۀ فضاا

مااز در کشور ا د و از لزوش دگرگونی در رویکرد فعنای یا ادگاذاران فضاا ماااز
ح کاید دارد و وجوب دگرگاونی در رویکرد اا موجاود یا ادگاذار در عرصاۀ فضاا
مااز در ایران را بهتصویر میکشد .درنهاید ،رو یکارد پ اتو اعهگرایاناه ،مایتواناد باا وارد
کردن کنشیران مدنی و مردمی به عرصاۀ یا ادگاذار فضاا ماااز  ،را یار و اتخااذ
یا د ا در این فضا را مشارکتی و بومی از کرد و الیو مۀناوبی را در عرصاۀ «تو اعۀ
مااز

» در ایران ایااد کند.

محمدمهدی فرهنگی و همکاران /آسیبشناسی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایۀ نظر یۀ پساتوسعهگرایی

136

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 111-138

منابع

ا ماعینی ،مح ن؛ نصرالنهی ،محمدصادق (« ،)139۵پاالی فضا مااز ؛ حکم و م اائل آن از
دیدگا فقهی» ،دین و ارتب ط ت ،ال  ،23شمار .1
الوانی ،یدمهد ؛ ونیفر ،ح ین؛ حاجی مالمیرزایای ،حاماد؛ میار  ،ایدمهد (« ،)1393ارائاه
چارچوبی برا نظاش و محدودۀ وطمشیگذار  ،تصمیمگیر و عمل در فضاا ماااز » ،فصولن مه
راهبرد اجتم عی فرهنگی ،ال وش ،شمار یازد م.
حائر یزد  ،آ یه؛ منکی ،عیاس (« ،)139۶و باز م یا دگذار عماومی» ،فصولن مه مط لعو ت
راهبردی سی ستگذاری عمنمی ،دور  ،7شمار .24
دالی ،تاامس؛ مااکویی ،اویل (« ،)13۸7مادل ا تحنیال یا ادگاذار عماومی» ،فصولن مه
مط لع ت راهبردی ،ال یازد م ،شمار اول ،شمار م ن ل .39
حداد ،واد ؛ دم کی ،تر ( ،)13۸۸فراینود برن موهریزی سی سوتگذاری در آمونزشوپرورش (یوک
چ رچنب ک ربردی) ،ترجمه غالمرضا گرائینژاد و رو ار کاظم ،تهران :انتشارات مدر ه.
شریفی ،یدمهد ؛ مرزبان ،بیتا؛ لیافی ،میه (« ،)1397آ یبشنا ی یا دگذار تولید محتوا
فضا مااز در ایران» ،فصلن مه مدیریت دولتی ،دور  ،1۰شمار .2
شااورایعالی انقااالب فر نیاای ( 24د ااامیر « ،)2۰13مقااررات و ضااوابط شاایکه ا انالعر ااانی
ا مانس شورا ا المی.
رایانها » ،مرکز پژو
قنیپور ،رحمدالنه؛ غالشپور آ نیر ،ابرا یم ( ،)13۸9فرایند سی ستگذاری عمنمی در ایران ،تهران:

ا مانس شورا ا المی.
مرکز پژو
شریفزاد  ،فتاح؛ الوانی ،یدمهد ( ،)1394فرایند خطمشیگذاری عمنمی ،تهران :دانشیا عالماه
نیانیایی.
فر نیی ،محمدمهد ؛ میرترابی ،عید؛ گنشنی ،عنیرضاا (« ،)139۸تییاین یا ادگاذار فضاا
مااز در جمهور ا االمی ایاران (الزاماات و اصاالح ،در چاارچوب ا ادا ماوردنظر در ا اناد
باالد تی)» ،فصلن مه پژوهشه ی انقالب اسالمی ،ال شتم ،شمار .3۰
ترنر ،مارک؛ یوش ،دیوید ( ،)1379حکنمتداری ،مدیریت و تنسعه ،ترجمه عیاس منوریاان ،تهاران:
انتشارات مرکز آموزش مدیرید دولتی.
عۀار ،عید؛ وواجه ناائینی ،عنای (« ،)1394برر ای و تحنیال عوامال ماؤثر بار ناکارآماد نظااش
یا دگذار در ایران» ،فصلن مه سی ستگذاری عمنمی ،دور  ،1شمار .1
شم ایینیا ،رامین ( « ،)1397یا دگذار فضا مااز در جامعۀ شیکها ؛ موردکاو پیاشر ان
داونی» ،مدیریت رس نه ،شمار .4۰
احمد  ،حمید؛ بیدالنهوانی ،آرش (« ،)1392پ اتو اعهگرایای و بازنمایی اا انتقااد از گفتماان
تو عه؛ رویکرد مردمی» ،مجله مط لع ت تنسعه اجتم عی ایران ،ال  ،۵شمار .3
قوچانی ورا انی ،محمدمهد ؛ ح ینپور ،داود (« ،)139۶حاکمید شیکها در نهاد ا پژو شای
امنید اییر » ،فرایند مدیریت تنسعه ،دور  ،3۰شمار .1

137

محمدمهدی فرهنگی و همکاران /آسیبشناسی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایۀ نظر یۀ پساتوسعهگرایی

ژپوهشناهم علوم سیاسی

111-138  صص،65  پیاپی،1  شماره،1400 زمستان

: درد ترس در،1392/1۰/۸ ، کارگرو تعیین مصادیج محتوا مارمانه رایانها

https://internet.ir/crime_index.html

 «معرفای ابعااد ااوتار ناوآور،)1397(  فیروز،  ماتیی؛ کرمانشا،  عنی؛ امیر، میینید کرد
 فصولن مه علمی وپژوهشی،» فراگیر و کاربرد آن در وطمشی گاذار عماومی بارا کاا ناابرابر
.2  شمار،4  دور،سی ستگذاری عمنمی
 « یا دگذار و برناماهریاز فر نیای در حاوز،)139۵(  عۀیه، فانمه؛ رضایی،مرادووا عیا ی
 دومین هم یش ملی پژوهشه ی ننین در حنزه علونم انسو نی و مط لعو ت اجتمو عی،» فضا مااز
: درد ترس در، قم،ایران

https://civilica.com/doc/534895

Furlong, Scott (2003), "Regulatory Policy, Role and Importance", In: Jach R.
Rabin, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Vol.2.
Greenfiled, Paul, Rickwood, Peter & Tran, Hun Cuong (2001), Effectiveness of
Internet Filtering Software Products, CSIRO.
Sachs, Wolfgang (1992), The Development Reader. A Guide to Knowledge and
Power, London: Zed Books.
Shaffer, Paul (2012), "Post-Development and Poverty: An Assessment", Third
World Quarterly, Vol. 33, Issue. 10.
Parfitt‚ Trevor (2002)‚ The End Development? Modernity‚ Post-modernity and
Develoment‚ London‚ Sterling Virginia.

138

 آسیبشناسی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایۀ نظر یۀ پساتوسعهگرایی/محمدمهدی فرهنگی و همکاران

Research Letter of Political Science
Winter 2022, Volume XVII, Number 1, pp.139-172

Research Paper

The Elite's Etiquette, Dress and Home at the Outset of Nineteenth
Century: A comparative Study of Qajar Iran and Meiji Japan


Ali Golmohammadi1

iD

1. Assistant Professor of Japan Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran, Iran
DOI: 10.22034/ipsa.2022.453

Receive Date: 05 February 2022
Revise Date: 11 April 2022
Accept Date: 26 April 2022
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
The reasons for the success of the Meiji elite (1868-1912) in coursing the
trajectory of modernization in comparison with their counterparts in the Qajar
era (1789-1925), has long been in the spotlight of Iranians and some aspects of it
have been studied. In particular, following the confrontation of these two
societies with the West in the nineteenth century, eclectic cultural patterns
emerged from the integration of their native civilization with Western culture.
Applying the “the Civilizing Process” idea by Norbert Elias (1897-1990), this
study tries to explain the elite's attempts to present civilized behavior in the
public sphere by representing their perceived image of rationality and the
modern individual, their reaction to the challenges posed by the process of
modernization simultaneously with the preservation of traditions, and the mental
tensions created between the rational and emotional aspects of the individual and
the strategies adopted to overcome such a dilemma.
The differences between the current societies of Iran and Japan in adopting a
clear and transparent approach to cultural relations with Western civilization can
be due to their different historical approach in dealing with Western cultures. It
is therefore important to reveal aspects of this historical experience from a lesserstudied perspective.
The historical experiences can be a beacon of the future when its various aspects
are explored. Examining shared experiences with different outcomes doubles the
need to do so. Clarifying possible historical mistakes by applying relatively
different theories can at least prevent the repetition of future mistakes.
Theoretical Framework
In Norbert Elias's “the Civilizing Process” theory, the concept of process shows
that modernity is not transient, fleeting and finite, rather depends on various
 Corresponding Author:
Ali Golmohammadi, Ph.D.
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causes. Elias interprets the correspondence between the monopoly of power by
the state on the one hand and self-control and the control of the natural instincts
and behaviors of the body on the other as “civilization” (Elias, 2000: 118) and
calls the historical background of the modern individual of the contemporary
western society, the civilizing process. This article focuses on the second aspect,
which is a complex sociological-psychological issue.
Three important aspects of Elias' analysis can be found in the work of the “the
Court Society”; identifying royal and aristocratic courts as key social units in the
emergence of bourgeois and capitalist societies, the precedence and depth of
“courtly rationality” over Weberian's instrumental-legal rationality, as well as the
identification of special mechanisms of social power and distinction which still
exist in contemporary relations and social life (Van Krieken, 2005: 81-82).
According to Weber the spread of rationality and in Elias’s viewpoint the selfcontrol would eventuate in civilization. On the other hand, unlike the bourgeois
world of profession, where social influence in the professional and public
spheres was determined, in court life there was no distinction between the private
and public spheres, and the courtier's behavior at any moment could lead to
his/her success or failure and determine his/her status in society (Elias, 1969:
115). In court society, there was always a tension between the principle of
rationality and the principle of credibility and authenticity, as well as the
expression of real emotional temperament and its management in pursuit of longterm goals and maximizing power and credibility (Van Krieken, 2005: 86). This
challenge, and in fact the emergence of tension between the rational and
emotional aspects, which in the civilizing process of the individual suffered
psychological pressures, is one of the important and key points of the present
discussion.
The Main Question, Hypothesis and Methodology
The hypothesis of the present study is that the emergence of tension between the
rational and emotional aspects, which puts the individual under psychological
pressure in the civilizing process, has occupied the elites and pioneers of
modernity in Iran and Japan alike. Since it was not accepted by the modernist
elite to find harbor in tradition, private and interior spheres may have seemed a
good place to escape the stress.
Trying to explain how the elites and intellectuals of Iran and Japan reacted in
presenting a model for reducing the side effects and pressures caused by cultural
eclecticism in a critical and crucial historical period is one of the aims of this
research. The aforementioned hypothesis can be proposed in view of the main
question that in the tension caused by the dichotomy between the presentation of
civilized and rational behavior in the formal sphere and the emotional aspect of
the individual, what countermeasures were taken by the elite and intellectuals of
Qajar and Meiji societies to reduce anxiety and mental anguish? Answering this
question requires an answer to such questions: What was the perception of the
Iranian and Japanese elites of the civilized individual in Western culture? And
how did they try to represent it in the public sphere by presenting civilized
behavior?
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This study is a developmental research with a descriptive-analytical approach.
Causal analysis here is based on historical data at the level of two units of
analysis (Qajar and Meiji societies) and with a differential view based on the
comparative-historical method, which according to Charles Tilly is the
intersection of history and sociology (Seyyed Emami, 1391 (2012): 401-410).
Elias's theory, which has an interpretive approach to the civilizing process of the
West, is the basis of analysis in this study.
Indices of Sheltering Emotions versus Modern Rational Forces
Focusing on the conflict between the rational and emotional aspects, three
indicators have been identified in analyzing the civilized behavior of the elites of
the two societies. In addition to the etiquette that Elias adduced in the study of
the civilizing process, the two material elements of dress as well as the home
(interior) were chosen as necessities of life which are the subject of material
culture studies and mentioned in Japanese expression “I-Shoku-Jū” (clothing,
food and housing) (Hanley, 1986: 448).
Conclusion
By applying Elias's theory of “the Civilizing Process” in presenting the
background of the Western modern man formation, it can be said that the
inseparable rational and emotional aspects of the individual are two sides of the
same coin. From a psychological point of view, the natural instincts of the
individual (according to Freud) is an internal matter that primarily appears at the
micro level and in the private sphere and the control of these instincts or
emotions in the words of Elias, from a sociological perspective resulting from
the formation of the absolute state and the interaction of the individual in social
networks as an external matter at the macro level, in the public sphere and in the
form of social norms leads to internalization of the individual’s self-control in
social relations and is displayed in an image of a civilized individual. The elites
of these societies also tried to be the pioneers of representing this figure by
presenting civilized behavior.
Looking at the general issue of the research and according to the documents
mentioned, Iranian Qajar and Japanese Meiji societies were preoccupied with the
same fundamental issues in the face of modernity. Confusion and tolerance of
mental stress were the elite’s common challenge in representing civilized and
rational images in the public sphere. The important point in this regard was the
difference in the underlying culture and consequently a kind of tolerance that led
one to adapt to the spirit of modernity in the public sphere and the other to
conflict with modernity; as it seems, some of the same initial problems and
obstacles are still present. The gradual influence of Western culture and the lack
of comprehensive involvement of the Qajar government in this process, as well
as the difference in elite approach to Western culture, were clearly different from
the alignment of the modern government and the Japanese elite in the Meiji
period, which paved the way for a swift wave of adoption and establishment of
modern institutions in this country. Of course, as some considerations from
Islamic-Iranian teachings, the opposition of Japanese conservative nationalists
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also drew more attention to indigenous tradition and integrative adaptation.
Considering the three indicators of reflection of identity and past in the path of
contemporaneity with the world (modernity), this study tries to show how the
interior space of the house, the type of attire and appearance, and manner of
politeness and etiquette (such as, the unlawfulness of nudity and the separation
of Mahram and non-Mahram) in Qajar era provoked resistance to modernization
with less examples in the evolving society of Japan. The relatively uniform
position of the elites, and the clear goals and planning of the Japanese
government, led to define a modern national identity commensurate with
modernity and flexible, eclectic, and dualistic cultural patterns and by adopting
an expedient and dramatic approach to achieving the goals of revising the
unequal treaties and being on par with Western powers, adhered to the Japanese
motto of being Japanese at home and modern in public space and at work.
Eventually, it became apparent that the tendency toward rationality on the path to
progress intersected with the historical tendency toward emotions and feelings
and instincts. Hence, the presentation of rational behavior in the public sphere,
contrary to the psychological characteristics of the individual, has been and is
tense, even in the West itself. Finding shelter in the private spaces was the best
countermeasure of the elite because the ill-defined cultural demarcations and
definitions in these places made the individual feel more comfortable and
relaxed. Certain cases of suicide among the intellectuals of the two societies,
such as Mishima Yukio or Sadegh Hedayat, may be due to the intolerance of
these pressures and the subject of future research from this perspective.
Keywords: Civilizing process, Elite, Qajar, Meiji, Norbert Elias
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چکیده
پیامد رویارویی جوامع قاجار و میجی با تمدن غرب در ادۀ ناوزد م ،تکاوین
قالب ا فر نیی دوگانه و التقانی متشکل از عناصر بومی و فرنیی بود .نخییان
این جوامع نیز برپایۀ دریافد وود از ویژگی ا فرد مدرن ،تاالش کردناد تاا باا
نمای نماد ا تمادن جدیاد در زنادگی روزمار  ،رفتاار متمدناناها در حاوزۀ
عمومی از وود بهنمای بیذارند .تیدیل ناار ا مدنی وویشتندار به کن
م نط اجتماعی در حوزۀ عمومی باا تکاوین دولد اا مۀنقاۀ غربای و رانادن
رفتار ا نییعی و عانفی به حریم وصوصیُ ،مراد الیاس از عقالنیشدن فرد در
جوامع معاصر غربی بود و او کوشید تا در قالاب نظریاۀ «فرایناد متمادن شادن»
پیشینۀ تاریخی آن را تییین کند .با توجاه باه ا میاد تااارب تااریخی ،پاژو
حاضر میکوشد تا در قالب پر بزرگتر و دیرینها چون عنل ناکامی و توفیج
ایران و ژاپن در فرایند نو از  ،به این پر پا خ د د که در تعار میان وجو
جداییناپذیر عقالنی و عانفی فرد و تحیر و تن ا روحی ناشی از آن ،نخییان
ایاان جوامااع چااه را کااار یافتنااد؟ بااا کارب ااد نظریااۀ الیاااس و روش
تۀییقیاا تاریخی ،تالش شد ا د تا با برر ای و تحنیال انالعاات تااریخی و
نا شاوص ایی چون جامه ،وانه ،و ادبونزاکد در زندگی نخییاان ،پناا
بردن به حوز ا وصوصی بهعنوان را حل احتمالی برا ت کین فشاار ا تییاین
شود.
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مقدمه
دربارۀ رآغاز مدرنیته در کشور ا غربی ،بح

ا دامنه دار وجود دارد؛ اما نیمۀ دوش قارن

نوزد م را میتوان رآغاز برا گذار به و تادد در ایران و ژاپن دان د .م ائنۀ کنای ایان
پژو

 ،عنل کامیابی نخییان میجی )1912-1۸۶۸( ١در پیمودن م یر نو از در قیاس باا

ناکامی ن یی متایانشان در عصر قاجار ( )17۸9-192۵ا د؛ ازاینرو ،ذکر این چناد اۀر
بهمثابه تر یم را نما عمل در آیند ضرور ا اد :یکام ،داشاتن افاج و آرماان و باهتعییر
آیند ا برا پیشرفد؛ پس این آیند ا د که چراغ را نما گذشته ا د .دوش ،گذشاتۀ بروای
جوامع در گذار به جهان مدرن و تحقج پیشرفد میتواند چراغ را نما ماا بارا آیناد باشاد.
وش ،برا نماندن میان آن گذشته و رفتن به آیند باید به رآغاز توجاه داشاد؛ گاویی از آغااز
تاکنون ،بروی از موانع ،د را نهادینه شدن مدرنیته بود اند.
 .۱چارچوب نظری پژوهش
ازآنااکه ننربرت الی س ٢بار بنیااد تفکارات دو اندیشامند پای از واود ،یعنای مااکس وبار

٣

( )192۰و زییمونااد فرویااد ،)1939( 4پر اا دربااارۀ زمینااه ا و نشااانه ا اجتماااعی و
روانشناوتی گذار به مدرنیته را مۀرح کرد ا د ،در این مقاله با تمرکز بر آرا او ،آن کامیاابی
و ناکامی را بهبح میگذاریم .الیاس از «فرایند متمدن شدن »5خن میگوید .مفهاوش فرایناد

نشان می د د که مدرنیته و پیشرفد ،امر مقۀعی ،زودگذر ،و تماششدنی نی د؛ بنکه واب اته
به عنل مختنفی ا د .الیااس از وجاود تنااظر میاان انحصاار زور تو اط دولاد ازیک او و
وویشااتندار (کاافنفس) و کنتاارل غرایااز و رفتار ااا نییعاای باادن از ااو دییر ،بااه
«متمدنشدن» تعییر میکند (الیاس )11۸ :2۰۰۰ ،و پیشینۀ تاریخی شاکلگیر واودادراکی

6

از فرد مدرن جوامع معاصر غربی را فرایند متمدن شدن مینامد .این مقاله بیشتر بار جنیاۀ دوش،
یعنی م ئنۀ در مآمیختۀ جامعهشنا یاروانشنا ی تمرکز دارد؛ ازایانرو ،باه م ائنۀ قادرت و
1. Meiji/ 明治
2. Norbert Elias
3. Max Weber
4. Sigmund Freud
5. The Civilizing Process
6. Self-Perception
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دولد متمرکز و انحصار کارب اد زور کاه از آن اقتادار یا ای و مشاروعید یا ای نتیااه
میشود ،نمیپردازد.
درحالیکه فروید ،نیرو محرکۀ تو عۀ فر نیی را دری داشتن ارضا نیاز ا غریز و
الزامات اجتماعی میدان د (فرویاد ،)21 :13۸2 ،الیااس باهجا تمرکاز صار بار غرایاز،
موار آن را به عوانف و اح ا ات پیوند می د د تا آن را از معناا بیولاوژیک متماایز کناد

(ما و .)72 :199۵ ،١فرایند «عقالنیشدن» و بر نیز اگرچه باا فرایناد «متمادن شادن» الیااس
تشابه دارد (ترنر ،)24۶-247 :2۰۰4 ،٢اما این تشابه جامعهشناوتی ،تفاوت رویکارد الیااس

به تمادن و عقالنیشادن و بار را از نظار دور نمایدارد .و بار ،گ اترش عقالنیاد و الیااس،
وویشتندار (کفنفس) را منت به تمدن میدان تند .افزونباراین ،باروال دنیاا حرفاها
بورژواز که نفوذ اجتماعی در حوزۀ حرفها و عمومی تعیین میشد ،در زندگی دربار  ،میان
حوزۀ وصوصی و حوزۀ عمومی افراد تمایز وجود نداشد و رفتار فرد درباار در ار لحظاه
می توان د شک د و کامیابی او را رقام زد و جاییاا

در اجتمااع را تعیاین کناد (الیااس،

 .)11۵ :19۶9در جامعۀ دربار  ،موار میان اصل عقالنید و اصال اعتیاار و اصایل باودن و
مچنین ابراز ونجووو عانفی واقعی و مدیرید آن در را تا پیییر ا ادا بنندمادت و
بیشینه از قدرت و اعتیار ،تن

وجود داشد (فانکریکن .)۸۶ :2۰۰۵ ،٣ایان چاال

و در

اصل ،بروز تن میان وجاو عقالنای و عاانفی کاه در فرایناد متمادن شادن ،فارد را متحمال
فشار ا روحی میکرد ،از نکات مهم و کنید بح حاضار ا اد .در کناار ایان دو میارا
اندیشیدگی ،الیاس ،کنیاد مفهاوش «فرایناد» را نیاز از پژو

اا ارن اد کا ایرر 4باهار

میباارد .جامعهشنا اای الیاااس ،نیااا ی فراینااد بااه تماادن ا دارد و م ااتندات در برر اای
متمدن شدن متوالی ن ل ا جواماع اروپا ایی ،مناابع غنای تااریخی نای چناد اد ا اد
(تیریاکین.)2۸7 :2۰۰1 ،5

ه وجه مهم از تحنیل الیااس را در اثار «جامعاۀ درباار  »6میتاوان یافاد؛ شنا اایی
1. Maso
2. Turner
3. Van Krieken
4. Ernst Cassirer
5. Tiryakin
6. The Court Society
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دربار ا

نۀنتی و اشرافی بهعنوان واحد ا اجتماعی کنید در پیدای جوامع باورژوایی و

رمایهدار  ،تقدش و عمیجتر بودن «عقالنید دربار » ن اید باه عقالنیاد ابازار و قاانونی
بهمفهوش و بر و مچنین ،شنا ایی ازوکار ا ویژ ا از قدرت و تمایز اجتماعی در رواباط
دربار که در زندگی اجتماعی معاصر مچنان ار و جار ا د (فانکریکن-۸2 :2۰۰۵ ،
 .)۸1الیاس در جند نخ د کتاب «فرایند متمدن شدن» ،باه تییاین چیاونیی دگرگاون شادن
مالک و معیار ا آداب اروپاییان میپردازد که در وشوند ،رفتار ا جن ی ،شکل ا ویاژۀ
گفتمان و ...نمود پیدا میکرد و با رشد شرش و بیزار (اشمئزاز) د اتخوش تغییار شاد .باهنظر
الیاس ،وویشتندار (کفنفس) و درونی کردن که شیکه ا پیچیادۀ اجتمااعی ،آن اا را باه
ناار ا ضرور تیدیل میکردند ،موجب تو عۀ وودادراکی فرد میشد .این وودادراکی ،یا

بهتعییر فروید ،مان فراوود ،١جنو گا آرمان ا اوالقای و درونای ان اان ا اد .جناد دوش
کتاب در برر ی عنل این فرایند ا ،موضوع تکوین حکومد ا تمرکزگرا مدرن و مپیوند
بافد جامعه را واکاو می کند .الیاس بر تحنیل اوتار اجتمااعی تمرکاز دارد؛ زیارا ،او عنال
دگرگونی و تحول رفتار اروپاییاان را در فرایناد پویاایی ایان ااوتار ا میبیناد (مادالادین،
 .)132 :13۸3او با ا تناد به کتاب ا آداب ،بر این نظر ا اد کاه نخ اتینبار ایان نیقاات
باال اجتماع بودند که وود و پس ،نیقات دییر را منزش به رعاید معیار اا وویشاتندار
(کفنفس) کردند و از رن اانس بهبعاد ایان دگرگونی اا در جامعاه رواج یافاد .باا تحاوالت

رخ داد  ،رفتار نخییان دربار جدید ،الیو نیقاات پاایین جامعاه شاد (گودزبناوش و منال،٢

.)47-4۸ :199۸
رشد شرش و بیزار در فرایند دگرگونی اجتماعی ،موجب راند شادن کارکرد اا نییعای
بدن ان ان از عرصۀ عمومی زندگی اجتمااعی باه پ اتو ا در حاوزۀ وصوصای شاد (الیااس،
 )11۸ :2۰۰۰که الیاس آن را فرایند متمادن شادن میداناد و باا ارائاۀ ا اناد تااریخی ،ارتیااط
متمدن شدن با عنل دینی ،دالیال مااد

مچاون رعایاد بهداشاد و عقالنیاد را رد میکناد

(گودزبنوش و منل .)44 :199۸ ،روشن ا د که مؤلفاه ا اصانی نظارات الیااس ،برگرفتاه از
حوز ا روانشناوتی (فرد ) و اجتماعی (عمومی) در ب تر تاریخی ا د.
بهنظر الیاس ،با پیدای

تدریای تصویر فرد م درن در قالب موجاود عقالنای ،او بایاد
1. Super-Ego
2. Goudsblom & Mennel
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وجه عانفی جدایی ناپذیر وود را در فرایند گذار مدیرید کناد .درواقاع ،عقالنیاد بایاد میاان
لذت ا و نیاز ا عانفی و اح ا ی کوتا مدت و پیامد ا بنندمادت رفتاار ان اانی تعاادل
ایااد کند (الیاس .)92 :19۸3 ،در عالم واقع ،این فرد به لحاظ روانی ،ناگزیر از روبهرو شدن
و فشار روحی ناشی از ابعاد عقالنی و عانفی و بهلحاظ اجتماعی ،واب تیی متقابل باه

با تن

دییران ،و ناگزیر از ایااد اندکی توازن میاان ایان وضاعید ضادونقیض ا اد .پژو
جدید مکتب نو از نیز ،رچند از منظر

اا

ندگرایانه ،به پناا گارفتن جواماع غیرمادرن در

پس حصار ند بهعنوان پنا یا ی برا مصون ماندن از ارزش اا
اجتماعی اشار میکنند ( و ۶۰ :199۰ ،١و .)۶7

ارمایهدار و آشافتیی

 .2پرسش اصلی ،فرضیه و روش
بنابه ا مید بح و ا توار بودن کل پژو
میشود .فرضیۀ پژو

بر یک فرضیه ،نخ د باه ایان موضاوع پرداوتاه

حاضر این ا د که «بروز تن میان وجاو عقالنای و عاانفی کاه در

فرایند متمدن شدن ،فرد را متحمال فشاار ا روحای مایکناد ،بهگوناها یک اان نخییاان و
پیشیامان مدرنیته در ایران و ژاپن را به وود مشغول کرد بود» .ازآنااکه پنا بردن به ند بارا
نخییان تاددگرا پذیرفتهشد نیود ،شاید اندرونی ا و حریم ا وصوصای ،پنا یاا منا ایی
برا گریز از کا

فشار ا روحی بهنظر میر ید .بهتعییر دییر ،نخییان ایرانای و ژاپنای در

برابر نیرو ناقدفر ا عصر مدرن برا آزاد از ان ان و آغاز ایکی از زنادگی و ااوتن
نوعی از جامعه و جهان که وود را در م ئولید بارا پیشارفد باروز مایداد ،بهگوناها ن ایتا
یک ان به درون (با رعاید نزاکد و حفا ظاوا ر) پناا بردناد؛ اماا تفااوت در ایناا اد کاه
زمینه ا تاریخی و باور ا عمومی در میان نخییان ژاپنی ،بروال

متایاان ایرانای ،مااال

این گرای به درون بارا عا دش مقاوماد در برابار عصار مادرن را فارا م میکارد و زمینه ااز
د تیابی آن ا به قنمرو ا مختنفی از تادد و نو از میشد.
تفاوت وضعید جوامع حالحاضر ایران و ژاپن در اتخااذ رویکارد روشان و شافا در
مراودات فر نیی با تمدن غرب میتواند ناشی از ر یافد تاریخی دگر ان آن اا در رویاارویی
با فر نگ فرنیی ا باشد؛ ازاین رو ،آشکار کردن ابعاد از این تارباۀ تااریخی از منظار کاه
کمتر به آن توجه شد ا د ،ب یار ا مید دارد و برر ی تاربها مشاترک باا نتاای متفااوت،
1. So
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ضرورت انااش این کار را دوچندان میکند .مشاخص کاردن اشاتیا ات تااریخی احتماالی باا
کارب د نظریها بهن ید متفاوت میتواند د دکم از تکرار وۀا ا آتی پیشییر کند.
تالش برا تییین چیونیی واکن
منا یی برا کا تن از عوار

نخییان و روشنفکران وقد ایران و ژاپن در ارائۀ الیو

جاانیی و فشاار ا ناشای از التقااط فر نیای در یاک مقۀاع

تاریخی ح اس و رنوشد از ،ازجمنه ا دا این پژو
پر

ا د .فرضیۀ باال با نظار باه ایان

اصنی قابلنرح ا د که « در تن ناشای از دوگاانیی میاان ارائاۀ رفتاار متمدناناه و

عقالنی در حوزۀ ر می و وجه عانفی و اح ا ی فرد ،قشر نخیه و روشنفکر جواماع قاجاار و
میجی بارا کاا

اضاۀراب ا و آشافتیی ا روحای ایاادشاد چاه روشای را در پای

گرفتند؟» پا خ به چنین پر شی م تنزش روش شدن پا خ چنین ؤال ایی ا د« :برگزیدگان
جوامع وقد ایران و ژاپن از فرد متمدن در فر نگ غربی چه دریافتی داشتند؟» و «چیونه تالش
کردند تا با ارائۀ رفتار متمدنانه در عرصۀ عمومی آن را بازنمایی کنند؟»
پژو
این پژو

حاضر ،پژو شی تو عها با رویکرد توصیفیاتحنینی ا اد .تحنیال عنای در
 ،با ا تناد به داد ا تاریخی در ۀم دو واحد تحنیل (جوامع قاجار و میجای)

و با نیا ی تفاوتیاب برا اس روش تۀییقیاتاریخی انااش شد ا د که بهتعییر چ رلز تیلی،١

حاصل تالقی تاریخ و جامعهشنا ی ا د ( یدامامی .)4۰1-41۰ :1391 ،نظریۀ الیااس کاه
رویکرد تف یر به فرایند متمدن شدن غرب دارد ،مینا تحنیل در این پژو

ا د.

 .3پیشینۀ پژوهش
بهنور واص ،پژو شی که با کارب د نظریۀ «فرایند متمدن شادن» اقاداش باه مۀالعاۀ ماورد

تحوالت تاریخی ایران و ژاپن کرد باشد ،موجود نی د .بااینحال ،ا نیل )199۶( ٢در مۀنیی
با عنوان «نخییان میجی و فر نگ غربای» بار ایان نظار ا اد کاه نخییاان عصار میجای،
وید فر نیی موردنیاز برا اناااش اصاالحات را در فر ناگ غربای ج ادوجو میکردناد.
پژو

او یادآور نظریۀ الیاس ا د و در برر ی این موضوع به الیو فر نیی دوگانۀ ژاپنی ا

توجه داشته ا د.

1. Charles Tilly
2. Esenbel

علی گلمحمدی /نزاکت ،جامه ،و خانۀ نخبگان در آغاز پیوستن به مدرنیته؛ بررسی تطبیقی ایران قاجاری و ژاپن ِمی جی

152

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 139-172

هنلی )19۸۶( ١نیز نیز در پژو شی باا عناوان «فر ناگ مااد  :ثیاات در گاذار» پاس از
برر ی فرایند ژاپنی کردن فر نگ غربی ،به این موضوع اشار دارد کاه تاداوش زنادگی باه ایک
ژاپنی در فرایند نو از  ،و ژاپنی بودن در وانه ،به ت کین فشار ا روحی ناشی از ایان فرایناد
کمک میکرد ( ننی.)4۶7-4۶9 :19۸۶ ،
فرجی ( )13۸۸در پایاننامه دکتر وود با عنوان «فرایند گ ترش تمدن فرنیای در ایاران
از دورۀ ناصر تا پایان پهنو اول (از  122۸تا  »)132۰ضمن تشریم نظریاۀ متمادن شادن،
تالش کرد ا د تحوالت ناشی از تالقی تمادن ا محنای و فرنیای ایاران و غارب در میاان
درباریان و نخییاان عصار ناصار و پهناو اول را در آن چاارچوب برر ای کناد .جادا از
اا باه برر ای تۀییقای

کارب د چارچوب مفهومی الیاس (فرایند متمدن شدن) ایر پژو

موضوع ایی چون آموزشوپرورش و یا د در ایران و ژاپن پرداوتهاند که در دایرۀ این بحا
قرار نمیگیرد؛ بهعنوان مثال ،سرک ر آرانی ( )137۸در کتاب با عناوان «آماوزش و فر ناگ در
ژاپن» ،به نظاش آموزشی ژاپن پرداوته و در پار ا موارد ،به بحا تۀییقای باا ایاران نیاز د اد
زد ا د.

هیروآ کی )2۰۰1( ٢نیز در پژو شی با عنوان «نظاش پر ننی در دولد ا محنی ژاپان»،

بدون اشار بدون اشار به نظریاه ا الیااس ،باهنورکنی موضاوع فر ناگ تااریخی در تحاول
ازمان ا ادار و حکومد دار محنی در ژاپن را برر ی کرد ا د.
 .4تناظر زمانی :بحثی در آغاز
گشودن اجیار در ا ژاپن با ورود ناوگاان دریاادار متیون رپوری ٣آمریکاایی در اال  1۸۵3و

تحمیل پیمان ا نابرابر تاار به ژاپن را میتوان رآغاز ر می ورود فر ناگ غربای باه ایان

کشور دان د .موج نخ د اقتیاس از غرب ،پرشور آغاز شد؛ اما در آ تانۀ اد بی اتم ،ماوج
دوش با انتقاد اا منیگرایاناه ،محافظاهکار  ،و ناوعی رجعاد مارا شاد کاه تالشای بارا

محدود از غربی شادن افاراد باهلحاظ نااار باود (روبارتس .)3 :199۸ ،4رچناد در
الیوبردار از غرب ،میان دولد ا مدرن میجی ( )1۸۶۸و رضاشا ( )192۵شایا د ا
1. Hanley
2. Hiroaki
3. Matthew C. Perry
4. Roberts

153

علی گلمحمدی /نزاکت ،جامه ،و خانۀ نخبگان در آغاز پیوستن به مدرنیته؛ بررسی تطبیقی ایران قاجاری و ژاپن ِمی جی

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 139 -172

بیشتر وجود دارد ،اما در ایناا رآغاز آشنایی و تأثیرپذیر نخییان از غارب ،ا میاد دارد؛
بنابراین ،بازۀ زمانی دورۀ ناصر تا پایان قاجار ،برر ی شد ا د .نکتۀ دییر ،یر تأثیرپذیر
از فر نگ غربی بود .بروال ژاپن ،در عصر قاجار این یر ،تدریای بود و در ه بازۀ زماانی
ند ،گذار ،و تادد (اباذر و نییی )1۵ :139۶ ،رخ داد .از دورۀ گذار و مزماان باا عصار
ناصر به و اواور دورۀ قاجار و رو کار آمدن دولد مادرن رضاشاا و دوران تاادد ،ایان
التقاط فر نیی شتاب صعود پیدا کرد.
اگاار غربگرایاای را بااهمعنا تحااول در نهاد ااا ،ارزش ااا ،و گرای

ااا فر نیاای در

رویارویی با غرب بدانیم ،وق یافتن جامعۀ ایاران به او الیو اا فر نیای غارب از دوران
فتحعنیشا تا عصر مشرونه ،از و عب سمیرزا ،ق ئممق م فراهو نی ،و امیرکبیور از ایان ق ام
ا د .احیا بزرگی و عظمد گذشته با بهر جویی از دان و فناور غرب از ا دا این افاراد
باود؛ امااا باا افازای شایفتیی قشاار تحصایلکردۀ جدیااد باه ظااوا ر تمادن غاارب و اقتیاااس
لیاشگ یخته ،غربزدگی در قالیی حااد از غربگرایای پدیادار شاد .میورزا ملکمخو ن ،میورزا
آق خ ن کرم نی ،و میرزا فتحعلی آخنندزاده را می توان ازجمنه ایان افاراد دان اد .بازگشاد باه
وویشتن در برابر غربگرایی ،تأکید بر ارزش ا ،دین ،فر نگ ،و تاریخ بود که برداشاد ا
غربی مخاالف باا ا االش اصایل را نارد میکارد .سوید جم لالودین اسودآب دی را میتاوان از
باورمندان به این گرای دان د (اکیر معنم.)72-۸۰ :13۸1 ،
از و دییر ،بهنظر میر د که روشنفکران و نخییان ژاپنی برا ایااد وید منی مادرن
و حف میرا تمدنی و فر نیی وود در رویارویی باا فر ناگ غالاب غارب ،را یارد و برناماۀ
بهن ید مشخصی داشتند .درواقع ،آنچه به نر ژاپنی ا در پیمودن م ایر تاادد و ناوگرایی باا
حف

ند ا شهر ا د ،اقتیاس گزینشی عناصر فر نیی غرب با رویکرد مصانحدگرایانه

و تنفیج آن ا با فر نگ ژاپنی در قالب یک فرمول التقانی منعۀف ا د که مینا

وید منای

ژاپنی ا در تمدن جدید بود که وود ،د اتاورد آمیختیای دو فر ناگ باومی و فرنیای باه مرا
نماد ا آن بود (ا نیل.)1۰3 :199۶ ،
ُفو ُ
کوزاوا ُیوکیچی ) 1۸۵1-19۰1( ١ازجمنه روشنفکرانی بود که به دوگانۀ شارق و غارب و
ر یدن شرق به مرحنۀ تمدن غرب باور داشد .باور ژاپن بهمثابه تمدن ثانویۀ چین ،برپایۀ نتی
1. Fukuzawa Yukichi
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ُ
دیرینه و مچنین شعار «روح ژاپنی ،دان چینی» (واکن کان ا  )١در میان ژاپنی ا رای بود؛
ُ
اما در فضا جدید« ،روح ژاپنی ،دان غربی» (واکن یو اا  ،)٢باهعنوان شاعار مهام عصار

میجی ،جاییز ین رویۀ پیشاین شاد (را ال .)2۸۰-2۸3 :2۰11 ،٣چناین رویکارد  ،چناان
آشکار بود که تینور این فرمول التقانی در بروی از وجو زبانشناوتی ژاپنی مشهود ا د.

تا پی از عصر میجی ،برا کنماۀ غارب از « اییو »4ا اتفاد میشاد کاه در اصال،

برگردان واژ باهواژۀ «اقیاانوس» غربای باود .فراوانای کااربرد و م اانانیار واژۀ اییو باا
اروپاییان ،بهحد بود که باع شد « رسی» (غرب) ،ااا نخ اد ایان واژ حاذ و «یاو»
بهعنوان صافد ،باه معنا غربای در ب ایار از واژگاان مانناد مۀالعاات غربای (یاو ُ
گااکو)5
ا تفاد شود .در عصر میجی میتوان واژۀ «یو» بهمعنا غربی را در واژگاانی مچاون ایک
کو ) ٧و جامۀ غربی (یو ُفو ُ
غربی (یوشیکی ،)6غذا غربی (یو ُش ُ
کو )٨دید .ااا «یاو» نقۀاۀ
مقابل «وا» بود که در بخ نخ د واژ ا یک ژاپنی (واشیکی ،)٩غذا ژاپنی (وا ُش ُ
اکو)١٠
و جامۀ ژاپنی (وا ُفو ُ
کو )١١وجود داشد(را ل ۶۰ :2۰11 ،و  41و .)3۸
 .5شاخصهای پناه بردن به عواطف در برابر نیروهای عقالنی مدرن
با تمرکز بر تعار

میان وجو عقالنی و عاانفی ،اه شااوص بارا تحنیال رفتاار متمدناناۀ

نخییان دو جامعه تعیین شد ا د .افزون بار آداب نزاکاد و معاشارت کاه م اتند الیااس در
برر ی فرایند متمدن شدن بود ،دو عنصار مااد پوشا و ظاا ر و مچناین ،واناه (فضاا
داونی) بهعنوان عناصر ضرور زندگی انتخاب شادند کاه موضاوع مۀالعاۀ فر ناگ مااد و
1. Wakon Kansai/ 和魂漢才
2. Wakon Yōsai/ 和魂洋才
3. Racel
4. Seiyō/ 西洋
5. Yōgaku/ 洋学
6. Yōshiki/ 洋式
7. Yōshoku/ 洋食
8. Yōfuku/ 洋服
9. Washiki/ 和式
10. Washoku/ 和食
11. Wafuku/ 和服
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شوکو ا ُ
مۀرحشد در اصۀالح ژاپنی ا ا ُ
جو( ١پوشااک ،واوراک و م اکن)

اتند ( ننای،٢

 .)44۸ :19۸۶این ه شاوص ،میتنیبر یک رویکارد نظار من اام ،و لاذا ،جاامع و ماانع
نی تند و شاوص ا دییر را نیز میتوان درنظر گرفاد .بااینحاال ،باهنظر میر اد کاه باا
برر ی م تندات تاریخی موجود ،شرحوب ط این ه شاوص بتواناد حادود از م ائنۀ آغااز
گاش نهادن در م یر تحول و نو از را بازتاب د د.
 .6جامه و وضعیت ظاهری

در دۀ نوزد م ،جامه و تشریفات ،ا مید ب زایی در زندگی روزمرۀ نخییان داشد .درواقاع،
این موارد ،بازتابد ندۀ برداشد ا شخصی افراد نخیه از فر نگ شای ته و منا ب ،منزلاد
اجتماعی ،و مقاصد یا ی بود و بهنوعی وودادراکی فرد از مدرنیته را نشاان مایداد .نخییاان
این جوامع با ا دا گوناگون ،عناصر ماد فر نگ غربی را در زنادگی روزمارۀ واود اقتیااس
میکردند .جدا از ُمد و نیاز ا عمنی ،ا تفادۀ ر می از جامه و ظوا ر غربای ،مزماان باا
تالش برا انااش اصالحات ،وجه نمادینی از کوش برا ادغاش در فر نگ غربی نیاز بهشامار
میآمد .مشکل کردن پوش نیرو ا نظامی و بروای حوز اا دیاوانی ،ازجمناه نیاز اا
عمنی و نمادین این جوامع بود.
ژاپنی ا که کشور ا غربی را ثروتمند ،قدرتمند و متمدن میدیدند ،برا تحقج یکای از
ا دا مهم وود در قالب شعار مهم عصر میجی ،یعنی «کشور غنای ،ارتا قاو » ( ُفن ُک ُ
کون
کینهی )٣تالش میکردند (را ل .)2۸4-2۸۵ :2۰11 ،بازنیر در پیمان ا نابرابر تحمینی
ر
ال  1۸۵۸و متراز با غرب از ا دا دییر این کشور بود؛ ازایانرو ،در آغااز کاار ،تاالش

چندانی برا تعدیل و تنفیج نماد ا غربی با موارد داونی انااش نمیگرفد و کوش میشاد
تا این تقوید نظامی و اق تصاد  ،م و با برنامۀ اصالحی و شاییه نظامیاان غربای باشاد؛ اماا
بعد ا ،گزین

و آمیختیی با عناصر داونی را با رویکرد مصنحدگرایانه در د اتورکار قارار

دادند .در ایران نیز م تراز باا غارب ،یکای از ا ادا چناین اصاالحاتی باود .اردو ایان
اقدامات ،بعد ا با دالیل واص وود باا عناصار باومی داونای اازش یافاد و تعادیل شاد.
1. I-Shoku-Jū/ 衣食住
2. Hanley
3. Fukoku Kyōhei/ 富国強兵
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عیاسمیرزا ،ولیعهد قاجار ،با د پیاد از نظموظا ر ووشایند ارت

ا اروپایی و ایااد

ویتی ییانه ،بهدور از اح ا ات قومی و قیینها  ،نخ تینبار باه م تشااران اروپاایی متو ال
شد.
عیاسمیرزا از مان آغاز با مالحظات مذ یی روبهرو بود .این موضاوع ،یکای از عوامال
آمیختیی پوش نظامیان غربی با عناصر داونی بود .برا پر یاز از بارانییختن مخالفد اا
ُ
مذ یی و م ئنه ُّ
تشیه به کفار ،اقتیاس اولیه از لیااس نظامیاان غربای ،اۀحی و در حاد کاد
اروپایی باود؛ اماا شانوار گشااد و کال پو اد مچناان ایرانای باود .درواقاع ،اد اصانی
عیاسمیرزا ،مان ُّ
تشیه به اروپاییاان و ک اب متاراز باود؛ اماا نااگزیر از ن اید دادن ایان
پوشاک تنفیقی به ربازان ایران با تان با آمیاز ا از گرای

اا غربگرایاناه ،با اتانگرایانه،

منی گرایانااه ،و فرامااذ یی بااود .بااا تااداوش اقتیاااس لیاااس نظااامی در دور ااا محمدشااا و
ناصرالدینشا از کشور ا گوناگون اروپایی ،یونیفرش ا متناوعی از نظامیاان قازاق ،رو ای،
انینی ی ،و پرو ی تهیه شد .الیته عالقۀ شا و رجال باه عکاس گارفتن باا لیاس اا نظاامی
جوا رنشان و درجه ا گوناگون ،نشاند ندۀ تفننی بودن ایان اقادامات و باا اد بازنماایی
شکو اشرافی در قالیی مدرن بود (محمد و یداحمد زاویاه .)77-79 :139۶ ،در ار دو
جامعه قاجار و میجی ،وجه نمادین این اصالحات در پوشاک نظامی غربی ب یار آشکار بود و
دشوار این دگرگونی ا جدید از نریج بروی تنفیج و ادغاش ا و صیور ا موقاد تحمال
میشد .ازآنااکه پوشیدن چکمه ا تنگ نظامی برا

ربازان د قانزادۀ ژاپنای اخد باود،

مااز بودند که در دوران ودمد رباز  ،صندل ا حصیر راحتیا بپوشاند کاه در میاان

د قانان مر وش بود (چمیرلین.)4۵ :19۸۵ ،١

بهنظر می ر د که در عصر قاجار ،ارائۀ یک تصویر مدرن برا بازنمایی قادرت و پر اتیژ
شا و دولد در مرا م و رژ ا ر می بود که باع تحمل دشاوار باهتن کاردن جاماه ا
تنااگ و باادنمحور اروپااایی میشااد وگرنااه بیدرنااگ پااس از مرا اام بااه جامااهدان ا و انیااار
ربازوانه ا بازمیگشتند .غنیۀ وجه بازنمایی شکو وجالل ،د ادکم تاا دوران اازماند ی
ارتا نااوین و قااانون پوشاااک متحدالشااکل در دوران پهنااو اول ادامااه داشااد (محمااد و
اایداحمد زاویااه .)77-79 :139۶ ،بااهاینترتیب ،بارا کا ااتن از ااختی ا ج اامی و
1. Chamberlain
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فشار ا روحی ناشی از تحمل نماد ا متمادن شادن در حاوزۀ عماومی و مرا ام ر امی،
الیو ا تنفیقی منعۀف متشکل از عناصر فرنیای و باومی باهکار گرفتاه میشاد و باهمحض
وارج شدن از حالد ر می ،وضعید بومی حاکم میشد.
 .6-۱پوشش و ظاهر زنان

با توجه به حاکمید قوانین ا المی در جامعۀ قاجار و موضوع حااب ،یر تأثیرپذیر و تنفیج
جامۀ زنان ن ید به جامعۀ میجی ،تدریای و کندتر بود .الیته ندگرایان ژاپنای نیاز در برابار
روند ریع اقتیاس از غرب در این حوز مالحظاتی داشتند؛ اما ازآنااکه دولد مادرن میجای
و بعد ا در ایران دولد رضاشا  ،مار نو از بودند ،ارانااش ،مادافعان اند ،نااگزیر از
کرن

در برابر یا د ا و اوامر دولد شدند .ندگرایان ژاپنی ،ضمن تأکید بار وار اتیی و

امروز شدن زنان ،افزای جذابید ا ظا ر بهقیمد د اد کشایدن از ر اوش انتی را رد

میکردند (یاناگیدا.)24 :19۶9 ،١

ازجمنه تفاوت ا تمدن بومی ایرانی با فرایند مورداشارۀ الیاس در اروپا

ادۀ میاناه و

تاحدود  ،ژاپن پیشامدرن ،منع بر نیی و تفکیک مارد و زن برا ااس اصاول ا المی اایرانی،
پوشیدگی ،و رعاید حاریم در قالاب َمحرش َ
وناامحرش در فضاا عماومی ا اد .پیشاییر از
اوتالط جن یتی و آ ای بیشاتر زناان باحاااب در جامعاه ،موضاوع مهمای باود؛ ازایانرو،
تحویل کاال در وانه که در دوران مدرن ،ودمد رایای بهشمار میآمد ،در میان نیقات بااال
جامعۀ قدیمی قاجار و اروپاییان مقیم ایران رواج داشد .این امر بارا آ اودگی زناان باود کاه

بهدلیل رعاید حااب ،حضور کمرنگتر در جامعه داشتند (مهدو .)3۶3 :2۰12 ،٢

یر تحول پوش بانوان در قالب رپوش ،تنپاوش ،و پااپوش در دو فضاا انادرونی و
بیرونی در ه بازۀ زمانی ند ،گذار ،و تادد غربی در عصر قاجار قابلبرر ی ا د (ابااذر
و نییی .)1۵ :139۶ ،بهوا ۀه پیامد ا فر نیی فر ا

هگانۀ ناصرالدینشاا باه فرناگ،

اعزاش دانشاو به کشور ا غربی ،و مراودات بیشتر میان دیپنمات ا ،تاار و یاحان واارجی،
دورۀ ناصر را می توان دورۀ گذار در این عصر دان د .در پی گشای ن یی فضا اجتماعی و
یا ی در عصر ناصر  ،تحرک بیشتر زنان ،و تشاکیل انامنای باا حضاور دو تان از دوتاران
1. Yanagida
2. Mahdavi
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ناصرالدینشا  ،زمینه برا پاذیرش گ اترد تر جاماه ا و االیج مادرن غربای در میاان زناان
فرا م شد (جهانی و چنییز.)17 :139۶ ،
َ
ُ
در دورۀ ند ،پوشاک اندرونی زنان عصر قاار را دامنای کوتاا و پارچین باهناش شانیته،
َ
پیرا نی بهن ید کوتا که بر رو آن نیمتنه ا بنناد باهناش ارواالج میپوشایدند ،مارا باا
اغر ا نوکبرگشته به رنگ ا

یز ،قرمز ،و آبای تشاکیل مایداد .پوشااک بیرونای دورۀ

ند ،چادر ایی تیر رنگ از جنس ا گوناگون بود که کل بدن را میپوشاند .روبندۀ فید نیز
تکمیلکنندۀ این حااب بود .چاقچور ،شنوار گشاد و چیندار بود که زیر شنیته میپوشیدند.
بهمیل شا ان قاجار و با بازگشد تحصیلکردگان در فرنگ ،پوشاک زنان درباار در دورۀ
بینابینی گذار از ند به مدرنیته قرار گرفد .درک نااقص و برداشاد ناصرالدینشاا از ظاوا ر
فر نگ و تمدن غرب ،موجب رواج لیاس بالرین ا غربی در اندرونی دربار شاد .دامن اا
کوتا تر و پیرا ن ا یقهباز و رو ر

ادۀ فید ،وغات شا برا اندرونی بود؛ اماا پوشااک

بیرونی زنان ،مچنان در وضعید دورۀ ند بود و تا زمان مظفرالدینشا  ،تغییر چندانی در آن
ایااد نشد .با فروک کردن انیقۀ شاا  ،ب اتن چادرنمااز باه دور کمار ،مچاون دامن اا
َ
امروز و نیمتنه بهجا ارواالج در دورۀ گاذارُ ،ماد شاد (ابااذر و نییای17-22 :139۶ ،؛
رجیی .)4۰-43 :13۸4 ،نکتۀ مهم دراینمیان ،تفکیک آشکار حوزۀ عماومی و وصوصای در
زنان ا د که موردتوجه یا دمداران و جهاانیردان واارجی باود ا اد .مااداش ژان

پوش

دینالفنا ١به تفاوت چشمییر پوش متنوع و نرحدار زنان حرم را با جاماه ا آن اا باهعنوان
حااب کامل در برابر عابران نامحرش اشار میکند (دیوالفوا .)13۶-137 :1371 ،اازگار و
آمیختیی جامه ا فرنیی با نوع بومی ،جدا از فرا م شدن فضا و شرایط اجتماعی ،م اتنزش
درک منۀج و ضرورت ا عمنی آن بود؛ زیارا ،ظاا ربینی موجاب تقنیاد صار و ناآگا اناه
میشد.
گ ترش مراودات زنان درباار باا م اران اروپاییاانی کاه باه ایاران میآمدناد ،بازگشاد
تحصیلکردگان و افزای انالعات عمومی مردش ،زمینه از پذیرش جاماه ا غربای در دورۀ
تادد عصر قاجار شد .اما درک پیاش ا فر نیی و اوالقای نهفتاه در پوشااک غربای ،مغفاول
واقع شد بود .تغییر وضعید اجتماعی زنان غربی بهعنوان بخشی از نیرو ا مولد و شاغل در
1. Jane Dieulafoy
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اجتماع ،م تنزش دگرگونی در حام و نوع لیاس آن ا بود تا بتوانند وود را بهتر با ایک زنادگی
جدید ما نگ کنند .تو ل به ظوا ر این نماد ا فر نیی ،بدون توجه به ما ید آن ا ،نوعی
تقنید بود (اباذر و نییی.)2۵-2۶ :139۶ ،
زمینه از برا پذیرش این ناوع اقتیاس اا در ژاپان ،باا رویکارد انتقااد و پیشایامی
مقاش ا بنندپایۀ دربار و دولاد اناااش میشاد .در ناوامیر  ،1۸72دولاد میجای ،نخ اتین
آییننامۀ مربوط به پوشاک را اعالش کرد (یاناگیدا.)11 :19۶9 ،
بنابااه ر اامی دیرینااه و بااهدور از ارزش ااا زییاییشااناوتی ،زنااان دورۀ پیشااامدرن،
ابرو ایشان را میتراشیدند و دندان ایشان را یا میکردند؛ اما اعالش شد که این ر م دییر باا
مقتضیات عصر نو اازگار نی اد .در ماارس  ،1۸73م ار امپراتاور ،مچاون غربی اا باا
دندان ا فید و براق و ابرو ا نییعی در انظار عمومی ظا ر شد .ایان پیشایامی و چااب
نقد ایی مچون «زنان ازریخدافتاد » تو ط ُفن ُ
کنزاوا ُینکیچی در نکو از بین بردن زییایی
نییعی زنان ،موجب تروی تدریای آن در جامعه شاد .باهاینترتیب ،زمیناۀ تنفیاج ایک ا

آرای فرنیای باا ناوع باومی فرا مشاد ( یدنا اتیکر91 :19۸3 ،١؛ ا انید122 :2۰۰9 ،٢؛
یاناگیدا .)24 :19۶9 ،با اوته شدن تاالر رقص « ُر ُ
کومیکان »٣باا معماار غربای در اال
 ،1۸۸3م ران و دوتران مقاش ا بنندپایه با تقنید از مد ا اروپایی رای آن زماان ،مو اا
وود را با جمع کردن در پشد ر و ومید بهعقب به یک غربی ( ُ ُ
کو ات ُو )4و ما نگ باا

جامه ا وارداتی آرای میکردند .باا تصار تپاۀ  ،2۰3مشار باه بنادر «آرتاور »5رو ایه
( )19۰4-19۰۵تو ط ژاپن و مزمان با افزای ماوج میهنپر اتی و منیگرایای ،مادل ماو
جدید ( 2۰3نی َی ُ
کو ان کوچیماگه )6با مو اا انیاشاته بار رو ار محیوبیاد یافاد کاه
برگرفته از ناش این تپه بود (ا نید .)123 :2۰۰9 ،بهاینترتیب ،غربی شدن افرانی در موج دوش،

دوبار ارزیابی شد و در جامعاه ،گارای قاو باه پوشااکی مشاابه دوران مومویاماا-1۶۰۰( ٧
1. Seidensticker
2. Slade
3. Rokumeikan/ 鹿鳴館
4. Sokuhatsu/ 束髪
5. Port Arthur
6. Nihyakusan-kōchimage/ 二百三高地髷
7. Momoyama/ 桃山
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 ،)1۵74شاید ژاپنی ترین بر ه در تاریخ این کشور ایااد شد (یاناگیدا .)1۵-1۶ :19۶9 ،ایان
گرای منیگرایانه در کنار ضرورت اجرا ا دا تعریفشد برا اناااش اصاالحات غربای،
زمینه از ادغاش و تنفیج بیشتر عناصر بومی و فرنیی در قالب یک الیو التقانی شد.
 .6-2ظاهر و جامۀ مردان

جدا از تأکید بر پوشاندن ( تر) و حااب زنان در جامعاۀ ا االمی ،در کتاب اا اوالقای
پوشاندن ر برا مردان ،بهرغم عدشوجوب ،از نن نیک برشمرد شد ا اد .در مینرا اتا،
تاار و مردش عاد  ،د تار به ر میب تند و این ند ،منحصر به روحانیون نیود ا د.
در زمان ناصرالدینشا  ،نول کال دیوانیان ،کوتا تر شاد و کال اا آ اتراوان بهشاکل
ا توانۀ کوتا میپوشیدند (مهادو  .)3۶7 :2۰12 ،کوتاا شادن ناول جاماه ا و کال اا ،از
نشانه ا آغازین تأثیرپذیر از جامه ا غربی بود .پس از فر ناصرالدینشا به فرناگ ،قیاا
که با دامنی بنند ،باالتنۀ تنگ و چ یان تا کمر ،و دامان کناوش و ناقوسمانناد در دورۀ نخ اد
ُ
قاجار نشانۀ تشخص مردان بود ،تا باال زانو کوتا شد (غییی .)۵۵3 :13۸4 ،تغییار چااقچور
به جوراب و کف

اغر به کف د تکدار ،یکی دییر از دگرگونی اا دورۀ ناصرالدینشاا

بود .ردار  ،جنیقه ،و شنوار ،لیاس عمومی تهران قدیم بود و روحانیون ،تاار ،و پیرمرد اا
قدیمی ،لیاس را ته و بنند میپ وشیدند .لیاد  ،باالپوش روحانیون بود و دییاران از عیاا و لیااد
بهنور متناوب ا تفاد میکردند (الهی .)17 :13۸9 ،باا رواج جاماه ا غربای در نیماۀ دوش،
مردان ،بهجز مذ ییون و نیقات پایین ،نوعی فراک اروپایی ( ردار ) به رنگ ا تیر و ُبارش
نظامی بهتن میکردند .بروال فراک ،ردار  ،کمر چیندار و آ تین ا گشاد داشاد کاه
افراد رشناس آن را مرا باا کاال آ اتراوان بهشاکل ا اتوانۀ کوتاا میپوشایدند (مهادو ،
 .)3۶7 :2۰12به تدری  ،تنفیقی از پوش بومی و فرنیای در میاان درباریاان و اپس ،ماردش
عاد رواج مییافد .کال نمد  ،بخشی از لی اس مردانۀ عاد بود .این ر م تا زمان رضاشاا
و ربر نه کردن در اعترا

به اجیار مردان به پوشیدن کال غربی ،اداماه داشاد .گویاا ماردان

ایرانی برا تن ندادن به پوش اجیار فرنیی ،ترجیم می دادند که ر ایشاان را بر ناه کنناد.
مقاومد در برابر کال فرنیای ،مزماان باا محرومیاد از ارپوش ا باومی ،بیاانیر ناوعی
رگشتیی فر نیای در میاان ماردان بارا پوشا

ار ا اد (فرجای 2۰۰-2۰1 :13۸۸ ،و

.)432
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در اواور قاجار و عهد احمدشا  ،بهتدری کدوشنوار رای شد؛ شنوار ایی با فاق ب ایار
بنند و کد ایی بنندتر از کد ا امروزین که بهجا عیا ،رو آن ردار میپوشایدند .اماا
تنها پوشیدن کدوشنوار که کوتاا و چ ایان شاد باود ،اناگ فرنییماببی ،کافرم انکی ،و
تم خر کودکان کوچهوبازار را به مرا داشد و این درحالی بود که مدتی بعد ،با فرماان دولاد
رضاشا  ،این لیاس م خر به جامۀ ر می و متحدالشکل تیدیل شاد (شاهر -49۰ :13۶7 ،
 .)4۸9مان گونه که اشار شد ،در جامعاۀ ایاران ،پوشااندن ماو
پ ندید بود .انواع د تار و پوش

ار و ب اتن د اتار کاار

ر نیز بهنوعی نشانیر صنف و جاییا اجتماعی مردان بود.

در ژاپن پیشامدرن نیز تا آغاز عصر میجی ،بهویژ یک آرای مو

ر ماردان ،بیاانیر نیقاۀ

اجتماعی آن ا بود.
دولد ژاپن در پاییز ال  ،1۸71با صدور اعالمیها با آزاد گذاشتن مردش در انتخاب مدل

مو دلخوا شان آن ا را از مدل مو بنند نتی چونماگه ،١ویژۀ امورایی ا کاه بار رو
من ُ
ب ته میشد ،ر ا کرد .در ال  ،1۸73وود امپراتور ُ
تسنهیتن ،٢منقب به میجی با مدل مو

ار

کوتا (زانگیر  /جانگیر  )٣به عنوان نماد ترقی و یونیفرش ر می نظاامی مشاابه اروپایی اا در
انظار ظا ر شد (را ل .)72 :2۰11 ،کارکرد نماادین مادل ماو غربای در را اتا بازنماایی

جامعۀ ژاپن به عنوان منتی متمدن ،دفی باود کاه دولاد ایان کشاور ،آشاکارا و باه شایو ا
گوناگون دنیال میکرد .در بند از یک فرمان دولتی اینگونه آمد ا د« :مردانای کاه مو اا
بنند دارند یا آن را میبندند ،بیتمدن

تند .ایننور نی د؟ بهنظر میننور ا د!» و ایان
4

5

مۀنب به ترانۀ معروفی در آن دوران تیدیل شد (فوگل 131 :2۰۰۵ ،و وول .)1۶4 :2۰۰۵ ،
جرگه االران غربگرا دولد میجای ،کدوشانوار ر امی و غربای میپوشایدند ،اماا
روشنفکر غربگرایی مچون ُفوکوزاوا ُیوکیچی ،برا نشان دادن ا اتقالل واود و نپیو اتن باه
این جرگه االران ،یک کیمونو 6ر امی مرداناه ( اکاماا )٧میپوشاید کاه شانوار ُپارچین،
1. Chonmage/ 丁髷
2. Mutsuhito/ 睦仁

3. Zangiri or Jangiri/ 散切
4. Fogel
5. Howell
6. Kimono/ 着物
7. Hakama/ 袴
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پینیدار ،و دامنمانند بود .اما مخالفان منیگرا دولد ،اکاما را نماد منیگرایای ارتاااعی و
لیاس یقهبنند غربی ( ا کارا )١را نیز نشانۀ وادادگی جرگه ااالران در برابار غارب میدان اتند

(ا انیل  .)1۰۸ :199۶جادا از ایاان اوتال

اا ،نخییااان غربگارا ژاپناای باا رویکاارد

مصنحدگرایانه و در قالب نمادگرایی ( میولی م) تالش میکردند تا از نریج پوش و ظوا ر
غربی به ا دافشان د د یابند.
ُ
یروبومی ،)1۸41-19۰9( ٢اولین نخ دوزیر ژاپن و از نخییان غربگرا در پا اخ
ایتو
به نقد غربی ا به بدقوار بودن جامه ا غربی بر تن زنان ژاپنای باهجا پوشایدن کیمونو اا
برازند  ،با وند مۀ این امور را یا یکار میدان د؛ زیرا ،بهباور او ،بروال لیاس انتی
که زنان ژاپنی را مانند عرو کان ویمهشبباز نشان میداد ،آن ا با جامه ا غربی ،مچون

ووا ران فرنییشان ،امروز و فر یخته بهنظر میر یدند (تومیتا ،19۸4 ،٣بهنقل از :ا انیل،
)1۰7 :199۶؛ ازاینرو ،بهنظر میر د که نخییان زن و مرد ژاپنی بهعنوان بازییران این صاحنۀ
نمای

در را تا ارائۀ چهر ا مدرن و متمدن از جامعۀ ژاپن در عرصۀ عماومی ،نق آفرینای

میکردند.
 .6-3خانه (فضای داخلی)

بیشک ،نخییان به یب تمکن مالی ،بروال ماردش عااد از فضاا گ اترد تر و امکاناات
مالی بیشتر در وانه ایشان برووردار بودند .تفکیک فضا وانۀ نخییان ،رچند باا ا ادا
متفاوت ،جدایی حوزۀ عمومی و وصوصای را باهووبی نشاان مید اد .در ایاران ،جاییاا زن
برپایۀ احکاش ا المی و موضوع َمحرمیاد ،نقا مهمای در معماار داونای واناه ا دورۀ

قاجار داشد .وانه ا توانیران ،دو بخا انادرونی (ویاژۀ زناان و ماردان َمحارش) و بیرونای

(مردانه) داشد .این تق یم بند در وانۀ فقرا نیز حاکم بود؛ رچند جدا از باا پارد اناااش
شود (مهدو  .)3۵7 :2۰12 ،الیته در پی دگرگونی ا اجتماعی اواور عصر قاجار ،بازگشد
دان آمووتیان معمار از فرنگ ،و بنا کن اولیر دولد اا گونااگون و معماار آن اا،
بهتدری از فضا جن یتی داول وانه ا کا ته شد (ابرا یمی ،نۀانزاد  ،و کرامتای:139۶ ،
1. Haikara (High-Collar)/ ハイカラ
2. Itō Hirobumi
3. Tomita
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 .)3۶دقد و ظرافد به کاررفته در بنا بیرونی ،بی از اندرونی باود؛ زیارا ،محال پاذیرایی از
مهمانان بود و تامالت آن به منزلد و جاییا اجتماعی صاحبوانه ب تیی داشد (مهدو ،
 .)3۵7-3۵۸ :2۰12ا ااتفاد از صااندلی ،میاال ،و تخاادوواب بااهعنوان بخشاای از مینمااان
اتاقوواب اعیان ،در اواور دورۀ قاجار رواج پیدا کرد و فضا بیرونی یا عمومی وانه ا آن ا
متن ا اب بااا کارکردشااان ،بارا دیاادار ا ر اامی نراحاای میشاد .اتاااق کتابخانااه در وانااۀ
عینالسطنه در ال  13۰4ار قمر  ،اتااق نا ااروور در عماارت نصویرالدوله یاا اتااق
بینیارد در عمارت ات بک ازجمنه این موارد ا د (مو و  ،پورمند ،و کریمیفر-1۵4 :1399 ،
.)1۵1
در ژاپن نیز بنابه ر م بهجا ماند از دوران پیشامدرن ،شا د ناوعی تفکیاک جن ایتی در
وانااه ا اش ارا و نخییااان در توکیااو ااتیم .فضااا داوناای ایاان وانااه ا بااه اتاق ااا
ُ
(اوکاو)٢
عمومیابیرونی (اوموته )١بیشتر حوزۀ مردان واانواد و اتاق اا وصوصی ااندرونی
ویژۀ زنان تق یم میشد .دراینمیان ،پدر یا بزرگ وانواد  ،به یب برووردار از امتیاز ریا اد
میتوان د از فضا اتاق ا عمومی یا بیرونی بهعنوان محل کار و در نق پدر یاا م ار از
فضاا ا زنانااۀ اناادرونی آزادانااه ا اتفاد کنااد (لیارا 13۵ :2۰12 ،٣و  .)14۰-141فضااا ا

غیرر م ی اندرونی به زنادگی وصوصای روزمار و ووابیادن اوتصااص داشاد .اماا فضاا
عمومی وانه ا نخییان ،به دو بخ کامال غربی (یوکاان )4باا تزییناات ایک غربای بارا
دیدار ا ر می با وارجی ا و بخ

ژاپنی (نی ونکان )5با تزیینات ادۀ ژاپنی برا پذیرایی

ر می از مهمانان ژاپنی ،تق یم میشد (لیارا .)134 :2۰12 ،ایان تفکیاک فضاا در واناه ا
نخییان عصر میجی ،بهویژ اتاق اا

ایک غربای ،آشاکارا باا اد بازنماایی نماد اا

موردنظر در اجرا اصالحات غربی انااش میشد .ارائۀ تصویر غربی در اتاق ا نا ااروور
ُّ
تشیه باه
و پذیرایی در منا ید ا ر می که م تنزش بهتن داشتن جامه ا غربی بود ،با د
غربی ا در حوزۀ عمومی و فضاا ر امی بارا د اتیابی باه برابار اناااش میشاد .فضاا
1. Omote/ 表
2. Oku/ 奥
3. Lebra
4. Yōkan/ 洋館
5. Nihonkan/ 日本館
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اندرونی ا و بخ وصوصی که آمیز ا از ا یاب و عناصر ردو فر نگ بومی و فرنیی باود،
ن ید به دو فضا عمومی و ر می کامال غربی یا ژاپنی ،بهلحاظ عانفی و اح ا ی ،آ اای
و راحتی بهمراتب بیشتر را برا فرد فرا م میکرد .بهاینترتیب ،افراد با پنا بردن به این محایط
میتوان تند کمی از تن
کااا

ا و فشار ا روحی ناشی از واقع شدن در این دوگاانیی فر نیای را

د نااد؛ زی ارا ،در ایاان فضااا غیرر اامی ،مرزبنااد و وطکشاای چناادان روشاان و

تعریفشد ا میان حوزۀ عمومی و وصوصی وجود نداشد و افراد ،متحمل فشار ا روحای
و تن ناشی از وویشتن دار و مراقید برا کنترل و تنظایم رفتاار واود نیااش رفدوآماد در
حوز ا عمومی و وصوصی نیودند.
 .6-4ادب و نزاکت

جوامع گوناگون ،بهلحاظ ادب و نزاکد ،واجد فرایند تاریخی در فر ناگ و تمادن اصایل یاا
اقتیا ی وود

تند .برا اس پژو

ا الیاس ،ادب و نزاکد در قرون و اۀا را میتاوان در

آثار ب یار یافد (الیااس .)۸۵ :2۰۰۰ ،در اد ا گذشاته ،ماموعاها از آدابدانای باا
بنیانی عمدتا ا المی و وجو ی از ادب ایران با تان ،فرایند درونی از متمدن شادن را شاکل
دادند که میتوان آن را «فرایناد متمادن شادن محنای» نامیاد .آیاات قارآن و روایااتی از اند
پیااامیر(ص) و ائمااه(ع) ،میااانی اولیااۀ ادب و اوااالق ایراناای را در قالااب شااریعدنامه ا،
اندرزنامه ا ،و فتوتنامه ا دربارۀ آداب پوش  ،روابط زن و مرد ،و غذا واوردن شاکل دادناد.
بهدلیل منۀج روایی این آداب تمدنی ،نی د ا چهار و پن تا دوازد ار قمار  ،تغییار
ما و چندانی در آن ا ایااد نشد .اما بنیان عرفی کتاب ا آداب در غارب و لحااظ شارایط
اجتماعی در دور ا زمانی گوناگون ،گویاا تحاول در معیار اا ،ظرایاف ،و پیچیادگی ا
رفتار ا د که بهعنوان نمونه ،در چاب ا گوناگون آثار ارا ُ
موس ،١ازجمناه کتااب مشاهور

«در باب مدنید پ ربچه ا )1۵3۰( »٢مشهود ا د .با پیدای

تمدن فرنیی باهعنوان رقیاب،

تمدن بومی از اواور دۀ یزد م و اوایل دۀ چهارد م ار قمر وارد دورۀ گاذار شاد و
نوی ندگان آثار

مچون «تأدیباالنفاال»« ،تأدیبالن اوان» ،و «معایبالرجاال» در بارزخ

میان مؤلفه ا دینی تمدن بومی و فرنیی در تالش بودند تا ضمن حف اوالقیات دینای بارا
1. Erasmus
2. On Civility in Boys
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زنان ،با وارد کردن بروی جنیه ا زییاییشناوتی ،ظرایف ،و نرم

ا رفتار  ،جاییا زناان

را در چشم م رانشان ارتقا د ند .این دگرگونی ا در عصر ناصر  ،تدریای بود؛ اما باا آغااز
دوران حکومد رضاشا  ،شتاب آن را میتوان در کتاب ایی مچون «آداب معاشرت» صودیقه
دولتآب دی و «د تورالعمل ا (متحدالمبل ا ) وزارتخانه ا دولتی برا آگاا ی ماردش از
آداب فرنیی» مشا د کرد (فرجی 232-233 :13۸۸ ،و .)43۰-431

در ژاپاان نیااز ادب و نزاکااد ١برگرفتااه از آموز ااا کنفو یو اای تو ااط نیقااۀ دربااار و

امورایی ا دوران پیشامدرن ،بازتابی از فضیند اوالقی و روشی برا ارتیاطگیر افاراد باا
جامعه ،برپایۀ قواعد ویژۀ رفتار ،نوک ،و ن نهمراتب حاکم بر روابط اجتماعی باود .مدر اۀ

«اوگا اوارا »٢یکی از مشهورترین مدارس آداب دانی آن دوران بود کاه باا تادیاد چااب متاون
آموزشی ،وود را با نیاز ا عصر میجی ما نگ کرد .اوتصاص بخ عمادۀ مۀالاب ایان
کتاب به بخ

ژاپنی (وا) و بیان موضوع ا غربای (یاو) در بخا
٣

ضامیمه و روزآمد ااز

ه نوع از تعظیم نش تۀ (زا ر ) مر وش در دورۀ پیشامدرن بهشکل تعظیم در حالد ای اتاد و
متنا ب با یک زندگی غربی در کنار میل و اثاثیۀ مادرن ،ازجمناه ایان تغییارات ا اد .ادا
احتراش به تمثال امپراتور نیز کاه در اال  1۸91رایا شاد ،ر امی قادیمی نیاود ،بنکاه ناوعی

آدابدانی متأثر از شرایط جدید بود (چمیرلین7۶ :19۰4 ،؛ دانشنامه کودانشا ژاپان:19۸3 ،4
ج 232-234 :2و ج ۶ :۶و )۶۸
بهنظر میر د که برپایۀ الیو التقانی ژاپنی (وا) و غربی (یو) دربارۀ آداب نزاکد ،ناوع
ژاپنی ،در عرصۀ اوالقی و اجتماعی جامعۀ میجی حاکم ا د و نوع غربی ،بارا نشاان دادن
تصویر عمومی از فرایند متمدن شدن و وودادراکی عقالنی از فرد مدرن کاه واارج از حاوزۀ
ُ
تمدن کنفو یو ی ا د .اما این تالش ا بارا ارائاۀ تصاویر از یاک فارد متمادن در اۀم
جهانی و در قالب غربی انااش میشد.
الیته چنین تفکیکای ناه تنها ااد نیاود ،بنکاه در ماوارد  ،درد ر ااز نیاز باود .ماردان
ژاپنی ،نیاش را رفتن یاا ورود باه یاک مکاان ،باهنور انتی ،پیشااپی

م رانشاان حرکاد

1. Reigi/ 礼儀
2. Ogasawara-ryū/ 小笠原流
3. Zarei/ 座礼
4. Kōdansha Encyclopedia of Japan
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می کنند؛ اما در تنینا رعاید آداب نزاکد غربی و دادن حج تقدش به بانوان ،ایان آداب را تنهاا
نیامی مراعات میکردند که مرا انشان در یک محیط عماومی ،جاماۀ غربای باهتن داشاتند
(چمیرلین .)۵۰۰ :19۰4 ،بهنظر می ر د کاه الیاو التقاانی ژاپنای در تنینا اا ناشای از
آمیختیی فر نیی و رگشتیی ناشی از آن ،با انعۀا بیشتر ،را کار ا و فضا ا منا بتر
را برا وروج از بحران فرا م میکرد؛ اما در جامعۀ قاجار ،درماندگی و بهنوعی ازایناارانادگی
و ازآنااماندگی ناشی از این تداول فر نیی ،تن و فشار روحی بیشتر را ایاااد میکارد .در
پی نفوذ و فراگیر فر نگ غربی در جامعۀ قاجار ،فروغی (. 12۵۵قا. 132۵ق) معرو به
ذکاءالمنک اول ،در شرح ُّ
تحیر و دودلی ناشی از عار شدن آداب فرنیای بار اواالق ،آداب
معاشرت ،و نزاکد دولتمردان و مردش عاد جامعۀ قاجار ،بهووبی آن را باا ایان تعییار و مثاال
تییین میکند که «مردشُ ،م َذ َبذبین َ
بین ذلک ماندند و را تی مصداق َمثنای کاه درباارۀ را رفاتن
کالغ میزنند ،شدند» (ذکاءالمنک فروغی ،131۸ ،بهنقل از :فرجی.)299 :13۸۸ ،
میشاد،

مقاش ا ژاپنی ،با تأثیرپذیر از فر نگ غربی کاه نمااد رفتاار متمدناناه فار
ُّ
اشکال جدید از آداب نزاکد را با تحکم تروی میکردند تا بهعنوان کشور متمادن ،مقیاول
نیع غربی ا وودپ ند قرار گیرد .تالش ایی برا اصالح بروی از اعمال و رفتار انااش شاد
تا مورد تم خر غربی ا واقع نشوند .ناگهان ب یار از رفتار ا که نییعی مینمود ،در فهر اد
امور ممنوعه قرار گرفد .در یا ۀ بهجا ماند از بز اا ارتکاابی در اال  ،1۸7۶نیمای از
زار ماورد نیاز باه

موارد به قضا حاجد در مکانی غیر از م تراح ا عمومی و پن تا شا
ُ
دعوا و مرافعه و بر نیی در مأعاش مربوط بود .ممنوعید پوشیدن لنگ تو ط کارگران شاهر و
پیشییر از عریاننمایی؛ ازجمنه ایان اقادامات باود ( یدنا اتیکر92 :19۸3 ،؛ چمیارلین،
 .)123 :19۰4الیته بهلۀف جار بودن احکاش ا المی ،م ئنۀ بر نیی ،مچون غرب و ژاپان
در جامعۀ قاجار موضاوعید نداشاد .تأکیاد مقاش اا دولتای بار رعایاد آداب معاشارت و
ناار ا اجتماعی جدید در بافد فر نیی و تمدنی بومی ،بروز دوگانیی در رفتار عقالنای و
عانفی فرد را بهووبی نشان میداد .پیدای
بر وویشتندار در نمای

دریافد و وودادراکی از رفتار عقالنی مدرن ،ناظر

بر نیی ،ابراز م ائل جن ی ،و کنترل بر رفتاار شخصای در حاوزۀ

عمومی و تالش برا راندن آن ا به حوزۀ وصوصی بود.
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نتیجهگیری
برپایۀ نظریۀ «فرایند متمدن شدن» الیاس در ارائاه پیشاینۀ تکاوین فارد مادرن غربای ،میتاوان
گفد ،وجو جداییناپذیر عقالنی و عانفی فرد ،در حکم دو رو یک اکه اتند .از منظار
ُ
روانشناوتی ،غرایز نییعی فرد (بهتعییر فروید) ،امر درونای ا اد کاه در اۀم وارد و در
حوزۀ وصوصی ،بیشتر بروز و ظهور مییابد و کنترل این غرایز یاا باهتعییر الیااس عواناف ،از
منظر جامعهشناوتی ،ناشی از تکوین دولد مۀنقاه و تعامال افاراد در شایکه ا اجتمااعی
به مثابه امر بیرونی در ۀم کالن ،در حوزۀ عمومی و در قالب ناار ا اجتماعی ،موجاب
درونیشدن وویشتن دار فرد در روابط اجتماعی میشود که در قالب تصویر از فرد متمادن
بهنمای

درمیآید .نخییان این جوامع نیز تالش کردند تا باا ارائاۀ رفتاار متمدناناه ،پیشایاش

بازنمایی این چهر باشند.
با نیا ی به م ئنۀ کنی پژو

و با توجه به م اتنداتی کاه ذکار شاد ،دو جامعاۀ ایرانای

قاجار و ژاپنی می جای باا م اائل بنیاادین یک اانی در رویاارویی باا مدرنیتاه ارگرش بودناد.
رگشتیی و تحمل تن

ا روحی ،چال مشترک نخییاان در بازنماایی چهار ا متمادن و

عقالنی در حوزۀ عمومی بود .نکتۀ مهم دراینزمینه ،تفاوت فر نگ زمینها و درنتیااه ،ناوعی
روادار بروا ته از آن بود که یکی را به ازگار باا روح مدرنیتاه در عرصاۀ عماومی نهاد اا
کشاند و دییر را به و درگیر با مدرنیته وق داد؛ بهگونها کاه باهنظر میر اد ،مچناان
بروی از مان مشکالت و موانع اولیه وجود دارند .یر تدریای تأثیرپذیر از فر نگ غربی و
عدش ورود مه جانیۀ دولد قاجار به این فرایند ،و مچنین ،اوتال رویکرد نخییاان در برابار
فر نگ غربی ،تفاوت روشنی با م ویی دولد مدرن و نخییان ژاپن در دورۀ میجای داشاد
که زمینه از موج ریعی از اقتیاس و تأ یس نهاد ا مدرن در این کشور شد .الیتاه مچاون
بروی از مالحظات ناشی از آموز ا ا المیاایرانی ،مخالفد منیگرایاان محافظاهکار ژاپان
نیز یب توجه بیشتر به ند بومی و اقتیاس تنفیقی شد.
در این پژو

با درنظر گرفتن ه شاوص بازتاب وید و گذشته در م یر معاصارید

با جهان (مدرنیته) ،نشان داد شد که چیونه فضا وانه و نوع جاماه و ظاا ر و نحاوۀ ادب و
نزاکد (مثال حرمد بر نیی یا رعاید حریم َمحرش َ
ونامحرش) در دورۀ قاجاار ،مقاومد اایی را
به لحاظ ناار از مدرن در پی شد که نمونه ا آن در جامعۀ روبهتحول ژاپان ب ایار کمتار
بود .موضع ن یتا یک د د نخییاان ،و ا ادا و برناماهریز مشاخص دولاد ژاپان ،ایب
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تعریف یک وید منی مادرن متنا اب باا مدرنیتاه و الیو اا فر نیای دوگاناه و التقاانی
منعۀفی شد که آن ا برا اس آن ،رویکرد مصنحدگرایانه و نمایشی در را تا د اتیابی باه
متراز با غرب و بازنیر در پیمان ا تاار نابرابر ،شعار ژاپنای باودن در واناه ،و

د

مدرن بودن در فضا ا عمومی و محل کار را درپی گرفتند.
رانااش ،آشکار شد که گرای باه عقالنیاد در م ایر پیشارفد باا گارای تااریخی باه
عوانف ،اح ا ات ،و غرایز ،دارا یک نقۀۀ کانونی تالقی ا د؛ ازاینرو ،ارائۀ رفتار عقالنای
در حوزۀ عمومی در تضاد با ویژگی ا روانشناوتی فرد ،حتی در وود غرب نیز تن زا بود و
د .یافتن پنا یا ی در حوز ا وصوصای ،بهتارین را حال باود؛ زیارا ،کمرناگ باودن
مرزبند ا و تعریف ا فر نیی موجب اح اس آ ای و آرام بیشتر فارد میشاد .ماوارد
مشخصی از وودکشی در میاان روشانفکران دو جامعاه ،مچاون میشویم ینکیون ١یاا صو دق

هدایت می تواند ناشی از عدش تحمل این فشار ا و موضوع پژو

ایی در آیند از ایان منظار

باشد.

1. Mishima Yukio
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Extended Abstract
Introduction
Iran was in a very complicated situation between 1916s and 1920s. During these
years, we have witnessed a situation of market failure, weak state and political
and social instability. The combination of these factors in the context of the First
International War increased the influence and intervention of foreign
governments in the domestic politics of Iran. The domain of influence of the then
Iranian government not only did not extend to the whole of Iran, but also, it
faced obstacles in the capital to exercising its monopoly power over the use of
force. Hence, the need for a strong state to establish security, defend
independence and territorial integrity, and to have the exclusive authority to use
force was felt more than ever. The coup d'état of March 1920 reached the
operational stage in the midst of such a context. During this historical period,
Reza Shah and many of power-construction agents tried in the first place to
restore power and the monopoly of the use of force to the state, and they did this
by suppressing tribal leaders (molukottavāyefi) governments and countering
centrifugal movements in northern, central, and southern Iran. In the second
stage, the supporters of the first Pahlavi focused on an alternative plan to
implement their project by changing the monarchy from Qajar to Pahlavi. The
project was the same as statism and extending state control to the public sphere
for authoritarian modernization from above. Such a thing could not be done
except by getting used to the new unfamiliar and statism through the imaginal
and work on myth. These two components should have been used for the
establishment and continuation of statism in Iran. At the same time, the political
authority of the state needed the support of the society for the policy and model
that could provide the context for the formation of security and the establishment
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of political, social and economic stability. The construction of state made sense
in the social field and thus provided the necessary legitimacy in the first years of
Reza Shah's rule. This article answers this key question: What factors and
variables led to the establishment and reproduction of statism in the first Pahlavi
era?
Methodology
In this article, Husserl's phenomenological method has been used, which Chiara
Bottici has also used it in the book "Imaginal politics: images beyond
imagination and the imaginary ". The reason for using this method is to be able
to put realism in parentheses. Since we have no means of determining whether
our representations of the world correspond to the universe itself;
Phenomenology prefers to set this question aside and instead, enter into the
debate as to whether or not this world in itself conforms to our assumptions. In
this context, the relationship between myth and reality should not be considered
as the creator of myth. Because by raising the subject of the reality of myth, the
person is exposed to the pre-presented image of reality. Thus, an interrelational
approach to myth is also a phenomenological approach (Bottici: 105). Hence, it
is worth concluding that myth and reason do not constitute two mutually
incompatible faculties, one preceding the other; just as Enlightenment thinkers,
especially Cassirer, insist. Another consequence of such a definition is that the
work on political myth is manifested in one dimension, namely the expression
and creation of content that avoids any sharp contrast between the cognitive,
scientific, and aesthetic domains)Bottici:201(. At the same time, the imaginal, in
the general sense of mental images, considers such images, regardless of whether
they are real or unreal, individual or social, and ultimately their emergence from
the subconscious and the conscious. In fact, in this method, all these topics are
enclosed in parentheses and the discussion begins with the images themselves.
Result and Discussion
In the first Pahlavi period, statism was chosen as the content of work on myth;
the work on myth can act with completely different types of contents. In the next
stage, the myth of statism is presented by displaying images related to a
powerful, charismatic ruler and as a chosen force. Then, in the form of a new and
innovative narrative, nationalism and statism find their identity to each other;
that is, a special narrative is constructed in which patriotism is associated and
homogenized with statism, and they display two sides of the same coin.
For this reason, neo-Archaism and reliance on the distant history of Iran in order
to reconstruction of a common collective political identity stands in the focus,
Because by doing so, the new and crisis-stricken history of Iran is put in
parentheses and signs of a powerful political order, chosen and metamorphosed
by metaphysical force (through the concept of charisma) imposed on it, and at
the same time, in this process, a two-ways relationship is formed between the
narrators and its recipients in order to advance the work on myth of statism.
In other words, audiences are at first influenced by themselves, including the
first Pahlavi. and in the next stage, public opinion is also affected by it, and then,
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with the power derived from the divine right of kings and the spread of images
related to political order in the public sphere and the cultivation of the
imagination of society and change its taste, statism in Iran stands in the stage of
establishment and consolidation. However, the myth of statism has been
declining and evolving since 1934.
The dream and social need for the rise of statism
The focal point of our discussion in this article emphasizes on the images in the
form of the imaginal. For this reason, to study the social context of statism in
Iran, the starting point and departure of this article is focused on dreams and
predictions. As mentioned in the theoretical section, whether these imaginal
forms are real or unreal, as well as scientific or non-scientific, is out of the
question here; In fact, we put these dimensions in parentheses to be able to
understand the deeper and more hidden reality that these imaginal forms are
trying to retell them. In other words, these dreams reflect the social need for the
emergence of statism and a strong state in Iran. In fact, as a rule, dream images
include things that the dreamer has already thought about in the waking state. In
fact, the main issue is the dependence of the content of dreams on the waking
world.
Statism and the Imaginal of the First Pahlavi
From this point of view, the dream has been important for Iranians from ancient
times to the present, both in the form of dreams and in the context of predicting
the future. Signs of such public attention are fully evident in the memoirs of the
first Pahlavi era. These dreams and sleeps should be considered as part of the
images that come from the unconscious or the semiconscious or the same images
that have been displayed in the subconscious due to repression and aggressive
social context in unconsciousness have been displayed but not simply reached
the radius of consciousness. Accordingly, all the dreams expressed in the first
Pahlavi period represent a deeper reality in the environment of the narrators of
those dreams; in fact, it is in a certain social and political context that these
dreams make sense.
The crisis of parliamentarism and the authoritative state in Iran
The fact is that Iranians were facing a deeply unfamiliar and crisis-ridden
environment after the Constitutional Revolution. On the one hand, the monarchy
system has been conditioned and was no longer able to offer its functions and on
the other hand, a new system has been emerged that is not incompatible within
the monarchy system and the traditions embedded in it. In fact, in this new
environment, we see a combination of two heterogeneous systems that neutralize
each other and prevent the other from role playing in its entirety. Meanwhile, the
very nature of the parliamentary system, which is based on debate and
controversy, in addition to this cause expands the scope of the crisis and the
unfamiliar environment for Iranians. Mokhber-ol Saltaneh Hedayat (1863 –
September 21, 1955) in his book, he tells the naked and unfamiliar reality to
Iranians well. "The conflict is ongoing, and the deputies in the parliament are
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quarreling"(Hedayat, 2011: 349).
In such a context, only from June 17, 1922 until the following year, 4 cabinets in
Iran change and such a political turmoil in Iran will subconsciously had
consequences in the social life of the people. This can be considered one of the
signs of the parliamentary crisis in Iran; a crisis that, because of its novelty,
many Iranians consider it as a strange and unfamiliar phenomenon.
The imaginal and the transition of heterogeneous constitutionalism
The transition from heterogeneous constitutionalism required a strong state. It
must have structural capability and social legitimacy. Social legitimacy has been
reproduced in the public sphere and has been based on the forms of Iranian
political culture relying on the imaginal and myth-making. Signs of mythmaking and the imaginal have been reproduced in different periods of Iran's
political history.
Signs of the imaginal appear in a sphere where society stand in a state of
crisis and political weakness. In this context, the ground is prepared for
turning the unfamiliarity of reality into a familiar phenomenon, and the first
Pahlavi elites begin to name their political order, which is an authoritative
state, and they depict it in the form of the role and functions of the father of a
family for the members of the nation. Also in this project, following the
Shahnameh due to its social penetration and influence was being on the
agenda to legitimize the new political order (Foroughi,: 1-4). Also, in the
absence of an efficient state, conditions are created for exploiting the myth of
the chosen and saving force; a force that can bring the Iranians out of the
current state of anarchy and at the same time overcome this naked and crisisstricken reality.
The function of the imaginal and work on myth in the first Pahlavi era
Here an important question arises: by what mechanism do the work on myth and
consequently the imaginal turn the naked, unfamiliar and crisis-stricken reality of
Iran into a systematic and familiar reality and pass it through the crisis? In other
words, how do they turn the Shahanshah (authoritative ruler) and the statism into
ordinary images for the people and the masses? This is done by comparing the
political and social order with the human body. In the Letter of Tansar to
Gashnasb reads: "People in the religion have four organs, which are called the alArba'a organs, and the head of those organs is the king." In fact, here the
Shahanshah is compared to the human head and a natural phenomenon as a
symbol of political order to be synonymous with the human form and the human
body, and through this, the unfamiliar becomes the familiar (Minavi: 1354, 57).
But in the next stage, this need for content and meaning (the same as statism)
must be placed within a narrative to be concluded, produced and reproduced in a
society with a weak state. This is done by Mohammad Ali Foroughi at the
coronation ceremony of the first Pahlavi in May 1926. The prelection of
Mohammad Ali Foroughi in this ceremony should be construed as a clear and
great defense of the divine right of kings. In addition to this historical speech, he
considers the Pahlavi coronation ceremony as a good news from God to end the
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days of deprivation and hardship of the Iranians.
The first Pahlavi statism and the conquest of the public sphere
The first Pahlavi is a special and unique period in the contemporary history
of Iran; because the space undergoes a fundamental change from its physical
dimension and it also serves as an arena for performances and
representations to identify and legitimize the political system. In this age, by
conquering space and place in the public sphere, politics as a predicate in
which the state is placed and the scope and limits of its responsibilities are
determined, becomes a wide predicate so that prediction of that state find an
opportunity to participate in the public sphere in its widest form. This is
where we see the transformation of the concept of politics into biopolitics
(especially from 1933to 1941).
Conclusion
In this article, we tried to focus on mental images in the form of the imaginal
theory and phenomenological method and put in parentheses the realism of
such images, first by examining the dreams, sleep and prophecies that have
embedded in the memoirs of the first Pahlavi men, social and political
conditions should be restored before the emergence of Reza Khan. In the
phenomenological method, all these mental images are considered as the
repressed in the social subconscious to study the need of society for the
emergence of statism and an authoritative ruler. Under the influence of this
study, we came to the conclusion that Iran was in a very complex situation
before the emergence of the first Pahlavi in the early nineteen century. At the
same time, we are witnessing a situation of market failure, weak state, and
political and social instability. In fact, Iranians in this period were faced with
"naked reality"; a harsh, unfamiliar and alien reality. This naked fact, on the
one hand, leads them to the inefficiency of the Qajar monarchy and, on the
other hand, to the dysfunction of the constitutional parliamentary system.
This heterogeneous composition had caused the crisis to reach unprecedented
proportions in Iran. But the coup of 1921 must be formulated in the context
of the social need for an authoritative ruler in the form of one of the
characteristics of the work on myth, namely the need for meaning and
content. It seems that with the occurrence of the third coup d'etat in 21
February 1921, the Iranian society sees the imaginal that was engraved on
their minds in the form of images, and hence the role of the imaginal and the
work on myth is highlighted in the political project of the pro-Pahlavi elites.
In this section we have tried to answer this key question of how the elites of
Shahanshah (authoritative ruler) and statism become ordinary and wellestablished images for the people and the masses. This is done by comparing
the symbol of political order with the human head and a natural
phenomenon.
We are also see the transformation of politics into biopolitics by the conquest of
space in the context of urban planning and architecture by the elites. However,
the myth of statism enters a period of decline and transformation from 1934 to
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1942. In other words, the myth of statism in the first Pahlavi era during this
period became hard dogma. This dogma caused it to no longer develop after the
sperm had closed. Here we see the transformation of the work on myth into
political ethic and rituals.
Key words: Statism, Work on Myth, Political Narrative, The Imaginal,
Biopolitics.
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چکیده
ایران در ال ا پس از انقالب مشرونه ،بهویژ در د ۀ  129۰شم ی ،با پدیدۀ
دولد ضعیف روبهرو شد .دولد ضاعیف ،برآماد از بحاران یا ای ناشای از
تاریخ دریافت1400/11/17 :
تداول کارکرد نظاش نۀنتی ازیک و و نظاش نوبنیاد مشرونه از و دییر بود.
تاریخ بازنگری 1401/1/29 :این م ئنه ،باع فر ای پایه ا و بنیان ا دولد برا اعماال اقتادار میشاد.
تاریخ پذیرش 1401/2/10 :بحران پارلمانتاری م در ایران نیز این وضاعید را تشادید میکارد .در ایان دوران
تااریخی ،الیااو «ماذاکر و چانااهزنی» بااه مرا چیاونیی «بحا و ماادلااۀ
درون اوتار » عامل تشدیدکنندۀ بحران یا ی بهشمار میآید .اود یا ی
در دوران گذار از بحران ،برپایۀ «اثر ا ۀور ا »« ،امر ویالین» ،و «دولدگرایی»
شکل گرفته و بهگونها تدریای بازتولید شد .ضرورت شکلگیر دولد قاو و
فرایند ا معۀو به دولدگرایی در مرحنۀ نخ اد ،نااظر باه درانحصاار قارار
نوع مقاله :پژو شی
گرفتن قادرت باهکارگیر زور و در مرحناۀ دوش ،ایۀر و ت انط بار حوز اا
اقتصاد و اجتماعی بود ا د .این پروژ از نریاج امار ویاالین و اثار ا اۀور
انااش میشود .در این مقاله تالش شد ا د به این پر کانونی پا خ داد شود
که «ا تقرار و بازتولید دولدگرایی در عصر پهنو اول ،تحد تأثیر چه عوامال و
متغیر ایی بهوجود آمد؟» برا اس نظریۀ یا د ویالین کیارا باوتیچی نیاز ایان
واژگان کلیدی:
فرضیه بهآزمون گذاشته میشود که رضاشا و نخییان پیرامون توان تند از نریج
دولتگرایی ،اثر
تولید و بازتولید تصاویر در حوزۀ تخیل (قوۀ ذ ن فرد ) و احد ویال (تخیال
اسطوره ،روایت
اجتماعی) و مچنین ،ناوودآگا فرد ااجتماعی و وودآگاا فرد ااجتماعی و
سیاسی ،امر خیالین ،اثر ا ۀور  ،دولدگرایی در ایران را م تقر کنند .برا پا خ به پر ا اصانی از
زیست سیاست
روش پدیدارشنا ی ا تفاد شد ا د.
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مقدمه
ایران ،بین ال ا  129۵تا  1299در وضعید ب یار پیچید ا قرار داشاد .در ایان اال ا،
بهنور مزمان ،شا د وضعید شک د بازار ،دولد ضعیف ،و بیثیااتی یا ای و اجتمااعی
بود ایم .ماموعۀ این عوامل در ب تر جنگ بینالمنل اول ،باعا شاد کاه نفاوذ و ماداوالت
دولد ا وارجی در محیط یا د داونی ایران نیز افزای یابد .دامنۀ نفوذ حکوماد وقاد
ایران نهتنها به را ر ایران گ ترش نمییافد ،بنکاه در پایتخاد نیاز باا ماوانعی بارا اعماال
قدرت و انحصار بهکارگیر زور روبهرو میشد.
در میان وانرات رجال یا ی دوران پهنو اول ،میتوان به این واقعید پی برد که دامناۀ
نفوذ وارجی ا آنچنان گ ترش یافته بود که در نقانی از پایتخد ،مچاون محاالت قنهاک و
زرگند  ،شا د ونعید از دولد مرکز ایران بودیم .مچنین ،حکومد منوکالۀوایفی در نیاود
قدرت فائقه ،به نواحی وارج از پایتخد ت ر یافته باود .در چناین شارایۀی ،شاا د تحمیال
قرارداد  1919پس از پایان جنگ بینالمنل اول بودیم که وود ،بر نارضایتی از حکومد و غنیان
اح ا ات نا یونالی تی در میان نخییان و افکار عمومی میافزود.
از مین رو ،نیاز به دولد مقتدر برا برقرار امنید ،دفاع از ا تقالل و تمامید ارضی ،و
دراوتیارگیر قدرت انحصار بهکارگیر زور ،بی ازپی اح ااس میشاد .کودتاا ا افند
 1299در میانۀ چنین فضایی به مرحنۀ عمنیاتی ر ید .بااین مه ،بهدلیل مین نیاز عماومی باه
دولد مقتدر و مچنین ،آ یب ا برآمد از دولد ضعیف م اتقر در تهاران ،ایان کودتاا باا
کمترین مقاومد و زینه اجرایی شد؛ بهگونها که مردش در پایتخد ،حضور کمرنگ قزاق ا را
در ویابان ا بهنظار نش ته بودند و مین م ئنه ،بهتی را در میان افکار عمومی بهوجود آورد.
بااین مه ،اعالمیۀ چهارش ا فند کودتاگران ،نشانه ایی از اقتدار را بهنمای میگذاشد و
شروع آن با عیارت «حکم میکنم» مزین شد بود؛ اما چه ک ی حکم میکارد« :رضاا ،رئایس
دیویزیون قزاق ،اعنیحضرت مایونی ،و فرماند کل قاوا» .پاس از آن ،در پایتخاد ،حکوماد
نظامی اعالش شد و در  ۸ا فند  ،1299بیانیۀ باالبنند به امضاا سیدضوی ءالدین طب طبو یی،
رئیسالوزرا انتشار یافاد .ایان بیانیاه ،فشارد ا از آرزو اا و آرمان اا نخییاان ناراضای از
وضعید موجود بود.
در این بیانیه ،اوضاعواح وال تیرۀ ایران از آغاز مشرونید تشریم شاد باود و اصاالحات
ا ا ی را در ممنکد نوید می داد و بر اصالحاتی چاون تأ ایس قشاون نیرومناد ،الغاا حاج
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قضاوت کن ولی ،الغا قرارداد تحدالحماییی با انین تان مورخ  ،1919تخنیۀ ایران از قشون
بییانه و ب ط و تو عۀ معار منی ،تأکید شد بود .در این دوران تاریخی ،رضاشاا و ب ایار
از کااارگزاران اااود قاادرت ،در مرحنااۀ نخ ااد تااالش کردنااد بااا اارکوب حکومد ااا
منوکالۀوایفی و مقابنه با جنی

ا گریزازمرکز در شامال ،مرکاز ،و جناوب ایاران ،قادرت و

انحصار بهکارگیر زور را به دولد بازگردانند.
در مرحنۀ دوش ،ماادالت در مورد الیو آیندۀ حکوماددار میاان نخییاان یا ای و
پارلمان درگرفد .نرفداران پهنو اول در ابتدا در پی ا تقرار نظااش جمهاور بودناد کاه ایان
تالش ا در ابتدا

ال  13۰3ناکاش ماند؛ به مین دلیل بر نرح جااییزینی متمرکاز شادند تاا

برپایۀ آن ،با تغییر نۀند از قاجار به پهنو  ،نرح وود را عمنیااتی کنناد .ایان نارح ،ماان
دولد گرایی و گ تراندن یۀرۀ دولد به حوزۀ عمومی برا تادد و نو از آمرانه از باال بود.
انااش چنین کاار  ،شادنی نیاود؛ میار از نریاج ماأنوس کاردن امار نأماانوس ناوین و
دولدگرایی از نریج امر ویالین و اثر ا ۀور  .این دو مؤلفه باید در را تا ا اتقرار و ا اتمرار
دولدگرایی در ایران بهودمد گرفته میشد؛ از مینرو ،تالش شد از نریاج تولیاد و بازتولیاد
تصاویر مربوط به تاریخ دور ایران ،دولد در جاییا پدر قرار گیرد تا ازایننریج ،افکار عمومی
و اکثرید ،نوعی این مانی میان وود با اقنید صاحبقدرت اح اس کند؛ این کار بدون تکیه
بر امر ویالین و قدرت رادیکال تصاویر ذ نی ناممکن بود.
مان گونه که توماس ابز توان د از نریج تصویر لویاتان ،بین ااود دولاد ،اقتادار
یا ی ،و حوزۀ عمومی این مانی به وجود آورد ،نخییان ایرانی نیز باا تو ال باه نقا دولاد
بهم ثابه پدر ،از پس انااش این کار برآمدند .کن واص یا ی در ایاران ،بیاانیر ایان واقعیاد
ا د که تازمانیکه اکثرید نمیتوان اد دولاد و دولادگرایی را تخیال کناد (در حاوزۀ قاوۀ
ا تعداد فرد ) و آن را به احد ویال ،بهمثابه قاوۀ بینااذ نی ،اراید د اد ،امکاان ا اتقرار
چنین پروژ ا در ایران ناممکن مینمود.
دراینمیان ،اثر ا ۀور نیز بهکمک آماد تاا پاروژۀ دولادگرایی را باا ابزار اا تصاویر
بهنمای گذارد .دراینمیان ،قالب ا مفهومی جدید نیز حول رواید نا یونالی تی بازتولیاد
شد .درعین حال ،اقتدار یا ی دولد ،نیازمند حماید جامعه از یا اد و الیاویی باود کاه
میتوان د زمینۀ شکلگیر امنید و برقرار ثیات یا ای ،اجتمااعی ،و اقتصااد را فارا م
کند .اود دولد در فضا اجتمااعی معناا پیادا کارد و باهاینترتیب ،مشاروعید الزش را در
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ال ا نخ تین حکومد رضاشا فرا م کرد.
بااین مه ،آثار که تاکنون دربارۀ ایان بر اۀ زماانی منتشار شاد اند ،باهدلیال پیارو از
روش ا عنمگرایانۀ پوزیتیوی تی یا عقلگرایانۀ متعنج باه عصار روشانیر  ،قاادر باه فهام و
ادراک ا مید امر ویالین و ا ۀورۀ یا ی نیود اند؛ به میندلیل یا تأثیرگذار ایان دو مقولاه
را نادید انیاشتهاند ،یا با نیا ی تحقیرآمیز به نقد مهجانیۀ ا ۀورۀ یا ی رفتهاناد .آنچاه در
این آثار بیشتر جنب توجه میکند،توجه به جنیه ا فیزیکالی تی ظهور دولدگرایی در ایاران و
نه ابعاد متافیزیکی آن ا د؛ باهعنوان نموناه ،محمود امجود در کتااب « ایاران :از دیکتااتور

نۀنتی تا دین االر ( »)1با نیا به عوامل یا ی و مچنین ،اقتصاد یا ی ،فرایند گذار در

ایران و ا تقرار دولد ایرانی میتنیبر دیکتاتور
ماموعها از نیرو ا

نۀنتی را برر ای کارد ا اد .از دیادگا او،

یا ی ،اقتصاد  ،و اجتماعی توان تند پادشا ی فئودالی انتی ایاران

را به یک رمایهدار محدود میتنیبر دولدگرایی تیدیل کنند .باااینحاال ،در ایان اثار شاا د
نادید گرفتن دو متغیر مهم در بروز دولدگرایی در ایران ،یعنی ا ۀور و امر ویاالین

اتیم و

مچنین نوی ندۀ این مقاله تالش کرد ا د برمینا ر یافد اا جامعاهشنا اانۀ برآماد از
ند پوزیتیو ی تی به عنل و عوامل ظهور دولدگرایی در ایران بپردازد و باه مایندلیال ،دچاار

تقنیلگرایی شد ا د .هنشنگ شه بی و خنان لینز نیز در کتاب «نظاش اي نۀاني( »)2مین
ند را ادامه داد اند و نظریۀ جامعهشنا انۀ ماکس وبر را د دمایها برا تحنیل روند ظهور
دولد مدرن در دورۀ پهنو اول قرار داد اند؛ اما دراینمیان ،ضی ء ابراهیمی در کتاب «پیادای

نا یونالی م ایراني (نژاد و یا د بيجا ازي)( »)3ضمن پذیرش نقا ا اۀور در تحاوالت
یا ی ایران در دورۀ پهنو اول ،بهجا توصیف این پدیدار اجتماعی و ازوکار عمنکارد آن،
به نقد نامنصفانه و حتی تحقیر چنین روند پرداوته ا اد .او روناد تأثیرگاذار ا اۀور بار
ُ
تحوالت یا ی ایران در عصر پهنو را «ا ۀاریخ» میوواند تا غیرعنمی بودن و نا اازگار
آن را با واقعید نشان د د .نیا ی که ابرا یمی برا بح دراینبار انتخاب کرد ا د ،تحاد
تأثیر عینیدگرایی عنمی برآمد از قرن فد م و ااد م در اروپاا ا اد و ن ایتی باا تااریخ
اندیشۀ یا ی در ایران ندارد .ضمن اینکه به اندیشه ا جدید دربارۀ ا ۀور و ویال در میاان
روشنفکران غربیا مانند بوتیچی و بنومنیرگ ،توجه نمیکند و این بیاعتنایی به ارزش عنمی،
به اثر او آ یب ا جد ا وارد کرد ا د .درحاالیکاه روشانفکران عصار جدیاد ،ویاال و
ا ۀور را جد میگیرند و اتفاقا ردپاا آن را در حاوزۀ تحاوالت یا ای و اجتمااعی غارب
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ج دوجو میکنند ،این نوی ند بهدلیل ر یافد عنمگرایانۀ قرن اد می به ایان موضاوعات
به دیدۀ تحقیر مینیرد و از مین منظر نیز با ایدئولوژ نا یونالی تی دوران پهنو  ،زاو یه پیادا
میکند .او بهدلیل مین تقنیلگرایی ،از تییین دقیج موضوع ا ۀور و قدرت ویال و نق آن اا
در پیدای

نو از و تادد در عصر پهنو اول ناتوان ا د .ابرا یمی این موضوع را نیز نادید

میگیرد که در غرب نیز مچون ایران ،برا پیشیرد تحوالت در یا اد داونای و واارجی از
ا ۀور و قدرت ویال بهر بردار میشود و به میندلیل نیز به کامیابی اا بازرگ میر اند.
حال چرا ایران نتواند؟
با توجه به مۀالب مۀرحشد در این مقاله به این پر

کانونی پا اخ داد مایشاود کاه

چیونه «اثر ا ۀور » و «امر ویالین» ،یب ا تقرار ،پیدای  ،و ا تمرار دولادگرایای در دورۀ

پهنو اول شد؟ و برا اس نظریۀ یا د ویالین کیارا بوتیچی ١نیز این فرضیه بهآزمون گذاشته
میشود که « رضاشا و نخییان پیرامون توان تند از نریج تولید و بازتولیاد تصااویر در حاوزۀ
تخیاال (قااوۀ ذ اان فاارد ) و اااحد ویااال (تخیاال اجتماااعی) و مچنااین ،ناوودآگااا
فرد ااجتماعی و وودآگا فرد ااجتماعی و اثر ا ۀور  ،دولدگرایی را در ایران م تقر کنند.
 .۱چارچوب نظری پژوهش
کیارا بوتیچی در کتاب « یا اد ویاالین» ،تخیال و ویاال را بهمثاباه پی نیااز تفکار درنظار
میگیارد و مچناین ،آن را بهمثاباه نیارو رادیکاال ر ااییبخ و تحاولآفرین در حوز ااا
اجتماعی و یا ی ،برر ی و تییین میکند؛ اما تخیل بهاینمعنا رادیکاال ا اد کاه بادون آن،
ی واقعیتی وجود نخوا د داشد و میشه میتواند با فاش کردن بدیل ا ممکان ،ابژ اا
وود را زیر ؤال بیرد .نکتۀ قابلتوجه این ا د که ریشه ا چنین چارچوب نظر ا با وجود
پ دمدرن بودن آن ،ن یتی با تاریخ اندیشۀ یا ی ایران مییابد.
از نیا بوتیچی ،اصۀالح ویالین تو ط ه نری کربن وارد بح فن افی شاد کاه آن را از

فن فۀ ا المی گرفته بود .او در ترجمۀ آثار افالنونیان ایرانی از تعییر عالم ویال ٢بارا ترجماۀ
عربی (عالم مثل) ا تفاد کرد که بیانیر عالم بین شهود ا عقالنی ناب و ادراکات ح ی بود

1. Chiara Bottici
2. Mandus Imaginalis
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(کربن.)1979 ،١
در ایناا تأثیر مفهوش ار ۀویی فانتز (توانایی (قو ) تولید فانتز ا که اح اس را ممکن
میکند و بنابراین ،بر آن مقدش ا د و کار عقل را نیز آ ان میکند) مشاهود ا اد .بااینحاال،
مفهوش «عالم ویال» مانند مورد ار ۀو ،بهمعنا قو و ا اتعداد ذ نای فارد نی اد« .ویاال»،
معنایی ا د که برا توصیف یک جهان ،یک جهان در وود ،بهکار میرود .تخیال کنشایر در
این جهان میانی انه ماد مانند جهان مح و ات ناب و نه غیرماد مانند دنیا عقل ا اناااش
میشود.
پس تخیل کنشیر یا عمل تخیل ،تنها بازتابد ندۀ دنیا تاربی نی د ،بنکاه دارا ظرفیاد
ایااد و تأ یس یک جهان ا د .در آثار کربن و مچنین ،نوشته ا متافیزیکگرایان ایرانای ،کاه او
آثار آن ا را ترجمه کرد ،مفهوش ویالین ،م باار معناایی قاو

تیشاناوتی دارد و ام رناگوبو

مذ یی .بهویژ  ،تخیل فاعنی که فعالید ای در این قنمرو ویال انااش میشود ،روح جاوداناها را
پی فر

میگیرد که جاییا واص نیوت ا د .این ایدۀ برقرار پیوند باین ظرفیاد واالق روح و

رؤیا ا پیامیران از نریج ویال که در فن فۀ ا المی تثیید شد ا د ،از قارون و اۀا التاین باه

مدرنیتۀ اروپایی منتقل شد ا د (پیرو.)2۵۶-2۵۸ :2۰۰۸ ،٢
اما نظریۀ امر ویالین بوتیچی ،نیاز به چنین فرضیه ا

تیشناوتیا

اچه ر اد باه

مذ ییا ندارد .درواقع ،درحالی که کربن امر ویاالین را باه ایان زمیناۀ ب ایار وااص محادود
میکند ،این اصۀالح در نیا بوتیچی بهمعنا ب یار گ ترد تر باهکار رفتاه ا اد (باوتیچی،
.)۵۵ :2۰14
اما باید این مالحظه را درنظر گرفد که ظهور یک کنمۀ جدید ،اغناب نشاانۀ ظهاور یاک
مشکل جدید یا د دکم یک روش جدید برا نیا کردن به یک مشکل ازپی موجاود ا اد.
این واقعید که امر ویالین ،پس از تخیل و احد ویال ابداع شد (تو اط کاربن و باوتیچی)،
نشانۀ آن ا د که چیز جدید پدید آمد ا د که واژگان فعنی ،جوابگو آن نیود ا د.
واژۀ دییر الزش ا د تا تازگی فر نیی را نشان د د که وود تصویر را تحد پوش قرار
د د .دلیل تو ل کربن به یک کنمۀ جدید دقیقا این ا د که اصۀالح موجود ( احد ویاال)
بهشدت به اید ا غیرواقعی مرتیط ا د که نمیتواند «عالم مثل» را بهروشنی ترجماه کناد .او
1. Corbin
2. Piro
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برا اینکه ایدۀ جهان اوتهشد از تصاویر ،اما درعینحاال واقعای ،را ارائاه د اد ،اصاۀالح
ویالین را از ریشۀ التین " "imaginalisا تخراج کرد.
کربن و ند فن فی مرتیط با ناش او ،این مفهوش را برا ا دا واص (باهمنظور بازیاابی
شهود فن فۀ ا المی) بهکار بردند .این ا دا واص به واقعید و عالمی اشار داشد کاه باین
عقل محض (ناب) و صورت ا مح اوس ادر عیاارت کانتی ا قارار میگرفاد .ایان اۀم

میانی ،دقیقا بهایندلیل که به حوز ا غیرواقعی و اوتیی تنازل نمییاباد ،میتواناد کاارکرد
شناوتی منا یی نیز داشته باشد .بیتردید ،یکی از کار ا اصنی کربن ،اشار به تمایز بین امار

ویالین ،١بهعنوان چیز که به تازگی از تصاویر اوته شد ا د ،و اصاۀالح ااحد ویاال

٢

بود ا د؛ اصۀالحی که بهویژ در زبان فران و بومی کربن ،بهشادت باا غیرواقعای باودن و
اوتیی بودن مرا ا د و به مین یب نیز موردتوجه کربن بود ا د.
بنابراین ،بروال امر غیرواقعی و اوتیی که با « احد (حوز ) ویاال» مارا ا اد،
«ویالین» ،وضعید

تیشناوتی مشخصی ن دارد و ی فرضی در مورد واقعیاد تصااویر

که در این حوزۀ مفهومی قرار میگیرند ،مۀرح نمیکند« .ویالین» ،پی از تمایز بین «واقعای»
و « اوتیی» قرار میگیرد.
 .2روش پژوهش
در این مقاله تالش شد ا د ،برا برر ی چیاونیی تأثیرگاذار ا اۀور و امار ویاالین بار
ظهااور دولاادگرا یی در عصاار پهنااو اول از روش پدیدارشنا اای ا ااتفاد شاااود .روش
پدیدارشناوتی ،آنچنانکه و رل مۀرح میکند ،بهکمک میآید تاا رئالی ام را بتاوان در پرانتاز
قرار داد .ازآنااکه ما ابزار برا تعیین اینکه آیا بازنمایی ایماان از جهاان باا عاالم فاینف اه
مۀابقد دارد ،نداریم؛ در مین جا ا د که روش پدیدارشنا ای ،کاه باوتیچی آن را از نظریاۀ
و رل برگرفته ا د ،بهکمک میآید تا بتوان رئالی م را در پرانتز قرار داد .ازآنااکه ابزار برا
تعیین میزان مۀابقد بازنمایی ایمان از جهاان باا عاالم واقاع ناداریم ،پدیدارشنا ای تارجیم
مید د ،این م ئنه را کنار بیاذارد و باهجا آن ،صار نظر از اینکاه ایان جهاان فینف اه باا
مفروضات ما مۀابقد دارد یا نه ،وارد بح شاود .در ایان چاارچوب ،نیایاد رابۀاۀ ا اۀور و
1. Imaginal
2. Imaginary
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واقعید را ازندۀ ا ۀور دان د؛ زیرا ،با نرح موضوع واقعیاد ا اۀور  ،شاخص درمعار
اتخاذ تصویر ازپی ارائهشد از واقعید قرار می گیرد .درمقابال ،بایاد باا رویکارد متقابال
(بااه ممرتیط) باار روابااط و زمینااه ا تأکیااد کاارد (بااوتیچی)1۰۵ :2۰14 ،؛ از مااینرو ،ایاان
نتیاه گیر شای ته بح ا د که ا ۀور و عقل ،دو قوۀ نا ازگار متقابل را تشاکیل نمید ناد
که یکی مقدش بر دییر باشد؛ آنچنانکه اصحاب روشنیر  ،باهویژ ک سویرر بار آن پافشاار
میکنند .یکی دییر از پیامد ا چنین تعریفی ایان ا اد کاه اثار ا اۀورۀ یا ای در ُبعاد
آشکار میشود ،یعنی بیان و ونج محتوا که از رگوناه تضااد شادید باین حوز اا شاناوتی،
عنمی ،و زییاییشناوتی میگریزد (بوتیچی .)2۰1 :2۰14 ،افزونبراین ،بوتیچی بار ایان نکتاه
تأکید میکند که امر ویالین به معنا عاش تصاویر ذ نی ،به چنین تصاویر  ،فارغ از واقعای یاا
غیرواقعی بودن ،فرد یا اجتمااعی باودن ،و درنهایاد ،برآمادن آن اا از ضامیر ناوودآگاا و
وودآگا توجه میکند.
درواقع ،در این روش ،تماش ایان موضاوعات در حاشایه قارار میگیرناد و بحا از واود
تصاااویر آغاااز می شااود .مااین رویکاارد نظاار و روش پدیدارشااناوتی ا ااد کااه در بح ا
دولدگرایی در عصر پهنو اول بهکمک میآید تا بروی پدیاد ا فارد و اجتمااعی ،نظیار
رؤیا و وواب را فارغ از عنمی یا غیرعنمی بودن و تنها از منظر زمینۀ ازندۀ آن موردتوجاه قارار
د یم .در بح رؤیا و وواب ،به نظریه ا فروید ،بهعنوان قاواشبخ بحا باوتیچی ا اتناد

شد ا د .مچنین ،اثر ا ۀورۀ ه نس بلنمنبرگ ١و ا ۀورۀ اشمیت و نظریۀ «نیرو برگزید »
اسپیننزا ،با بح نظر بوتیچی ارتیاط تنیاتنیی دارد؛ بهگوناها کاه واود و نیاز در دو اثار
مکتوب وود« ،فن فۀ ا ۀور » و « یا د ویالین» به آن اا تأ ای میجویاد؛ زیارا ،در گااش
نخ د ،مۀ این نظریه ا به دنیا تصاویر ذ نی مرتیط میشوند و در گاش دوش ،از منظر واقعی
یا غیرواقعی بودن یا عنمی یا غیرعنمی بودن ااآنچنانکه اصاحاب عصار روشانیر باا چناین
دیدگا ی ،بح ا ۀور را واکاو و تییین میکننداا به راغ ا ۀور نمیروند ،بنکه ماۀ ایان
موضوعات را در حاشیه قرار می د ند تا زمینۀ ا تفاد از ا ۀور در دنیا مادرن قابلشنا اایی
شد و تأثیرات آن در حوزۀ عمل در جهان جدید کشف و ا تخراج شود .نکتۀ حیرتانییز ایان
ا د که نخییان نرفدار پهنو اول ،برا پیشیرد برنامۀ یا ی وود در را اتا ا اتقرار یاک
1. Hans Blumenberg
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دولد مقتدر و تادد و نو از آمرانه ،از مین روش بهر برد اند؛ بهعنوان نموناه ،محمودعلی
فروغی در نۀقی که در کنیرۀ زارۀ فردو ی ایاراد کارد ،چناین گفاد« :شاکی نی اد کاه در
شا نامه ،دولوتصر ب یار شد ا د ،اما این جمنه ،قۀعنظر از آن ا د که ایان قصاه ا تاا
چه انداز واقعید داشته و اصل و حقیقد آن ا چاه باود » (فروغای)4-۶ :1322 ،؛ بناابراین،
نخییان یا ی ایران در این بازۀ زمانی نیز مقولۀ رئالی م را در ب ایار از پروژ اا واود در
حاشیه قرار مید ن د تا امکان توجه به تأثیرات امر ویالین و اثر ا ۀور در عرصاۀ عمال فارا م
شود .

امااا عاادش ا ااتفاد از چنااین روش پدیدارشااناوتیا  ،باع ا شااد ا ااد کااه اکثریااد
پژو شیران عصر پهنو اول ،نق

رادیکاال امار ویاالین و اپس ،ااحد ویاال (تصااویر

بیناذ نی) و تخیل (تصاویر فرد ) و مچنین ،قادرت ا اۀور را در پیادای دولادگرایی در
ال ا ابتدایی قرن بی تم نادید بییرند و بهجا تکیه بر عناصر و مؤلفاه ا متاافیزیکیا
ازایند د ،به متغیر ا فیزیکالی تیا نظیر تحوالت در نظاش بینالمنل ،درآمد ا نفتای ،و
نظریۀ ا تیداد شرقی توجه کنند یا حداکثر بهر بردار

یا ی از ا اۀور ا ایرانای را در ایان

بازۀ زمانی با نیا انتقاد و با برچ ب غیرعنمی و ناواقعبینانه بودن آن ا تحنیل و تف یر کنند.
 .3اثر اسطورهای و امر خیالین
از نیا انس بنومنیرگ و کیاارا باوتیچی ،ا اۀور  ،مرحناها پای از منۀاج نی اد؛ باهبیان
روشنتر  ،صورت نمادین اولیۀ حیات بشر نی د کاه زماان آن دییار گذشاته باشاد .ایان دو
فین و بر این نظرند که وود ا ۀور ممکن ا د حیات و ممات بهپایان ر ید باشاد ،ولای
اثر آن ی گا پایان نمیپذیرد؛ چراکه ا ۀور  ،مپا عقل بهکمک زندگی عمنی ان ان میآید
و ازاینحی  ،میرا و مجهد با یکدییر

تند و عمل میکنند .درواقع ،اردو در وادمد

تالش ان ان برا اثیات ووی در برابر عالمی قاا ر و عریاان عمال میکنناد (یاوز وتاس،
.)142 :1393
بوتیچی و بنومنیرگ بروال اصحاب روشنیر  ،بهدلیل تمرکز بر «اثر» ا ۀور  ،نه وود
آن ،شکافی میان ا ۀور و لوگوس نمی بینند و بر ایان نظرناد کاه کاارکرد ا اۀور  ،بارا فهام
نییعد بیناش و مۀنج العنان ،وود کار عقالنی ا د و درمقابل ،وظیفۀ عقل برا دریافاد و
تییین واقعید ،کار ا ۀور ا ا د؛ زیرا ،با این کار ،واقعید به چیز شناوتهشد  ،ماأنوس،
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و منظم تیدیل میشود و بییاانیی اولیاۀ واود را باا ان اان از د اد مید اد .اردو در برابار
آنارشی م تهدیدآمیز واقعید بیناش ،عمل میکنند.
ارزش اثر ا ۀور این ا د که ما را در برابر فهمی دربارۀ وودمان و ن یتمان با عالم قارار
مید د و ازاینجهد ،حقیقی یا واقعی بودن آن ،م ئنۀ ثانو ا د .براینا اس ،ازیک و ،ماا
پیو ته با واقعید عار از معنا روبهرو

تیم؛ یعنای قاا ر باودن راسانییاز ،بیمالحظاه ،و

نامۀمئن عالم واقع که میتوان آن را با حاکمید مۀنجالعنان مقای ه کرد و از و دییر ،ان اان
می کوشد با ا تفاد از ر امکانی ،ازجمنه اثر ا ۀور  ،از شر این واقعید عریاان و وشان ر اا
شود یا با مۀ و ایل و ابزار که دراوتیار دارد ،آن را مهار کند (یوز وتس.)119 :1393 ،
در اثر ا ۀور  ،با این پر

بنیادین روبهرو میشاویم کاه «اثار ا اۀور  ،عهاد دار چاه

کار برا آدمی ا د؟» درواقع ،اثر ا ۀور  ،در پی غنیاه بار تارس و بحران اایی ا اد کاه
واقعید عریان ،زمینه از آن بود ا د .این کار از نریج بازگو کردن روایاد و قرائاد آن بارا
تیدیل امر نامأنوس به پدید ا مأنوس انااش میشاود .براینا ااس ،اانس بناومنیرگ و کیاارا
بوتیچی ،چهار ویژگی را برا اثر ا ۀور شنا ایی کرد اند:
 ا ۀور با ابزار ا تصویر و تمثینی عمل میکند؛
 ا ۀور محدود به ماموعۀ واصی از محتوا ا نی د؛
 ا ۀور حول یک رواید اتفاق میافتد؛
 ا ۀور  ،محتوا یا معنا را به محیط پیرامونی احتماال پرآشوب و بحارانزد ارائاه میکناد
(بوتیچی.)12 :2۰۰7 ،
در ابتدا «اثر ا ۀور » در شیکها از نماد ا ( میل ا) اتفاق میافتد .ا ۀور یاک نمااد
ا د یا بهبیان دقیجتر ،دربردارندۀ شیکها از نماد ا ا د .به میندلیل ،ا ۀور ا واود را باا
ابزار ا نمای نشاان می د ناد و از تصااویر ،چهر اا ،و شخصاید ا ااوته شاد اند .در
مینجا ا د که میتوان رد پا امر ویالین را نیز ج دوجو کرد (بوتیچی.)1۰۶ :2۰۰7 ،
تاریخ ا اتفاد از ا اۀور نشاان مید اد کاه ماهچیز میتواناد موضاوع یاک روایاد
ا ۀور ا باشد .این دومین ویژگی مهم ا ۀور یا اثر آن ا د؛ اثر ا اۀور میتواناد باا اناواع
کامال متفاوت محتوا ا عمل کند .درواقع ،ا ۀور ا تنها دا تان ودایان ،قهرمانان ،و نخییاان
ویالی نی تند .محتوا رواید ا ا انیر  ،پیو ته در نول زمان تغییار کارد ا اد؛ دلینای
ندارد که فر

کنیم ،ویژگی ا گذشتۀ ا ۀور ا برا

میشاه باهعنوان محتاوا آن اا بااقی
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میماند.
در ایناا به مؤلفۀ وش اثر ا اۀور میر ایم .ا اۀور ا ناوع واصای از شاعر
رواید

تند .در یاک اۀم ب ایار ابتادایی ،رواید اا ،تاوالیا از رویاداد ا

اتند؛ آن اا
اتند کاه در آن

رویداد ا با گنااند شدن در یک رواید ،معنا واود را مییابناد؛ اماا منظاور از تاوالی رویاداد ا،
توالی واقعید ا نی د .ما میتوانیم رویداد ا را برا اس یاک نارح ،باهعنوان اصال اازماند ندۀ

حقایقی از دا تان ،کنار م قرار د یم .بهگفته تنم شفسکی« ،1نرح از دا اتان متماایز ا اد .اردو
دربردارندۀ اتفاقات یک انی

تند ،اما در دا تان ،رویداد ا باا توجاه باه ترتیاب نظمای کاه در اثار

داشتهاند ،مرتیط و به م متصل میشوند .بهنور والصاه ،دا اتان ،واود عمال ا اد؛ درحالیکاه
نرح ،نحوۀ ادراک ووانند از عمل ا د» (توماشف کی.)143 :19۶۵ ،
براینا اس ،ا ۀور را بایاد فرایناد از باازنیر پیو اته بهشامار آورد کاه موضاوعات
پرشمار را دربر میگیرد؛ ازیک و ،راویان و از و دییر ،گیرندگان یا بازگویان باالقو وجاود
دارند؛ بدون اینکه امکان شنا ایی شکا شدید بین ایندو وجود داشاته باشاد .مانگوناه کاه
بنومنیرگ بیان میکند ،در رابۀۀ بین راویان و گیرندگان ا د کاه بایاد باهدنیال ویژگای ا اۀور
باشیم :ا ۀور «اثر ا ۀور » ا د؛ یعنی اثر از ا ۀور و در ا ۀور (بنومنیرگ.)2۵ :19۸۵ ،
درواقع ،ی ا ۀور ا وجود ندارد که معنا آن یکبار برا

میشه بیان و تعیین شاود و

بهپایان بر د .یک الیو روایی پایها و بنیادین میتواند در نول زمان تکامل یافته و باا تغییار
شرایط تاریخی ،معانی جدید و غیرمنتظر ا به د د آورد .حال اگر اثر ا ۀور  ،ازندۀ مفهوش
ا ۀور باشد ،تنها با نیا کردن به رابۀۀ راو و گیرند ا د که میتوان به ویژگای ا اۀور پای
برد .این نوعی رویکرد متقابل باه ا اۀور ا اد؛ یعنای بایاد باه کال حیاات واقعای ا اۀور
نیری د؛ به کل اثر ا ۀور ؛ اثر در /از ا ۀور (بوتیچی.)114 :2۰۰7 ،
در ایناا به ویژگی چهارش ا ۀور میر یم؛ رواید ،ظرفی نی د که راو معانی را در آن
قرار د د تا پس از آن به ذ ن گیرند منتقل شود .ر روایتی ،زمینها را پی فر

میگیارد کاه

در آن معنا مییابد؛ یعنی تنها در یک زمینه به رواید تیدیل میشود .براینا ااس ،اثار ا اۀور
دربردارندۀ ه جزء مهم و درعینحال مرتیط با یکادییر ا اد؛ یعنای فرایناد گفتن ادریافد و
بازگفتن ا ۀور  ،آن را از انواع دییر رواید ا متمایز میکند؛ زیارا ا اۀور  ،روایتای ا اد کاه
1. Tomashevsky
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نهتنها معنا ،بنکه محتوا را نیز ارائه می کند و ایان کاار را باا قارار دادن رویاداد ا در یاک نارح
کموبی من ام انااش می د د .اثر ا ۀور نیز اثر محتوابخشی آن ا د؛ بنابراین ،یک روایاد
برا اینکه به عنوان ا ۀور عمل کند ،باید میشه به نیاز به محتوا پا خ د د و اگار نتواناد ایان
کار را انااش د د ،دییر ا ۀور نخوا د بود (بنومنیرگ.)11۰ :19۸۵ ،
مانگونه که در ابتدا بح اشاار شاد ،ا اۀور ا از نریاج ابزار اا نماای عمال
میکنند .در مینجا ا د که با مفهوش امر ویالین روباهرو میشاویم .درواقاع ،امار ویاالین،
توانایی تولید تصاویر به کنی ترین معنا این واژ ا د ،فارغ از اینکه آیا آنچه نشاان مید ناد،
واقعا وجود دارد یا ویر .در این دیدگا  ،تخیال دربردارنادۀ تولیاد تصااویر از اشایا موجاود و
غیرموجود ا د .برپایۀ اصۀالحی که کنرنلینس ک ستنری دیس ١بهکار برد ،این توانایی رادیکال

ا ااد کااه تصاااویر را تولیااد میکنااد کااه باادون آن ،اصااال فکاار وجااود نخوا ااد داشااد
(کا توریادیس.)337 :19۸7 ،

٢

کیارا بوتیچی «امر ویالین » را بهعنوان ابازار مفهاومیا درنظار میگیارد کاه برپایاۀ آن،
تخیل ،تنها بهمعنا چیز ا د که از تصاویر اوته شد و بنابراین ،میتواناد محصاول یاک
قو و ا تعداد فرد و بافد اجتماعی و مچنین ،د تاورد تعامال پیچیاد باین ایاندو باشاد.

بروال « احد ویال »٣و «تخیل ،»4مفهوش «ویالین» بر محورید تصاویر تأکیاد میکناد،
نه بر قو یا زمینها که آن ا را تولید میکند؛ بنابراین ،ای فرضای در ماورد ویژگای فارد یاا
اجتماعی چنین ا تعداد فکر ا (قو ذ نی) نمیکند.
مفهوش ویالین ،ی پی فرضی دربارۀ واقعید تصاویر که آن را می ازد ،نمیکند .امار
ویالین از ریشۀ التین " "imaginalisبه چیاز اشاار دارد کاه از تصااویر ااوته شاد ا اد؛
بنابراین ،فراتر از فن افۀ اوژ محور (تخیال باهعنوان یاک قاوۀ ذ نای فارد ) ،بنکاه فراتار از
متافیزیک به مانانداز چال برانییز زمینه (تخیل بهعنوان یک بافد اجتمااعی معاین) ا اد.
نقۀۀ شروع ،نه وژ ا جدا از جهان ا د و نه جهانی م اتقل از اوژ  ،بنکاه تنهاا تصااویر
ا د (بوتیچی.)۵ :2۰14 ،
1. Castoriadis
2. Imaginal
3. Imaginary
4. Imagination
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مفهوش ویالین ،مفهومی پی از تمایز بین واقعی و اوتیی ا د .ویالین باا و ام و ویاال نیاز
متفاوت ا د .درحالیکه احد ویال و مچنین ،تخیل ،نتیاۀ کاار تخیال ا اد ،مفهاوش ویاالین،
ر انها ا د که در آن چنین کار انااش میشود .حال پر

ایان ا اد کاه مفهاوش «ویاالین» در

یا د چه نقشی دارد؟ اگر ما یا د را بهعنوان امر درک کنیم که باه زنادگی مشاترک و عماومی و
تصمیم ا مرتیط با رنوشد افراد مربوط میشود ،پیوند یا د با امر ویالین کاامال روشان ا اد.
یا د با حوزۀ زندگی عمومی منۀیج ا د؛ بنابراین ،دربردارندۀ ماۀ چیز اایی ا اد کاه باه اماور
اجتماعی و یا ی مربوط میشود؛ ازاینرو درک یا د به امر «ویالین» ب تیی دارد؛ زیارا ،تنهاا باا
احد ویال ا د که یک حوزۀ عمومی بهوجود میآید .درعینحال ،یک اجتماع ،تازمانیکاه در یاک
بازنمایی (نمای ) تصویر گرد م نیامد  ،اجتماع نی د (بوتیچی.)9۰ :2۰14 ،
در چنین ب تر  ،در دورۀ پهنو اول ،دولدگرایی بهمثابه محتاوا اثار ا اۀور انتخااب
میشود؛ مانگونه که اشار شد ،اثر ا ۀور میتواند با اناواع کاامال متفااوت محتوا اا عمال
کند .در مرحنۀ بعد ،ا ۀورۀ دولدگرایی از نریج باهنمای گذاشاتن تصااویر مارتیط باا یاک
حاکم مقتدر ،فر وش ،و بهمثابه نیرو برگزید  ،ارائاه میشاود .اپس ،در قالاب یاک روایاد
جدید و بدیع ،نا یونالی م و دولدگرایی با یکدییر رابۀۀ این مانی پیدا میکنند؛ یعنی رواید
واصی اوتهوپرداوته میشود که در آن ،ونندو تی با دولدگرایی مرا و مین میشود و
دو رو یک که را بهنمای میگذارند.
به میندلیل ،نوبا تان گرایی و تکیه بر تاریخ دور ایران برا باز از یک وید جمعای
یا ی مشترک ،در کانون توجه قرار میگیرد؛ زیرا ،با این کار ،تاریخ جدیاد و بحارانزدۀ ایاران
بهحاشیه میرود و نشاانه ایی از نظام یا ای مقتادر ،برگزیاد  ،و م مشاد تو اط نیارو
متافیزیکی (از نریج مفهوش فر ایزد ) بر آن بار میشاود و درعینحاال ،در ایان فرایناد ،رابۀاۀ
دو ویها میان راویان و گیرندگان شکل میگیرد تا اثر ا ۀورۀ دولدگرایی بهپی

راند شود.

براینا اس ،راویان داونی و وارجیا مانند پنپ ،عبدالحسین تیمنرتو ش ،و علیاکبور
داور  ،در درجۀ نخ د ،مخانیان وود ،ازجمنه پهنو اول ،را تحد تاأثیر قارار مید ناد و در
مرحنۀ بعد ،افکار عمومی نیز از آن متأثر میشود و پس ،با قدرت برآمد از حج الهی شاا ان
و گ تراندن تصاویر مرتیط با نظم یا ی در حوزۀ عمومی و پروراندن قوۀ مخینۀ جامعه و تغییر
ذائقۀ آن ،دولد گرایی در ایران در مرحنۀ ا اتقرار و تثییاد قارار میگیارد .بااینحاال ،ا اۀورۀ
دولدگرایی از ال  1312بهاین و با افول و ا تحاله روبهرو میشود.
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 .4رؤیا و نیاز اجتماعی به ظهور دولتگرایی
محور اصنی بح ما در این مقاله بر تصاویر در قالب امر ویالین متمرکز ا د .باه میندلیل ،نقۀاۀ
آغازین و عزیمد ایان مقالاه بارا برر ای زمیناه ا اجتمااعی دولادگرایی در ایاران ،رؤیا اا و
پیشیویی ا ا د .مانگونه که در بخ نظر تأکید شد ،واقعی یا غیرواقعای و مچناین ،عنمای
یا غیرعنمی بودن این صور ویالین در ایناا محل بح نی د؛ درواقاع ،ایان ابعااد را در پرانتاز قارار
مید یم تا بتوانیم به واقعید عمیجتر و نهانتر د تر ی پیدا کنیم کاه ایان صاور ویاالین درصادد
بازگو کردن آن تند .بهبیان روشنتر ،این رؤیا اا و وواب اا بازگوکننادۀ نیااز اجتمااعی باه ظهاور
دولدگرایی و یک دولاد مقتادر در ایاران ا اد .درواقاع ،بهمثاباه یاک قاانون ،تصاویر ا رؤیاا
دربردارندۀ چیز ایی ا د که بینندۀ رؤیا ،پیشاپی در بیدار به آن اندیشید ا اد .درواقاع ،بحا
اصنی ،واب تیی محتوا رؤیا ا به عالم بیدار ا د (فروید.)1۰ :1393 ،
 .4-۱دولتگرایی و امر خیالین پهلوی اول

رؤیا ،چه در قالب وواب و چه در چارچوب پیشیویی آیناد  ،از عهاد با اتان تاا اماروز بارا
ایرانیان ا مید داشته ا د .ردپا چنین توجه عمومیا در کتاب ا وانرات بهجاماناد از
عصر پهنو اول ،کامال آشکار میشود؛ بهعنوان مثال ،سولیم ن بهبوندی باه واانر ا وااص
(احتماال فروردین  )13۰1از زمانی اشار میکند که یک کارمند جزئی در قزاقخاناها باود کاه
رضاوان در آن مشغول بهکار بود و مینوی د« :ماادرش تعریاف کارد کاه دیشاب واواب دیادش
صاحبمنصب بنندباالیی در با غ ب یار بزرگ و زییایی مشغول گردش و قدش زدن ا د و تو م
پشد ر آن صاحبمنصب با دو ه متر فاصنه به حر
و جواب می د ی و وینی نزدیک

ا آن صاحبمنصب گوش مید ای

تی و بعاد افازود ،فالنای! آنکاه دیشاب در واواب دیادش،

صاحبمنصب معمولی نیود ،مثل اینکه شا بود» (میرزا صالم.)۶ :1372 ،
عبدالحسین شیوالملک اورنگ ،وکیل مانس شاورا منای و یکای از مرا اان اردار
په ،بهنقل از پهنو اول مینوی د 2۵« :ال پی از ا فند  ،1299وقتی در شهر انۀانآباد
(اراک) با حقوق ما یانۀ فد تومان که آن م مرتب نمیر اید ،ماریض شاد و از دنیاا قۀاع
امید کرد بودش ،در آن عالم یأس و نومید  ،روز بدون مقدمه باه دیادن حااج شویو عبداللوه
ج بری م زندرانی (فرزند شیخ زینالع بدین م زندرانی از مراجع تقنید عصر مشارونید) کاه از
مشایخ نریقد بود و در آن وقد به نۀانآباد آمد بود ،رفتم .او به من گفد :تو روز
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مقتدر این ممنکد ووا ی شد 1۰ .ال پس از آن تاریخ (یعنی  1۵ال پی از وقوع کودتاا
ا فند  ) 1299باز مین شیخ را در امامزاد حمز  ،جنب حرش حضارت عیادالعظیم دیادش و او
دوبار به من گفد :آنچه را در نۀانآباد گفاتم ،وقات نزدیاک ا اد؛ تاا اینکاه باه انۀند
ر یدش» (الموتی.)12 :13۶9 ،
این رواید در آثار دییر نیز تأیید شد ا د .ضمن اینکه گلش ئی ن نیز از ارتیاط داور باا
حاج شیخ عیدالنه در ایاش نوجوانی و جوانی خن گفته ا د .نکتۀ جالبتوجه ایان ا اد کاه
سیدحسین امین در مانۀ «حاف » از منظر عنمگرایانه به نقد چناین پیشایویی ا از انۀند
رضاشا پرد اوته ا د .حال آنکه دا تان اصنی از نیا ما چیز دییر ا د که در بخ بعد
برر ی ووا یم کرد (امین.)14 :13۸۵ ،
رواید جالبتر را علی بصری ،نوی ندۀ عراقی ،بازگو میکند کاه یادداشاد ا پهناو اول را
به زبان عربی نوشته ا د« :در یکی از د ات مازندران ،امیر مؤید ،یکی از امارا مشاهور ایاران ،در
نیاش عیور ،پیرزنای را دیاد کاه ب اانی پهان کارد  ،چناد داناه ریاگ و کتااب کهناه در آن ب ااط
گذارد ...پی رفد و گفد ،برا آیندۀ من فالی بزن .پیرزن که در فن وود مهارتی داشاد ،باا بیاانی
محکم و جد بدون تردید گفد ،یکی از وانوادۀ تو ،پادشاا ایاران میشاود» (بصار -9 :133۵ ،
.)۸
این رؤیا ا و وواب ا را باید بخشای از تصااویر دان اد کاه برآماد از ناوودآگاا یاا
نیمهآگا ا د یا مان تصاویر که به دلیل رکوب و زمینۀ اجتمااعی متعدیاناه در ناوودآگاا
بهنمای گذاشته شد و به ادگی به شعاع آگا ی نر ید ا د .بوتیچی نیز دراینباار بار ایان
نظر ا د که ما قادریم تنها بخ کوچکی از انالعات دریاافتی را پاردازش کنایم و ماابقی در
جااایی در روان ذویاار میشااود؛ در جاییکااه برواای آن را پی آگااا ی نامید انااد تااا آن را از
ناوودآگا ناشی از رکوب متمایز کنند .درنتیاه ،ناوودآگا  ،مۀ چیز اایی را دربار میگیارد
که ما (به دلیل رکوب و غیر آن) از آن غافل

تیم؛ بنابراین ،م ناوودآگا و م نیمهوودآگا

(پی آگا ی) را دربر میگیرد (بوتیچی.)۶3 :2۰14 ،
براینا اس ،مۀ رؤیا ا بیانشد در دورۀ پهنو اول ،واقعید عمیاجتر را در محایط
پیرامونی بازگوکنندگان آن رؤیا ا بازنمایی میکند؛ درواقع ،در یاک ب اتر اجتمااعی و یا ای
واص ا د که رؤیا ا مادر نیمان ،رضاشاا  ،و امیار مؤیاد ،و حتای حااج شایخ عیدالناه
جابر مازندرانی معنا مییابند .این محایط ،برابار باا ماان چیاز ا اد کاه بناومنیرگ آن را
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واقعید عریان یا نامأنوس میوواند و مین واقعید عریان ا د که یاک اح ااس میاانی را
برا

ربرآوردن یک حاکم مقتدر در ناوودآگا یا وودآگا یا در اۀم فارد و اجتمااعی در

ایران بهوجود می آورد و درواقع ،این رؤیا ا ،تصاویر

تند که ایان نیااز باه حااکم مقتادر را

ااکه بنومنیرگ و بوتیچی آن را نیاز به محتاوا و معناا بارا ت انط بار ناشاناوته ا میووانندااا
بازنمایی میکند .به نظر این دو متفکر ،برا زندگی در دنیایی که ن ید به ما بیتفاوت نی اد،
به محتوا نیاز داریم و در مینجا ا ۀور یا اثر آن با بیتفاوت نیودن جهان یاا واقعیاد عریاان
میارز میکند (بوتیچی.)12۸ :2۰14 ،
 .4-2بحران پارلمانتاریسم و دولت مقتدر در ایران

واقعید این ا د که ایرانیان پس از انقالب مشرونه با یک محیط ب یار ناماأنوس و بحارانزد
روبهرو شدند .ازیک و ،نظاش شا ی ( انۀانی) مشاروط شاد ا اد و دییار قاادر باه ارائاۀ
کارویژ ا وود نی د و از و دییر ،نظاش نوینی ربرآورد ا د کاه درون نظااش شاا ی و
ند ا برآمد از آن ،ر ازش ندارد .درواقع ،در ایان محایط جدیاد ،ترکییای از دو نظااش
نامتاانس را شا د

تیم که ریک دییر را ونثی میکند و مانع نق آفرینی دییر بهشکل

کامل میشود .دراینمیان ،ما ید وود نظاش پارلمانی نیز که بر میاحثه و ماادله ا اتوار ا اد،
مزیادبرعند میشاود و دامناۀ بحاران و محایط ناماأنوس را بارا ایرانیاان گ اترش مید ااد.
مخبرالسطنۀ هدایت ،در کتاب  ،مختصات این واقعید عریان و ناآشنا را برا ایرانیان باهووبی
بازگو میکند« .کشمک  ،ار ا اد ،اوضااع ،اشایه باه گاود زورواناه» ( اداید:13۸9 ،
.)349
در چنین ب تر  ،تنها از  2۶ورداد  13۰1تا یک ال بعد 4 ،کابینه در ایران تغییر میکند
و اینگونه آشفتیی یا ی در ایاران ،ناوودآگاا  ،پیاماد ایی در زنادگی اجتمااعی ماردش نیاز
ووا د داشد .ایان وضاعید را میتاوان یکای از نشاانه ا بحاران پارلمانتاری اتی در ایاران
وواند؛ بحرانی که به دلیل بدیع بودن آن برا ب یار از ایرانیاان ،پدیاد ا غریاب و ناماأنوس
ا د .این بحران پارلمانتاری تی ،در نیامۀ بح و جدل ا دربارۀ ا تقرار نظاش جمهاور در
اوایل قرن چهارد م شم ی بهاوج وود میر د.
منازعات یادشد  ،در ما ا آور ال  ،13۰2انادکی پاس از زمامادار

اردار اپه و

م افرت نۀان احمدش ه به اروپاا ،در تهاران آغااز شاد .دراینرا اتا ،انرافیاان پهناو اول،
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نرحی را برا تصویب دراوتیار مانس شورا منی قارار دادناد و در پای آن بودناد کاه نارح
ا تقرار نظاش جمهور در روز دوش فروردین  13۰3در د تورکار مانس قرار گیرد و بهتصاویب
بر د .نیمان بهیود  ،تصویر دقیقی از این صفبند ا در مانس ارائاه مید اد .او تأکیاد
میکند:
اول اسفند  130۲بند؛ وکوالی جدیود کوه وارد شودند ،مشوسنل دسوتهبندی شودند و
بحث ه درب ر جمهنریت داغ شوده اسوت؛ سیدحسون مودرس بوه تشوکی اقلیوت
پرداخت ،میرزاه شم آشوتی نی ،احمود اخگور ،سوید احمود بهبهو نی ،زعویم (وکیو
ک ش ن) ،ح ئریزاده و قنامالدوله صدری دور هم جمع شدند .تودین و سولیم نمیرزا،
سردار معظم خراس نی (تیمنرت ش) و داور هم دسوتۀ دیگوری درسوت کردنود (میورزا
ص لح.)113 :13۷۲ ،

شاید به مین دلیل بود که چنین تاربۀ تنخی ،نوگرایان انرا پهنو اول را به یاک نتیااهگیر
روشن و قانع از تاربۀ مشرونه ر اند.
تیمورتاش در اوت  1927دراینبار  ،در گفاد وگویی باا منشای افارت بریتانیاا اذعاان
داشد:
ایران ،پس از بیست س ل حکنمت منسنم بوه مشوروطه ،پیشورفت چنودانی نداشوته و
ت کننن حتی اصنل حکنمت مشوروطه را درک نکورده اسوت .هموهچیز را ب یود از نون
شروع کرد[ ...م ] آرزو داشتیم که ایران در مسیر مدرن پیشرفت کند. ...بدون نظوم و
انضب ط امیدی نبند .اعم ل [نم یندگ ن] که بدون برن مه و بدون اصونل انتخو ب شوده
بندنود ،عو ری از اسووتدالل و منطو .بوند .حزبووی همگون و منضوبط کووه حونل یووک
شخصیت جمع شده بند و از طری .آن شخصیت بهنفع کشنر ک ر میکرد ،تنهو امیود
آینده بند (گریگنر.)۲3 :۲004 ،1

کارل اشمید در «نظریۀ یا ی ا ۀور » از وجود رابۀها

خد بین ظهور ا اۀور و بحاران

پارلمانتاری م پشتییانی میکند .او بر این نظر ا د که نظریاۀ ا اۀور  ،قاو ترین نشاانۀ زوال
عقلگرایی در اندیشۀ پارلمانی ا د .ا تدالل او را میتوان اینگونه والصه کرد؛ اگار ا اۀور
«نشانۀ نوعی از انرژ » و «شاوق شادید» ا اد ،اازوکار «ماذاکر  ،چاناهزنی ،و رویاه ا
1. Grigor
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پارلمانی» میتواند در قالب «ویاند به ا ۀور » ظا ر شود .مچنین ،اشمید بیان میکند که
ک یکه دربارۀ وضعید ا تثنائی تصمیم میگیرد ،حاکم ا د .این ا اتثنا ا اد کاه قاعاد را
ایااد میکند و ناه بارعکس .باهنظر او« ،ا اتثنا ،قادرت زنادگی واقعای پو اتۀ مکانی امی را
میشکند که بر اثر تکرار ،تیر « ،کادر و گالآلود» شاد ا اد»؛ درنتیااه ،فن افۀ انضامامی
نمیتواند از ا تثنا به دور باشد ،بنکه باید در باالترین درجه باه آن توجاه نشاان د اد .معارو
ا ااد کااه اشاامید در ایناااا بااه بح ا دربااارۀ نهاد ااا جمهااور وایمااار اشااار میکنااد و
عیارت ایی مانند «پو تۀ مکانی می» ،نوعی انتقاد از عمنکارد نهاد اا پارلماانی آن ا اد.
اشمید ،پارلمانتاری م را نوعی «حکمد از را بح » می داند و نیاا واود را درباارۀ ا اۀورۀ
یا ی بهعنوان نشانها از انرژ منی مۀرح میکند .به میندلیل ،اشمید پیدای نظریه ا
ا ااۀور را روشاانترین نشااانۀ بح اران پارلمانتاری اام میدانااد .در وااوان اشاامید ،بح اران
پارلمانتاری تی اا که آن را حکومد مرا با بحا میوواندااا ذاتای لییرالی ام ا اد؛ زیارا،
میتنیبر «مذاکر  ،چانهزنی ،و رویه ا پارلمانی» ا د .اشمید ،حتی بحران پارلمانتاری م را
پو تۀ مکانی می میوواند که بر اثر تکرار تیر « ،کدر ،و گلآلود» شد ا اد» .اگرچاه بحا
اشمید در ایناا ناظر بر بحران یا ای در جمهاور وایماار ا اد و عیاارتی مانناد «پو اتۀ
اخد ااازوکااار ،»١نااوعی انتقاااد از عمنکارد نهاد ااا پارلمااانی آن ا ااد ،ولاای میناای

وارقالعااد ا بااا شارایط یا اای ایاران در ااال ا ابتاادایی قاارن چهااارد م شم اای دارد
(اشاامید)17 :19۸۸ ،؛ آنچنانکااه تیمورتاااش ایاان واقعیااد بح ارانزد را در ااال  1927در
گفدوگو با منشی فارت بریتانیا بازگو کرد.
پژو شیران ایرانی دییر نیز چنین بحرانی در نظااش پارلماانی برآماد از مشارونه را باا
ادبیات دییر برر ی کرد اند؛ بهعنوان مثال ،مسوتنفی ،نار اایی ا نظااش یا ای میتنیبار
مشرونۀ ال ا  12۸۵تا  1299را نشاند ندۀ ضعف و ناتوانی دولد در اجارا آرمان اا
ترقیووا انه میداند (م توفی )32 :13۸4 ،یا نوی ندگان دییر  ،بازتولیاد منازعاات جامعاه
در قوۀ مقننه و گ ترش جنگ جهانی اول به درون ایاران را ازجمناه عوامال فرومانادگی دولاد
ایران تنقی کرد اند (اتابکی23-2۵ :13۸7 ،؛ آور  )243 :1377 ،در چنین شرایۀی ،بیشاتر
افراد در ج د وجو حکومتی مقتدر و م تقل بودناد تاا بقاا کشاور تاأمین شاود ( امیعی
1. Crust of Mechanism
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اصفهانی.)1۵9 :139۰ ،
ش هرخ مسکنب نیز دراینبار میگوید « :در آن روز ا ،درد ونن ،حاس مشاترک ک اانی
بود که فکر در ر و آرزویی در دل داشتند و در ج دوجو را ی بودند تا ایران نیماهجان از
بنب تی که در آن افتاد بود ،به در آید و به احل المد بر د؛ ییانه چار ا کاه تقرییاا ماۀ
اندیشمندان ایران دو د برا درمان این پریشانی یافتند ،دو را پیو اته و یک اویۀ ایرانیگار
(نا یونالی م) در ایدئولوژ و دولد نیرومناد مرکاز  ،در میادان عمال باود( »...م اکوب،
.)7-۸ :13۸4
 .5نشانههای اسطوره ،امر خیالین ،و دولتگرایی پهلوی اول
ایرانیان در عصر پهنو اول با «واقعید عریان» روبهرو شد بودند که انس بناومنیرگ از آن
خن گفته ا د؛ واقعیتی وشن ،نامأنوس و بییانه .این واقعید عریان ،ازیک او ،آن اا را باه
ناکارآمد

نۀند قاجار میر اند و از و دییر ،به کژکارکرد نظاش پارلمانی مشرونهووا .

این ترکیب نامتاانس ،باع شد باود کاه بحاران ،ابعااد و دامناۀ بی اابقها در ایاران بیاباد.
بهتعییر اشمید ،میتوان گفد ،ایرانیان در این مقۀاع زماانی از موجاود متعناج باه وشاکی،
ر پار اقیانوس ا پرتالنم شد بودند (یوز وتس.)132 :1393 ،
 .5-۱امر خیالین و عبور از مشروطهخواهی نامتجانس

عیور از مشارونهووا ی نامتااانس ،نیازمناد دولتای مقتادر باود .دولاد مقتادر میبای اد قابنیاد
اوتار و مشروعید اجتماعی داشته باشد .مشروعید اجتماعی در فضا عمومی ،بازتولیاد شاد و
برا اس قالب ا فر نگ یا ی ایرانی ،میتنیبر امر ویالین و ا ۀور از باود ا اد .نشاانه ایی
از ا ۀور از و امر ویالین در دور ا مختنف تاریخ یا ی ایران بازتولید شد ا د.
نشانه ا امر ویالین در فضایی بهوجود میآید که جامعاه در وضاعید بحاران و ضاعف
یا ی قرار دارد .فر نگ یا ی ایران در قالاب موعاودگرایی شاکل گرفتاه و ایان امار ،زمیناۀ
تحقج امر ویالین در دور ا بحران را فرا م میکند .در واقعگویی ،زمین محکم زیار پایشاان
والی شد بود و در دریایی که واقعید محا یهناپذیر و عار از قانون ا د ،درحال غرق شدن
بودند؛ اما نر در میاناۀ بحران اا
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بنومنیرگ ،مان تو ل به «اثر ا ۀور » ١ا اد .در اینااا ،دریاانورد باهعنوان تمثینای بارا
زندگی و دریا ا تعار ا برا واقعید درنظر گرفته شد ا د .واقعید ،مان قنمرو بیشکل و
نیرو ایی ا د که از اوتیار ان ان وارج ،و به میندلیل ،قا ر و بهمنزلۀ ورناۀ ایا آشافتیی
تند .اما ان ان می کوشد با مۀ و ایل و ابزار ایی که دراوتیار دارد ،ایان واقعیاد عریاان و
وشن را مهار کند (یوز واتاس .)11۸ :1393 ،در الباهال واانرات رضااوان و نخییاان و
نرفداران و می توان این ناتوانی دولد و نظاش یا ی وقد را برا غنیه بر واقعید عریان ایران
مشا د کرد؛ بهعنوان مثال ،رضاوان ،نیامیکه رباز عاد بود و برا وادمد باه تهاران
رفته بود ،روز تصمیم گرفد ،برا دیدار وانوادۀ وود به وادکو بارود .توصایف ا او کاه
«اورنگ» مۀ آن ا را در النامۀ «دنیا» منتشر کرد ا د ،در ناوع واود قابلتوجاه ا اد .در
جا جا این وانر  ،وضعید نامۀنوب ایران قابلمشا د ا د« :من از ماان لحظاها کاه
پا وود را از دروازۀ تهران بیرون گذاشتم ،اح اس عدشامنید در وود نمودش»« ،حس بادبینی
مردش ن ید به رباز دولد»« ،نا موار بودن را تهران به مازنادران»« ،روح نغیاان و رکشای
مردش شهر و د اتی ن ید به دولد» ،و «ظنم حکومد ا مۀنقاۀ شهر اتان ا» (اورناگ،
 .)17۶-1۸1 :1347مچنین ،پهنو اول در وانرات مربوط به زمانیکه بارا

ارکوب قیااش

شیخ وزعل از اصفهان حرکد کرد و در شیراز م تقر شد ،به واقعید ا تنخ اقتصاد ا کاه
در نول م یر مشا د کرد ،اشار میکند:
مردم ،شک یت از کمی ن ن داشتند که ب عث آن ،نبندن گندم و قحطی سو ل اسوت .بوه
من خبر دادند که دست ی فتن به ن ن ،مشک تر از حصونل پونل اسوت و ازدحو م زن و
مرد در دک نه ی ن ننایی به شدت رسیده (بصری.)۷6 :133۵ ،

عیسی صدی .نیز نیاش بازگشد از فرنگ در اال ا  129۸تاا  1299از واقعید اا تناخ
دییر

خن می گوید (ازجمنه ر ا بودن رحدات ایران از کنتارل دولاد در بحیوحاۀ جناگ

جهانی اول):
در جلف ی ایران ،نه مرزدار بند ،نه گمرک .هیچ ننع مأمنری از طرف دولت در سرحد
نبند! هیچکس نبوند از مو و دیگور کسو نیکه وارد میشودند ،گذرن موه بخناهود و از
هنیت مس فرین ثبت بردارد؛ درصنرتیکه بهشه دت تذکرهام که اکننن منجند اسوت،

1. Work on Myth

ابراهیم متقی و همکار /صور خیال؛ اسطوره و دولت مقتدر در عصر پهلوی اول

200

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 173-216

از پ ریس ت جلف در  16نقطه از من ب زجنیی تحقی .صنرت گرفت و مهور موأمنرین
بر گذرن مهام خنرد (صدی.)1۷۲ :1340 ،.

او در مان جنفا و پس ،در م یر حرکد از تیریز به تهران به چشم وود تراژد ا تنخای از
وضعید اجتماعی در ایران میبیند:
منضنع دیگری که مرا بسی ر متألم نمند ،دنب لۀ قحطی و فقر و مرض واگیور خطرنو ک
ت محرقه [ت تیفنئید] در به ر  1336قمری و بیمو ری هموهگیر گریو [یو همو ن
آنفنالنزا] در پ ییز هم ن س ل بند .در اوت  ،1918گری مهلکوی از بینالنهورین وارد
ایران شد و در اول سپت مبر ،همدان و چه رم سپت مبر ،قزوین و تهران را آلنده س خت.
در ظرف سه م ه ،یک صدم جمعیت پ یتخوت از بیمو ری موذکنر تلو .شود .در اثور
قحطی و بروز امراض همهگیر ،اکثر خ نهه ویران شوده بوند و در بعضوی از آنهو از
اجس د دفننشده که طعمۀ حینان ت قرار گرفته بند ،استخنانه یی بهچشوم میخونرد.
در تم م قراء نزدیک ج ده ،الاق یکسنم قبنر ،ت زه بند و خ کی که بور روی ایون قبونر
دیده میشد ،بیشک و ن همنار .در یکی از دهو ت کوه قریو یکصود خ نوۀ خوراب
داشت ،فقط یک خ نناده میزیست (صدی 1۷9 :1340 ،.و .)181

نیمان بهیود نیز با بیان رجومرج عایب و بی ابقه در داول ایران پی از کودتا ،1299
با تأکید بر موضوع گ ترش دامنۀ نفوذ وارجی ا تا درون پایتخد ،مینوی د:
قب از کند ت  ،حکنمت قلهک ب سف رت انگلیس و حکنمت زرگنده ب سوف رت روس
بند و مأمنرین دولت در این من ط .ح .مداخله نداشتند" (میرزا ص لح-18 :13۷۲ ،
.)1۷

در قالب مین نر دریانورد و مأنوس از امر نامأنوس واقعید ا د کاه نخییاان پهناو
اول برا نظم یا ی موردنظر وود ،که یک دولد مقتدر ا د ،شروع به انتخاب ناش میکنناد
و آن را در قالب نق

و کارکرد ا پدر یک وانواد برا آحاد مند تر یم میکنند .مچناین،

در این پروژ  ،تأ ی به شا نامه ،با توجه به ر اوخ و نفاوذ اجتمااعی آن ،بارا مشاروعیدیابی
نظم یا ی جدید در د تورکار قرار میگیرد (فروغی.)1-4 :1322 ،
مچنین ،در فقدان یک دولد مؤثر و کارآمد و نیز شک د بازار ،شرایط برا بهر بردار
از ا ۀورۀ نیرو برگزید و نااتبخ فرا م میشود؛ نیرویی که بتواند ایرانیان را از وضاعید
رجومرجگونۀ موجود وارج کند و درعینحال ،بر این واقعید عریاان و بحارانزد غنیاه کناد.
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بهنظر میر د ،با وقوع کودتا

وش ا فند  ،1299ماردش ایاران ،امار ویاالینی را کاه در قالاب

تصاویر بر ذ ن آن ا نق ب ته بود ،به چشم میبینند .صدی .در کتااب واانرات واود ،ایان
روز را حادثها می داند که م یر تاریخ ایران را تغییر داد (صادیج )23۰ :134۰ ،و در اعالمیاۀ
معروفی که در فردا آن روز به در و دیوار پایتخاد نصاب میشاود ،آرزو واود را میبینناد.
عنوان این اعالمیه «حکم میکنم» بود که در آن نوعی از اقتدار بهچشم میواورد؛ اقتادار کاه
ال ا بود ایرانیان آن را به چشم وود ندید بودند و از مینرو ،با ورود نیرو ا قزاق باهر یر
رضاوان میرپن  ،مه در بهد فرو رفتند .بهموجب این اعالمیه« ،رضا ،رئیس دیویزیون قازاق،
اعنیحضرت مایونی و فرماند کل قوا» ،مقررات حکومد نظامی را در شاهر برقارار مینماود
(صدیج.)231 :134۰ ،
بیانیۀ  ۸ا فند نیز که بهامضا

یدضیا ر ید بود ،درواقع ،تا م مۀ آن تصاویر باود

کااه ایرانی ااا تااا آن روز در ذ اان وااود میپروراندنااد کااه حتاای بازتاب ااایی در وااواب و
پیشیویی ا آن ا از آیند داشد .این اعالمیه با جمنه ایی شیوا ،اوضاعواحوال تیارۀ ایاران را
از آغاز مشرونید تشریم میکرد و در ر رشته از شئون ممنکتی ،اصالحات ا ا ایا چاون
تأ یس قشاون نیرومناد ،الغاا حاج قضااوت کن اول ا (کاپیتوال ایون) ،الغاا قارارداد باا
انین تان مورخ  ، 1919تخنیۀ ایران از قشون بییانه ،و ب ط و تو اعۀ معاار منای ،نویاد داد
شااد بااود .نیامیکااه کودتااا رخ داد ،وزانااۀ دولااد بااهکنی تهاای بااود و از تاااریخ ا ااتعفا
وثنقالدوله ،مین  3۰۰زار تومانی که دولد انینیس رما ه از محل درآمد گمارک دراوتیاار
وزانهدار ایران میگذاشد ،دییر تاأمین نمیشاد و باه میندلیل ،وضاعید اقتصااد  ،ب ایار
فاجعهآمیز بود (صدیج.)23۶ :134۰ ،
پس از کودتا ،رضاوان میرپن  ،ر یر برگزید بهشامار میآماد؛ ایان دقیقاا ماان بعاد
ا د که محمدحسین استخر ،نمایندۀ مانس ،در مقدمۀ کتاب «یادداشد ا رضاشا » بر آن
صحه میگذارد و وود پهنو اول نیز در جا جا یادداشاد ا واود باه آن اشاار میکناد.
ا تخر مینوی د:
خدای بزرگ ،در تقدیر ن م بین مونش نی را ثبت کرده بوند کوه از دایور تصونر و نقشوۀ
سی ست سی ستمداران بزرگ خ رج بند؛ پهلنی ظهونر نموند ،پو بوه صوحنۀ فع لیوت
گذاشت ،ب ال رفت و رفوت تو وارش ش یسوتۀ ایون سورزمین گوردد (بصوری:133۵ ،
ال.).
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ا تخر در صفحات دییر نیز به این برگزیدگی پهناو اول اشاار میکناد؛ باهعنوان نموناه ،در
جایی مینوی د:
این مرد برا ی نج ت ایران از شورور ملونک طنائو ،.بورای خوالا ایوران از چنگو ل
اج ن  ،برای آزادی ایران از خ ئنین ریزهخنار بیگ نوه ،بورای برانوداختن رسوم عو دی
دزدی و شرارت و چپ ول در تحت حم یت و عن یت خدای بزرگ مبعنش شده بند ،از
مبدأ م ورای عقنل و اوه م ،مأمنریتی به او واگذار شده بند که بی ید و ت زم نیکه مقدر
شده بند ،مأمنریت خند را انج م بدهد.

یا
خدا این پیشنای عبقری را فرست د که مجد و عظمت ایران را تجدید کنود و بور تختوی
جلنس نم ید که پ یهه یش بر دله ی ملت استنار شده بند «بصری.)133۵ ،

این دقیقا متراد و متناظر با مان نیرو برگز ید ا ا د که ا پینوزا در چارچوب اثر ا ۀور
به آن اشار میکند .در ایناا آن بعد رواییا ا مید مییابد که اندیشۀ «برگزیاد شادن» را در
کانون توجه وود قرار می د اد .ا اپینوزا در دا اتان میثااق باین وداوناد و یهودیاان کاه بنیاان
تئوکرا ی یهود ا د ،ردپا اثر ا ۀور را میجوید .در این ا ۀورۀ یا ی وااص ،نااات
مۀ مردش رو زمین از نریج «قوش برگزید » ا رائیل پی بینی شاد ا اد (ا اپینوزا:19۸۵ ،
.)447

تنم س ک رالی  ١نیز قدیس از و نیرو برگزیدگان را در دو اثر واود ،بهگوناها دییار

صورتبند میکند« :متکنمان چه ووب گفتهاند که یک نۀان برا اس حج الهی حکوماد
میکند .او با وود ،مرجعیتی از جانب وداوند دارد؛ یعنای ان اان نمیتواناد ایان حاج را باه او
واگذار کند .آن ک ی که باید فرمانروا من باشد ،آن کس که باید اراد اش فاوق ارادۀ مان قارار
گیرد ،او را آ مان برا من برگزید ا د» (کارالیل.)124 :2۰13 ،
آزاد چیز جز اناعد از این برگزیدگان نی د و حد که بارا آزاد میتاوان تصاور
کرد ،مین ا د .یا «بدون قدی ان دنیو نمیتوان زندگی کرد .اگر زماانی قهرمان ااالر از
میان برود ،باید از این جهان مأیوس شد؛ زیرا ،بدون فرمانروایان ،فرمانروایان حقیقی ،دنیو  ،و
روحانی ،چیز جز رجومرج ،یعنی منفورترین امور ،امکان وجود نخوا د داشد» (کارالیل،
1. Carlyle
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.)19۸ :2۰۰۸
وبر ،این برگزیدگان را در میان منابع قدرت وود در قالب «قدرت کاریزماتیک» رد بناد
کرد ا د .کنمۀ یونانی «واری ما» ،یعنی «م مشد از و ودا» باه ر یار کاریزماتیاک
اشار میکند که اقتدار وود را بهایندلیل اعمال میکند که او بهعنوان برگزیدۀ ودا درنظر گرفتاه
شد ا د (فوکویاما .)124 ،1399 ،این شارایط در اند با اتانی ایرانای در چاارچوب فار
ایزد عرضه میشود؛ بهبیان روشن تر ،در دورۀ جمشید ،پادشا آرمانی ایران ،با پدید ا باهناش
فر ایزد روبهرو میشویم که از و اورمزد ،به نمااد نظام یا ای یاه میشاود تاا ضاامن
مشروعیت باشد.
نیامیکه جمشید با
ادعا

تیشنا ی ن انهمراتیی و عماود

ار اتیز مییاباد ،یعنای

م انی با ودا میکند ،این دیه از او باز تاند میشاود .نق

اا

اهگانۀ جمشاید

( نۀۀ مینو  ،نۀۀ شا ی ،و اقتدار پهنوانی) مه از مین فر رچشمه میگیرد؛ از مینرو،
ما بروال بنیان دولد در متون فن فی مرتیط با حقاوق نییعای قارن ااد م کاه «قارارداد»
وواند میشود و به نوعی قادرت برآماد از اراد و ووا اد ماردش ا اد ،باا منشاأ الهیااتی و
متافیزیکی برا اقتدار یا ی روبهرو

تیم.

 .5-2کارکرد امر خیالین و اثر اسطورهای در عصر پهلوی اول

در ایناا این پر

مهام مۀارح میشاود کاه اثار ا اۀور و باهتیع آن ،امار ویاالین ،باا چاه

ازوکار  ،واقعید عریان ،نامأنوس ،و بحرانزدۀ ایران را به واقعید نظاشمناد و ماأنوس تیادیل
میکنند و آن را از بحران عیور مید ند؟ بهبیان روشانتر ،چیوناه شا نشاا (حااکم مقتادر) و
دولدگرایی را به تصاویر عاد و جاافتاد ا برا مردش و تود ا تیدیل میکنند .اثر ا ۀور این
کار را با رد آنچه بییانه و وصمانه بهنظر میر د ،اناااش مید اد .در چناین چاارچوبی ،امار
ا رارآمیز مهار شد و بهصورت واقعید منموس درمیآید (یوز وتس.)139 :1393 ،
این کار در تاریخ دور ایران ااکه اتفاقا در عصر جدید ایران نیز با تالش و تصحیم مینونی
درد ترس قرار گرفته ا د اا از نریج تشاییه نظام یا ای و اجتمااعی باه بادن ان اان اناااش
میشود .در نامۀ تنسر به گشنس آمد ا د« :مردش در دین ،چهار عضاوند کاه آن را اعضاا
اربعه میگویند و ر آن اعضا ،پادشا ا د» (مینو  .)۵7 :13۵4 ،درواقع ،در ایناا شهنشاا
به عنوان نماد نظم یا ی به ر ان ان و یک پدیدۀ نییعی تشییه میشود تاا متاراد باا شاکل
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ان انی و بدن آدمی شود و از این نریج ،امر نامأنوس به امر مأنوس تیدیل شود.
بهبیان روشنتر ،ا ۀور برا مأنوس از امر ناماأنوس ،آن را باه یاأت ان اانی تیادیل
میکند؛ یعنی ویژگی ا ان انی را به واقعید عریان ت ر مید د تاا امکاان حکمرانای یاک

اقنید قدرتمند بر یک اکثرید محروشازقدرت ،فرا م شود .درواقع ،بهقول س یمنن کریچلوی،١
تنها با تیدیل م ئنۀ دولاد و نظام یا ای باه یاک دراش ا اد کاه ادغااش اکثریاد در اقنیاد

امکانپذیر می شود .بدون چنین دراش ،رواید ،و تخینی ،یا د و حکوماد نمیتواناد وجاود
داشته باشد (کریچنی.)9۰ :2۰12 ،
شاید به میندلیل باشد که در کتاب ا متعنج به دورۀ پهنو اول نیز بهپیرو از تااریخ
با تان ایران تالش میشود بین شا بهعنوان نماد دولد و بعد دولادگرایی ،شییه ااز اناااش
شود؛ بهعنوان نمونه ،پهنو اول در کتاب یادداشد ا وود مینوی د« :مند ایران چیوناه از
بیصاحیی و بی رپر تی رن میبرد و جان میکند» (بصر  .)2۰ :133۵ ،درواقع ،در ایناا
تالش میشود که دولد در نق پدر برا جامعه بهتصویر کشید شود .تفاوت این شییه ااز
با لویاتان ابز در قرن اد م ،این ا د که لویاتان ،پدید ا مصنوع و ابداعی ا د و تشاییه
رضاشا ی در ردۀ پدید ا نییعی نیقهبند میشود و ازاینحی نیز در عالم ا اۀور و اثار
آن پا میگذارد و جنیۀ ازلی و ابد مییابد.
اما در مرحنۀ بعد این نیاز به محتاوا و معناا ( ماان دولادگرایی) بایاد در ظار یاک
رواید قرار گیرد تا در جامعها با یک دولد را ر ضعیف ،منعقد ،تولید ،و بازتولید شود کاه
محمدعلی فروغی این کاار را در مرا ام تاجگاذار پهناو اول در اردییهشاد  13۰۵اناااش
می د د .وۀابۀ فروغی در این مرا ام را میبای اد دفاعیاها آشاکار و اترگ از حاج الهای
پادشا ان وواند .او در فراز از ایان نۀاج تااریخی ،مرا ام تاجگاذار پهناو را بشاارتی از
جانب وداوند برا به ر آمدن روزگار حرماان و محناد ایرانیاان میداناد (نیکازاد و دییاران،
.)11۵ :13۸9
بااین مه و باوجود دفاع فروغی از حج نییعی پادشا ان برا ا تقرار یک دولد قاو در
ایران در چارچوب مؤلفۀ دولدگرایی و م تند از آن با تاریخ با تان و تاریخ ا الش ،نیایاد از
این نکته نی ز غافل شد که رویکرد نخییان وادار پهنو اول و حماید آناان از دولادگرایی در
1. Critchley
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قالب رویکرد ا اقتدارگرایانه ،از روح زمانها که در آن میزی تند نیز تأثیر پذیرفته ا د .این
د ته از نخییان در زمانها از این نیرش دفاع میکنند که وود ،بهنور م تقیم یا غیرم اتقیم،
فعلوانفعاالت یا ی در جهان غرب را بهدلیل جنگ بینالمنل اول تاربه کرد اند.
دراینبار  ،رواید عی ی صدیج و عنیاکیر داور و تاربۀ بیوا اۀها کاه ایاندو باهدلیل
زندگی در غرب در اوج بحران بینالمننی داشتهاند ،جالبتوجه ا د .صدیج در ژانویاۀ 191۶
از پاریس به لندن فر کرد تا بهدیدار ادوارد براون بارود .او در ماین ابتادا
فضا

یا ی انین تان و فران ه مینوی د :

افر باا مقای اۀ

یکی از مس ئلی که در ب دی امر در نظرم جلنهگر شد ،آزادی بی ن و نطو .و مطبنعو ت
در انگلیس بند .در فرانسه در آنمنقع که جنگ جری ن داشت ،کسی را جرئوت انتقو د
از دولت نبند؛ زیرا هرکسی بدین نیت زب ن میگشند ،در دم به زندان افکنوده میشود.
جراید را هر روز س نسنر میکردند و ج ی سطنری که حذف میگردید ،اغل سوفید
ب قی میگذاشتند.

او در ادامه تأکید میکند:
در ابالغیهه ی رسمی ست د ارتش ،شکسته یی که دشومن وارد مویسو خت ،بوهن م
«عق نشینی دشمن اختی ری» خنانده میشد .در انگلست ن بهعکس ،وقتی در ک رزار
شکست میخنردند ،در ابالغیۀ رسمی بهاطالع مردم میرس ندند و بدیننحن موردم را
بیشتر ح ضر به کنشش و فداک ری میکردند (صدی.)118 :1340 ،.

بنابراین ،دولدگرایی عصر پهنو اول دو آبشاخور فکار دارد؛ یکای با اتانگرایی و دییار
تأثیرپذیر از تاربۀ نظاش ا

یا ی غرب در وضعید ا تثنائی در نول جنگ بینالمنل اول.

ماین دو مقولااه ،روایااد دولادگرایی در ایاان عصاار را منعقاد ،تولیااد ،و بازتولیااد میکنااد و
بهاینترتیب ،به واقعید عریان و بحرانزدۀ جامعاۀ ایاران در قالاب اثار ا اۀور  ،معناا و محتاوا
می د د .اما در ایناا باید به یر تکامل دولدگرایی از ال  13۰۰تاا  132۰نیاز توجاه کارد.
بهنظر میر د ،دولدگرایی ،مچون اثر ا ۀور  ،یک فرایند ا د.
در مرحنۀ نخ اد ایان فرایناد ،تاالش میشاود کاه دولاد ،انحصاار باهکارگیر زور را
دراوتیار گیرد و از مین رو ،به تیز و رکوب نیرو ا گریز از مرکز و پایاان دادن باه وضاعید
منوکالۀوایفی میپردازد .این امر امکانپذیر نمیشد ،میر با تشکیل یک نیارو متحدالشاکل
و متمرکز نظامی .نخ تین و برج تهترین ودمد در عصار جدیاد ایان باود کاه نیارو مانظم
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متحدالشکنی در حدود  4۰زار نفر بهوجود آمد باود کاه متاااوزان کمونی اد را از گایالن و
مازنادران راناد  ،ب اااط امیور مؤیوود را در اوادکو  ،اسوم عی آقو سومیتقن را در آذربایاااان و
کرد تان ،و شیخ وزعل را در ووز تان برچید بود و پس از ال ا ناامنی و

تی و ضاعف،

دولتی بهپا اوته بود که قدرت در اقصینقاط کشور گ اترد و زمیناه بارا آغااز اصاالحات
بنیادین ،فرا م شد بود (صدیج.)3۰7 :134۰ ،
با تقوید ایان روناد در دورۀ انۀند پهناو اول ،او بهتادری واب اتیی باه نیرو اا
بوروکراتیک را با تکیاه بار نیارو ارتا جااییزین کارد .در زماان رضاشاا  ،ارتا ایاران از
یکصد زار نفر تااوز نمیکرد که دو لشکر تهران بهتنهایی حدود  ۵۰زار نفر و لشکر ا دییر
نیز رو م  ۵۰زار نفر نیرو داشتند .رضاوان مۀ تاهیزات مدرن وریدار شاد از واارج را
به این دو لشکر میداد .پادگان تهران نیز وود به دو لشکر کامال مقو تق ایم میشاد :لشاکر
یکم به فرماند ی کریم آق خ ن بنذرجمهری و لشاکر دوش باه فرماناد ی علوی آق خو ن نقودی
(شهیاز .)7۶ :13۸۸ ،
مچنین ،این نوع دولدگرایی از ال  1312بهاین و ،نیا تحقیرآمیز و وودکامانها باه
شیوۀ زندگی مردش یافد و بهجا اینکه به متی برود که به تکثر و حقوق مردش احتراش بیاذارد و
آن ا را «شهروند» بییند ،شروع به تااوز به موجودید افراد کرد .دولد پهنو اول ازیک و ،با
مردش مچون رعایا حکومتی قرونو ۀایی رفتار میکارد کاه بایاد باه انیقۀ حااکم تربیاد
میشدند (پیشتر فروغی آن را تئوریز کرد بود) و از و دییر ،به شکل ایی کاه تنهاا از عهادۀ
دولد ا مدرن برمیآید ،در زندگی وصوصای ایشاان دوالاد میکارد (ابرا یمای:139۸ ،
.)31۵
ا ۀورۀ دولدگرایی ،پس از مدتی به امر جزمی و وشک تیدیل شد .ایان وشاکی ایب
میشد که نۀفه پس از ب ته شدن ،دییر تکامل نیابد؛ درحالیکه بنومنیرگ بر این نظار باود کاه
اثر ا ۀور باید وود را موار با شرایط درحالتغییر محیط اجتماعی و واقعیاد عریاان تۀییاج
د د .شاید یکی از دالیل وضعید یادشد  ،این واقعید باشد که ا ۀورۀ دولادگرایی در زماان
پهنو اول ،به تدری از یک ا ۀور یا اثر آن ،به یاک آیاین تیادیل شاد و نتوان اد واود را باا
شرایط درحالتغییر وفج د د .یکی از نشانه ا عمدۀ تیدیل اثر ا ۀور باه آیاین ،در ماای
زارۀ فردو ی بهظهور ر ید.
نیایااد ایاان نکتااۀ مهاام را فرامااوش کناایم کااه ا ااۀور ا و آیین ااا میتواننااد در بافااد
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تاریخیااجتماعی به دو شیوۀ مختنف عمل کنند« .آیین» واود را از نریاج قاوانین ثاباد بیاان
میکند و تنها جایی مؤثر ا د که این قوانین ،بدونتغییر باقی بمانند .درمقابال ،یاک ا اۀور ،
بهویژ یک ا ۀورۀ یا ی ،وود را به شیو ا مختنفی بیان میکند .اگر یک ا ۀورۀ یا ای،
نیازمند این باشد که میشه از منظر زمان حال مۀرح شود و معنا واود را در شارایط یا ای
واصی بروز د د ،تنها تاجایی می تواند مؤثر باشد که بتواند وود را برا اس شارایط و نیاز اا
درحالتغییر ،دگرگون کند.
درحالیکه آیین ا
د ند .مچنین ،ا ۀور ا
برا ارتقا

یا ی باید بدون تغییر باقی بمانند تاا ان اااش اجتمااعی را افازای
یا ی باید شرایط میشه درحالتغییر را پایهگذار کنناد ،بایاد

مان د بهرو تغییر گشود باشند .ا ۀور ا

یا ای بایاد میشاه باهروز

باشند؛ درغیراین صورت ،دییر ا ۀورۀ یا ی نی تند و به چیز دییر تیدیل میشاوند .آن اا
تنها مدل ا انتزاعیا نی تند که بتوان شرایط یا ی موجود را باا آن اا مقای اه کارد ،بنکاه
موار عزمی برا عمل

تند؛ رواید ایی

تند که مردش را به عمل ترغیب میکنند؛ زیارا،

نیاز به محتوا را پا خ مید ند (بوتیچی.)1۸2 :2۰۰7 ،
 .6دولتگرایی پهلوی اول و تسخیر حوزۀ عمومی
دوران پهنو اول در تاریخ معاصر ایران ،دورۀ واص و منحصاربهفرد ا اد؛ زیارا ،افزونبار
اینکه فضا از بعد فیزیکی آن دچار تغییروتحول بنیادین شد  ،به عرصۀ نمای
برا

ا و بازنمود اایی

وید از و مشروعید یابی نظاش یا ی نیز تیدیل شد ا د .این پروژ در این مقۀاع

زمانی م از نریج معمار و م اود مقیر برا بزرگان تاریخی ایران ،اجارا میشاود و در
مینجاا ا اد کاه یا اد از معناا محادود آن ،به او حاوزۀ عماومی را مییاباد و باه
گ ترد ترین شکل آن تعریف و تر یم میشود؛ یعنی مانگونه که نخییاان عصار پهناو اول
تالش می کنند با معمار واص و ترکییی از دورۀ با تان و عصر مدرن به حوزۀ عمومی معناا
جدید بیخشند ،یا د نیز باهنوعی ام باه لحاظ مفهاومی و ام از نظار دربرگیرنادگی باه
گذشته ا دور رجعد می کند؛ یعنای دورانای کاه یوناان ،روش ،و ایاران با اتان باهنوعی آن را
تاربه کرد اند .این کار از نریج ت خیر فضا و مکان در حوزۀ عمومی انااش میشود.
اگرچه در ظا ر بهنظر میر د که ما اصۀالح یا د در عصر جدید را از یوناان با اتان
اقتیاس کرد ایم ،ولی واقعید اینگونه نی د .یونانیان ،صافد " "Politikosرا نشااند ندۀ ماۀ

ابراهیم متقی و همکار /صور خیال؛ اسطوره و دولت مقتدر در عصر پهلوی اول

208

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 173-216

چیز ایی میدان تند که به پولیس مربوط میشد .به مین دلیل ،ا تفاد از یا اد در معناایی
قائمبهذات ،تا حد زیاد یک ابداع مدرن ا د؛ بنابراین ،یونانیان با اتان یاک ما یاد واحاد
(قائمبهذات) برا نشان دادن نوع واصای از فعالیاد در حاوزۀ عماومیتر نداشاتند (باوتیچی،
.)7۵ :2۰14
رومیان نیز که بهگفتۀ عد ا  « ،یا یترین» مردمان با تان بودند ،نیاز به واژۀ یا د
اح اس نمیکردند .این شرایط شاید بهاین دلیل باشد که رومیان ،چناان یا ای بودناد کاه در
عاالم زبااانی آن اا ،یا ااد ،تمااش زناادگی عمااومی را اشاغال میکاارد؛ بناابراین ،نیاااز بااه
تمایزگذار بین یا د و حوز ا زندگی عمومی اح اس نمیکردناد .براینا ااس ،باهنظر
میر د که م برا یونانی ا و م برا رومی ا ،حوزۀ معنایی آنچاه ماا اماروز آن را یا اد
مینامیم ،بهانداز ا گ ترد بود ا د که حتی نمیتوان تند آن را ناش بیرند.
ایران با تان ،کاه در دورۀ پهناو اول بارا

وید ااز و مشروعیدبخشای باه نظااش

یا ی به آن تأ ی میج اتند ،نیاز چناین ویژگایا دارد؛ باهعنوان مثاال ،در ناماۀ تن ار باه
گشن ب در چهار عیارت مختنف از واژۀ یا د ا اتفاد شاد ا اد؛ در یاک جاا یا اد
بهمعنا کیا د ،فن ،و نر حکومد ورز ا د ،در جا دییر ،نرز بروورد و رفتار را نشاان
مید د ،و در جایی بهمعنا

یا دمداران و مچنین ،رعیددار کاردن و نیاه داشاتن حاد

رچیز ا د (مینو .)14۵ :13۵4 ،
براینپایااه ،یا ااد بااهعنوان ظرفاای کااه دولااد در آن جااا میگیاارد و دامنااه و حاادود
م ئولید ای مشخص میشود ،در عصر پهنو اول بهشکل کهن و با اتانیاش بازگشاد و
به میندلیل ،بهشکل ظرفی فراخ درآمد تا مظرو آن ،یعنی دولاد ،امکاانی بارا حضاور در
عرصۀ عمومی به گ ترد ترین شکل آن بیابد .اماا ایان کاار بادون دولوتصار و باازتعریف
فضا فیزیکی و نمایشی غیرممکن باود .باه میندلیل نیاز ویابان اا فاراخ ،محناۀ باازار را
تکهتکه کردند و بهاینترتیب ،مرکز قدیمی ک بوکار و تاارت با ویابانی به دونایم شاد و نااش
رئیس بندیه را رو آن ویاباان گذاشاتند .محناۀ انین در کناار باازار کاه در دوران انقاالب
مشرونه ،مرکز فعالید و تکاپو بود را والی کردند تا یک پارک شاهر باه ایک غربای ب اازند.
نیامیکه اوتمان ا م کونی و تاار به یک غربی در تهران اربرآوردند و جااییزین
وانه ا ایرانی و قادیمی شادند ،محناه ا قادیمی از روناج افتادناد .در فاصانۀ کوتاا باین
ال ا  13۰۰تا  ،132۰چهرۀ تهران یک ر تغییر کرد؛ بنوار ا و اتومییل ا ،جا گذرگا ا و
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کال که ا ا ب را گرفتند؛ محنه ا جدید غربیگون اوته شدند .از اواوار د اۀ ،13۰۰
تهران شا د اود چناد ااوتمان دولتای بازرگ باود .یکای از نخ اتین ا،کال آمریکاایی
«الیرز» بود که در ال  13۰۶بهپایان ر ید؛ اوتمان ادارۀ پ د مرکاز تهاران ام در اال
 1313تماش شد که نراحی ردو بهعهدۀ نیکالی م رک ،.معمار گرجی آن دور  ،بود و معمار
آن ا از معمار ایرانی دورۀ ا المی تأثیر پذیرفته بود .ااود ماوزۀ با اتان و کتابخاناۀ منای
ایران نیز در ال  131۶بهاتماش ر ید .معمار این دو بنا ااکه ناراح آن اا آنودره گودار بودااا
بهشکل ظریفی ،الهاشگرفته از معمار

ا انی بود .از ال  1313تا  ،132۰گرو ای متشاکل

از معماران اروپایی و ایرانی بر اود پردیس دانشیا تهران نظارت داشتند.
درماموع ،اوتمان ا دولتی دییر مانند مقر پنیس منی که در اال  1314باهپایان
ر ید نیز نمونها از نوعی معمار با تانی بود .این اوتمان ا از یک معماار پر اپولیس
الهاش گرفته بودند و در باال

تون ا

خامنشیگونۀ آن ،از نماد زرتشاتی ا اورامزدا ا اتفاد

شد بود .رضاشا بهووبی از ا میاد ااوتمان ا دولتای ،باهعنوان جناوۀ فیزیکای اقتادار
حکومد ،آگا بود .نرح ا بیشتر این اوتمان ا دولتی با الزامات معمار کارکردگرایاناۀ
مدرن ما نگ بود؛ رچند اغنب ،نمایی از نشانیان معمار ایرانی ،بهو یژ معمار با اتانی
را نیز بر وود داشتند .مۀ شهر ا بزرگ ،یک ویابان «پهنو » داشتند که نماد نظم و نظافاد
و امنید بود و این ویابان ا ،از دید شهروندان با گذرگا ا کثیف ،تاریک ،و ناامن محناه ا
قدیمی دورۀ قاجار ،تفاوت چشمییر داشتند (اماند.)2۸2-2۸3 :2۰17 ،١

در مینجا ا د که شا د تیدیل مفهوش یا د به زی د یا د (بهویژ از ال 1312
تا ) 132۰

تیم تا در قالب ایان تغییار مفهاومی ،کاه تحاوالت بنیاادین در حاوزۀ عماومی را

بازنمایی میکند ،حضور دولد در عصر پهنو اول ،جاییا ی فراخ و میانی بیابد.
نتیجهگیری
در این مقاله تالش کردیم باا تمرکاز بار تصااویر ذ نای در قالاب نظریاۀ امار ویاالین و روش
پدیدارشنا ی و در پرانتز قرار دادن واقعید چنین تصااویر  ،ابتادا از نریاج برر ای رؤیا اا،
وواب ا ،و پیشیویی ایی که در میان وانرات رجال پهنو اول گنااند شد ا اد ،شارایط
اجتماعی و یا ی پی از ظهور رضاوان را باز از کنیم .در روش پدیدارشنا ی ،تماش ایان
1. Ammanat

ابراهیم متقی و همکار /صور خیال؛ اسطوره و دولت مقتدر در عصر پهلوی اول

210

ژپوهشناهم علوم سیاسی
تصاویر ذ نی ،امور

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 173-216

رکوبشد در ضمیر ناوودآگا اجتماعی بهشمار میآیند تا نیاز جامعه

به ظهور دولد گرایی و حاکم مقتدر مورد توجه و برر ی قرار گیرد .تحد تأثیر مین برر ی به
این نتیاه ر یدیم کاه ایاران پای از ظهاور پهناو اول در اوایال قارن چهاارد م شم ای در
وضعید ب یار پیچید ا قرار داشد .در این ال ا ،بهنور مزمان ،شا د وضعید شک اد
بازار ،دولد ضعیف ،و بی ثیاتی یا ی و اجتماعی

اتیم .درواقاع ،ایرانیاان در ایان دور باا

«واقعید عریانی» روبهرو شد بودند که انس بنومنیرگ از آن خن میگوید؛ واقعیتی وشن،
نامأنوس ،و بییانه .این واقعید عریان ازیک و ،آن ا را به ناکارآمد

نۀند قاجار میر اند

و از و دییر ،به کژکارکرد نظاش پارلمانی مشرونهووا  .این ترکیب نامتااانس باعا شاد
بود که بحران ،ابعاد و دامنۀ بی ابقها در ایران بیابد .ایرانیان در این مقۀع زماانی از موجاود
متعنج به وشکی ،ر پار اقیانوس ا پرتالنم شد بودند .درواقع ،گویی زماین محکام زیار
پایشان والی شد بود و در دریایی کاه ماان واقعیاد محا ایهناپذیر و عاار از قاانون باود،
درحال غرق شدن بودند .اما ان ان میکوشد با مۀ و ایل و ابزار ایی کاه دراوتیاار دارد ،ایان
واقعید عریان و وشن را مهار کند .بااین مه ،بهنظر میر د که تا پی از ظهور پهنو اول باا
کودتا ا فند  ، 1299چنین ابزار دراوتیار ایرانیان نیود ا د .درواقع ،کودتا

اال 1299

را باید در ب تر نیاز اجتماعی به حاکم مقتدر در قالب یکی از ویژگی ا اثر ا ۀور  ،یعنی نیاز
به معنا و محتوا ،صورتبند کرد .بهنظر میر د ،با وقوع کودتاا

اوش ا افند  ،1299ماردش

ایران ،امر ویالین را که در قالب تصاویر بر ذ ن آن اا نقا ب اته باود ،باه چشام دیدناد و از
مینجا نق امر ویالین و اثر ا ۀور در قالب پاروژۀ یا ای نخییاان نرفادار پهناو اول
برج ته شد.
در این بخ

تالش کردیم به این پر

مهم پا خ د یم که چیوناه نخییاان ،شا نشاا

(حاکم مقتدر) و دولدگرایی را به تصااویر عااد و جاافتااد ا بارا ماردش و تود اا تیادیل
میکنند .اثر ا ۀور  ،این کار را بهاین شکل انااش مید د که بر آنچه بییانه و وصمانه باهنظار
میر د ،ناش آشنا به ذ ن مینهد .در چنین شارایۀی ،امار ا ارارآمیز مهاار میشاود و صاورت
واقعید منموس می یابد .این کار از نریج تشییه نماد نظم یا ی به ار ان اان و یاک پدیادۀ
نییعی انااش میشود تا ازایننریج امر نامأنوس به امر مأنوس تیدیل شود.
بهبیان روشنتر ،ا ۀور برا مأنوس از امر ناماأنوس ،آن را باه یاأت ان اانی تیادیل
میکند؛ یعنی ویژگی ا ان انی را به واقعید عریان ت ر مید د تاا امکاان حکمرانای یاک
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اقنید قدرتمند بر یک اکثرید محروشازقدرت فرا م شود .مچنین ،در این بازۀ زماانی شاا د
نمای

دولد در قالب نق پدر برا جامعه

تیم .تنها با تیدیل م ئنۀ دولد و نظم یا ای

به یک دراش ا د که ادغاش اکثرید در اقنید امکانپذیر میشود .بادون چناین دراش ،روایاد ،و
تخینی ،یا د و حکومد مقتدر نمیتواند وجود داشته باشد.
مچنین ،نخییان یا ی با ت خیر فضا در ب تر شهر از و معمار  ،به گ ترش حوزۀ
عمومی کمک میکنند تاا یا اد باهعنوان ظرفای کاه دولاد میبای اد در آن جاا گیارد،
بهشکنی فراخ درآید تا مظارو آن ،یعنای دولاد ،امکاانی بارا حضاور میاانی در عرصاۀ
عمومی بیابد .در ایناا شا د تیدیل یا اد باه زی د یا اد

اتیم .بااینحاال ،ا اۀورۀ

دولدگرایی از ال  1312تا  132۰باه دورۀ افاول و ا اتحاله وارد میشاود .باهبیان روشانتر،
ا ۀورۀ دولد گرایی در عصر پهنو اول ،در این بازۀ زمانی به امر جزمی و وشک تیدیل شاد.
این وشکی یب شد که نۀفه ،پس از ب ته شدن ،دییر تکامل نیاباد .درحالیکاه اثار ا اۀور
موار باید وود را با شرایط درحالتغییر محیط اجتماعی و واقعید عریان تۀییج د د.
شاید یکی از دالیل چال برانییز شدن ا ۀورۀ دولدگرایی به این واقعید مرباوط باشاد
که یۀرۀ دولد بر حوز ا اجتماعی در این مقۀع زمانی ،بهتدری از یک ا ۀور یا اثار آن،
به یک آیین تیدیل شد و نتوان د وود را با شرایط درحاالتغییر وفاج د اد .یکای از نشاانه ا
عمدۀ تیدیل اثر ا ۀور به آیین ،در مای

زارۀ فردو ی بهظهور ر ید.

ا ۀور ا و آیین ا در بافد تاریخیااجتماعی به دو شیوۀ مختنف عمل میکنند؛ «آیین»
وود را از نریج قوانین ثابد بیان میکند و تنها جا مؤثر ا د که این قوانین بدونتغییر باقی
بماند .درمقابل ،ا ۀور و به ویژ ا ۀورۀ یا ی ،وود را به شکل ا مختنفی بیاان میکناد.
افزونبراین ،ا ۀورۀ یا ی میشه از منظر زمان حال گفته میشود و بایاد معناا واود را در
شرایط یا ی موجود بازجوید؛ بنابراین ،اثر ا ۀور تنها تا جایی میتواند مؤثر باشد کاه بتاوان
به آن بازگشد و آن را برا اس شرایط و نیاز ا درحالتغییر ،دگرگون کرد.
درحالیکه آیین ا
د ند ،ا ۀور ا

یا ی باید بدون تغییر باقی بمانند تاا ان اااش اجتمااعی را افازای

یا ی باید شرایط میشه درحالتغییر را پایهگاذار کنناد و بارا ارتقاا

مان د به رو تغییار گشاود باشاند .ا اۀور ا

یا ای بایاد میشاه باهروز باشاند؛

درغیراین صورت ،دییر ا ۀورۀ یا ی نی تند و به چیز دییار تیادیل میشاوند .آن اا تنهاا
مدل ا انتزاعی نی تند که بتوان شرایط یا ی موجود را با آن ا مقای ه کرد.
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دولد پهنو اول با از میان رفتن اثر ا ۀور و تیدیل آن به آیین و منا ک یا ی ،شاروع
به کنترل اجتماعی کرد؛ زیرا ،اینگونه کنترل و اعمال یا اد ا تنییاه و زور ،تنهاا را تاداوش
حیات یا ی بهشمار میآید .به میندلیل ،از ال  1312تا  ،132۰شا د تقابل دولادگرایی
با ناار ا موردپ ند جامعۀ ایرانی ،ازجمنه کشف حااب زنان و تحدیاد منا اک ماذ یی،
تیم.
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Extended Abstract
In the post-revolutionary Iran, and due to the emergent Islamic ideals and
expectations, transformation of the most of the curriculums, among them the
Political Science, came into attention. Thus, presumably the textbooks were among
the materials which needed to change according to the new norms. Indeed, no one
might narrate history of the post-revolutionary political science in Iran without
exploring this great renovation in textbooks’ authorship. Focusing on the transition
years from the victory of revolution to the establishment of the Supreme Cultural
Revolution Council (1979-1985), the present study attempts to explore how have
the in-hand textbooks been assessed and reshaped due to the new criterion.
Through these years, the committee for political science in the Council, proceeded
to compose Some textbooks which were published by the Iran University Press.
Exploring and analyzing these textbooks might help to understand the difficulties
and achievements of such struggle. There is no doubt that the quality of the books
enhanced, especially in linguistic editing; while, rareness of the texts (only 8) and
the length of the publishing and distributing process were among the evident
problems. So, while the elites in the new-established political system were dubious
towards the Humanities disciplines, and simultaneously there was a big expectation
for problem-solving through them, one might see the very first scholar struggles in
order to renovate the discipline via introducing the new curriculum besides
authoring the re-written textbooks as a remedy for such harsh situation. It is
noteworthy to say that due to the deficiency of documents and other data, the
present study was held in exploratory mood.
Introduction
In the post-revolutionary Iran, and due to the emergent Islamic ideals and
expectations, transformation of the most of the curriculums, among them the
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Political Science, came into attention. Thus, presumably the textbooks were
among the materials which needed to change according to the new norms.
Indeed, no one might narrate history of the post-revolutionary political science in
Iran without exploring this great renovation in textbooks’ authorship. Focusing
on the transition years from the victory of revolution to the establishment of the
Supreme Cultural Revolution Council (1979-1985), the present study attempts to
explore how have the in-hand textbooks been assessed and reshaped due to the
new criterion. Through these years, the committee for political science in the
Council, proceeded to compose Some textbooks which were published by the
Iran University Press. These Books were: Ahamiyat-e estrātejiki-ye Iran dar
jang-e jahāni-ye dovom [Strategic Significant of Iran in World War II]; A
Diplomatist in the East (Translation); Social Origins of Dictatorship and
Democracy (Translation); Perspectives on Social Changes (Translation); Les
grandes Oeuvres politiques: De Machiavel à nos Jours (Translation); Governing:
An Introduction to Political Science (Translation); Bonyad-e Falsafe-ye siyasi
dar Iran [Foundation of Political Philosophy in Iran]; Empirical Political
Analysis: Research Methods in Political Science (Translation) and its new
Edition: Empirical Political Analysis: Quantitative and Qualitative Research
Methods.
Methodology
It is noteworthy to say that due to the deficiency of documents and other data,
the present study was held in exploratory mood.
Result and discussion
Exploring and analyzing these textbooks might help to understand the difficulties
and achievements of such struggle. There is no doubt that the quality of the
books enhanced, especially in linguistic editing; while, rareness of the texts (only
8) and the length of the publishing and distributing process were among the
evident problems. So, while the elites in the new-established political system
were dubious towards the Humanities disciplines, and simultaneously there was
a big expectation for problem-solving through them, one might see the very first
scholar struggles in order to renovate the discipline via introducing the new
curriculum besides authoring the re-written textbooks as a remedy for such harsh
situation.
Conclusion
This Study Shows that 1. During This Period, the Number of Published Books in
Political Science by Iran University Press was not Significant and Most of them
were Translations; 2. It Seems That the Change of Political and Cultural
Atmosphere of Iran and the Change of Pessimism to Academicians, especially
after the end of Iran-Iraq war, have been Important for new Academic Works
(Writings and Translations); 3. Although the Number of Political Science
Textbooks Published by Iran University Press gas not been Significant, the
Quality of These Books – in Form and Content- Shows the new Period of
Academic Textbooks Writing and Translation in Iran; 4. This Study Shows that
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the Time between the Writing/ Translation and its Publication has been very
Long and which has always Created Writers/ Translators and Students
Complaints; 5. According to Available Documents, We can’t get an Accurate
Picture about the Activities of Political Science Committee of the Cultural
Revolution Staff (1981-1985), So the new Step should be Oral History that
means to Collect the Memories of the Committee’s Members and Colleagues.
Keywords: Political Science, Cultural Revolution, University, Iran University
press, Textbooks.
Table. The Very First Post-Revolutionary Political Science’ Textbooks in
Iran (Documentary history of 8 Political Science Academic Textbooks at
Iran University Press)
Book Title
Strategic
Significant of Iran
in World War II
A Diplomatist in
the East
(Published: 1928)
Social Origins of
Dictatorship and
Democracy
(Published: 1977)
Perspectives on
Social Changes
(Published: 1974)
Les grandes
Oeuvres
politiques: De
Machiavel à nos
Jours
(Published: 1983)
Governing: An
Introduction to
Political Science
(Published: 1990
and 1993)
Bonyad-e Falsafeye siyasi dar Iran
[Foundation of
Political Philosophy
in Iran]
Empirical Political
Analysis: Research
Methods in
Political Science
(Published: 1991)
New Edition:
Empirical Political
Analysis:
Quantitative and
Qualitative
Research Methods
(Published: 2011)

Approved in
the Press

Publication
Date

For Courses

September
1981

March
1983

Political
History of
Iran

1981

October
1982

June 1984

Political
History of
Iran

Barrington Moore Jr./
Hossein Bashiriyeh

Before 1987

November
1987

April 1990

Political
Sociology

Robert H. Lauer/
Kavous
Seyed-Emami

1981

June 1989

January
1995

Political
Sociology

Jean-Jacques
Chevallier/
Leyla Sazgar

1991

August 1991

Early 1995

Political
Thought in
The West

Austin Ranney/
Leyla Sazgar

1991-92

February
1991
(Initial
Approval)

November
1995

Fundamentals
of Political
Science

Musa Najafi

Master’s
Thesis,
University of
Tehran, 1990

December
1992

January
1998

Political
Thought in
Islam

Jarol B. Manheim and
Richard C. Rich/
Leyla Sazgar
New Edition:
Criag Leonard Brians,
Lars Willnat, Jarol B.
Manheim and Richard
C. Rich/
Leyla Sazgar

1996
New Edition:
2011-12

February
1994 (Initial
Approval)
New Edition:
May 2011

Mach
1999
New
Edition:
November
2012

Research
Methods In
Political
Science

Author/ Translator

Work Time

Homayoun Elahi/
Homayoun Elahi

PhD Thesis,
Universitat
Hannover,
1978

Sir Arthur Harding/
Javad Shiekholeslami
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کتاب درسی

با پیاروز انقاالب ا االمی ،باازتعریف رشاته ا دانشایا ی ،ازجمناه عناوش
یا ی ،مۀابج با آرمان ا و انتظارات جدید ،موردتوجه قرار گرفد .روشن ا اد
که در این م یر ،تدوین کتاب ا جدید ضرورت پیدا میکرد و اصوال تااریخ
عنوش یا ی ایران پساز انقالب را نمیتوان بدون توجه به ایر تادوین و انتشاار
کتاب ا در ی این رشته نوشد .مقالۀ حاضر ،بر ال ا گذار ،یعنی پیروز
انقالب ( )13۵7تا تأ یس شورا عالی انقالب فر نیی ( ،)13۶3تمرکز دارد که
فعالید ا اولیاه بارا ا تاندارد ااز  ،تادوین ،و انتشاار کتاب اا در ای
دانشیا ا انااش شد .در این اال ا ،چناد کتااب در کمیتاۀ برناماهریز عناوش
یا ی تاد انقالب فر نیی ،تصویب و از و مرکاز نشار دانشایا ی منتشار
شد .برر ی و مرور روند انتشار این  ۸اثار ،کاه اغناب ترجماه بودناد ،نشاانیر
مشکالت و د تاورد ا تالش ا ال ا گذار ا د .واقعید این ا اد کاه
ارتقا کیفید محتوایی آثار در این مرحنه ،ازجمنه به یب رعاید جد قواعاد
ویرایشی در مرکز نشر دانشیا ی ،انکارناپذیر ا د؛ مچنانکه مشکالت مهمی
مانند تعداد اندک آثار منتشرشد در زمینۀ عنوش یا ی و درضمن ،تاأویر فاراوان
در روند ارزیابی ،تولید ،و چاب این آثار وجود داشد؛ بناابراین ،در ایان اال ا
میتوان شا د نخ تین تکاپو ا جامعۀ عنمی برا بازبینی دروس و رفصل ا
و مزمان ،تدوین آثار جدید در ی در والل مشکالتی جاد تر ،یعنای بادبینی
نخییان نظاش یا ی جدید به رشته ا عنوش ان انی و مچنین ،انتظارات فزایندۀ
عمومی از این رشته ا برا کا مشکالت موجاود ،باود .باا توجاه باه کمیاود
داد ا و م اتندات مادون دراینزمیناه ،مۀالعاۀ حاضار باه روش اکتشاافی و باا
بهر گیر از منابع مرکز نشر دانشیا ی ،انااش شد ا د.

 نویسنده مسئول:
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مقدمه
رشتۀ عنوش یا ی ،پس از انقالب  13۵7وارد مرحنۀ مهمی از حیات وود شاد .اگرچاه اایر
رشته ا عنوش ان انی و اجتماعی نیز با تأثیرپذیر از انقالب و پدید ا دامنگ اتر چاون
انقالب فر نیی و تعۀینی دانشیا ا ،تحوالت مهمی را از ر گذراندند ،عنوش یا ای تحاد
تأثیر عوامنی چند ،ازجمنه ما ید نظاش یا ای تاز تأ ایس و انتظاارات آن و نیاز موضاوعات
موردبرر ی در این رشته ،از شرایط یادشد بیشتر اثر پذیرفد و تمرکز ر می بیشتر بار روناد
آموزشو پژو

در آن ،صورت گرفد؛ بنابراین ،چنانچه قرار باشد این روناد ،بهشاکل عنمای

برر ی شود ،تاریخ عنوش یا ی پس از انقالب را نمیتوان بدون توجه به یر تادوین و انتشاار
کتاب ا در ی این حوز نوشد .مین امر ،انااش پژو شی را «دربارۀ آثار و پژو

ایی که

بهعنوان کتاب ا دانشیا ی در رشتۀ عنوش یا ی ایاران نوشاته میشاوند و تعاداد زیااد از
دانشاویان ،آن ا را مۀالعه میکنند» (محمد مهر و دییران )1۰7 :1397 ،ضرور میکند.
کتاب در ی از دیرباز یاک ابازار مهام آموزشای بهشامار میآیاد کاه «بیشاتر ،محصاول
جمعبند و تحنیل دان موجود» ا د (منصوریان )2 :1392 ،و با توجاه باه مخانیاانی کاه
دارد (دانشاویان) ،نیج رفصل ا مصاوب و د گاذار ا آموزشای نوشاته میشاود؛
بنابراین ،تدوین اینگونه کتاب ا میتنیبر معیار اا و ویژگی اا مشخصای ا اد و در فرایناد
نیارش تا انتشار آن ا اغنب به تخصص ا گوناگونی اح اس نیااز میشاود .بخشای از ایان
معیار ا و ویژگی ا محتوایی ا اد؛ مانناد جامعیاد ،روزآماد  ،ان اااش ،ما یاد تعاامنی،
ا تنادات و شیوۀ نیارش مۀالب .درعینحال ،رعاید نکات شکنیا چاون حاام متعاار ،
بهر گیر از جدول و نمودار ،صفحهآرایی جذاب و چااب منا اب نیاز ضارور ا اد (رک:
منصااوریان1392 ،؛ رضاای)13۸۸ ،؛ درنتیاااه ،فراینااد تاادوین و نشاار کتاب ااا در اای در
دانشیا  ،تاحدود بیانیر واقعید ا عنمی یک کشور ام بهشامار میآیاد .باهرغم ا میاد
چنین موضوعی در حوزۀ عنوش یا ی ،منابع و م تندات مادون در ایان زمیناه چناان انادک و
پراکند ا د که مۀالعۀ حاضر ناگزیر به روش اکتشاافی (گاردآور داد اا موجاود و نارح
مالحظات اولیه براینا اس) و با بهر گیر از منابع مرکز نشر دانشیا ی انااش شد ا د .الیته
پیشتر مۀالعاتی دربارۀ منابع بروی گرای
به مان گرای

ا این رشته انااش شد ا اد ،ولای اوال :محادود

تند؛ ثانیا :اغنب بر محتوا این آثار متمرکز شد و باه روناد تادوین و نشار

این آثار کمتر توجه داشتهاند.
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رشتۀ عنوش یا ی پای از وقاوع انقاالب ،باهرغم تاریخچاۀ ناوالنی واود ،گ اتردگی
چندانی نداشد و در د ۀ  13۵۰در ه مرکز (دانشیا تهران ،دانشایا منای و دانشاکد عناوش
یا ی و اجتماعی( ))1دانشاو میپذیرفد .انتظار میرفد که دان آمووتیان این رشته ،که بنا

به عوامنی درحال رشد بودند ،برا «کارشنا ی روابط واارجی ،تادریس در مراکاز آموزشای،
کارشنا ی مراکز تحقیقات یا ی و اشتغال در مشاغنی چون شهردار » آمادگی داشته باشاند
(پورنایی .)۶7 :13۵۵ ،شمار آثار آموزشی گرای

ا مختنف عنوش یا ای پای از وقاوع

انقالب م چندان قابلتوجه نیود« .فهر د توصیفی کتابشنا ی عنوش یا ای» ،اوال بیاانیر
تعداد زیاد آثار ترجمهشد ا د؛ ثانیا نشان می د اد کاه انتشاار تعاداد قابالتوجهی از آن اا،
مۀابج با گرای

ا و نیاز اا ایادئولوژیک روز ا اد و اغناب اصاول و معیار اا شاکنی و

محتوایی تدوین کتاب ا در ای نیاز رعایاد نشاد ا اد (مناک13۵4 ،؛ مصافا:13۸۵ ،
 .)2۰4-2۰۵در دورۀ پس از انقالب ااچنانکه اشار ووا یم کرداا پرورش ن ال جدیاد از
دانشیا یان بیشتر موردتوجه بود و د از تدوین آثار دانشیا ی ،افازای کمیاد یاا ارتقاا
کیفید نیود.
موج نخ د تالش ا برا تغییر وضعید آموزش عالی ،از مان روز ا اولیاۀ پیاروز
انقالب شکل گرفاد؛ باهویژ اینکاه شاورا انقاالب در یکای از نخ اتین تصامیمات واود،
یئدامنا تماش دانشیا ا و مؤ ات آموزش عالی را در  13ا فند  13۵7منحل اعالش کرد.
مچناین ،بااا آغاااز نیم ااال دوش ااال تحصااینی  ،13۵7-13۵۸کمیتااۀ پاک اااز در اغنااب
دانشیا ا تشکیل شاد (رک :منکای .)21-2۶ :13۵9 ،بااال گارفتن درگیر اا

یا ای در

محیط ا دانشیا ی در ال  13۵۸یب شد موضوع «ت خیر» مراکز آموزش عالی باه یاک
موضوع مهم و فور تیدیل شود .اماش نیز در پیاش نوروز
انقالبی ا ا ی در تماش دانشیا ا
یا غرب

ال  13۵9یادآور شاد باود« :بایاد

رتا ر ایران به وجود آید تا ا اتید که در ارتیاط با شرق

تند ،تصفیه گردند و دانشیا  ،محیط المی شود برا تدریس عنوش عالی ا المی»

(دانشیا و دانشیا یان از دیدگا اماش ومینی)141 :137۸ ،؛ ازاینرو ،مزمان باا فشاار بدناۀ
اجتماعی ،شورا انقالب با صدور بیانیها در  29فروردین ماین اال ،تعۀینای دانشایا ا
برا تهیۀ برناماۀ آموزشای جدیاد و پاذیرش دانشااو برا ااس ماوازین جدیاد را اعاالش کارد.
بیدرنگ ،در  17اردییهشد مان ال ،شورا انقاالب ،الیحاۀ قاانونی تشاکیل شاورا عالی
فر نگ و آموزش عالی را با د حضور و گ اترش فر ناگ انقاالب ،انتقاال نظااش آموزشای
225
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جامعۀ انقالبی به درون دانشیا ا ،و حرکد در م یر که بهجانب النه ا د ،تصویب و ابالغ
کرد (نائینی .)۶2۵ :13۸3 ،الیته این الیحه ،عمار چنادانی نداشاد و باا توجاه باه پیاماد ا
درگیر ا شدید هروز ( 3۰فروردین تا  1اردییهشد) و پس ،اعالش تعۀینای دانشایا ا،
ا دا یادشد در ۀم و شکل دییر دنیال شد.
نقۀۀ عۀف در این مرحنه ،تأ یس تاد انقالب فر نیی در تاریخ  23ورداد  13۵9بود.
با توجه به تأکید اماش بر «برنامهریز رشته ا مختنف و وطمشی آیناد دانشایا ا برا ااس
فر نگ ا المی و انتخاب و آماد از ا اتید شای ته ،متعهد و آگا و دییار اماور مرباوط باه
انقالب آموزشی ا المی» ،فعالید ا

تاد بر محور اا تربیاد ا اتاد ،گازین

دانشااو،

ا المی کردن جو دانشیا ا ،و تغییر برنامه ا آموزشی دانشیا ا متمرکز شاد (شاورا عالی
انقالب فر نیای .)4 :13۸4 ،حاال ،نکتاه ایناا اد کاه آثاار در ای بای اتی در چاارچوب
رفصل ا جدید رشته ا دانشیا ی تنظیم و تدوین میشد که مقرر باود در اتاد انقاالب
فر نیی او بعدا شورا عالی انقالب فر نییا تصویب شود .چنانکه میدانیم ،نزدیک به چهار
د ه ا د که ازمان مد ،کتاب اا در ای موردنیااز رشاته ا مختناف عناوش ان اانی،

ازجمنه عنوش یا ی ،را تدوین و منتشر میکند( )2؛ اما در این مقاله ،توجه و تمرکاز بار باازو

انتشاراتی تاد انقالب فر نیی ،یعنی مرکز نشر دانشیا ی ،ا د که در ا فند  13۵9تأ ایس
شد .درواقع ،ا تاندارد از  ،تدوین ،و انتشار کتاب اا در ای بارا دانشایا ا ایاران از
و

تاد انقالب فر نیی ،ابتدا به این مرکز پرد شد؛ بناابراین ،کتاب اایی را کاه از او

مرکز نشر در حوزۀ عنوش یا ی منتشر شد ا د ،میتوان نخ تین آثار در ی این رشته پس از

انقالب دان د( . )3پی از آن ،بای تی یادآور شویم که نیاارش یاا ترجماۀ آثاار در مرکاز نشار
انااش نمیشد ،بنکه برا

ر رشتها  ،کمیتۀ واصی در تاد تشکیل شد بود.

توضیم آنکه در پی اعالش تعۀینی دانشیا ا ،اعضا

یئد عنمی برا دور ا که معنوش

نیود چقدر نوالنی ا د ،ردرگم و بیکار شد بودند .شورا انقالب در  2۵تیار  13۵9مقارر
کرد «دانشیا ا و مؤ ات آموزش عالی موظفند نیرو ایی را کاه بار اثار تعۀینای دانشایا و
مؤ ات مذکور آزاد شد اند ،برا باز از و نو از کشور دراوتیار برنامه ایی بیذارند کاه
تو ط تاد انقالب فر نیی ،نرح و مۀابج د اتورالعمل مصاوب ایان اتاد باه مرحناۀ اجارا
درمیآید .حقوق و مزایایی افراد که دراوتیار تاد قرار میگیرند ،کماکاان از محال اعتیاارات
مصوب دانشیا ا پرداود میشود» (روزنامه ر امی .)13۵9/4/2۵ ،براینا ااس ،تصامیم
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گرفته شد که ا تادان در نول دورۀ تعۀینی دانشیا ا به تألیف یا ترجمۀ کتاب ،باهعنوان «کاار
موظف» ،اقداش کنند ،میر اینکه درگیر م ئولید ا اجرایای از او دانشایا باشاند .جهااد
دانشاایا ی کااه در  1۶ماارداد  ،13۵9بااهعنوان نهاااد واب ااته بااه ااتاد بارا ماادیرید امااور
دانشاویان و ا اتید ،تأ یس شد ،از اواور این ماا باه توزیاع پر ا نامه ایی میاان ا اتادان
را ر کشور اقداش کرد و از آنان ووا د ،آثار موردنیاز برا تدریس را ذکر کنند (رک :متقیاان،
.)1399
دراینمیان ،پیشانهاد تأ ایس کمیتاها تخصصای باا نااش «ترجماه ،تاألیف ،و تصاحیم
کتاب ا دانشایا ی» در مهار  13۵9در اتاد ،تصاویب و مقارر شاد ،برر ای پا اخ ا و
پیشنهاد ا ا اتید و اجرایی کردن آن ا ،به آن واگذار شود .کمیتۀ یادشد برا برر ی ریعتر
پا خنامه ا که تعدادشان به بی از شد زار مورد میر ید ،گرو ا تخصصی مختنفای را
را انداز کرد تا با توجه به پر

نامه ا حوزۀ وود ،فهر د کتاب ا موردنیاز برا تألیف

یا ترجمه را تهیه کنند و دراوتیار ا تادان قرار د ند (پورجواد  13۵9 ،الاف .)3 :در جن اات
این گرو ا ،که شامل رشته ا گوناگون میشد ،تألیف و ترجمۀ حدود ه زار اثر تأیید شاد و
پس ،مقرر شد که حدود دو زار اثر ،منتشر شود (پورجواد  .)3 :13۶1 ،کاار افارش آثاار
جدید در گرو ا عنمی ،تالش برا تدوین الیو ییانها برا ویرای متون ،واژ گزینی ،و
معادل از  ،باع شد که پیشنهاد پیییار اماور در قالاب « اازمانی متشاکلتر و پرباارتر»
مۀرح شود (پورجواد  13۵9 ،ب) .این نهاد جدید ،نیج مصاوبۀ اتاد انقاالب فر نیای در
تاریخ  23ا فند « ،13۵9مرکز نشر دانشیا ی» ناش گرفد.
 .۱کمیتۀ برنامهریزی علوم سیاسی
وظیفۀ کمیتۀ برنامهریز عنوش یا ی به رپر تی هم ینن الهی ،عضاو یئادعنمی دانشایا
تهران ،مانند  13کمیتۀ دییر عنوش ان انی ،برر ای پیشانهاد ا ا اتادان دانشایا ا درباارۀ
تألیف و ترجمه و نیز تعریف برنامۀ جدید در ی و بازبینی درس اا و رفصال ا ایان رشاته

بود( . )4از جن ات چند الۀ این کمیته ،فقط گزارشی از جن ۀ نخ د در د د ا د .برا اس
این گزارش ،جن ۀ نخ د در  ۵آذر  13۵9تشکیل و نی آن ۵3 ،پر
شد که  3۰پر

نامۀ گردآمد  ،برر ای

نامه برا ترجمه و تألیف ،تأیید شد؛ رچند از  21اثر ناش بارد شاد ا اد.

آثار که برا تألیف انتخاب شدند ،عیارت بودند از« :کتاب امپریالی ام»« ،تصاو یر انقاالب

227

سید عبداالمیر نبوی /تدوین کتابهای درسی علوم سیاسی در سالهای گذار؛ تار یخ مستند هشت کتاب علوم سیاسی در...

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 217-250

ا المی از دیدگا و ایل ارتیاط جمعای»« ،ایاران در مقابال شاورو و آمریکاا»« ،نهاد اا
ارتیااط جمعای»« ،روابااط بینالمنال و یا اد وااارجی ابرقادرت ا» « ،یا اد امنیتاای و
وارجی دولد موقد جمهور [ا المی] ایران»« ،تاریخ اجتماعی ایاران»« ،عنام یا اد»،
«روش ا پژو

در عنوش اجتماعی» « ،ی تم ا حکومتی از دید تۀییقای» « ،یا اد و

حکومد در شورو »« ،جنی

ا آزاد بخ

در قار آفریقاا»« ،برر ای یا اد واارجی

ایران در دوران رضاوان و پ رش»« ،جمهور ونج چین « ،»1949-19۸۰برر ای و امکاان
تو عۀ روابط ایران و کشور ا جهان وش»« ،م ئنۀ اوقات فراغد در اۀم جامعاه» .آثاار
که برا ترجمه تأیید شدند نیز عیارت بودند از« :ا مید ا اتراتژیکی ایاران در جناگ جهاانی
دوش» « ،ه جزیرۀ ایرانی (دو تمب و ابومو ای)»،

"The Open Society and its Enemies, Das

"( Recht der Inter: Organisation, Egypt in the Arab Worldنشر دان .)91 :13۵9 ،
در این دورۀ زمانی ،برنامۀ جدیاد در ای در کمیتاۀ یادشاد تنظایم و در آذر  13۶1بارا
تصویب به تاد ارائه شد .پس اابا توجه به بحا بازگشاایی دانشیا اااا کمیتاه ،برناماها

دومرحنها را دراینبار تهیه کرد( )۵و برنامۀ جدیاد در ای نیاز در  22وارداد  13۶2در اتاد

انقالب فر نیی تصویب شد (ازغند  1۰2 :137۸ ،و .)۶()1۰4

برپایۀ برنامۀ جدید ،موضوع عنم یا د چناین تعریاف شاد باود« :مۀالعاه و تحقیاج
پیرامون پدید ایی از جمنه نهضد ا انقالبی و اشکال مختنف دولاد و حکوماد و رابۀاۀ
قدرت و میانی ماد و اوالقی و اعتقاد
کشف روابط و پدید ا

ریک از آن اا در زمان اا و مکان اا مختناف و

یا ی و عنل پیدای آن ا و مۀالعه و تحقیاج درباارۀ ادارۀ جامعاۀ

کشور و روابط بینالمننی» .مچنین ،اد از آماوزش یا اد چناین اعاالش شاد باود:
«اعتال عنم یا د؛ اعتال ارزش ا اصیل ان انی ،و پیدا کردن امکان تفا م با مند ا
دییر برا اس ارزش ا ان انی مشترک؛ تربید افاراد کارآماد باا تواناایی عنمای کاه قابنیاد
تازیهوتحنیل م ائل یا یااجتماعی ایران و جهاان را داشاته باشاند و بتوانناد در ارگان اا
اجرایی کشور مثمرثمر واقع شوند؛ و تأمین نیرو ان انی موردنیااز وزارتخاناه ا و مؤ اات و
اااازمان ا عماااومی کشاااور ،باااه ویژ وزارت اماااور وارجاااه ،وزارت کشاااور ،وزارت
آموزشوپرورش ،و آموزش عمومی (روابط عمومی تاد انقالب فر نیی ،بیتا.)۶3-۶4 :
در برنامۀ جدید ،دورۀ کارشنا ی ،شامل  1۶۵واحد میشد که بای اتی ابهنور متو ط ا
نی  ۵ال تدریس میشد :دروس عمومی  39واحد ،دروس پایه  21واحد ،دروس اصنی ۶4
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واحد ،دروس تخصصی  31واحد ،و دروس اوتیار  1۰واحد .دروس جدید عیارت بودند از:
 .1عربی؛  .2معار ا المی؛  .3تاریخ ا الش؛  . 4ریاضیات پایاه و مقادمات آماار؛ .۵
تعنیموتربید ا المی (یا تاریخ عنم در جهان ا الش)؛  .۶زی دشنا ی یاا نااوش؛  .7جامعاۀ
کنااونی ایااران و انقااالب ا ااالمی (عنااوان درس :میااانی فقهاای قااانون ا ا اای)؛  .۸میااانی
جامعهشنا ی یا ی در ا الش؛  .9ا الش و حقوق بینالمنل؛  .1۰ر یر و والیاد فقیاه؛ .11
اندیشااه ا

یا اای در تاااریخ ا ااالش؛  .12دیپنما اای پیااامیر (ص)()7؛  .13جنی

نهضد ا

یا ی ا المی در قرن بی تم؛  .14تحوالت یا ی و اجتماعی ایاران از انقاالب

ااا و

مشرونه تا 132۰؛  .1۵تحوالت یا ی و اجتماعی ایران از  132۰تاا  2۸مارداد 1332؛ .1۶
تحوالت یا ی و اجتماعی ایران از  1332تا انقالب ا االمی؛  .17انقاالب ا االمی ایاران؛
 .1۸ایران و نهضد ا ر اییبخ از جنگ جهانی دوش به بعد؛  .19ازمان ا بینالمننی؛
 .2۰تاااریخ روابااط بینالمناال از  1۸7۰بااه بعااد؛  .21شااناود ما یااد امپریالی اام؛ .22
انقالب ااا جهااان؛  .23اندیشااه ا

یا اای در شاارق با ااتان؛  .24حقااوق بینالمناال

وصوصی؛  .2۵فن دیپنما ی و آداب کن ولی؛  .2۶ا الش و ایران؛  .27نظاش یا ی و دولاد
در ا ااالش؛  .2۸یا ااد و حکومااد در شااورو ؛  .29یا ااد و حکومااد در چااین؛ .3۰
یا د و حکومد در اروپاا بااوتر ؛  .31یا اد و حکوماد در امریکاا التاین؛ .32
یا د و حکومد در آ یا جناوبی؛  . 33یا اد و حکوماد در آفریقاا؛  .34یا اد و
حکومد در امریکا شمالی؛  .3۵یا د وارجی جمهور ا المی ایران؛  .3۶روابط ایران
و شورو از انقالب اکتیر بهبعد؛  . 37روابط ایاران و امریکاا شامالی از جناگ جهاانی دوش
بهبعد؛  . 3۸روابط ایران با اروپا غربی؛  .39روابط ایران با کشور ا جهان وش؛  .4۰روابط
ایران با کشور ا ا المی از جنگ جهانی دوش بهبعاد؛  .41م اائل یا ای جهاان ا االش در
دوران معاصاار؛  .42اعاراب و ا ارائیل و م اائنۀ فن ااۀین؛  .43م ااائل یا اای و اقتصاااد
کشور ا جهان وش؛  . 44م ائل یا ی و اقتصاد کشور ا اروپا شارقی؛  .4۵م اائل
انالعاتی و ازمان ا

ار ؛  .4۶م اائل اقتصاد ا یا ی اروپاا غربای؛  .47م اائل

یا ی روز؛  .4۸تاریخ نهاد ا و اندیشه ا

یا ی در ایران؛  .49میاحثی در جامعهشنا ای

معاصر ایران؛  .۵۰نظاش ا اقتصاد تۀییقی؛  .۵1جغرافیا
ارت

و یا د؛  .۵3مۀیوعات یا ی ایران از انقاالب مشارونه بهبعاد؛  .۵4واورمیاناه و

یا د بینالمنل؛  .۵۵نظاش ا
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جهانی دوش بهبعد؛  .۵7یا د وارجی شورو از انقالب اکتیر بهبعد.
این برنامه ،نی ال ا بعد دچار تغییراتی شاد؛ تعاداد واحاد ا دورۀ کارشنا ای باه
 14۵واحد و رانااش 13۵ ،واحد کا

یافد .بروی از درس اا باازنیر یاا حذ شاد

عیارتند از :عربی ،ریاضیات پایه و مقدمات آماار ،تعنیموتربیاد ا االمی (یاا تااریخ عنام در
جهان ا الش) ،زی دشنا ی یا ناوش ،جامعۀ کناونی ایاران و انقاالب ا االمی (عناوان درس:
میانی فقهی قانون ا ا ی) ،میانی جامعهشنا ی یا ی در ا الش ،ا الش و حقاوق بینالمنال،
ر یر و والید فقیه ،اندیشه ا
نهضد ا

یا ی در تاریخ ا الش ،دیپنما ی پیامیر (ص) ،جنی

اا و

یا ی ا المی در قرن بی تم ،ایران و نهضد ا ر ااییبخ از جناگ جهاانی

دوش به بعد ،روابط ایران و شورو از انقالب اکتیر به بعد ،رواباط ایاران و امریکاا شامالی از
جنگ جهانی دوش به بعد ،روابط ایران با اروپا غربی ،م ائل یا ای جهاان ا االش در دوران
معاصر ،م ائل انالعاتی و ازمان ا

ر  ،م ائل یا ی روز ،تاریخ نهاد ا و اندیشه ا

یا ی در ایران ،میاحثی در جامعهشنا ی معاصر ایاران ،یا اد واارجی امریکاا از جناگ
جهانی دوش به بعد و یا د وارجی شورو از انقالب اکتیر به بعد .درمقابل ،چناد درس باه
برنامۀ آموزشی رشتۀ عنوش یا ی افازود شادند :اواالق و تربیاد ا االمی ،متاون ا االمی،
انقالب ا المی و ریشه ا آن ،میانی اندیشه یا ی در ا االش ،حقاوق بینالمنال ا االمی،
تاریخ تحول دولاد در ا االش ،تااریخ اندیشاۀ یا ای در ا االش و ایاران ،یا اد واارجی
قدرت ا بزرگ ،دیپنما ی و رفتار یا ی در ا الش ،جنی

ا ا المی معاصر ،تئور ا

انقالب ،یر قدرت در دریا ا ،مالیۀ عمومی ،جمهور ا المی و نهضاد ا ر ااییبخ ،
ادارۀ امور دولتی (باو .)29۶-29۸ :1377 ،
برنامۀ مقۀع کارشنا ی ارشد عنوش یا ی نیز در اواور ال  13۶2به تصاویب شاورا
انتقال تاد ر ید (بولتن ویر  )13۶2 ،و در تاریخ  13۶3/2/1بارا

اتاد انقاالب فر نیای

فر تاد شد (بولتن ویر  .)13۶3 ،این برنامه در جن ات رپر تان کمیته ا عناوش ان اانی
شورا عالی برنامهریز در نیمۀ دوش ال  13۶4برر ی شد .الیته در این فاصانه ،شاورا عالی
برنامااه ریز وزارت فر نااگ و آمااوزش عااالی در اوایاال ااال  13۶4تأ اایس شااد( )۸و تااداوش
رپر تی الهی ،بر کمیتۀ عنوش یا ی ،بهعنوان یکی از زیرماموعه ا گرو عنوش ان انی ،در

جن ۀ  13شورا ( )13۶4/4/22بهتصویب ر اید (والصاۀ ماذاکرات .)9()31 :13۶4 ،...نااش
اعضااا گاارو اام در جن ااۀ  7رپر ااتان کمیتااه ا برنامااهریز گاارو عنااوش ان ااانی
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( )13۶4/۶/1۸تصویب شد :عبدالعلی قنام ،علیرض ازغندی ،ملکیحیی صالحی ،ابنالق سوم
ط هری ،عبدالرحیم ذاکرحسین ،و حمید احمدی (گزارش عمنکرد.)1۰()2۵ :13۶4 ،...

پس از تغییرات ا ا ی در برنامۀ آموزشی رشتۀ عنوش یا ی ،نیارش و تدوین کتاب ا
در ی جدید ،ضرورت بیشاتر پیادا میکارد .بر مینا ااس باود کاه الهای در جن اۀ د ام
( )13۶4/7/22فهر تی از منابع و کتاب ا در ی موردنیاز را تحویل گرو عنوش ان اانی داد.
مرور عناوین و رفصل ا مصاوب نشاان مید اد ،یکای از برج اتهترین ویژگی اا ایان
درس ا ،اثرپذیر فراوان از نیرش چپگرایانه ا د؛ بهگونها کاه [بعاد ا] بخشای از متاون
در ی موردنیاز م در مین چارچوب تدوین شد (رک :نیمی.)13۸۸ ،
بروال نظر باو که عمنکرد مرکز نشر دانشیا ی را انتشار تنها  3عنوان کتاب اآن م با
فاصنۀ زیاد از ما میداند (باو  ،)3۰3 :1377 ،این مرکز ۸ ،عنوان کتاب را منتشار کارد کاه
بروی م تقیم و بعضی بهصورت غیرم تقیم با میاح در ی رشته مرتیط بود اند؛ رچند این
تعداد نیز کم ا د .شاید یکی از دالیل این امر ،به مان نکتها مرباوط باشاد کاه و مۀارح
کرد ا د« :در آ تانۀ بازگشایی دانشیا ا در کنیۀ دانشیا ا کشاور ،تنهاا  1۸ا اتاد عناوش
یا ی وجود داشد» ( مان.)11()3۰1 ،

با توجه به این نکات ،در ادامه ،روند چاب کتاب ا چابشد در حاوزۀ عناوش یا ای
تو ط مرکز نشر دانشیا ی را مارور واوا یم کارد .بااردییر یاادآور میشاود ،ا میاد ایان
کتاب ا بهاین یب ا د که آن ا را میتوان نخ اتین آثاار در ای ایان رشاته پاس از انقاالب
دان د.
 . 2اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم ()۱362
کتاب «ا مید ا تراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوش» ،اثر ماایون الهای را میتاوان یکای از
نخ تین آثار تألیفی در حوزۀ عنوش یا ی پس از انقالب دان د کاه در اصال ،ر االۀ دکتار

نوی ند در دانشیا انوور (آلمان) ،به را نمایی احمد مهراد( ،)12بود .و در این اثار ،نای ۵

فصل ،یا د وارجی انین تان ،آلمان ،و شورو را در قیال ایران نای اال اا  1939تاا
 1943برر ی کرد و میکوشد با بهر گیر از ا ناد و وانرات ،عنل تحاول در یا اد اا
بینالمننی و ا دا

یا ی و اقتصاد اشغال ایران را نشان د د .نظر شورا گارو تخصصای

عنوش یا ی بر این بود که «کتاب حاضر ،اولین انتشاار ا اد کاه باهنور م اتقل در ماورد
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جنگ جهاانی دوش در ایاران باا توجاه باه یا اد ا و رواباط ابرقادرت ا یاا [باا] تأکیاد بار
یا د ا ا تعمار آن ا در ایران بهرشتۀ تحریر درآمد ا د»؛ درنتیاه« ،چااب و انتشاار
کتاب مزبور نهتنها برا دانشااویان و ا اتادان دانشایا ا ،و اینها ارزناد در را تحقیاج و
مۀالعااۀ یا ااد ا ابرقاادرت ا در ای اران بهد ااد مید ااد ،بنکااه بااهعند انشااا روان و
اد نوی ی آن ،بهعنوان یاک ابازار شاناود یا اد ا ا اتعمار بارا جامعاه واارج از
دانشیا بهکار گرفته ووا د شد».
چاب ایان کتااب در  1۰شاهریور  13۶۰باه تصاویب شاورا عالی مرکاز نشار ر اید و
قرارداد میان مؤلف و مرکز در  2آبان  13۶۰منعقد شد .در تااریخ  2۶د

ماان اال ،ماتن

تایپشدۀ کتاب و نظرات ویرا تار با امضا سعید زیب کالم ،مدیر بخ ویرای و تولیاد فنای
مرکز ،برا مؤلف ،که اینک رئیس ماتمع عنوش ادار و بازرگانی( )13بود ،فر تاد شاد تاا آن را

برا «مالحظۀ نهایی و رفع افتادگی ا بروی مؤاوذ» برر ی کند .ن خۀ اصالحشد مرا با
توضیحاتی در  11بهمن تحویل مرکز شد و یکروز بعد ،ویرا تار [ ...امینی] اعالش کرد «کتاب
از نقۀهنظر ویرای و فنی ،آمادۀ چاب ا د» .الیته و توضیم داد ا د« :متن اصانی کتااب
[به] زبان آلمانی بود ا د ،ویرا تار به این زباان آشانایی نداشاته ا اد و تنهاا باهدلیل آنکاه
مترجم و مؤلف در این کتاب ،شخص واحد

اتند و از رو قارائن موجاود در کتااب و باا

توجه به مشورت ایی با مترجم به ویرای آن پرداوته ا د» ،لذا «ایان ویارای عمادتا جنیاۀ
فنی و نیارشی داشته ا د».
اگرچه د تور چاب کتاب در  14بهمن  13۶۰داد شد ،نحوۀ ا تفاد از ا ناد پیو اد آن
موجب تأویر در انتشار شد؛ تاجاییکه مؤلف در  1اردییهشد  ،13۶1ن اخها از کتااب را باه
زبان آلمانی و مچنین 3۶« ،برگ از اصل ا ناد مزبور» را تحویل مدیر بخ ویرای و تولیاد
فنی داد «تا موقع چاب موردا تفاد قارار گیارد» .ارانااش ،کتااب در ا افند  ،13۶1در 3۵4
صفحه با تیراژ  2۰۰۰ن خه منتشر شد.
با توجه به فروش کتاب و اتماش موجود  ،از اوایال اال  13۶3بحا تادیاد چااب آن
مۀرح شد .مؤلف در نامها به تاریخ  31اردییهشد  13۶3به رض شوعب نی ،معااون پژو شای
وقد مرکز ،گفد« :اکنون این کتاب در بازار قابلد تر ی نی د و ازاینرو ،میتوان حادس زد
که چاب اول آن به اتماش ر ید ا د! رگا چناین باشاد ،چااب ماادد ایان کتااب ضارور
ا د» .در ادامه درووا د شد «موافقد بفرمایید ن ید به تادیدچاب آن (احتماال با برر ی
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و تغییرات جدید) شخصا اقداش نمایم» .بهظا ر ،مشکل اصانی در تاأویر بارا تادیادچاب،
م ئنۀ کمیود کاغذ بود ا د؛ چه آنکه شعیانی در  ۸بهمان ،در یادداشاتی وۀااب باه رئایس
مرکز ،ضمن نرح درووا د دوبارۀ مؤلف ،نوشد« :ایشان بر آن رند که اگر کاغذ کاافی نیاز
نیاشد ،بهشخصه میتوانند ن ید به تأمین مقدار الزش تالش کنند» .مؤلف در  21اردییهشاد و
 29تیر  13۶4باز م به مرکز اعالش کرد« :چااب اول کتااب ...در باازار ،نایااب شاد ا اد.
به عند ا تقیال و نیاز به کتااب مزباور در نای ایان مادت از نریاج یادداشاد ا و ماذاکرات
حضور متعدد ،درووا د تادیدچاب آن را نمود اش که متأ فانه تا بهامروز ی گوناه پا اخ
قۀعی دریافد نداشتهاش»؛ ازاینرو ،درووا د کرد تا یا با تادیدچاب کتاب موافقد یاا اجاازۀ
چاب به و داد شود.
رانااش ،تادیادچاب کتااب در  2۰۰۰ن اخه در  3مارداد  13۶4بهتصاویب شاورا
ویرای ر ید و در مهر  13۶۵روانۀ بازار شد.
 .3خاطرات سرآرتور هاردینگ ()۱363
ه ردینگ ،وزیرمختار بریتانیا در ایران در دورۀ  ،19۰1-19۰۵در دورۀ بازنش اتیی ،واانرات
وود را در دو جند منتشر کرد که جند دوش با عنوان «وانرات یک دیپنمات انینی ی در شرق»
( )192۸به ه کشور ند ،مصر ،و ایران اوتصاص داشد .نوی اند در فصال  9ایان کتااب،
گزارشی از ایران دورۀ پی از مشرونه ارائه می د د که ارزش تاریخی فراوانی برا درک م اائل
دربار ،مشکالت گوناگون کشور ،و رقابد اا قادرت ا آن زماان دارد .ترجماۀ ایان فصال
تو ط جوناد شیواالسوالمی ،باه عنوان کاار موظاف در دورۀ تعۀینای دانشایا  ،اناااش شاد و
ن خها از آن از و کمیتۀ عنوش یا ی به مرا فرش ارزشیابی ترجمه برا مرکز نشر فر تاد
شد .کمیته ،ضمن تأیید کیفید ترجمه اظهارنظر کارد باود« :عنایرغم انالعاات جاالیی کاه
رآرتور اردینگ ...راجع به اوضاعواحوال یا ی و اجتماعی ایران ...دراوتیار ووانناد قارار
مید د ،معالوصف نوشته ا

اردینگ در وینی از م ائل ،ناقص و حتای در بعضای ماوارد،

غر آمیز ا د؛ بهنور که ووانند مایور میشود برا ک اب انالعاات دقیاجتر باه ا اناد
منتشرشاادۀ آرشاایو وزارت وارجااۀ انین ااتان و یااا تألیفااات واقعگرایانااها کااه دربااارۀ نفااوذ
یا یااقت صاد امپریالی م انین تان در واورمیاناه و ازجمناه در ایاران نوشاته شاد ا اد،
رجوع کند».
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این ترجمه در  1۰شهریور  13۶۰برا برر ی قابنید ویرای  ،در د تورکار قرار گرفاد.
این برر ی را اسم عی سع دت انااش داد و آن را نای ناماها باهتاریخ  17مهار  13۶1تأییاد و
الیته توصیه ایی را مۀرح کرد .بهنظر و «در این ترجمه ،ظا را رعاید اماند و پیرو دقیج از
متن ،الزش دان ته نشد ا د .مهجا ،الیته برا توضیم مقصاود نوی اند  ،عیاارتی و شارح و
تف یر افزود اند ...شااید ماین شارح و تف ایر ا اضاافی ا اد کاه باعا شاد ا اد،
ترجمها رو مرفته ،وواندنی بهد د داد شود» .به ررو  ،انتشار کتاب در تاریخ  27مهر
در شورا عالی مرکز بهتصویب ر ید و قرارداد آن نیز در  1۸آذر منعقد شد .پس از بازبینی متن
آماد برا چاب تو ط مترجم ،بازووانی و ویارای نهاایی زیرنظار رضاا شاعیانی اناااش شاد.
رانااش ،کتاب در  1۸4صفحه در ورداد  13۶3با تیراژ  ۵۰۰۰ن خه و ذیل عنوان گرو تاریخ
منتشر شد .رچند برا تادیدچاب کتاب ،با اضافه کردن دو فصل مربوط به مصر و ناد ،در
چارچوب قرارداد جدید نیز توافج شد بود ،انتشار آن براثر اوتال نظر میاان ناشار و متارجم

انااش نشد(.)14

نکتۀ جالب دربارۀ این کتاب ،نامهنیار ا مترجم پی و پاس از انتشاار آن ا اد؛ باهویژ
و در نامۀ  23بهمن  ،13۶2وۀاب به پنرجنادی نوشد« :میاان کتاب اا ت نیمشاد از نار
گرو یا ی دانشکدۀ حقاوق ،تنهاا کتاابی کاه بارا چااب ،منا اب تشاخیص داد شاد ،ماین
ترجمها بود که ارادتمند ،تکمیل و ت نیم مقامات تاد انقالب فر نیی کرد بودش» .و
در  13تیر  13۶3با اعترا

مچناین،

به تعۀینای بنندمادت دانشایا ا متاذکر شاد« :م ائولید ایان فتارت

دانشیا ی را ابدا نمیتوان متوجه ا تاد ا دان د؛ چون بند و مکاران دییارش در دانشاکد حقاوق
ر لحظه و ر دقیقه منتظر افتتاح دانشیا و رفتن ر کالس ا بودیم».
 .4ریشههای اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ()۱369
کتاب «ریشه ا اجتماعی دیکتاتور و دموکرا ی» ،اثر مشهور برینگتننمنر ،در ال 19۶۶
منتشر شد .این تحقیج که از زمان انتشار ،اثر مهم در حوزۀ جامعهشنا ی تو عه و مۀالعاات
مقای ها بهشمار میآید ،شرایط اجتماعی و تااریخی کشاور ا انین اتان ،فران اه ،آمریکاا،
آلمان ،رو یه ،ایتالیا ،ژاپن ،ند ،و چاین را تحنیال ،و نقا نیقاات د قاان و زمایندار را در
شکل د ی به م یر ا مختنف تو عه در این کشور ا برر ی کرد ا د .ترجمۀ کتااب باهقنم
حسین بشیریه انااش شد و در  27د  13۶۵برا ارزشایابی و اظهاارنظر گارو عناوش یا ای
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فر تاد شد؛ ا مید محتوا آن در  9اردییهشد  13۶۶از و الهای تأییاد ،و منیاع منا ایی
«برا بروی از دروس عنوش یا ی» دان ته شد .شعیانی نیاز باهعنوان مادیر گارو تخصصای
تاریخ ،در  2۶اردییهشد  13۶۶نظر گ رو عنوش یا ی را تأیید کرد و محتوا این اثار را بارا
رشتۀ تاریخ نیز منا ب و موردا تفاد دان د.
براینا اس ،شورا ویرای مرکز نشر در جن ۀ  14ورداد  13۶۶تصمیم گرفد ،برر ی
کیفید ترجمه ،به هو دی غبرایوی واگاذار شاود .غیرایای ،پاس از مۀالعاۀ کامال اه فصال و
د دنوشته ا مترجم ،در  31ورداد  13۶۶نوشاد« :باا ناوعی ترجماه اروکار داریام کاه
ویژگی ا واصی دارد و با «ترجمه» بهمفهوش متداول کنمه تفاوت دارد ...این ناوع کاار نشاان
می د د که مترجم به ترجمه اکتفا نکرد  ،ماۀ شااخوبرگ ا اضاافی ماتن را حاذ کارد و
درعینحال ،چارچوب اصنی نظر نوی ند را در ر مورد حف کرد ا اد»؛ درنتیااه« ،آنچاه
باقی ماند ا د ،متن ش تهرفتها ا د که ا تدالل اصنی نوی ند را در ر ماورد باه فار ای
روانی باز میگوید ...نکتۀ دییر که این نوع دولوتصار را توجیاه میکناد ،ایان ا اد کاه
مترجم م بر موضوع کار وود احانه دارد ،م بر زبان انینی ی م نط ا د و م نرح کامال
روشنی از محدودۀ کار الزش برا وواننادۀ فار ایزبان در ذ ان دارد» .الیتاه در اداماه نکااتی
اصالحی ،مۀابج با ضوابط مرکز ،توصیه میشود .با توجه به این نکات ،انتشار کتاب در جن اۀ
 1۸مرداد  13۶۶شورا ویرای مرکز و در جن ۀ  2۸آبان  13۶۶شورا عالی مرکز ،تصویب و
قرار شد ،غیرایی کار ویرای

را انااش د د .قرارداد با مترجم نیز در  2۸د  13۶۶منعقد شاد.

بعدا در مقدمۀ مفصل کتاب ،پس از بیان جاییا مۀالعاۀ ماور در نظریاات تو اعه و نقاد ا
صورتگرفته بر آن ،مین نکته مۀرح شد که د از ترجمۀ ایان اثار «بیشاتر انتقاال مفاا یم
نظر در مورد م ئنۀ مهم تو عه و نو از بود ا د ،تا ترجمۀ موبهمو جزئیات تاریخی».
حدود یک ال بعد ( 24آبان  ،)13۶7بشیریه در نامها به پورجواد  ،ویار از تاأویر در
انتشار کتاب داد و نوشد « :درصورت امکان ،قرارداد کتاب ...با مرکز نشر ف خ گردد؛ چون باا
توجه به اینکه کتاب مزبور ،کتاب در ی ا د و ظاا را انتشاار آن در مرکاز ،مادتی بیشاتر نیاز
بهنول ووا د اناامید ،انتشار آن در مؤ ات وصوصی ،ریعتر صاورت ووا اد گرفاد».
الیته در حاشیۀ این نامه آمد ا د که کتاب ویرای شد و بخشی از آن برا بازبینی به متارجم
پرد شد ا د .مزمان ،فرهنگ رج یی نیز با پورجواد صحید کرد تا چنانچه امکان دارد،
انتشار کتاب به دانشیا تهران پرد شود که با توجه به روند کار مرکز ،با این پیشنهاد مخالفاد
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شد.
این موارد ،یب شد که د تور ت اریع در اماور داد شاود؛ تاجاییکاه در  24آذر 13۶7
ن خۀ نهایی ،تحویل معاوناد پژو شای مرکاز داد شاد تاا بارا بخا تولیاد ار اال شاود.
رانااش ،کتاب در فروردین  13۶9در  39۶صفحه با تیراژ  ۵۰۰۰ن خه منتشر شد.
 .5دیدگاههایی دربارۀ دگرگونی اجتماعی ()۱373
در تاریخ  1آذر  13۵9با پذیرش پیشنهاد ک ووس سویدام می ،کاه آن زماان مربای گارو عناوش
اجتماعی دانشیا ا واز بود ،ترجماۀ ایان کتااب باهعنوان کاار موظاف و در زماان تعۀینای
دانشایا ا تعیااین شااد .ا میاد کتاااب بهاین اایب بااود کاه ا ااۀور ا ،دیاادگا ا نظاار ،
ازوکار ا ،انیار ا ،و را یرد ا دگرگونی را در والل بازووانی نظریه ا گونااگون برر ای
می کرد .این ترجمه پس از اتماش بارا مرکاز نشار ار اال و در  ۵بهمان  13۶۰بارا برر ای،
تحویل مهندس حسین معصنمی همدانی داد شد .بهدلیل ادامۀ تحصایل متارجم در واارج از
کشور و عدش حضور و  ،روند پیییر امور کتاب با کند و تأویر ب یار زیاد انااش میشد؛
چنانکه تاز در  7ا فند  13۶3پس از برر ی بخ

ایی از ترجمه ،متن ،ویرای پذیر دان اته

شد .حسن سرایی ،داور گرو عنوش اجتماعی ،نیز کیفید ترجمه را متو ط با نیاز کم به ویارای
اعالش کرد و غالمعب س تنسلی ،مدیر گرو  ،در  1۵ا فند اعالش کارد« :متارجم ایان کتااب در
حال حاضر برا ادامۀ تحصیالت در وارج

تند و گرو  ،این کتاب را بارا شاورا ویارای

ار ال میکند تا برا انتشار آن ،که م تنزش ویرای آن ا د ،تصمیم بییرد».
ارزیابی اولیۀ این ترجمه را علیمحمد ک ردان انااش داد .کاردان در  29تیر  13۶4نوشد:
«رو مرفته ،مترجم در فهم متن ،کوش بهورج داد اند؛ بهنور که غالب عیارات ایشاان از
لحاظ مضمون با مقصود نوی ند تۀییج میکند یا د دکم به آن نزدیک ا د» .و در اداماه،
اصۀالحاتی عنمی و فنی را ذکر کرد که بیشتر «مقیول در میاان متخصصاان عناوش اجتمااعی»
ا د ،ولی رواج ندارد یا نازییا د؛ لذا نیازمند بازبینی و اصالح بهشامار مایرود .مچناین،
توصیه شد ،مترجم «در یک نیارش وود بهنحو تادیدنظر کنند که از ایااز مخل و انناب
ممل پر یز شود».
شورا ویرای
ویرای

در جن ۀ  3مرداد  13۶4تصمیم گرفد باا توجاه باه نیااز ایان کتااب باه

زیاد ،آن را از د تورکار وارج کند .در این نیاش ،اتفاق جالیی رخ داد؛ فرشوته داوران،
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یکی از ویرا تاران مرکز ،از ر کناکاو  ،چندصفحها را با متن اصنی تۀییج داد و در  7مهر
نوشد « :اشتیا ی در برگرداندن زبان مشا د نکردش .وود کتاب نیاز ب ایار جالاب و آموزناد
بود .الیته فار ی ترجمه به ویرای احتیاج دارد که این دربارۀ ار ترجماها صادق میکناد».
تو نی در  ۸آبان ،ضمن انعکاس نظر ویرا تار به شورا ویرای  ،باردییر نظار مثیاد گارو را
دربارۀ ا مید کتاب و کیفید ترجمه اعالش کرد.
شورا ویرای

در جن ۀ  12آذر تصامیم گرفاد ماتن را بارا مۀالعاه و برر ای بیشاتر

دراوتیار جه نگیر افک ری قرار د د .و ضمن تأیید ا مید اثر و اینکه «عالو بار دانشااویان
عنوش اجتماعی ،برا دییر عالقمندان نظیر بند ب یار مفید ا د» ،ترجماه را «دقیاج» دان اته
ا د که «بهتر ا د فار ی روانتر پیدا کند» .با توجه به این نکات ،درووا د انتشار کتااب
باردییر در شورا ویرای مۀرح و در جن ۀ  ۸ا فند  13۶4با آن موافقد شاد .شاورا عالی
مرکز م در  29ورداد  13۶۸این امر را تصویب کرد و کتاب برا ویارای باه غیرایای اپرد
شد .قرارداد با مترجم م در  29مهر  1371منعقد شد.
باز م با تأویر ا فراوان ،درووا د انتشار کتاب در  7مرداد  1372انااش ،و رانااش،
پس از حدود  13ال ،کتاب در د  1373با تیراژ  4۰۰۰ن خه و در  277صفحه منتشر شد.
 .6آثار بزرگ سیاسی از ماکیاولی تا هیتلر ()۱373
کتاب مشهور ژان ژاک شنالیه ،ا اتاد اندیشاۀ یا ای در فران اه ،نخ اتینبار در اال 194۸
منتشر و پس از آن بار ا تادید چاب شد .ویژگی کتاب ایان ا اد کاه نوی اند  ،آثاار مهام و
دوران از بزرگ یا ی چهاار قارن گذشاته را ادر قالاب بخ

اا «در وادمد حکوماد

مۀنقه»« ،حمنه به حکومد مۀنقه»« ،پیامد ا انقالب ( »)179۰-1۸4۸و « و یالی ام و
نا یونالی م (»)1۸4۸-1927ا با توجه به شرایط تاریخی حاکم ،بهتفصیل برر ای کارد و باا
ا تخراج مفا یم کنید و درونمایۀ ریک ،ن ید آن ا را با دولد و جامعه و نیز جاییا شاان
را در زمان وود نشان داد ا د .این کتاب تو ط لویال سو زگ ر و به افارش محمود رضونی،
ا تاد دانشیا تهران ،و برمینا ن خۀ منتشرشد در اال  19۸3ترجماه شاد .بشایریه پاس از
ارزیابی بخ

ایی از ترجمه در تیر  ،13۶9با اشار به روانی ترجماۀ فار ای ،گفتاه باود« :باا

توجه به معنومات ناچیز ایناانب از زبان فران اه ،باهنظر میر اد کاه اماناد ،رعایاد شاد و
مترجم از عهدۀ ریز کار ا متن در ترجمۀ فار ی برآمد ا د».
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با توجه به تأیید کیفید ترجمه ،قرارداد ترجمۀ کتاب «تحنیل کتاب اا مهام یا ای از
ماکیاولی تا یتنر» در تاریخ  2شهریور  137۰منعقد شد و الیته مانجا ذکر شد که ناش «آثاار
بزرگ یا ی از ماکیاولی تا یتنار» بارای انتخااب شاد ا اد .ارانااش ،ایان اثار پاس از
ویرا تار ن هید فروغ ن ،در  427صفحه با تیراژ  4۰۰۰ن خه در اواوار  1373منتشار شاد.
بااینحال ،بیتوجهی ناشر به تادیدچاب کتاب و از و دییر ،انتشار ویرای

ا جدیاد از

این اثر به زبان اصنی ،باع شد که مترجم از این وضعید ،گالیه و تقاضا ف خ قارارداد را در
ال ا  13۸۶ ،13۸۵و  139۶مۀرح کند(.)1۵

 .7حکومت :آشنایی با علم سیاست ()۱374
ترجمۀ کتاب «حکومد :مقدمها بر عنم یا د» ،ازجمنه پیشانهاد ا رئایس مرکاز نشار بارا
حوز عنوش ان انی بود که ترجمۀ آن در ال  13۶9به لیال ازگار پیشنهاد و واگذار شد .ایان کتااب
تو ط آستین رنی تألیف شد بود و مترجم ،ویرای پنام ( )199۰آن را به فار ی برگرداناد .ویژگای
کتاب ،زبان اد و عنمی آن در آموزش مفا یم و میاح پایه؛ مانند دولد ،حکوماد ،ایادئولوژ ،
دموکرا ی ،احزاب یا ای ،فرایناد ا اجرایای ،قانونگاذار و قضاایی و یا اد بینالمنال باه
دانشاویان بود .فرزانه ط هری ،بخ
بروی بخ

ایی از ترجماۀ کتااب را در د  13۶9و ح این بشایریه نیاز

ا آن را در بهمن  13۶9برر ی کردند؛ ارزیابی نشان میداد که این بخ

ا باهووبی

ترجمه شد اند؛ بهویژ اینکه «متن کتاب ،مفید و جامع ا د»؛ بنابراین ،منیاع منا ایی بارا مقۀاع
لی انس بهشمار میآید؛ ازاینرو ،ادامۀ کار در جن ۀ  13۶9/11/1۸شورا ویرای بهتصویب ر اید
و ق ارارداد آن در  137۰/۶/2منعقااد شااد .بااا اتماااش ترجمااه و تصااویب آن در شااورا عالی مرکااز
( ،)1371/۵/1ویرای فنی کتاب از اوایل  1372آغاز و ن خۀ نهاایی ،باا ویارای فرزاناه ناا ر و
زیبنده ننبری ،در  1372/12/21بارا انتشاار تحویال داد شاد .نکتاۀ مهام اینکاه در ایان فاصانه،
ویرا د جدید از کتاب در ال  1993منتشر شد بود که تغییرات در ن اخۀ نهاایی اعماال شاد.
این کتاب رانااش در  ۶94صفحه با تیراژ  3۰۰۰ن خه در آذر  1374منتشر شد.
 .8بنیاد فلسفۀ سیاسی در ایران ()۱376
پیشنهاد انتشار کتااب «فن افۀ یا ای ایاران در دور مشارونید» نخ اتینبار از او سویدجناد
طب طب یی ،معاون پژو شی دانشکد حقوق و عنوش یا ی دانشیا تهاران ،در  1۵د  137۰مۀارح
شد .و در نامها وۀاب به رپر د انتشارات دانشیا تهاران باا معرفای منسوی نجفوی باهعنوان
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«فارغالتحصیل کارشنا ی ارشد عنوش یا ی این دانشاکد » ،ایان اثار را «جهاد مالحظاۀ یئاد
برر ی انتشارات دانشیا » ار ال کرد و توضیم داد« :این اثر بهنور عمد باه برر ای عنمای میاانی
اندیشه و متون یا ی د ۀ اول مشارونید میپاردازد و حااو انالعاات دقیاج و توصایف مناابع
تاز یابی ا د که میتواند برا پژو ندگان اندیشۀ یا ی دورۀ یادشد ب یار ودمند باشد(.»)1۶

با نرح پیشنهاد انتشار کتاب در مرکز نشر دانشیا ی که اینک ناش «بنیاد اندیشاۀ یا ای ایاران
در عصر مشرونید» برای انتخاب شد باود ،دو داور متفااوت درباارۀ آن اناااش شاد .مرتضوی
اسعدی در  1مهر  1371نظر منفی واود را بهتفصایل نوشاد و ازجمناه آن را «معرفای» و حاداکثر،
مرور متون مشرونه دان د که «اصال از عهدۀ ادا دین عنوان کتااب برنمیآیاد» .باهنظر و « ،جاز
موارد ا تشاهادات نوی اند از متاون مختناف ...توضایحات و احتااجااتی کاه نوی اند باهعنوان
وطوربط مۀنب از وود میافزاید ،ضعیف و فاقد ا تحکاش بای ته ا د» و بخا انادکی از حاام
کتاب را از آن وود نوی ند برمیشمارد .و توصیه کرد ،نوی ند باا «یکای از آقایاان متخصاص در
تاریخ اندیشۀ یا ی ایران» مشورت کند ،بنکه کتااب باا تغییراتای در شاکل و محتاوا و «در یاأت
معرفی چند متن ناشناوتۀ صدر مشرونه (با اوتار تادیدنظرشد ا کاه باا ایان عناوان منا ابتر
باشد) شانس بیشتر برا چاب» بیابد .در مقابل ،ارزیابی احمود سومیعی گیالنوی در  9آذر 1371
حاکی از این ا د که «نثر و زبان و بیان کتاب ،روشن و والی از حشاو و زوایاد و ا اتوار ا اد» و
کتاب «با روش در د و ان ااش تماش تألیف شد ا د و حاو تحنیل ا دقیج و م اتند و متکای
به منابع اصیل ا د» .درنهاید نیز گفته شد که «چااب اثار باه مد مرکاز نشار کاامال باا اد».
وش در اواور مین ال به احمد ح علی منج نی ،مدیر بخ عنوش ان انی مرکاز ،اپرد

داور

شد که ظا را کتاب موردتأیید و قرار گرفد.
قرارداد تألیف کتاب در  2۶ا فند  1371با نوی ند منعقد شد و این اثر باا عناوان «بنیااد
فن فۀ یا ی در ایران (عصار مشارونید) تالقای اندیشاه یا ای ا االش و ایاران باا غارب
بهانضماش دوازد ر الۀ مهم یا ی» در  ۵14صفحه باا تیاراژ  3۰۰۰ن اخه در بهمان 137۶

منتشر شد(.)17

 .9روشهای تحقیق در علوم سیاسی :تحلیل تجربی ()۱377
ترجمۀ این اثر در بهمن  ،1371برا اس ن خۀ منتشرشد در ال  ،1991به مرکز نشر پیشانهاد
شد و مقرر گردید ،لیال ازگار ،با توجه باه کیفیاد کاار و اینکاه ترجماه ای «باه ویارای
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چندانی نیاز ندارد» ،ترجمه آن را به د د گیرد .ویژگی کتاب این بود که مراحال مختناف یاک
پژو

عنمی و روشمند تاربی را ااادر  22فصلااا باا بیاان مثال اا گونااگون از زنادگی

یا ی و اجتماعی و تمرین ایی در این زمینه آموزش میداد .ارزیابی بخ

ایی از ترجماه را

موجانی انااش داد که در  9بهمن  1372متذکر شد این اثر «درعینحال که کتابی در ی ا اد،
در بین عالقمندان به کتاب ا عنوش اجتماعی نیز نالب ووا د داشد» .چاب این ترجماه در
شورا ویرای ( )1372/11/14و شورا عالی مرکز نشار ( )1372/11/21تصاویب ،و قارارداد
آن در مهر  1374منعقد شد .با اتماش ترجمه ،ویرای آن در اال  137۵باه شوهرن ز اعتمو دی
پرد شد و کتاب در ا فند  1377با تیراژ  2۰۰۰ن خه در  711صفحه منتشر شد.
تادیدچاب چندبارۀ کتاب بدون توجه به تذکر مترجم دربارۀ انتشار ویرا د ا جدیاد
آن به زبان انینی ی و تغییرات ا ا ی و محتوایی در این ویرا د ا ،یب شد که و تقاضاا
ف خ قرارداد را در ال ا  13۸۵و  13۸۶مۀرح کند .در ویرا د ا جدید ،میاح کتااب
با توجه باه «پیشارفد ا اویار روش اا تحقیاج در عناوش یا ای» باازنیر و مثال اا و
تمرین ا نیز بهروز شد بود؛ ازاین رو ،قارارداد ترجماۀ ویرا اد شاتم کتااب ( )2۰11در 12
اردییهشد  139۰منعقد شد و پس از اتمااش ترجماه و باازووانی ،د اتور انتشاار آن باا عناوان
«روش ا کمی و کیفی تحقیج (تحنیال تاربای یا اد)» در آباان  1391داد شاد .چااب
نخ د این ویرا د در  7۰۶صفحه در فروردین  1392منتشر شد.
نتیجهگیری
امروز  ،ناشران دولتی و غیردولتی پرشمار به انتشاار کتاب اا در ای عناوش یا ای اقاداش
میکنند .در نوشتۀ حاضر ،د این بود که فاصنۀ زمانی انقالب تاا تأ ایس امد ،برر ای
شود؛ یعنی دور ا که نخ تین تکاپو ا برا تدوین آثار جدید در ی برا دانشایا ا آغااز ،و
بهشکل متمرکز در زمان فعالید تاد انقاالب فر نیای ( )13۵9-13۶3اناااش شاد؛ باا ایان
تصور که «مشابه باا نهضاد ترجماها کاه در قارون اولیاۀ ا االش رخ داد باود و م انمانان،
کتاب ا یونانی و ایرانی را ترجمه کردند و پایاۀ تمادن ا االمی را ریختناد ،ایان حرکاد نیاز
مقدمها برا جه

عظایم عنمای تمادن ا االمی در دورۀ پاس از انقاالب ا االمی شاود»

(شر زاد .)27۵ :13۸3 ،
واقعید این ا د که یر فعالید ا مرکز نشر دانشیا ی در نخ تین اال ا پاس از
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انقالب ،و ازجمنه در زمینۀ تدوین آثار رشته عنوش یا ی ،نمونها از شکلگیر دیوان ااالر
جدید و مشکالت آن ا د .درواقع ،به دلیل ناآشنایی اولیه با الیو ا ازپی موجاود در زمیناۀ
تدوین کتاب ا در ی و مزمان ،کمیود نیرو متخصص ،اماور برا ااس آزماون و وۀاا و
بهکند پی میرفد .تأویر فراوان در نشر آثار موجب شد که عمنکارد کمیتاه ا و مرکاز نشار
بار ا مورد ؤال قرار گیرد؛ بنابراین ،پورجواد

ر از چند مایور به توضیم میشاد ،ازجمناه

یکبار با اشار به بح بازگشایی دانشیا ا و فشار برا توزیع کتاب ا جدید بیان کرد ،نی
دو ال فعالید ،حدود ه زار ا تاد بارا تاألیف و ترجماۀ دو ازار عناوان کتااب مکاار
کرد اند ،اما این فرایند ،نوالنی شد؛ چون مرکز کوشاید« ،جزو اا مغناوط و آشافتۀ پیشاین
را ...تیدیل به کتاب ا دقیج و صحیم و پاکیز و منظم کناد» (پورجاواد  .)13۶1 ،چنانچاه
حام باال انتظارات از این مؤ ۀ تاز تأ یس و شتاب برا تدوین آثار در ای در تاراز نظااش
یا ی جدید در کنار تأویر در نشر آثار موردتوجه قرار گیارد ،تصاویر روشانتر از تحاوالت
ال ا بعد و پردن بخشی از امور به اازمان امد بهد اد میآیاد .باه ررو  ،در ایان
ال ا قرار بود که آثار جدید عنوش یا ی در کمیتۀ برناماهریز ایان رشاته تادوین و از او
مرکز نشر منتشر شود؛ وظیفها که پس از تأ یس اازمان امد (ا افند  )13۶3باه آن داد
شد .الیته مرکز نشر دانشیا ی در ال ا بعد نیز آثار را منتشر کارد کاه باهنور م اتقیم یاا
غیرم تقیم با میاح و موضوعات رشتۀ عنوش یا ای ارتیااط داشاتند (مانناد «مقدماها بار
روانشنا ی یا ی» ())13۸۶؛ ولی ،ی یک عنوان کتاب در ی پیدا نکردند.
در این مقاله ،روند تاألیف و ترجماۀ کتاب اایی مارور شاد کاه در فهر اد آثاار مرکاز نشار
دانشیا ی در قالب عنوش یا ی ،نیقهبند و با د تدریس در این رشته منتشار شاد اند یاا اگار
تو ط دییر گرو ا برنامهریز

اتاد باه نتیااه ر اید اند ،باا میاحا برناماۀ در ای ایان رشاته

مپوشانی دارند .الیته با مرور عنوان ا آثار دییر مرکز در این دور  ،گاا ی باه کتاب اایی برواورد
میکنیم که تألیف یا ترجمۀ آن در گرو دییر تصویب شد ا د ،اما با رفصل ا برناماۀ جدیاد
عنوش یا ی نیز تنا ب دارند؛ ازجمنه« :شریان ا باز آمریکاا التاین» تاألیف ادواردو گ لئو نن و
ترجمۀ محمد تمیمی عرب (تأیید  ،13۶۵انتشاار )1371؛ «ریشاه ا جناگ جهاانی اول» تاألیف
روت هنیگ و ترجمۀ فریبرز فرشیم (تأیید  ،1373انتشار )137۶؛ «تااریخ رواباط ایاران و فران اه از
ترور ناصرالدینشا تا جنگ جهانی اول» ،تألیف ابنالحسن غفو ری (تأییاد  ،13۶۵انتشاار )13۶۸؛
«کتابشنا ی انقالب مشرونید ایران» تدوین علی پنرصفر (انتشار )1374؛ و «اندیشۀ واقاعگرا
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ابنوندون» تألیف ن ص .نص ر و ترجمۀ ینس .رحیملن (انتشار .)13۶۶
به ررو  ،مۀالعۀ حاضر نشان مید د:
اول :در این فاصنۀ زماانی ،تعاداد آثاار منتشرشادۀ عناوش یا ای از او مرکاز نشار،
قابلتوجه نیود .بیتردید ،تعداد نه چنادان زیااد ا اتادانی کاه در دانشایا بااقی ماناد بودناد،
دراینبار بیتأثیر نیود ا د ،چون مشخص بود که این تعداد کم ،بای تی برا درس ا زیااد
و جدید کتاب بنوی ند که درعمل ،غیرممکن بود ،بماند آنکه تعداد از این افاراد ،مزماان
درگیر مد ا اجرایی بودند .جالب آنکه در «گزارش عمنکرد ازمان مد» ( ،)13۶۵ناش
 3۰اث ر آمد ا د کاه در مراحال گونااگون نیاارش ،ویارای  ،و انتشاار قارار دارناد (گازارش
عمنکرد ازمان مد از ابتدا تأ یس تا مهر )3-4 :13۶۵؛ درحالیکه ی یاک در حاوزۀ
عنوش یا ی نی تند .گفتنی ا د ،نخ تین کتاب انتشارات مد در این حوز در اال 137۰
منتشر شد؛ بنابراین ،افزای
و افزای

آثار منتشرشد در ال ا بعد ،با گ ترش واحد ا دانشایا ی

تدریای تعداد مدر ان دانشیا ا بیارتیاط نی د.

دوش :بهنظر میر د ،نیقهبند موضوعی آثار در مرکز نشر دانشیا ی ،گاا ی دقیاج و روشان
نیود ا د؛ زیرا ،تنها  ۶اثر ابهاینترتیباا در قالب عنوان عنوش یا ی جاا گرفتهاناد« :ریشاه ا
اجتماعی دیکتاتور و دموکرا ی؛ آثار بزرگ یا ی از ماکیاولی تا یتنار»؛ «حکوماد :آشانایی باا
عنم یا د؛ بنیاد فن فه یا ی در ایران»؛ «روش ا تحقیج در عنوش یا ی :تحنیال تاربای»؛
و «روش ا کمی و کیفی تحقیج (تحنیل تاربی یا د)» که آور  ،ویرا د جدیاد اثار پانام
بود ا د .ه کتاب دییر (ا میاد ا اتراتژیکی ایاران در جناگ جهاانی دوش؛ واانرات ارآرتور
اردینگ؛ و دیدگا ایی دربارۀ دگرگونی اجتمااعی) اگرچاه باا رفصال ا جدیاد عناوش یا ای
تنا ب و مپوشانی زیاد داشتند ،در قالب عناوین تاریخ و عنوش اجتماعی آمد اناد؛ باهویژ اینکاه
دو کتاب تو ط دو تن از ا تادان گرو ا عنوش یا ی تهیه شد بودند.
وش :مرا با موارد یادشد  ،بهنظر می ر د ،نیاید از شرایط حاکم در آن اال ا ،باهویژ
در مورد بدبینی به رشته ا عنوش ان انی و تالش برا باازتعریف نهااد دانشایا  ،غافال شاد.
چنانکه می دانیم ،در این دور  ،دفتر مکار حوز و دانشیا نیاز بارا نیاارش متاون در ای
جدید برا تعداد از رشته ا عنوش ان انی و اجتماعی تاالش میکارد()1۸؛ بناابراین ،باهنظر

می ر د ،تغییر تدریای فضا

یا ی و عنمی کشور و کا

بدبینی ا ،بهویژ پاس از پایاان

جنگ ،در گرای به تألیف و ترجمۀ آثار جدید ،مؤثر بود ا د.
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چهارش :روشن ا د که برا اس تنهاا گزارشای کاه از کمیتاۀ باازنیر در د اد ا اد،
تصویر کامل و دقیقای از وضاعید آن دور و چیاونیی برر ای ا محتاوایی در ایان کمیتاه
بهد د نمیآید؛ بهویژ که مشخص نی د ،کتاب ا ناشبرد شد در ماان جن اه ،از او
چه ک انی یا چه دانشیا ایی پیشنهاد شد اند و مهمتر اینکه ،چرا عموش آن ا به مرحنۀ نهاایی
تدوین یا انتشار نر ید اند( .)19درعینحال ،مۀنب جالبتوجه پیشنهاد ترجمۀ کتااب «جامعاۀ

باز و دشمنان آن» ،نوشتۀ مشهور ک رل پنپر ،در فهر د آثار پیشنهاد

مان جن اه ا اد کاه

نرح چنین پیشانهاد در آن اوضااعواحوال ،مهام مینمایاد( .)2۰مچناین ،احتمااال بار اثار
تغییرات برنامۀ در ی ،بروی آثار در مان مراحل اولیه ،کنار گذاشته شد اند(.)21

پنام :اگرچه تعداد آثار در ی منتشرشد از و مرکز نشار دانشایا ی در چاارچوب برناماۀ
رشتۀ عنوش یا ی قابلتوجه نیود ا د ،کیفید این آثار ،چه بهلحاظ شکنی و چه از نظار محتاوایی،
بیانیر آغاز دورۀ جدید در یر تدوین آثار در ی این رشته ا د .درواقع ،ارزیابی جاد عنمای و
رعاید اصول و قواعد ویرای در مرکز نشر دانشیا ی یب شاد ا اد کاه ا اتاندارد ا تادوین
کتاب ا در ی در ایران پس از انقالب باال برود و یادآور عمنکرد نوآورانۀ بروی ناشاران غیردولتای
پی از انقالب ،مانند فرانکنین ،باشد .چنانچه باه اه مؤلفاۀ « اواد دانشایا ی» ،یعنای نیاارش،
ووان و تفکر انتقاد توجه کنیم (رک :پیروزان ،)7۵ :14۰۰ ،بهنظر میر د ،برآیند فعالیاد مرکاز
نشر در بهیود و ارتقا ااد دکماا مؤلفۀ نخ د ،مؤثر بود ا د.
ششم :چنانکه مالحظه میشود ،فاصنۀ زمانی تحویل کتاب تا انتشار آن ااو حتی تادید
چاب ا ب یار زیاد بود ا د و این نکته در مورد آثاار رشاته ا دییار ام مشاا د میشاود.
معموال گفته می شود ،انااش صور گوناگون ویرای  ،لزوش رعاید اصول و قواعد نیاارش کتااب
در ی و لزوش بازووانی ا پیاپی با د کا

اغالط ،عمنی ضرور بود که موجب تأویر

شد ا د .این نکته تاحدود در د ا د و بای تی اذعان کرد ،مرکز نشار باهمنظور رعایاد
مین ح ا ید ا ،پایهگذار ند ویرای
نیاید از آثار و پیامد ا

در ایران پس از انقالب دان ته میشاود .مچناین،

ال ا جنگ بر صنعد نشر ،مانند گرانی کاغاذ و کمیاود امکاناات

فنی ،غافل شد .بااینحال ،بهنظر میر د ،د ادکم در ماورد آثاار عناوش یا ای ،بخشای از
فاصنۀ نوالنی  1/۵تا  13اال ،چنادان قابلتوجیاه نیاشاد؛ امار کاه ماوار موجاب گالیاۀ
نوی ند یا مترجم ازیک و و دانشاویان از و دییر شد بود.
فتم :با توجه به اینکه نیج م تندات موجود ،نمیتوان دربارۀ روناد فعالید اا کمیتاۀ
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بازنیر عنوش یا ای در زمیناۀ افارش و تادوین کتاب اا در ای ،باه تصاویر روشان و
جمعبند دقیقی ر ید ،بهنظر می ر د ،گاش بعاد بای اتی در حاوزۀ تااریخ شافا ی باشاد و
مۀالعها برا اس وانرات اعضا و مکاران این کمیته انااش شود.
جدول شماره ( .)1وضعیت نخستین کتابهای درسی رشتۀ علوم سیاسی

نویسنده /مترجم

انجام فعالیت

تصویا در
مرک،

انتشار

حوزه موضوعی

همایو) الهی/
همایو) الهی

رسالۀ دکتری،
دانشگاه هانوور
آلما) ()1357

شهریور
1360

اسفند
1361

تاریخ سیاسی
ایرا)

آرتور هاردینگ/
جواد
شیخایسالمی

1359- 1360

مهر 1361

خرداد
1363

تاریخ سیاسی
ایرا)

برینگتو) مور
حسین بشیریه

پیش از 1365

آبا) 1366

فروردین
1369

جامعهشناسی
سیاسی

رابرت اچ .یور/
کاووس
سیدامامی

حدود - 60
1359

خرداد
1368

دی 1373

جامعهشناسی
سیاسی

ژا) ژاک شوالیه/
لیی سازگار

1370

1370

اواخر
1373

اندیشه سیاسی
در غر

6

حکومت :آشنایی با علم
سیاست
(نسخه )1993

آستین رنی/
لیی سازگار

71- 1370

اسفند
1369
(موافقت
اولیه)

آذر 1374

مبانی علم
سیاست

7

بنیاد فلسفه سیاسی در
ایرا)

موسی نجفی

پایا)نامه فوق
لیسانس،
دانشگاه تهرا)
()1370

دی 1371

بهمن
1376

اندیشه سیاسی
در اسالم

8

روشهای تحقی در
علوم سیاسی :تحلیل
تجربی (نسخه )1991
(ویراست جدید:
روشهای کمی و
کیفی تحقی ؛ تحلیل
تجربی سیاست  -نسخه
)2011

یارول مانهایم و
ریچارد ریچ/
لیی سازگار
(ویراست جدید:
کریگ لئونارد
برایان ،،یرس
ویلنات ،یارول
مانهایم و ریچارد
ریچ)

1374- 1375
(ویراست
جدید-1390 :
)91

ردیف
1

2

3

4

5

نام اثر
اهمیت استراتژیکی
ایرا) در جنگ جهانی
دوم
خاطرات سرآرتور
هاردینگ
(نسخه )1928
ریشههای اجتماعی
دیکتاتوری و
دموکراسی
(نسخه )1977
دیدگاههایی درباره
دگرگونی اجتماعی
(نسخه )1974
آثار ب،رگ سیاسی از
ماکیاولی تا هیتلر
(نسخه )1983

بهمن
1372
(ویراست
جدید:
)1390

اسفند
1377
(ویراست
جدید :آبا)
)1391

روش تحقی
در علوم
سیاسی
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یادداشتها

 .1مدر ۀ عالی عنوش یا ی و امور حزبای در اال  13۵۰باهعنوان مؤ اها غیرانتفااعی از او
حزب ایران نوین تأ یس شد و از تیر  13۵۵بهعنوان یک مؤ ۀ آموزش عالی دولتی با نااش «دانشاکد
عنوش یا ی و اجتماعی» ادامۀ فعالید داد .این دانشکد پس از پیروز انقالب در ماتمع دانشیا ی
ادبیات و عنوش ان انی (دانشیا عالمه نیانیایی بعد ) ادغاش شد (پورناائی173 :13۵۵ ،؛ ازغناد ،
 :137۸فصل .)۵
 .2در یزد مین جن ۀ شورا عالی انقالب فر نیی ( ،)13۶3/12/7تأ یس « ازمان تهیاه و تادوین
کتب عنوش ان انی و ا المی» بهتصویب ر ید تا باه «تادوین و ترجماۀ کتاب و تهیاۀ رئاوس مۀالاب
رشته ا و دروس عنوش ان انی و بهنورکنی ،عموش رشته ایی که با عنوش و معار ا المی ارتیاط دارند»
بپردازد .مچنین ،مقرر شد ،وظایف گرو بازبینی کتب عنوش ان انی تاد انقالب فر نیای اابج ،باه
این ازمان واگذار شود (مصوبه شورا عالی انقالب فر نیی.)13۶3/12/7 ،
 . 3در فاصنۀ کوتا ی پس از تأ یس مرکز نشر دانشایا ی (ا افند  )13۵9و امد (ا افند ،)13۶3
انتشارات قومس با مدیرید مایون الهی در ال  13۶7آغاز به فعالیاد کارد و باه انتشاار کتاب اا
در ی در حوز ا مختنف عنوش ان انی پرداود .بهرغم ا مید ایان تارباه در زمیناۀ فعالیاد یاک
ناشر غیردولتی ،تمرکز نوشتۀ حاضر بر تادوین کتاب اا در ای در دورۀ فعالید اا اتاد انقاالب
فر نیی ا د.
 .4اعضا کمیته درماماوع 7 ،نفار از ا اتادان دانشایا ا تهاران بودناد (ازغناد ،)9۵ :137۸ ،
ازجمنه الهی ،قواش ،و ازغند  .الیته نیج توضیم احمد  ،این کمیته ،ترکییی انعۀا پذیر ،و ناه ثاباد،
داشته ا د و ب یار از ا تادان عنوش یا ی با این کمیته مکار داشاتند و در جن اات آن شارکد
میکردند؛ مانند ابوالحمد ،یادگاار  ،شیخاال االمی ،مهاراد (در زمان اایی کاه باه ایاران میآماد)،
عید فرد و مقتدر (احمد .)14۰۰/11/2۵ ،
 . ۵این کمیته پیشنهاد کرد ،مرحنۀ نخ د بازگشایی ،تنها در دانشکدۀ حقوق و عناوش یا ای دانشایا
تهران انااش شود و برا دانشاویانی باشد که کمتر از  2۵واحد تا فارغالتحصاینی دارناد .دالیال ایان
پیشنهاد ،عیارت بود از :کمیود شدید ا تاد ،تعداد زیاد دانشکد ا عناوش یا ای ،تأ ایس مؤ اۀ
آموزشی وزارت امور وارجه برا تربید کادر دیپنماتیک [در ال  ،]13۶1جنوگیر از بوروکرا ای و
زینه ا اضافی .این پیشنهاد در جن ۀ  13۶2/4/2۶تاد انقالب فر نیی ،تصویب و ه روز بعاد،
نی نامها به وزارت فر نگ و آموزش عالی اعالش شد.
 .۶بااا تصااویب برنامااۀ در اای جدیااد ،مرحنااۀ دوش انتقااال باارا دانشاااویانی اج ارا شااد کااه ب ارا
فارغالتحصینی بای تی بین  ۶۰تا  7۵واحد میگذراندند .درس ا برا این عد  ،از برنامۀ جدیاد ارائاه
میشد.
 .7ظااا را جالل الاادین فار اای ،چنااین در اای را بااه کمیتااۀ عنااوش یا اای پیشاانهاد داد (احمااد ،
.)14۰۰/11/2۵
 .۸نیج مصوبۀ جن ات  )13۶3/11/2۸( 1۰و  )13۶4/1/۶( 1۶شورا عالی انقاالب فر نیای مقارر
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شد بود ،شاورا عالی برناماه ریز (وزارت فر ناگ و آماوزش عاالی) در تهیاه و تادوین و تصاویب
برنامه ا آموزشی دانشیا ا و مقررات و آییننامه ا آموزشی ،جانشین تاد انقالب فر نیی باشاد
(والصۀ مذاکرات.)1 :13۶4 ،...
 . 9دییر افراد پیشنهاد برا رپر تی ایان کمیتاه عیاارت بودناد از :ازغناد  ،صاالحی ،ناا ر ،
محمد  ،شیخاال المی و ذاکرح ین (والصه مذاکرات.)1۸ :13۶4 ،...
 .1۰نیج توضیم احمد  ،و در این زمان باهعنوان نماینادۀ دانشااویان در جن اات کمیتاه شارکد
میکرد و حدود یک ال با آن مکار داشد (احمد .)14۰۰/11/2۵ ،
 .11واقعید این ا د که تعداد نیرو ا آموزشی تماشوقد دانشایا ا و مؤ اات آماوزش عاالی در
ال تحصینی  13۶1-13۶2در مقای ه با ال تحصینی  23/۵ ،13۵7-13۵۸درصاد کاا نشاان
میداد (رک :گزارش عمنکرد .)17-19 :13۶1 ،با پذیرش پیشنهاد تعداد از دانشاویان برا تأ یس
مرکز با د تربید ا تاد ،مدر ۀ تربید مدرس در ا فند  13۶۰با مصوبۀ اتاد انقاالب فر نیای
تأ یس شد .این مدر ه که  ۵ال بعد ،به دانشیا تربید مدرس تغییر ناش یافد ،از مهر  13۶1اقداش به
پذیرش دانشاو برا دورۀ فوقلی انس کرد تا دان آمووتیان بهتدری  ،جاییزین ا تادان محاذو
شوند .بااینحال ،چنان که پیشتر گفته شد ،کمیود مدرس و ا تاد چنان بود که کمیتۀ برناماهریز عناوش
یا ی پیشنهاد کرد ،در مرحنۀ نخ د ،بازگشایی در دانشکد حقوق و عنوش یا ای دانشایا تهاران
انااش شود.
 . 12و ا تاد تاریخ ایران ،م ائل واورمیانه و یا اد انارژ در واورمیاناۀ دانشایا ا اانوور و
او نابروگ بود و در ال  139۰در برلین درگذشد.
 .13در ال  13۵۸ماتمع دانشایا ی عناوش ادار و بازرگاانی از ادغااش  12مؤ اه (مدر اۀ عاالی
بازرگانی؛ دانشکد ح ابدار و عنوش مالی شرکد نفاد؛ مؤ اه عاالی بیماه تهاران؛ مدر اۀ عاالی
ودمات جهانیرد و انالعات؛ مؤ ه عالی مهماندار و ودمات پرواز ؛ مؤ اه عناوش باانکی
ایران؛ مرکز آموزش مدیرید دولتی؛ دانشاکد باینالمننای اماور ادار و بازرگاانی؛ مرکاز مۀالعاات
مدیرید ایران؛ مدر ۀ عالی ایران زمین؛ ازمان مادیرید صانعتی؛ و دانشایا عناوش و فناون) شاکل
گرفد (آمار آماوزش عاالی ایاران ،اال تحصاینی  ،13۶1-13۶2جناد  :13۶2 ،1جادول  .)1ایان
ماتمع ،حدود  ۵ال فعالید داشاد و باا ادغااش آن در ماتماع دانشایا ی ادبیاات و عناوش ان اانی
دانشیا عالمه نیانیایی در تیرما  13۶3تأ یس شد.
 .14این ن خه ،بعد ا در  3۵1صفحه از و انتشارات کیهان در بهار  137۰منتشار شاد کاه شاامل
وانرات اردینگ از دورۀ مأمورید در مصر و ند نیز میشود.
 .1۵ناشر و مؤلف در فروردین  1397برا ف خ قرارداد بهتوافج ر یدند .ویرای جدید کتاب با عناوان
«آثار بزرگ یا ی از ماکیاولی تا روزگار ما» در ال  139۸از نر نشر نو منتشر شد که حااو یاک
بخ جدید دربارۀ اندیشه ا ایک ،رالز ،و ابرماس ،بهقنم ایو گوشه ،ا د.
 .1۶این کتاب ،درواقع برگرفته از پایاننامۀ نافی با عنوان « یر اندیشاه یا ای در عصار مشارونید
(برر ای مناابع ،افکاا ر یا ای ،متاادولوژ و فن افۀ تااریخ در د اۀ اول مشارونید)» بااهرا نمایی
عیا عنی عمیدزناانی در ال  137۰بود .و بعد ا نی مصاحیها به حمایاد نیانیاایی اشاار ا
کرد که شاید مربوط به مین اتفاق باشد« :بعد ا در اواور دورۀ فوقلی انس ،آقا یدجواد نیانیایی
م معاون پژو دانشکد شد ....در ماین کتااب زوال ...وقتای باه مشارونه مایر اد ،مبواذش

سید عبداالمیر نبوی /تدوین کتابهای درسی علوم سیاسی در سالهای گذار؛ تار یخ مستند هشت کتاب علوم سیاسی در...

246

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 217-250

یکنرفه ا د و دور صفویه را اصال نمیشنا د .به او مراجعه کردش و این نکات را گفاتم .اول باا رو

گشاد ا تقیال کرد و حتی متنی م در تأیید کار عنمی من در مشرونه نوشد» (نافی .)139۰ ،الیتاه
در چارچوب م تندات و مکتوبات موجود ،نکتۀ میهم ایناا د که چیونه نشر کتابی که باه انتشاارات
دانشیا تهران پیشنهاد شد  ،در د تورکار مرکز نشر دانشیا ی قارار گرفتاه ا اد ،مچنانکاه روشان
نی د ،این پیشنهاد ،م تند به درووا تی از و نوی ند م بود ا د یا ویر.
 .17ناشر و مؤلف در  2۶ا فند  1391برا ف خ قرارداد بهتوافج ر یدند و چاب جدید کتاب در اال
 1392از نر مؤ ۀ مۀالعات تاریخ معاصر ایران انااش شد.
 .1۸دفتاار مکااار حااوز و دانشاایا در ااال  13۶1بااا ااد اجارا ناارح مقاادماتی «باز اااز
عنوش ان انی» تأ یس شد؛ مدیرید دفتر بهصورت شورایی و نخ اتین رئایس ایان دفتار ام آیدالناه
مصیاح یزد بود .در این چارچوب ،دو برنامۀ مزمان دنیال شد :تشکیل جن ات مشاترک تعاداد از
ا تادان حوز و دانشیا در قم برا برر ی رفصال ا دروس پان رشاته (اقتصااد ،حقاوق ،عناوش
یا ی ،جامعهشنا ی ،روانشنا ی و عنوش تربیتای) و تهیاۀ نرحوار اا ریاک از ایان رشاته ا؛ و
برگزار مای ایی در دانشیا الز را با د « آشنایی بیشتر دانشیا یان با اصۀالحات ،مفاا یم و
معار ا المی» .مقرر شد بود که پس از ارزیابی نتای و د اتاورد ا میاحا دو مرحناۀ یادشاد ،
کتاب ا در ی دانشیا ا تدوین شود .ناش این دفتر در ال ا بعد به پژو شایا حاوز و دانشایا
تغییر کرد (رک :اید پژو شیا حوز و دانشیا ؛ کارنامۀ دفتار مکاار حاوز و دانشایا از تیور تو
اسفند  .)23 :13۶3 ،6۲نکتۀ مهم اینکه «برا برر ی و بازنیر کتب و دروس دو رشاتۀ دانشایا ی
عنم یا د و روابط بینالمنل ،کمیته ا تشکیل نشد و تنها یک نفر از ا تادان عنم یا د دانشکد
عنوش اجتماعی درحاال ادغااش در دانشایا جدیدالتأ ایس عالماه نیانیاایی در کمیتهاۀ حقاوق دفتار
مکار حوز و دانشایا شارکد داشاته ا اد .در گازارش نهاایی گارو حقاوق کاه پاس از حادود
یک الونیم بح و برر ی تهیه و ارائه شد ،نه نامی از این ا تاد آمد و نه نظر یا موضعی از او و
در مورد یا د و عنم یا د مۀرح شد ا د» (ازغند .)1۰۰ :137۸ ،
 . 19تنها مورد که دلیل رد انتشار ،روشن ا د ،باه پیشانهاد از مصاۀفی وننواوا  ،عضاو یئاد
عنمی دانشیا شهید بهشتی ،مربوط میشود .برا اس نامها از شورا ویرای مرکز ،وۀاب به گارو
تاریخ گفته میشود ،شورا یادشد در جن ۀ  ۸مارداد  13۶۸باا انتشاار کتااب و باا عناوان «مواناع
تاریخی بر ر را انقالب صنعتی در ایاران» موافقاد نکارد ا اد؛ زیارا ،اثار در ای دانشایا ی
مح اوب نمیشاود .الیتاه ازغناد باهیاد ماایآورد انتشاار کتااب « ایر قادرت در دریا اا» ،تااألیف
عیدالصاحب یادگار نیز در کمیتۀ عنوش یا ی تأیید نشد (ازغند .)14۰۰/12/2۰ ،
 .2۰از این کتاب ،دو ترجمه در ال  13۶4منتشر شد :ترجماۀ عنیاصاغر مهااجر (شارکد اهامی
انتشار) و ترجمۀ عزتالنه فوالدوند (انتشارات ووارزمی).
 .21ازغند  ،یادآور شد ا د که «ازجمنه درس ا ،در ی بود با ناش ازمان ا جا و ی دنیا .مان
برا این درس جزو ا نوشتم ،ولی بعدا از برنامه در ی حذ شد» (ازغند .)1399/7/2۸ ،
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منابع

آم ر آمنزش ع لی ایران ،س ل تحصویلی  ،)13۶2( 1361-6۲جناد اول ،تهاران :مرکاز
برنامهریز آموزشی وزارت فر نگ و آموزش عالی.
ازغند  ،عنیرضا ( ،)137۸علم سی ست در ایران ،تهران :انتشارات باز.
باو  ،محمد (« ،)1377وضعید رشته عنوش یا ی در ایران» ،فصلن مه علنم سی سوی،
ال  ،1شمار .3
بنلتن خبری ( ،)13۶2شمار  ،3دبیروانه تاد انقالب فر نیی.
بنلتن خبری ( ،)13۶3شمار  ،۵دبیروانه تاد انقالب فر نیی.
پروند کتاب «ا مید ا تراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوش» ،مرکز نشر دانشیا ی.
پروند کتاب «آثار بزرگ یا ی از ماکیاولی تا یتنر» ،مرکز نشر دانشیا ی.
پروند کتاب «بنیاد فن فه یا ی در ایران» ،مرکز نشر دانشیا ی.
پروند کتاب «حکومد :آشنایی با عنم یا د» ،مرکز نشر دانشیا ی.
پروند کتاب «وانرات رآرتور اردینگ» ،مرکز نشر دانشیا ی.
پروند کتاب «دیدگا ایی دربار دگرگونی اجتماعی» ،مرکز نشر دانشیا ی.
پرونااد کتاااب «روش ااا تحقیااج در عنااوش یا اای :تحنیاال تارباای» ،مرکااز نشاار
دانشیا ی.
پروند کتاب «ریشه ا اجتماعی دیکتاتور و دموکرا ی» ،مرکز نشر دانشیا ی.
پورجواد  ،نصراله ( 13۵9الف)« ،دربار کمیته ترجمه ،تالیف و تصاحیم» (گفتیاو)،
نشر دانش ،شمار  ،1آذر و د .
پورجواد  ،نصراله ( 13۵9ب)« ،به و نشر دانشیا ی» ،نشر دانش ،شمار  ،2بهمن
و ا فند.
پورجواد  ،نصراله (« ،)13۶1قضیه دو زار جند کتاب؛ اف انه یا حقیقد» ،نشر دانش،
شمار  ،13آذر و د .
پورنائی ،عنی ( ،)13۵۵آمنزش ع لی در ایوران ،کتااب دوش ،تهاران :اازمان انا
آموزش کشور.
پیروزان ،عنیرضا ( ،)14۰۰سناد دانشگ هی و دانشگ ه ایرانی ،تهران :مؤ اه مۀالعاات
فر نیی و اجتماعی.
خالصووه مووذاکرات و صوونرت مصوونب ت 1364؛ کت و ب اول ( ،)13۶4تهیااه و تاادوین
یدمحمدکاظم نائینی ،تهاران :دبیرواناه شاورا عاالی برناماهریاز وزارت فر ناگ و
آموزش عالی.
دانشگ ه و دانشگ هی ن از دیدگ ه ام م خمینی ( ،)137۸تهران :مؤ ه نشر و تنظیم آثاار
اماش ومینی.
دکتر حمید احمد  2۵ ،بهمن .14۰۰
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دکتر عنیرضا ازغند  2۸ ،مهر  1399و  2۰ا فند .1399
رضی ،احمد (« ،)13۸۸شاوص ا ارزیابی و نقاد کتااب اا در ای دانشایا ی»،
پژوهش و نگ رش کت دانشگ هی ،ال  ،14شمار .21
روابط عمومی تاد انقالب فر نیای (بایتاا) ،مشخصو ت کلوی رشوتههو ی آمنزشوی
گروهه ی علنم انس نی ،هنر و کش ورزی دانشگ هه و مؤسس ت آمنزش ع لی جمهونری
اسالمی ایران مصنب ست د انقالب فرهنگی ،تهران :بخ فر نیی دفتار مرکاز جهااد
دانشیا ی.
روزن مه رسمی ( ،)13۵9شمار  ۵ ،1۰341شهریور.
س یت پژوهشگ ه حنزه و دانشگ ه ،به نشانیhttps://rihu.ac.ir/fa :
نیمی ،ح ین (« ،)13۸۸تأثیر نیرش چپگرایانه بر برناماه در ای عناوش یا ای در
ایران» ،در :بررسی وضعیت آمنزش و پژوهش علنم سی سی و روابط بینالمل در ایران،
به کوش ح ین نیمی ،تهران :پژو شکد مۀالعات فر نیی و اجتماعی.
شر زاد  ،محمد ( ،)13۸3انقالب فرهنگی در دانشگ هه ی ایوران ،تهاران :پژو شاکدۀ
اماش ومینی و انقالب ا المی.
شورا عالی انقالب فر نیی ( ،)13۸4بیستس ل تالش در مسیر تحق .اهداف انقالب
فرهنگی ،تهران :شورا عالی انقالب فر نیی.
ک رن مه دفتر همک ری حنزه و دانشگ ه از تیر ت اسفند  ،)13۶3( 6۲قم :دفتار مکاار
حوز و دانشیا .
گزارش عملکرد ( ،)13۶1تهران :وزارت فر نگ و آموزش عالی.
گزارش عملکرد س زم ن سمت از ابتدای تأسیس ت مهر .136۵
گزارش عملکرد گروه برن مهریزی علنم انس نی در سو ل  ،)13۶4( 1364تهیاه و تنظایم
محمدتقی حقیقدنیا ،تهران :شورا عالی برنامهریز وزرات فر نگ و آموزش عالی.
متقیان ،عنی (« ،)1399چهل ال با جهاد دانشیا ی؛ تاریخ شفا ی انقالب فر نیای
و چهل ال مدیرید جهاد » ،س یت شنرایع لی انقالب فرهنگی 1۵ ،مرداد ،در:

https://sccr.ir/news/14133/1/

محمد مهر ،غالمرضا؛ تو نی ،ماید؛ نا ر  ،ابوالقا م؛ ادری ی ،اف اانه (،)1397
«گونهشنا ی مۀالعات تو عه یا ی ایران» ،پژوهشن مه علنم سی سی ،ال  ،13شمار
.3
مصفا ،ن رین ( ،)13۸۵سیری در تحنالت آمنزشی و پژوهشی علنم سی سوی و روابوط
بینالمل  ،نقش عنام تأثیرگذار سطح کالن ،تهران :پژو شاکد مۀالعاات فر نیای و
اجتماعی.
مصن به شنرای ع لی انقالب فرهنگی.13۶3/12/7 ،
منک ،اقدس (فرا مآورند ) ( ،)13۵4فهرست تنصیفی کت بشن سی علنم سی سی ،زیر
نظر حمید عناید با مکار ابوالفضل قاضی و محمدرضاا جنینای ،تهاران :انتشاارات
دانشیا تهران.
منکی ،محمد ( ،)13۵9دانشگ ه تهران و ج ی پ ی امپری لیسم آمریک  ،بیجا.
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ژپوهشناهم علوم سیاسی

منصوریان ،یزدان (« ،)1392صد ویژگی کتاب اا دانشایا ی کارآماد و اثاربخ »،
پژوهش و نگ رش کت دانشگ هی ،ال  ،17شمار .29
نائینی ،یدمحمدکاظم (« ،)13۸3شاورا ا در آماوزش عاالی ایاران» ،دائورهالمعو رف
آمنزش ع لی ،جند اول ،زیرنظر نادرقنی قورچیان ،حمیدرضا آرا ته و پریوش جعفار ،
تهران :بنیاد دانشنامه بزرگ فار ی.
نافی ،مو ی (« ،)139۰وانرات مو ی نافی از بشیریه ،یدجواد نیانیایی ،ادیان
و متی» ،هفتهن مه پنجره ویژهن مه ننروزی ،درد ترس در:

http://tarikhirani.ir/fa/news/580/

نشر دانش ( ،)13۵9شمار  ،2بهمن و ا فند.
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