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Extended Abstract
Introduction
Knowing the ways to develop political participation, and the factors influencing
its level and quality in the political arena is very important, and many researches
in all countries with different types of political systems are focused on these
issues. Culture, gender, age, economic status, political structure, particular
actions and programs, party programs, etc. have an effect on political behavior
and affect their level and quality. Discrimination is considered to be a very
effective factor in political participation, which can be studied from different
political, social, economic, cultural, religious, etc. aspects. The basis of
discrimination in a society may be religious, political, gender, age, ethnicity,
class, party, etc. Among the types of discrimination, discrimination due to
ethnicity is more visible in different societies and previous studies have
confirmed the central role of race and ethnicity in politics. Discrimination on the
basis of ethnicity is one of the issues that affect society and politics in different
ways, and evaluating its effects on political participation is vital. Considering
Iran's ethnic and cultural diversity, this matter deserves serious consideration in
this country.
Assessing the relationship between feelings of discrimination and political
participation by distinguishing between types of discrimination and political
participation will help to better understand the issue. Our main problem is to
examine the effect of the feeling of political discrimination and social
discrimination on national and ethnic political participation in Iran.
 Corresponding Author:
Sara Najafpour, Ph.D.
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The main question is what effect do different types of discrimination have on
political behavior? To find the answer to this question, by separating political
and social discrimination as well as types of political behavior into two
categories, nationalist and ethnic, three sub-questions about political
discrimination and three questions about social discrimination have been asked:
1- What is the relationship between the feeling of political discrimination and
nationalist political participation? 2. What is the relationship between feelings of
political discrimination and ethnocentric political action? 3- Is there a difference
in the feeling of political discrimination according to the type of ethnicity? 4.
What is the relationship between feelings of social discrimination and nationalist
political participation? 5. What is the relationship between feelings of political
discrimination and ethnocentric political action? 6- Is there a difference in the
feeling of social discrimination according to the type of ethnicity?
Hypotheses: Our main hypothesis is that the effect of different types of
discrimination on different types of political participation is different. To
examine and evaluate this general and main hypothesis, six sub-hypotheses have
been proposed in accordance with the sub-questions of the research:
Hypothesis 1: Feeling of political discrimination increases the probability of
nationalist political participation.
Hypothesis 2: Feeling of political discrimination increases ethnic cohesion and
ethnic political activity.
Hypothesis 3: There is a difference in the feeling of political discrimination
according to the type of ethnicity.
Hypothesis 4: Feeling of social discrimination reduces the possibility of
nationalist political participation.
Hypothesis 5: Feeling of social discrimination increases ethnic cohesion and
ethnic political activity.
Hypothesis 6: There is a difference in the feeling of social discrimination
according to the type of ethnicity.
Methodology
A quantitative survey method and researcher-made questionnaire were used to
collect the information required for this study. The first part of the questionnaire
was dedicated to the personal characteristics of the respondents and indicates
their age, gender, ethnicity, city of residence, and... Questions related to political
discrimination and social discrimination as well as political participation were
assessed with closed-ended questions in the Likert scale. The items were
arranged on a five-point spectrum. To estimate the sample size, first, a
preliminary study was performed on 30 members of the statistical population to
determine the distribution of the studied trait (political and social discrimination)
and then using Cochran's formula with a 95% confidence level and 5%
probability accuracy, the volume a sample of 375 people was selected.

Result and discussion
The results of this study show that the feeling of political discrimination by
different groups, on average, increases the likelihood of their nationalist political
participation. This means that the greater the sense of political discrimination,
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the greater the degree of nationalist political participation.
Regarding the effect of the feeling of social discrimination on political
participation, the findings show that the more the feeling of social discrimination
increases, the lower the degree of nationalist political participation. Citizens of
one ethnic group, when they feel discriminated against by citizens of another
ethnicity, turn to introversion and ethnocentrism, and instead of participatory
actions and pervasive and nationalistic policies, they pay more attention to
actions focused on their ethnicity and group.
Conclusion
The results show the feeling of political discrimination by different ethnic
groups, the possibility of national political participation, and ethnic-based
political participation It strengthens them. As for the feeling of political
discrimination, the Arabs, Bakhtiari, and Behbahanis, respectively, feel more
political discrimination. As the sense of social discrimination increases, so does
national political participation, but so does ethnocentric political activity.
Different ethnic groups feel discriminated against in their daily social
interactions.
Structural Equation Modeling (SEM)

Political
Discrimination
0/413
Political
Participation

0/37

Social
Discrimination

0/418

Keywords: Ahwaz, Discrimination,
Legitimacy, Political Institutions.
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تاریخ دریافت 1401/02/15 :چگونگی سیاستورزی و سرنوشتت هتر اماعتاعی ،یرای ت ی از تعامت متر م و
تاریخ بازنگری 1401/04/31 :حاکعان است و یهبو سامان سیاسی و اماعاعی و رفع نایسامانیها نیازم فهت
تاریخ پذیرش 1401/05/10 :چگونگی و چرایتی ک گتگری و مگتارکت سیاستی شتهرون ان استت .احستا
تبعیض یرپایۀ قومیت ،از مسائلی است که یه شک های مافتاوتی یتر ک گتگری و
مگارکت شهرون ان تأثیر میگذار و میتوان اقوام را یهسوی هعگرایی یا واگرایی
ملی سوق ه  .یا تومه یه ت وع اقتوام ر ایتران ،فهت یتههای گونتاگون مستۀلۀ
تبعیض و تأثیر آن یر شتک های مگتارکت سیاستی ،وترورا ار  .رای راستاا،
مسۀلۀ اصلی پژوهش حاور ،یررستی اثتر احستا و گونته تبعتیض سیاستی و
نوع مقاله :پژوهگی
اماعاعی یر و سطح رفاار سیاسی ملیگرایانه و قومگرایانه یو ه و پرستش اصتلی
ای است که «احسا تبعیض سیاسی و اماعاعی ،چه اثتری یتر رفاتار سیاستی
ملیگرایانه و قومگرایانه ار ؟» یرای یررسی موووع ،از روش کعی پیعایش و ایزار
پرسشنامه ر شهر اهواز اسافا ه ش ه است .یافاههای پژوهش نگان می ه کته
واژگان کلیدی:
اهواز ،تبعیض ،قومیت ،احسا تبعیض سیاسی از سوی گروههتای قتومی مخالت ،،احاعتا مگتارکت
سیاسی ملیگرایانه و مگارکت سیاسی قومگرایانۀ آنها را تقویت میک  .ر متور
مشارکت سیاسی،
احسا تبعیض سیاسی ،یتهترتیب عربهتا ،یخایاریهتا ،و یهبهانیهتا ،ییگتار
نهادهای سیاسی
احسا تبعیض سیاسی میک  .هرچه میزان احسا تبعیض اماعاعی افتزایش
مییایت  ،مگتارکت سیاستتی ملیگرایانته کتاهش مییایت  ،امتا فعا یتت سیاستتی
قوممحور ییگار میشو  .گروههای قومی گوناگون ر روایط روزمرۀ اماعتاعی یتا
ه نیز احسا تبعیض میک .
 نویسنده مسئول:
سارا نجفپور

پست الکترونیک najafpour@scu.ac.ir :
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مقدمه
ان یگع ان سیاسی ،ومتو مبتانی موکراتیتک و ستازوکارهای آن ر سیاستت را از مه تتری
ع اصر زم یرای حکومت خوب یهشعار میآورن  .ر چ ی یساری یهسبب ومو رایطته میتان
مر م و حاکعان و هعچ ی  ،توان تأثیرگتذاری متر م یتر رونت های تمتعی گیری ،تمتعی ها و
اق اماا حکومت هعهمانبه مبا ییر مگارکت افکار ،ان یگتهها ،و آرای مخالت ،و ر راستاای
نیازهای مامعه است که ای امتر مومتب افتزایش روتایتم ی سیاستی و رنایجته ،افتزایش
مگروعیت سیاسی حکومت میشو ؛ ازای رو ،نظامهای سیاسی مبا ییر ی یانهای موکراتیتک
میکوش یه شیوههای گوناگون ،میزان مگارکت سیاسی ر سطوح مخالت ،را افتزایش ه ت و
یهای ترتیب ،ی یانهای خو را اساوار ک ت  .رایت راستاا ،شت اخت راههتای افتزایش مگتارکت
ر

سیاسی ،عوام اثرگذار یر افزایش سطح ،کیفیت ،و اثرگذاری آن ،و هعچ ی  ،عوام خیت

انحراف و کاسای ر انواع رفاارهای سیاستی شتهرون ان ،اهعیتت زیتا ی ار و ر کگتورهای
ارای گونههای مخال ،نظتام سیاستی ،پژوهشهتای یستیاری رای یتاره انجتام شت ه استت.
فره گ ،م سیت ،س  ،ووعیت اقاما ی ،ستاخاار سیاستی ،اقت اماا و یرنامتههای ختا،،
یرنامههای حزیی ،و ...یر رفاار سیاسی و سطح و چ ت وچتون آن تتأثیر میگذارنت  .عت ا ت و
یرایری و ر نقطۀ مقای آن ،تبعیض ،نیز از عوام یسیار تأثیرگذار یر مگارکت سیاسی یتهشتعار
میآی که از م بههای مخال ،سیاسی ،اماعاعی ،اقاما ی ،فره گی ،متذهبی ،و ...میتتوان
آنها را یررسی کر  .مب ای تبعیض ر یک مامعته معکت استت متذهبی ،سیاستی ،م ستیای،
س ی ،قتومی ،طبقتاتی ،حزیتی ،و ...یاشت  .رایت میتان ،تبعتیض یتهختاطر قومیتت ،نعتو و
مم اقهای ییگاری ر موامتع گونتاگون ار و پژوهشهتای پیگتی  ،نقتش محتوری نتژا و

قومیت ر سیاست را یتهرستعیت شت اخاهان (هتانی توپز163-178 :2000 ،1؛ هیرشتع ،2

 .)385-415 :2004ر ایران نیز یا تومه یه ت وع قومی و فره گی کگور ،ای امر نیازم تأمت
م ی است.
قوم ،یه ایرۀ مح و ی از افرا گفاه میشو و ییانگر یک گروه مععیای است که ارای یتک نتام
یاش  ،ختو را از یتک اصت ی انت  ،و از ست ت فره گتی مگتارکی سرچگتعه گرفاته یاشت ؛ ست ت
فره گیای که ماعلق یه زیان ،سرزمی  ،و تاریخ یگانهای یاشت ( یتویر .)25 :1386 ،بالمر  ،قتوم را
1. Haney Lopez
2. Hirschman
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مععی می ان که ارای تبار مگارک واقعی یا خیا ی و خاطراتی از گذشاۀ مگارک و هعچ تی  ،ارای
تأکی اا فره گی مبا ییر یک یا چ نعا یاشت کته هویتت گتروه یرپایتۀ آن تعریت ،شت ه استت؛
نعا هایی مان مذهب ،خویگاون ی ،ظاهر فیزیکتی ،مگتارک ،و مان ت آن (کریعتی.)19 :1387 ،
رواقع ،قوم یرخالف فره گ ،یر اشا یک مت مگتارک یترای هعتۀ اعضتا تأکیت ار و ازایت رو،
اشاراکهای ییگاری یی اعضای یک قوم ومو ار تا اعضای یک فره گ .اغلب ،م یریت موامتع
چ قومی شوار است؛ زیرا ،حای اگر یرخی از ای گروهها و قومها ،خواهان تبت ی شت ن یته ملتت

یاش  ،امکان یا قوه یرای رگیری و م ازعه یسیار زیا خواه یو (اناریکی  .)23 :2002 ،1اعضتای
هر گروه قومی یرپایۀ س ت فره گی مگارک و احسا هویای که آنها را یهع وان یتک گتروه فرعتی از

یک مامعۀ یزرگتر مگخص میک ت  ،از اعضتای یگتر مامعتۀ ختو ماعتایز میشتون (احعت ی،
 .)31 :1379ای تفاوا و تعایز قومی میتوان م بع تبعیض ر موامعی یاشت کته ر آنهتا چ ت ی
قوم ر ک ار ه زن گی میک  .یهییان روش تر ،ر موامع چ قومی و چ ت فره گی ،اعضتای اقتوام
گوناگون یه رمههای مافاوا و از م ایع مخال ،،احسا تبعیض میک و فکتر میک ت یهستبب
قومیاگان ،حقگان وایع ش ه و یا آنها یهگونهای مافاوا و تبعیضآمیز نستبت یته اقتوام یگتر رفاتار
ش ه است .ای احسا تبعیض سرانجام ،یه نوعی احسا ناروایای سیاسی م جر میشتو کته یتر
مگارکت شهرون ان ر سیاست ،یهویژه یر فعا یتهای حزیتی ،شترکت ر اناخایتاا و رأی ا ن ،و
گونههای یگر ک شهای مگارکای تأثیر میگتذار (یتارتو و وو ز .)148-169 :2005 ،2یرای مب تا،
یا تومه یه چ قومی یو ن ایران و تأثیر احسا تبعیض یر رفاتار سیاستی شتهرون ان ،یررستی رایطتۀ
تبعیض و رفاار سیاسی وروری است .یرای اسا  ،مسۀلۀ اصلی پژوهش حاور ،یررستی اثتر انتواع
تبعیض «سیاستی» و «اماعتاعی» ر متور قومیتهتا یتر گونتههای «ملیگرایانته» و «قومگرایانته»
مگارکت سیاسی است .یرای یررسی ای مووتوع ،شتهر اهتواز را یتهای ی یتهع وان متور مطا عته
اناخاب کر های که یه حاظ ت وع اقوام ساک  ،ر ایران نعونۀ شاخمی است.
 .1پیشینۀ پژوهش
ریارۀ مسائ قومی یا تأ کی یر مگک تبعیض و اثتر آن یتر قتومگرایی و احستا طر شت گی،
پژوهشهای پرشعاری انجام ش ه است.
1. Entrikin
2. Barreto and Woods

17

علی تدین راد و سارا نجفپور /اثر احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی بر رفتار سیاسی ملیگرایانه و قومگرایانه؛...

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 7-46

یرای نعونه ،صالمی امیرا

( )1388ر کاتاب «مت یریت م ازعتاا قتومی ر ایتران»،

مسائ قومی ر سیساان ،ترکع صحرا ،کر ساان ،آذریایجان ،و خوزساان را یتا تأ کیت یتر ایت ۀ
«وح ا کثراگونۀ اماعاع ملی سرزمی ایران» یررسی کر ه است .مترور رگیریهتای قتومی
م اطق مخال ،،ازمعله خوزساان ،ر ای اثر ،یسیار کلی و تاریخی است .ر مور خوزساان،
ت ها یر مسۀلۀ اعراب تعرکز ار و از زمان ورو اعراب یه ایران تا سرکویی شار ازعلا توستط
رواخان را مرور میک (صا حی امیری.)202-214 :1388 ،
کااب «تحو ا قومی ر ایران» (مقمو ی )1380 ،یا طترح ایت پرستش کته عوامت و
زمی ههای یروز یحرانهای قومی ر ایران معاصر چیست ،میکوش یتا مطا عتۀ اثتر زمی تههای
مطرحش ه ر چهار حوزۀ سیاسی ،اقاما ی ،روانی ،و اماعاعی یر یحرانهتای قتومی ،پاستخ
مامعی یه پرسش پژوهش ارائه ه  .یا ای که نو یس ه یه حاظ نظری ر حوزۀ روانش اخای یتر
نقش احسا محرومیت ر م ازعتاا قتومی تأ کیت زیتا ی ار (مقمتو ی-394 :1380 ،
 ،)387ر یخش مریوط یه «ت شهای خوزساان» ،نقش عوام خارمیای مان ت حعایتهتای
ما ی کگورهای عرب حاشیۀ خلیج فار را ر ت شهای قومی (که ییگار یهشک خرایکاریها
نعو ار ش ه) و تقاواهای هو یایتقومی ر خوزساان ،تعیتی ک ت هتر از عوامت یگتر می انت
(مقمو ی)350 :1380 ،؛ تاماییکه ایراز می ار  ،ت شها و خگتونتهای خوزستاان پت از
انقالب «یک یحران قومی نبو ه است ...هت ر اطتالق وا ۀ «یحتران» و هت ر نقتش فراگیتر
اعراب یر اطالق و یژگی وم ،یع ی معیزۀ «قومی» م ازعاا ر استاان خوزستاان ،متای تأمت
ومو ار » (مقمو ی .)263 :1380 ،یاای حا  ،نایجهگیری نو یست ه ایت استت کته «یتی
احسا محرومیت نسبی و یروز یحرانهای قومی ر ایتران پت از انقتالب ،رایطتۀ مستاقیعی
ومو ار  .افزایش ععومی و فراگیر ای احسا

ر یی تو ههای قومی ایران ،زمی تۀ مهعتی ر

وقوع سایزههای قومی ایران پ از انقالب یو ه است .تجریۀ یتروز چا شهتای قتومی ر میتان
کر ها ،یلوچها ،عربهتا ،ترکهتا ،و ترکع ها...مؤ یت ایت نایجتهگیری استت» (مقمتو ی،
.)450 :1380
ر یسیاری از مقا ههای کاتاب «هعستازی و تعتار

ر هویتت و قومیتت» ،م بتههای

مخال ،قومش اخای ،هو یای ،سیاسی ،اقاما ی ،و ...قومیتها ر ایتران یررستی شت ه استت.
نو یس ۀ ای کااب ر رو یکر نظری خو یا اشاره یه ای که ت وع یا ی زیانی ،قومی ،و فره گتی
ر ایران« ،تقریبا هیچگاه سبب نگ ه است که ساخاار سیاسی ،یهع وان ساخااری مرکز یتیافاته
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ر قا ب یک و ت مرکزی تعری ،نگو » (فکتوهی ،)229 :1389 ،یت اصتلی ایت امتر را
«یک ایرانیو گی» می ان و یر ای نظر است که «ای پرو ۀ سیاسی یراسا صرفا یک زیان یتا
قومیت تعری ،نگ ه و هعواره ر آن یا ساختهای چ زیانی و چ فره گی رویتهرو یتو های .
ای امر نگان می ه که اص و اسا ای پرو ه ،نه یکپارچگی زیانیتقومی ،یلکه یکپتارچگی
ی گاههای سیاسی و مهانیی یهای معطوف یه ق را یو ه است» (فکوهی.)246 :1389 ،
یر زمی ( )1399ر کااب «ناسیونا یس و قومیت ر ایران» ،گرایشهتای ملیگرایانته یتا
ناسیونا یس را یه سه ساۀ م نی ،یاساانگرایی ،و مذهبی تقسی میک و یر ای نظر استت کته
از میان گرایشهای ناسیونا یسای ،ت هتا ناسیونا یست مت نی استت کته از ماغیتر قومیتت تتأثیر
نعیپذیر و ویژگی فراقومیای اشاه و ت وع فره گی و اماعاعی را ریر میگیر  .ییگاری میتزان
هعگرایی قومی یه ناسیونا یس م نی و پت از آن یته یاستاانگرایتی ،و ستپ یته ناسیونا یست
مذهبی مریوط میشو .
ر میان رسا هها و مقا ههای نوشاهش ه ریارۀ تبعیض قومی ر ایران ،چ اثر قای تومته
هسا  .مب مهرر ( ،)1383تأثیر قومیت را یر فرای مگارکت سیاستی یررستی کتر ه و یته ایت
نایجه رسی ه است که رصورا تب ی قومیتها یه قومیتهای سیاسی ،میتوان اناظتار اشتت
که چا شهای قومی ،تقو یت و تگ ی شون که ایت مووتوع ،ختو یاعت کتاهش مگتارکت
سیاسی میشو .
هرود ( )1384ر پژوهگی یا ع وان «نقش تعایالا قومی ر مگارکت سیاسی» یه ایت
نایجه رسی ه است که گروه قومی عرب ،نسبت یه گتروه فتار  ،ر ستطح یستیار پتایی تری ر
اناخایاا شرکت میک .
طلمب و للرعمده ( )1397ر «مطا عۀ پ ی ارش اخای تجریۀ تبعیض و نتایرایری قتومی ر
یی انگجویان کر ر انگگاههای ایران» ،ریافاهان که «تجریتۀ انگتگاه یترای انگتجویان
کر  ،ریر ارن ۀ وموه قای تومهی از ح تبعیض ،نایرایری و طتر قتومی ر هتر و ستاحت
رسعی و غیررسعی انگگاه است» (طا بی و علیزا ه.)1 :1397 ،
شفرع انرل و احع ی (« ،)1397فرای های تبعیض سیاسی تاماعتاعی و هویتتختواهی
قومی» را ر مور موانان شهرساان س ج و قروه مطا عه کر ه و رایطۀ مساقیعی میتان تبعتیض
سیاستتی ،فره گتتی ،و اقاما ی تاماع تاعی یتتا گرایشهتتای قتتومگرایانتته (سیاستتی ،فره گتتی،
اقاما یتاماعاعی و میزان قومگرایی) مگاه ه کر هان .
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رئوف و هعکاران نیز ( )1396ر «تحلی مامعهش اخای گرایش یه هو یت ملی و هو یتت
قومی یا تأ کی یر احسا محرومیت نسبی ر یی موانان شهر ایالم» ،نگان ا هانت کته میتان
میزان احسا محرومیت نسبی ر یع اقاما ی و میزان گرایش یه هو یت ملی ر یع سیاسی،
رایطۀ مع ا ار و معکو  ،و میان میزان احستا محرومیتت نستبی ر یعت اقامتا ی و میتزان
گرایش یه هو یت قومی ر یع سیاسی ،رایطۀ مع ا ار و مساقیعی ومو ار .
ر مور مسائ قومی خوزساان و اهواز یهطور ویژه ،چ ی پژوهش ارزنت ه انجتام شت ه
است .نومح و زر

( )1395ر پژوهگی یا ع وان «یررسی هویت قومی و تأثیر آن یر احستا

طتتر اماعتتاعی (متتور مطا عتته :عربهتتای شتتهر اهتتواز)» ستتعی کر هانتت از ماغیرهتتای
روانش اخایتاماعاعی و فره گی ر قا ب ماغیرهای مساق اسافا ه ک ت و تتأثیر ماغیرهتایی
مان تعلق قتومی ،ه جارهتای قتومی ،م ز تت قتومی ،و تعمتب قتومی را یتر احستا طتر
اماعاعی (یهع وان ماغیر وایساه) یررسی ک  .ناایج ای پژوهش ر مور تتأثیر تعمتب قتومی
یر احسا طر ش گی ،نگان می ه که یهسبب ک رنگ ش ن تعمبهای قومی ،ایت ماغیتر،
تأثیر چ انی یر احسا طر ش گی ن ار  ،اما میان یاورها و رسوم قومی و احسا طر ش گی،
ارتباط ییگاری ومو ار  .شای ای امر یهای سبب یاش که هعی یاورها و رسوم است که ایت
گروه قومی را از مامعۀ اصلی م ا میک و گاهی ای گروه را ر یرایر یقیۀ مامعه قرار می ه .
نومح و هعکاران ( )1395ر پژوهگتی یتا ع توان «قومیتت و احستا طتر اماعتاعی؛
مخاطراا اماعاعی پیش رو :مور مطا عه :قوم عرب شهرساان اهواز» یه ای نایجته رستی هان
که ماغیر تبعیض قومی یا احستا طتر اماعتاعی ،رایطتۀ مستاقی و مع تا اری اشتاه ،ست ،
م

 ،و تحمیالا نیز یا احسا طر اماعاعی ،رایطۀ مع ا ار و مساقیعی ار .
نواح و هعکاران ر پژوهش یگتری یتا ع توان «آسیبش استی مستائ قتومی ر ایتران:

مطا عۀ مور ی عربهای ساک شهرساان اهواز» ( )1389چ ی نایجه گرفاهانت کته ییگتاری
مق ار هعبساگی ماغیر هویت قومی ،یهترتیب یا ماغیرهایی مان ت روتایت از نظتام ،احستا
محرومیت نسبی سیاسی ،و احسا محرومیت نستبی ر ُیعت اقامتا ی یتو ه استت .یتهییان
روش تر ،هویت قومی و احساساا سیاسی و اماعتاعی مریتوط یته آن ،یته ک گتگری سیاستی
رونگروهی ییگار انجامی ه است.
نواح و تقوینسب ( )1386ر پژوهگی هعسو ،یتا یررستی «تتأثیر احستا محرومیتت
نسبی یر هویت قومی و هویت ملی :مطا عۀ مور ی اعراب اساان خوزستاان» ،پتی یر هانت کته
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احسا محرومیت ییگار یه تقو یت هو یت قومی اعراب انجامی ه است.
چلدمو ( ،)1400ر پژوهش خو یا ع وان «یررسی مامعهشت اخای عوامت مترتبط یتا
هویت مععی یا تأکی یر نگرشهای اماعاعی و فره گتی :متور مطا عتۀ موانتان قتوم عترب
شهرساان شت آزا گان» نگان ا ه است کته رایطتۀ یتی احستا تبعتیض و هویتت مععتی
(هویت ملی و هویت قومی) از نوع معکو و م فی است ،یی تعتامالا اماعتاعی و هویتت
مععی (هویت ملی و هویت قومی) رایطهای مگاه ه نعیشتو  ،و میتزان گترایش موانتان قتوم
عرب ساک شهرساان شت آزا گان یه هویت قومی ،ییگار از هویت ملی است.
طرب ( )1393ر رسا ۀ «عوام اماعاعی مؤثر یر ا راک تبعتیض ر مامعته و یرختی از
پیام های آن» ،یا مطا عۀ شهرون ان 18سا ه و یا تر ساک اهواز ،نگان ا ه استت کته ر ایت
م طقه ،میان ماغیرهای پایگاه اماعاعیتاقاما ی عی ی ،س  ،قومیت ،م ستیت ،تأهت  ،محت
تو  ،ووعیت اشاغا و محرومیت نسبی؛ حعایت اماعاعی و هویت قومی یا ا راک تبعتیض،
رایطۀ مع ا اری ومو ار .
ک یمازمده و هعکاران ( ،)1392ر مقا ۀ «آسیبش اسی مستائ قتومی ر مامعتۀ ایتران:
یررسی مور ی عربهای ساک شهرساان اهواز» ،رایطۀ مع تا اری میتان محرومیتت نستبی یتا
هویت قومی ر ایعا گوناگون ی هان .
ر مععی ی پیگی ۀ پژوهش یای گفت ،نگاه کلیگرایانه یته مقو تۀ تبعتیض و نیتز رفاتار
سیاسی ر پژوهشهای پیگی  ،ارزیایی رایطۀ تبعیض و رفاار سیاسی از نز یتکتر ،یتا تفکیتک
انواع تبعیض و سطوح رفاار سیاسی ر راستاای فهت قیتقتر مووتوع را وتروری و ماعتایز از
پژوهشهای پیگی متیک ت ؛ ازایت رو ،یترآنی کته مقو تۀ تبعتیض و نیتز مگتارکت سیاستی را
یهگونهای مزئیتر یررسی ک ی و یهطور خا ،،تبعیض اماعاعی و سیاستی را تفکیتک کتر ه و
اثر آن را یر مگارکت سیاسی ملیگرایانه و قوممحتور واکتاوی ک تی  .افتزونیترای  ،ر پتژوهش
حاور کوشی های تفاوا سطح احسا تبعیض میان قومیتهای مخال ،ستاک اهتواز را نیتز
یس جی و ا ییاا ای یح را توسعه هی .
 .2چارچوب مفهومی پژوهش
 .2-1تبعیض سیاسی و اجتماعی

تبعیض ،پ ی ۀ پیچی های استت؛ زیترا متیتوانت یهگونتهای نظامم ت یتا غیررستعی یتهوستیله
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مجعوعهای از عوام یته شتک های ما توع و چ گانته ،از کتامال آشتکار گرفاته تتا شتیوههای
نامحسو  ،انجام شتو (کریگتر)295-352 :1999 ،1؛ ی تایرای  ،ارزیتایی ویتارۀ احستا

تبعیض و اثر آن یر رفاار سیاسی ،نیازم تومه یه م بههای مافاوا رفاتاری استت کته ت هتا یته
شرایط ساخااری وایساه نیسا  .اگر یه پژوهشهای پیگتی

ریتارۀ تبعتیض ،نگتاهی ییفک تی ،

میتوان گفت ،و م بع ماعایز تبعیض ومو ار که معک است افترا  ،پبامت های م فتیای را
یه آنها نسبت ه ؛ سیاسی و اماعاعی.
تبعیض سیاسی میتوان یهشک قوانی  ،سیاستها ،ععلکر هتا ،نعا هتا ،یتا کارزارهتای
سیاسی و گفاعانهایی ماجلی شو که میکوش شعاری از شتهرون ان را از م تایع یتا حقتوق،
یهسبب تعلقگان یه یک گروه ،محروم ک ؛ یهییان روشت تر ،تبعتیض سیاستی یته کت شهتایی
اشاره ار که از سوی و ت یا نها ها و سازمانهتای خموصتی و یتازیگران وایستاه یته آنهتا
یهم ظور مگروعیتز ایی یا یهحاشیهرانی گروهتی از متر م رپتیش گرفاته متیشتو  .یته حاظ
تاریخی ،ر مقاطع و ر کگورهای مخالت ،،یرایتری گتروههتای مافتاوتی یتهشتک نظامم ت
یه حاظ موووعهایی مان شهرون ی ،مهامرا ،یا آزا یهای مت نی ،انکتار شت ه و از م تایع

اماعاعیتاقاما ی و حقوقی محروم گگاهان (نگتا  .)4-24 :2004 ،2ر چ تی متوامعی،
شهرون ان گروههای قومی مخال ،معک است یه شک های مخالت ،و رمتههای مافتاوا،
احسا تبعیض ک

و ای احسا  ،مب ای نوع و سطح ک ش سیاسی آنها یاشت (کل ست  3و

هعکاران.)100-105 :2001 ،
رحا یکه شهرون ان معک استت از ستوی یتازیگران حکتومای ،نخبگتان سیاستی ،یتا
چهرههای ععومی ،احسا

تبعیض سیاسی ک  ،معک است رفاارهای تبعیضی ائعی سطح

خر را از سوی افرا عا ی مامعه نیز احسا ک

که یه آن تبعیض اماعتاعی میگتو یی  .ایت

تبعیضها ،ومی م بع عع ۀ تبعیض یهشعار میآی که یه تعامالا عا ی و مععتو یتتر میتان
افرا ر سطح ععومی و عرصۀ خموصی اشاره ارن  .یرخالف تبعتیض سیاستی یتا نظامم ت ،
تبعیض اماعاعی ،یهصورا اق اماا م فتی انجامشت ه توستط افترا ر ارتباطتاا اماعتاعی،
تجاری ،اقاما ی ،و ...یا حای یهشک مجا ههای کالمی و غیرکالمی ،ارعاب ،حعلۀ فیز یکی
1. Krieger,
2. Ngai
3. Clancy
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یا غیرفیز یکی نسبت یه افرا ماعلق یه گروه یا قوم یگتر ت هتا یته ی تعلتق قومیشتان تعریت،
میشو ؛ یهع وان نعونه ،معک است یا کسی ر گرفا یک موقعیت شتغلی آزا  ،امتارۀ خانته،
پر اخت حقوق یرای کار یرایر ،ارائتۀ خت ماا اماعتاعی و ععتومی ،و ...یتهمومب قتومیاش،
یهگونهای تبعیضآمیز رفاار شو .
تعایز میان گونههای تبعیض یرمب ای م بع آن ،وروری است؛ زیرا ،طرح پرسشهای کلی
ریارۀ تبعیض ،نهت ها قرار گرفا

ر معر

ی رفااری را ستکت متیگیتر (کریگتر:1999 ،

 ،)295-352یلکه یه پاسخهای نا رسای نیز م جتر میشتو ؛ زیترا ،پژوهگتگران نعتیتوان ت
تگخیص ه که پاسخ ه ه ه گامیکه مور پرسش قرار گرفاه ،یه چه چیتزی فکتر متیکتر ه
است؛ یهع وان نعونه ،ریارۀ تبعیض ر خانه ار ش ن ،افرا معک است تجریۀ خو را مگکلی
گسار ه و نوعی تبعیض نظامم یتا نهتا ی ی ان ت  ،یتهویژه اگتر مستۀله ،سیاستی شت ه یاشت .
رمقای  ،خو اری از ارائۀ خانه ،معک است ت ها نعونتهای از طتر شت ن فتر ی و اماعتاعی
یهشعار آی ؛ مان صاحبخانهای که پذیرش یک مساأمر یا قوه را یته ی نتژا یتا قتومیاش ر
میک  .ایت مثتا  ،کاستایهای ست جش و انت ازهگیتری فراگیتر تبعتیض را نگتان متی هت و
یراسا آن ،رفاار تا مایی پیشیی یپذیر است که پژوهگگر یاوان رایطتۀ آن یتا م بتع تبعتیض را
یهگونهای مسا

1

و م طقی ش اسایی ک  .هعچ ی  ،میان سطح فر ی و سطح گروهتی تبعتیض

(شیل کراوا  )285-312 :2005 ،و نیز تفاوا سطح و ان ازۀ احستا تبعتیض میتان اقتوام
گوناگون نیز یای تفاوا قائ ش  .تبعیض ر سطح گروه ،ت ها یه رک تبعیض علیه گروهتی کته
فر ر آن عضو است اشاره ار  ،رحا یکه تبعیض ر ستطح فتر یته حت تبعتیض ر حتق
شخص مریوط میشو .
 .2-2تبعیض و رفتار سیاسی

مگارکت سیاستی یته شتک های گونتاگون آن ،اعت از رأی ا ن ،فعا یتت حزیتی ،حضتور ر
نگستها و گر هعاییهای سیاسی ،تجععاا اعاراوی ،و ...یهطتور مععتو از ع اصتر ذاتتی
سازوکارهای موکراتیک یهشتعار میآیت ؛ زیترا ،مستیری را یترای تأثیرگتذاری یتر تمتعی های
سیاسی و ملزم کر ن نعای گانگان یه پاسخگو یی راخایار افرا قرار می ه ؛ ازایت رو ،مطا عتۀ
رفاار سیاسی یا تأ کی یر مگارکت سیاسی ،ر عرصۀ پژوهشهای انگگاهی یستیار مور تومته
1. Schildkraut
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یو ه است (پالا .)391-413 :2008 ،1تبعیض ،یکی از مسائلی است که اثر آن یر مگتارکت
سیاسی مور تومه است.
یرخی پژوهشها نگان می ه که یسارهای سیاسی نامطلوب یتا ته یت آمیز متیتوان ت
تومه افرا را یهسوی سیاست ملب ک

و آنها را یه کت ش سیاستی ترغیتب نعای ت (کعپت ،2

 .)29-49 :2003از یک م ظر ،یک ته ی (مان طر و تبعیض) میتوانت متر م را یته کت ش
سیاسی فراگیر وا ار ؛ زیرا ،زمی ه و یسار رفاار سیاسی یا عوامت احساستی و روانتی ر تعامت
است .ه گامیکه شهرون ان یا روی ا ها و عوام تحریتکک ت ۀ سیاستی رویتهرو متیشتون ،
سیسا احساسی آنها از حا ت آرامش یه افزایش اوطراب تغییر ووعیت می هت  .ایت تغییتر
ر احساساا ،فعا یتهای عا ی را مخا کتر ه و تعرکتز را یهستوی ک شهتای فتاعی ستوق
می ه و مر م را وا ار میک که یرای حفظ هو یت ،ارزشها ،یا م افع ما ی خو اق ام ک ت .
ای اق ام از ای ی گاه ،هعان مگارکت فراگیر ر مریان اصلی و سیاست کلی و ملی یرای رفتع
ته ی و تبعیض است .افرا و گروههای گوناگون ر رویارویی یا تبعیض سیاسی متیکوشت از
راه ک گگری سیاسی ییگار ر شک های ما وع آن ،اع از رأی ا ن و ...م افع ختو را تتأمی و
عوام تبعیض را رفع و اصالح ک

(میلر و کروس یك.)507-523 :2004 ،3

اما ناایج پژوهشهای یگر حاکی از ایت استت کته یتک هو یتت مگتارک و حت حتاکی از
غیرم مفانه یو ن شرایط سیاسی میتوان اقلیتهتای نتژا ی و قتومی را یهستوی گستارش احستا

«تعلقاا گروهی و قومی» سوق ه (سانچز .)427 -450 :2006 ،4ای احسا پیوستاگی کته
تاح ی از احسا ییع ا ای نظامم ناشی میشو  ،اعضای گروه را یه انستجام سیاستی و فعا یتت
قومی و رونگروهی ترغیب میک  .تجریۀ تاریخی آفریقاییتآمریکتاییهتا ر آمریکتا رای زمی ته،
یهخویی نگان می ه که ییاعاعا ی گستار ه یته نظتام سیاستی و اععتا غیرم متفانه و نامگتروع

حکومت ،افرا زیا ی را یهسوی یستیج شت ن ستوق متی هت (چانتگ و رامترز-374 :2005 ،5
 .)347هعچ ی  ،ص ها پژوهش ،رایطۀ از یی رفا اعاعا یهنف  ،احسا ناامی ی ،نتاتوانی ،غت و
1. Platt
2. Campbell
3. Miller and Krosnick
4. Sanchez
5. Chong and Rogers
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افسر گی یا تجریههای تبعیض میان افرا را یررسی کتر ه و اغلتب نگتان ا هانت کته کستانیکته یتا
تبعیض رویهرو ش هان  ،یه رونیسازی ارزیاییهای م فی ،نعتایش ستطح پتایی اعاعا یتهنفت  ،و
ایجا ح غ و افسر گی گرایش ارن  .سرانجام ،ای ستاه از پژوهشهتا یتا تومته یته پیامت های
روانگ اخای م فی تجریههای تبعیض اماعاعی ،مفهوم گرایش شهرون ان یه مقاومتت یتا یرختور ر
یرایر رفاار ناعا نه را یهچتا ش متیکگت و یتر ایت نظرنت کته احستا انت وه ،تومته را یته رون
میکگان نه یه ییرون و یا احساساا ک اتر نگت ه ،انفعتا  ،ک تارهگیری ،و کتاهش تومته یته عوامت
خارمی رایطه ار (م

1

و هعکاران.)130-151 :2009 ،

کسانیکه یهسبب تجریههای پیوساۀ تبعیض و طر ش گی ،احسا نعیک ت کته یختش
م اییناپذیری از مامعۀ یزرگتر هسا  ،معک است یه هعان انت ازۀ هعاایتان ختو  ،مگتااق
نباش که م ایع مح و ختو را ر فرای ت های سیاستی کتالن و مریتان اصتلی صترف ک ت .
تحلی های یرخی پژوهگگران نگان می ه که تی تبارهایی که ایراز کر هان یته ی نتژا یتا
قومیت ،خ ماا وعیفی ر رساورانها یا فروشگاهها ریافت کر هان  ،یتا یتا تتوهی و تحقیتر
رویهرو یو هان و یگران یا آنها یا ییاحارامی رفاار کر هان  ،ر مقایسه یا کستانیکته یتا چ تی
تبعیضهایی رویهرو نبو هان  ،یتهاحاعتا یستیار کعاتری ،ثبتتنتام متیک ت و رأی می ه ت

(اساوکی  .)361-378 :2003 ،2ای یافاهها نگان می ه که افترا ی کته از ستوی اماعتاع
ییارزش قلع ا ش هان  ،معک است نوعی ح ی یی ی را ر خو تقو یت ک

و یه ایت یتاور

یرس که قا ر یه ک شهای سیاسی مفی  ،مؤثر ،و مع ا ار نیسا یا چ ی ک شهتایی اثرگتذار و
مفی نخواه یو ؛ رنایجه ،یرخی معک است تاح ی شرایط ناعا نۀ مامعه را یپذیرنت و یته
آن روایت ه و از تبلیغ ورورا ک گگری سیاسی و اصالحاا فراگیر ست یر ارن ؛ زیترا،
تمور میک

که اکثریت ه گروههای قومی یا نژا یشان یا آنهتا مختا  ،هستا و یتا ایتراز

ناروایای خو  ،چیز زیا ی یه ست نخواه آور (میلر و مکفار

3

.)287-313 :1991 ،

یرای اسا  ،ه گام ارزیایی رایطۀ تبعیض و مگارکت ،تعایز گذاشا میان فعا یتهای سیاستی
«فراگیر یا ملیگرایانه» و « رونگروهی یا قومی» وروری استت .مگتارکت سیاستی ملیگرایانته ر
ای چارچوب ،یهمع ای پیگیری م افع گروهی و مسۀلۀ تبعیض از طریق سازوکارها و نها های فراگیتر
1. Gee
2. Stokes
3. Miller and McFarland

25

علی تدین راد و سارا نجفپور /اثر احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی بر رفتار سیاسی ملیگرایانه و قومگرایانه؛...

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 7-46

و ععومی ،مان ایجا یا عضویت ر احزاب و گروههای سیاسی ملی ،شرکت ر اناخایتاا مجلت
و ریاستمعهوری ،شرکت ر گر هعاییها ،سخ رانیها و ییانیتههای سیاستی استت .فقت ان تومته
ویژه و انحماری یه مسائ خا ،اقلیتهتا ،نها هتا و ستازوکارهای ملتی را از نها هتای مبا تییتر
قومیت یا نها های رونگروهی ،که یه مسائ مریوط یه گروههای قتومی (مان ت ایجتا تگتکیالا و
سازمانهای سیاستی قتومی ،شترکت ر انجع هتای قتوممحتور ،و انجتام فعا یتهتای سیاستی و
اعاراوی قوممحور) تومه ییگاری ارن  ،ماعایز میک  .یرخی پژوهشهای انجامش ه ریافاهان کته
احسا تبعیض ر میان یرخی گروههای قتومی ،ستبب تقو یتت حضتور ر ملستهها یتا تظتاهراا
مبا ییر مسائ هعان گروه قومی میشو ؛ اگرچه زوما یه تقو یت مگتارکت ر فعا یتهتای سیاستی
مریان اصلی نعیانجام (سانچز .)427-450 :2006 ،ای موووع ،ورورا تعایزگتذاری میتان
انواع فعا یتها را نگان می ه .
 .2-3تأثیر تبعیض اجتماعی و سیاسی بر رفتار سیاسی ملیگرایانه و قومگرایانه

ر مور اثر تبعیض سیاسی یر مگارکت سیاسی ملیگرایانه چ ی اسا

میشو که گروههای

اقلیت مخال ،،ه گام رویارویی یا تبعتیض سیاستی و یتیعت ا ای نظامم ت  ،ستطوح تحترک
سیاسی ییگاری از خو نگان می ه ت ؛ یع تی یته حاظ سیاستی ،فعتا تر متیشتون  .تبعتیض
سیاسی میتوان مگارکت سیاسی را ترغیب ک ؛ زیرا ،ر ای حا ت ،نعایش ععومی تخل ،از
ه جارهای موکراتیک ر حوزۀ یرایری و ع ا ت و توزیع یرایر فرصتهای سیاسی ،فره گتی ،و
اقاما ی میتوان ر عرصۀ سیاسی مؤثر یاش و یه رفع آن کعک ک ت  .از ایت م ظتر ،تبعتیض
سیاسی یه شک های گوناگون ،یهع وان یک محرک ععت متیک ت کته مهتتگیری سیاستت را
مگخص و ماعرکز میک و سبب تقو یت و گستارش مهتتگیری مگتارک ر عرصتۀ سیاستی
میشو  .ای مهتگیری مگارک ،مومب تقو یت پذیرش افرا یرای رخواست کت ش مععتی و
تقو یت غرور و اثریخگی گروه متیشتو و متیتوانت شتهرون ان را از سترزنش ختو یتهخاطر
کاسایها محافظت ک (چانگ و رامرز .)374-347 :2005 ،ای استا

یته فروتیۀ زیتر

ریارۀ پیام های تبعیض سیاسی ا راکش ه میانجام :
ت یهطور میانگی  ،قرار گترفا

ر معتر

تبعتیض سیاستی ،احاعتا مگتارکت سیاستی

ملیگرایانه را افزایش می ه (فرویه .)1
رعی حا  ،رو یکر یگری اسا

میک که احسا تبعیض سیاسی نیز معک است
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مان تبعیض اماعاعی ،افرا را یهسوی معاعتهای قومیتمحور ستوق هت ؛ زیترا ،احاعتا
ییگاری ومو ار که تومه و یژهای یه نیازهای گروه اشاه یاش  .سازمانهتای قتومی ،نتهت هتا
میتوان مح ارزشع ی یرای گفتوگو ریارۀ مسائ عع ۀ سیاسی یاش  ،یلکه میتوان ت ر
سازمان هی کارآم و مؤثر ر یرایر چا شهای پیشرو ،ازمعله ییع ا ای نظامم  ،یه اعضای
گروه کعک ک

(کا هونیراون .)935-953 :1996 ،1فرویۀ ما اظر یا ای اسا

ای است

که:
ت ت ق ترار گتترفا

ر معتتر

تبع تیض سیاس تی ،یتتهطتتور می تانگی  ،پیوستتاگی و فعا ی تت

رونگروهی را افزایش می ه (فرویۀ .)2
ا باه هعانگونه که اشاره ش  ،یای یه رایطۀ ک شهای تبعیضآمیز احاعا ی نها هتا و نظتام
سیاسی یا احسا تبعیض و رسای آن نیز تومه اشاه یاشی و هعچ ی  ،یا تومه یه ت وع قتومی
و نژا ی مامعه ،معک است میان قومیت و احسا تبعیض نیتز تفتاوا ومتو اشتاه یاشت ؛
ی ایرای  ،میتوان ای فرویه را نیز یررسی کر که:
ت قومیتهای مخال ،یه حاظ میزان احسا تبعیض سیاستی یتا یکت یگر تفتاوا ارنت
(فرویه .)3
ر مور اثر تبعیض اماعاعی یر مگارکت ملیگرایانه و قومگرایانته نیتز استا

های مافتاوتی

مطرح است« .نظریۀ هو یت اماعاعی» میگوی  ،افرا از طریق تقو یت یتازتعری ،هتو یای ختو ر
نسبت یا یگر اعضای محروم گروه خو  ،یا ر طر شت ن ک تار متیآی ت (تجفت و ترنتر:1986 ،2

 .)6-24ناایج پژوهشهای یگری نگان ا هان که افرا ی که یا خمومتهای یی گروهتی رویتهرو
هسا  ،از اعضای گروه خو پیروی میک تا تعای قوی خو یه پذیرفاه ش ن و تعلتق ختاطر را کته
یا تجریههای طر ش ن از سوی گروهها و اقوام یگر یهمحاق رفاه است ،یرآور ه ک  .یتهنظر یرختی
پژوهگگران ،ح تعلق خاطر «تجریۀ مگارکت فر ر یک نظام یا محیط است؛ یهگونهای کته افترا

خو را هعچون یک یخش رونی آن نظتام یتا محتیط حت » ک ت (هگرتت  3و هعکتاران:1992 ،
 .)172-177تعلق خاطر ،تجریۀ ماافاا ن یا ارزشع و مور نیاز یو ن هعراه یا احارام از ستوی افترا
گروهها یا محیطهای یگر است .ایجا و حفظ رایطه یا یگران ،نگرانی عع ۀ یگتر یهشتعار میآیت ؛
1. Calhoun-Brown
2. Tajfel and Turner
3. Hagerty
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ازای رو ،ماهیت و کیفیت رایطۀ فر یا یگران میتوان سالمای را یهگونتهای چگتعگیر ارتقتا هت یتا
ماأثر ساز و یر رفاارها اثر یگذار .
یرخالف تبعیض سیاسی ،تبعیض اماعاعی ،تجریۀ یهش ا ناخوشای و اوتطرابآوری
از طر شخص است که میتوان احسا تعلق یه یک نظ سیاسی یزرگتر را یهش ا تضعی،

ک (یامیسار و ری .)529-497 :1995 ،1انباشت تجریههای م فتی اماعتاعی ،مثت ای کته
یک نفر که م اظر پذیرایی ر رساوران است یهخاطر قومیاش یهعع نا یت ه گرفاته شتو  ،یتا ر
مسیر کارش مور ییحرمای قرار میگیر  ،میتوان یه اعاعا یهنف

و ح کرامت فتر آستیب

یزن و یه او احسا افسر گی و ی یی ی ی ه  .اگر افرا  ،احسا ارزشع ی و احارام از ستوی
یگران را تجریه نک  ،معک است یه سازوکارهای موکراتیک ییتومه یا از آنها سر شون
و یه ای یاور یرس که از طریق مسیرهای اصلی نفتوذ سیاستی نعتیتوان ت یهگونتهای متؤثر از
اصالحاا وروری حعایتت ک ت  .ناتایج پژوهشهتای پیگتی نگتان متی هت کته ر میتان
چگ ان ازهای سیاسی گوناگون ،ای ی گاه که ک شهتای هترک متیتوانت آثتاری یتر ناتایج

سیاسی اشاه یاش  ،عام یسیار مهعی ر شک ا ن یه فعا یتت سیاستی استت (میکلستون،2
 .)136-150 :2000ای اسا

 ،فرویۀ زیر را ریارۀ پیام های رفاتاری تبعتیض اماعتاعی

یهومو میآور :
ت یهطور ماوسط ،قرار گرفا

ر معتر

تبعتیض اماعتاعی ،احاعتا مگتارکت سیاستی

ملیگرایانه را کاهش می ه (فرویۀ .)4
اگرچه افرا یا تبعیضها و یرچسبهای اماعاعی معک استت ارزش زیتا ی ر شترکت
ر اناخایاا یا نامز ش ن ر کارزارها نبی  ،اما ای یه آن مع ا نخواه یو که ای افرا از ایت
عرصه کامال ییگانه ش هان یا ک ار کگی هان  .احسا تبعیض از ستوی گروههتا و اقتوام یگتر
میتوان هو یتیایی و تعام یا اعضای رون گروه را یا ه ف پتذیرش و تأییت گترفا  ،افتزایش
ه (تجف و ترنر .)7-24 :1986 ،افرا رمعر

تبعیض اماعاعی معکت استت اعضتای

ه گروه خو را مستومو کر ه و ر انجع های قوممحور شرکت ک  ،فعا یتهای سیاسی و
اعاراوی قوممحور انجام ه  ،یا تگکیالا و سازمانهای سیاسی قومگرایانهای را ایجا ک .
ای اسا

 ،فرویۀ زیر را ریارۀ تأثیر تبعیض اماعتاعی یتر فعا یتهتای سیاستی قومگرایانته
1. Baumeister and Leary
2. Michelson
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ایجا میک :
ت قرار گرفا

رمعر

تبعیض اماعاعی ،یهطور میانگی  ،پیوساگی و فعا یتت قومگرایانته

را افزایش می ه (فرویه.)5
ت یهنظر میرس که یی احسا تبعیض اماعاعی یرحسب نتوع قومیتت ،تفتاوا ومتو
ار (فرویه .)6
 .3پرسشها و فرضیهها
پرسشها :پرسش اصلی پژوهش حاور ای است که «انواع تبعیض ،چه اثری یر رفاار سیاستی
ارن »؟
یرای یافا پاسخ ای پرسش ،یا تفکیک تبعتیض سیاستی و اماعتاعی و نیتز انتواع رفاتار
سیاسی یه و ساۀ ملیگرایانه و قومگرایانه از ه  ،سه پرسش فرعی ریارۀ تبعیض سیاسی و سه
پرسش ریارۀ تبعیض اماعاعی مطرح ش ه است:
 .1یی احسا تبعیض سیاسی و مگارکت سیاسی ملیگرایانه چه رایطهای یرقرار است؟
 .2یی احسا تبعیض سیاسی و ک ش سیاسی قومگرایانه چه رایطهای ومو ار ؟
 .3آیا یی احسا تبعیض سیاسی ،یر حسب نوع قومیت تفاوا ومو ار ؟
 .4یی احسا تبعیض اماعتاعی و مگتارکت سیاستی ملیگرایانته چته رایطتهای یرقترار
است؟
 .5یی احسا تبعیض سیاسی و ک ش سیاسی قومگرایانه چه رایطهای ومو ار ؟
 .6آیا ر مور احسا تبعیض اماعاعی یرحسب نوع قومیت تفاوا ومو ار ؟
فرویهها :فرویۀ اصلی پژوهش حاور ای است که «اثر انواع تبعیض یر انتواع مگتارکت
سیاسی مافاوا است» .یرای یررسی و ارزیایی ای فرویۀ کلی و اصتلی ،شتش فروتیۀ فرعتی
ما اسب یا پرسشهای فرعی پژوهش مطرح ش ه است:
 .1احسا تبعیض سیاسی ،احاعا مگارکت سیاسی ملیگرایانه را افزایش می ه ؛
 .2احسا تبعیض سیاسی ،پیوساگی و ک گگری سیاسی قومگرایانه را افزایش می ه ؛
 .3ر مور احسا تبعیض سیاسی ،یرحسب نوع قومیت تفاوا ومو ار ؛
 .4احسا تبعیض اماعاعی ،احاعا مگارکت سیاسی ملیگرایانه را کاهش می ه ؛
 .5احسا تبعیض اماعاعی ،پیوساگی و فعا یت قومگرایانه را افزایش می ه ؛
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 .6ر مور احسا تبعیض اماعاعی یرحسب نوع قومیت تفاوا ومو ار .
 .4محیطشناسی پژوهش (شهر اهواز)
یرپایتتۀ آمتتار سرشتتعاری ععتتومی نفتتو و مس تک ستتا  ،1395ح ت و  28رص ت  ،یع تی
 1302591نفر از مععیت  4710509نفتری کت استاان خوزستاان ،ر شتهر اهتواز زنت گی
میک  .تراک مععیای ر شتهر اهتواز 267/80 ،نفتر ر هتر کیلتومار ،وتریب شهرنگتی ی
 ،91/54و ماوسط یع خانوار 3/6 ،نفر است (مرکز آمار ایران.)1395 ،
ج ول شماره ( .)1وضعی جمعیتی شهر اهواز براساس آمار سرشمار سال 1395

شهر
اهواز

کل
1/302/591

مرد
656830

ز)
645761

شهری
1192439

روستایی
110164

خانوار
362480

خانوار شهری
333395

خانوار روستایی
29002

یرپایۀ گزارش شورای فره گ ععومی ،قومیتهای فتار  44/8رصت  ،قومیتت عترب 35/7
رص  ،قومیت یخایاری  15/8رص  ،قومیت قگقایی  1/3رص  ،و قومیتت کتر  0/9رصت
قومیتهای ساک

ر اهواز را تگکی می ه که ییانک ۀ گسارۀ وسیع قومیای ر ایت م طقتۀ

مغرافیایی است (شورای فره گ ععومی کگور.)230 :1391 ،
اگرچه اساان خوزساان ر شاخصهای توستعه و یرختور اری ر کگتور ووتع مطلتویی
ن ار  ،شهر اهتواز ر میتان شتهرهای استاان خوزستاان ،یرختور ارتر و توستعهیافاتهتر استت.
شهرساان اهواز ،یا تومه یه ای که مرکز ا اریتسیاسی اساان است ،ر رتبۀ نخستت یرختور اری
ر ایت استتاان قترار گرفاته استتت (ستتواری و هعکتاران .)21-33 :1395 ،ایت شهرستتاان ر
شاخصهای خ ماا یه اشای و رمانی نیز یرخور ارتری شهر خوزساان یو ه است (امتانپور
و حس پور .)37-63 :1395 ،اما یاومو یرخور اری نسبی شهر اهواز ،ای شتهر و مجعوعتۀ
اساان خوزساان ،نسبت یه م اطق یگتر کگتور ،یتهو یژه ر حتوزۀ اشتاغا و رآمت  ،ووتعیت
مطلویی ن ارن و چ انکه ر ا ییاا پژوهش اشاره ش  ،احسا تبعیض و محرومیتت ر ایت
م طقه ،قای تومه و یر مسائ گوناگون ،تأثیرگذار یو ه است .یرپایۀ گتزارش مرکتز آمتار و مرکتز
پژوهشهای مجل  ،نرخ ییکاری ر اهواز ر سا  1395یرایتر یتا  13/6یتو ه کته نستبت یته
اساان خوزساان یا نرخ  ،12/7ان کی پایی تر است ،اما نسبت یه نرخ ییکاری کگتوری ر ستا
 ،1395که  13رص یو ه است ،میزان ییگتاری را نگتان می هت  .نترخ اشتاغا نتاقص6/9 ،
رص و مجعوع ییکاری و اشاغا ناقص اساان خوزساان 19/6 ،اعتالم شت ه استت .ییکتاری

علی تدین راد و سارا نجفپور /اثر احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی بر رفتار سیاسی ملیگرایانه و قومگرایانه؛...

30

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 7-46

موانان  15تا 29سا ه  28/2رص یو ه استت .یررستی نترخ مگتارکت اقامتا ی یتهتفکیتک
اساانهای کگور ر سا  1395نگان می ه که رحا یکته میتانگی کگتوری  37/2رصت
است ،ای نرخ ر اساان خوزساان یا مرکز یتت شتهر اهتواز 38/5 ،یتو ه استت .سته یختش
کگاورزی از ای مگارکت  ،19/9سه ص عت  ،13ستاخاعان  15/7و خت ماا  51/4رصت
یو ه است (مرکز پژوهشهای مجل شورای اسالمی .)1396 ،ر یهار  ،1401نرخ مگتارکت
اقاما ی  40رص یو ه ،اما نرخ ییکتاری یته  14/1رصت رستی ه استت (مرکتز آمتار ایتران،
 )1401که ییکاری ییگار مر م ای م طقه را نگان می ه .
از  972732نفر مععیت 10سا ه و یا تر 34 ،رص شاغ  5 ،رص ییکار 21 ،رص
محم  29 ،رص خانه ار و  7رصت  ،ارای رآمت یت ون کتار هستا  .از  333295نفتر
مععیت شاغ  81 ،رص مر و یقیه زن و از  52652نفر ییکتار 67 ،رصت متر و یقیته زن
هسا  92 .رص از مععیتت ،شهرنگتی و  8رصت روساانگتی هستا و ر متور نحتوۀ
تمرف مح سکونت 40 ،رص مساأمر 49 ،رص ما ک ،و  11رص اظهارنگ ه یو هانت .
 57رص واح های مسکونی ،زیر 100مار هسا (شهر اری اهواز 21/105 .)1398 ،نفر از
مععیت اهواز ر سا  1399از واحت های مخالت ،یهز یستای مستاعری میگرفاته و نیازم ت
یو هان (آمارنامه کالنگهر اهواز.)1399 ،
 .5روش پژوهش
یرای گر آوری ا ههتای مور نیتاز ایت پتژوهش از روش کعتی پیعتایش و ایتزار پرستشنامته
محققساخاه اسافا ه ش ه است .قسعت نخست پرسشنامه یه و یژگیهای فتر ی پاستخگو یتان
اخاما ،ا ه ش ه و ییانگر ست  ،مت

 ،قومیتت ،شتهر محت ستکونت ،و ...آنهتا استت.

پرسشهای مریوط یه تبعیض سیاسی و تبعتیض اماعتاعی و هعچ تی  ،مگتارکت سیاستی یتا
پرسشهای یساه و ر قا ب طی ،یکترا ست جی ه شت ه و گو یتهها نیتز یتر روی یتک طیت،
پ ج رمهای ت ظی ش ن  .مه تتری ایعتا تبعتیض سیاستی و اماعتاعی یرپایتۀ پژوهشهتای
پیگی  ،مگخص و ر پرسشنامههای پژوهش مور س جش قرار گرفا که ر مت و های زیتر
میتوان آنها را مالحظه کر :
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ج ول شماره ( .)2مهمترین ابعای احساس تبعیض سیاسی یر قالب پرسشنامۀ پژوهش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

احساس میکنم نحو ة برخورد دولت با اقوام مختلف در شهرما) یکسا) نیست.
احساس میکنم ادارات دولتی به برخی اقوام و گروههای خاص ،خدمات مناس تری ارائه میدهند.
احساس میکنم قوانین مصو مجلس ،چندا) در جهت مناف گروه قومی من نیست.
احساس میکنم گروه قومی ما بهخاطر قومیتش ،دارای آزادی بیا) زیادی نیست.
احساس میکنم برخی گروههای قومیتی میتوانند به راحتی نظرات سیاسی خود را بیا) کنند ،ولی بقیۀ گروهها،
ازجمله گروه ما امکا) بیا) ندارند.
احساس میکنم سطح رفاه اقتصادی برخی از گروههای قومی بهخاطر اعمال نفوذ دولت از برخی گروههای دیگر
بیشتر است.
احساس میکنم امکاناتی که دولت به گروه قومی ما میدهد ،نسبت به امکاناتی که به سایر گروهها میدهد ،کمتر
است.
احساس میکنم برخی اقوام و گروهها همیشه با حمایتهای ویژة دولتی در انتخابات شهر ما پیروز میشوند.
احساس میکنم در شهر ما مدیرا) دولتی را فقط از گروههای خاص قومی انتخا میکنند.
احساس میکنم در استخدامهای دولتی نگاه قومیتی خاصی در منطقۀ ما حاکم است.
ج ول شماره ( .)3مهمترین ابعای احساس تبعیض اجتماعی یر قالب پرسشنامۀ پژوهش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

احساس میکنم در این شهر ،مردم نگاه تحقیرآمی،ی به گروه قومی من دارند.
احساس میکنم در این شهر ،وقتی میخواهم خانه اجاره کنم ،دیگر گروههای قومی حاضر به اجاره داد) خانه به من نیستند.
احساس میکنم در این شهر ،مردم میلی به معاملۀ اقتصادی با گروه قومی ما ندارند.
احساس میکنم در این شهر ،دستم،د من در مقابل یک کار واحد نسبت به دیگر گروههای قومی خیلی کمتر است.
احساس میکنم در این شهر ،برای گروه قومی ما امکانات تفریحی مانند دیگر گروهها وجود ندارد.
احساس میکنم در این شهر نحوة ارتباط مردم با گروه قومی ما سرد است.
احساس میکنم در این شهر کسی به آدا ورسوم ما احترام نمیگ ارد.
احساس میکنم در این شهر ،باورهای قومی ما را مسخره میکنند.
احساس میکنم در این شهر ،خانواده و گروههای قومی دیگر ،حاضر به ازدواج با گروه قومی ما نیستند.
احساس میکنم در این شهر ،نحوة صحبت کرد) من موردتمسخر دیگر گروههای قومی قرار میگیرد.

یرای یررسی ووعیت مگارکت سیاسی ملیگرایانه ،شتاخصهای فعا یتت سیاستی یترای رفتع
تبعیض از طریق ایجا یا عضو یت ر احزاب و گروههای سیاستی ملتی ،شترکت ر اناخایتاا
مجل و ریاستمعهوری ،شرکت ر گر هعاییها و سخ رانیهای سیاسی فراگیر ،و امضتای
نامهها و ییانیههای سیاسی مور پرسش قرار گرفتت .ایجتا تگتکیالا و تأستی ستازمانهای
سیاستی قتومی ،عضتو یت ر تگتکیالا سیاستی قتومی ،شترکت ر نگستتها و ملستههای
انجع های قوممحور ،انجام یگر فعا یتهای سیاسی و اعاراوی قوممحور ر راساای یررستی
میزان فعا یت سیاسی قومگرایانه ( رونگروهی) از پاسخگو یان پرسی ه ش .
 .6حجم نمونه و شیوۀ نمونهگیری
یکی از رایجتری شتیوههای تعیتی حجت نعونته ،استافا ه از فرمتو کتوکران استت .کتوکران
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فرمو هتتای پرشتتعاری را ی ترای حج ت نعونتته معرف تی کتتر ه استتت کتته یک تی از ستتا هتری و
پرکاریر تری آنها فرمو زیر است:

N .t 2 . p.q
) ( N .d 2 )  (t 2 . p.q

n 

ج ول شماره ( .)4اجزا فرمول کوکران

0 /5
0 /5
1/96
0/05

حجم نمونه

375

p
q
t
d
N
n

یهم ظور تأمی اعابار محاوایی ای پرسشنامه ،تالش شت گو یتههتای مور آزمتون یتا تومته یته
چارچوب نظری و ا ییاا پژوهش طراحی شو و تع ا گو یتههتا نیتز کتافی یاشت  .هعچ تی ،
یهم ظور س جش پایایی ای پرسشنامه نیز از وریب آ فای کرونباخ اسافا ه ش ه است.
یرای یراور حج نعونه ،ایا ا یک مطا عۀ مق ماتی روی  30نفتر از افترا مامعتۀ آمتاری
انجام ش تا پراک گی صفت مور مطا عه (احسا تبعیض سیاسی و اماعاعی) مگخص شو

و سپ  ،یا اسافا ه از فرمو کوکران 1یا سطح اطعی ان  95رص و قتت احاعتا ی  5رصت ،

حج نعونه 375 ،نفر تعیی ش .
ج ول شماره ( .)5تع ای پرسشها متغیرها مستقل و وابسته و آلفا کرونباخ

متغیرها
احساس تبعیض سیاسی
احساس تبعیض اجتماعی
کنشگری سیاسی قومگرایانه
کنشگری سیاسی ملیگرایانه

نوع مقیاس
لیکرت
لیکرت
لیکرت
لیکرت

تعداد گویهها
10
10
10
10

آلفای کرونباخ
0/85
0/92
0/78
0/83

یا تومه یه ای که مق ار آ فای هر چهار ماغیر یا ش ه ،یا تر از  0/7یتو ه ،میتتوان گفتت ،هعبستاگی
رونی گویهها یا و یهییان روش تر ،ایزار تحقیق از پایایی مطلویی یرخور ار یو ه است.
 .7یافتههای پژوهش
 .7-1یافتههای توصیفی

از مجعوع  375پاسخگوی ای پژوهش 59/2 ،رص را مر ان و  40/8رص را زنتان تگتکی
1. Cochran
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ا هان  .ام ۀ س ی پاسخگویان ،یی  18تا  30سا یو ه است .هعچ ی  ،یافاهها نگتان ا کته
 50/13رص از پاسخگو یان ،یی  18تا  30سا  17/33 ،رص یتی  31تتا  40ستا 13/6 ،
رص یی  41تا  50سا  14/4 ،رص یی  51تا  60ستا و  4/53رصت  61ستا و ییگتار
س اشا .
ج ول شماره ( .)6توزیع ویژگیها پاسخگویان پژوهش

جنس
مرد
ز)

درصد
59/2
40/8

تعداد
222
153

وض تأهل
مجرد
متأهل

تعداد
115
260

درصد
30/66
69/33

سن
حداقل
حداکثر

18
30

ج ول شماره ( .)7توزیع ویژگیها پاسخگویان پژوهش برپایۀ قومی

قومیت
عر
فارس
لر
شوشتری
دزفولی
بهبهانی
سایر
جم کل

تعداد
83
76
72
29
38
45
32
375

درصد
22/13
20/26
19/2
7/73
10/13
12/0
8/53
100/0

هعانگونه که ر م و شعاره ( )7آم ه است 83 ،نفر ( )22/13رصت پاستخگویتان عترب،
 76نفر ( 20/26رص ) فار  72 ،نفر ( 19/2رص ) ر 29 ،نفر ( 7/73رص ) شوشتاری،
 38نفر ( 10/13رص ) زفو ی 45 ،نفر ( 12/0رص ) یهبهانی و  32نفتر ( 8/53رصت ) از
اقوام یگر یو هان .
 .7-2یافتههای استنباطی

فرویۀ شعارۀ ( .)1احسا تبعیض سیاسی ،احاعا مگتارکت سیاستی ملیگرایانته را افتزایش
می ه .
یا تومه یه ای که هتر و ماغیتر ایت فروتیه (تبعتیض سیاستی و مگتارکت سیاستی) ر ستطح
فاصلهای ان ازهگیری ش هان و از توزیع نرما یرخور ار هسا  ،یرای یررسی ایت فروتیه از وتریب
هعبساگی پیرسون اسافا ه ش که خرومی آن ر م و شعاره ( )8نگان ا ه ش ه است.
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ج ول شماره ( .)8خروجی ضریب همبستگی برا آزمون رابطۀ احساس تبعیض سیاسی و مشارک سیاسی

متغیر
احساس تبعیض سیاسی

مشارکت سیاسی
R

p

**0/641

0/000
**P<.01

تعداد
375

*

P<.05

هعانگونه که ا ههای م و شعاره ( )8نگان می ه یی میزان مگارکت سیاستی یتا وتریب
پیرسون ( (r=0/641و سطح مع ا اری ( )sig=0/000یا میزان احسا تبعتیض سیاستی رایطته
مع ا ار و مساقیعی ومو ار ؛ یهای مع ا که هرچته میتزان احستا تبعتیض سیاستی افتزایش
مییای  ،میزان مگارکت سیاسی ،اع از شرکت ر اناخایاا ،فعا یتهای حزیتی ،حرکتهتای
اعاراوی ،و ...نیز افزایش پی ا میک ؛ ی تایرای  ،فروتیۀ شتعاره ( )1مب تییتر ای کته احستا
تبعیض سیاسی ،مگارکت سیاسی را افزایش می ه  ،تأیی میشو .
فروتتیۀ شتتعاره ( .)2احستتا تبعتتیض سیاستتی ،پیوستتاگی و فعا یتتت رونگروهتتی
(قوممحور) را افزایش می ه .
یا تومه یه ای که هر و ماغیر ای فرویه (احسا تبعیض سیاستی و پیوستاگی و فعا یتت
رونگروهی) ر سطح فاصلهای ان ازهگیتری شت هانت و از توزیتع نرمتا یرخور ارنت  ،یترای
یررسی ای فرویه از وریب هعبساگی پیرسون اسافا ه ش ه و خرومتی آن ر مت و شتعاره
( )9نگان ا ه ش ه است:
ج ول شماره ( .)9خروجی ضریب همبستگی برا آزمون رابطۀ احساس تبعیض سیاسی با پیوستگی و فعالی یرونگروهی

متغیر
احساس تبعیض سیاسی

مشارکت و فعالیت درو)گروهی (قوممحور)
R

P

**0/529

0/000
**P<.01

تعداد
43

*

P<.05

هعانگونه که ا ههای م و شعارۀ ( )9نگان می ه  ،یی میزان احسا تبعیض سیاستی یتا
وریب پیرسون ( )r=0/529و سطح مع تا اری ( )sig=0/000یتا میتزان پیوستاگی و فعا یتت
رونگروهی (قوممحور) رایطه مع ا ار و مساقیعی ومو ار ؛ یهای مع ا کته یتا افتزایش میتزان
احسا تبعیض سیاسی ،میزان پیوساگی و فعا یت سیاسی قوممحور نیز افزایش مییای .
فرویه شعارۀ ( .)3ر مور احسا تبعیض سیاسی یرحسب نوع قومیتت تفتاوا ومتو
ار .
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ج ول شماره ( .)10خروجی آزمون تحلیل واریانس برا آزمون رابطۀ نوع قومی با احساس تبعیض سیاسی

متغیر

سطوح

میانگین

درجه آزادی
بینگروهی

قومیت

فارس
بختیاری
عر
شوشتری
دزفولی
بهبهانی

27/06
32/89
25/51
22/68
22/17
29/96

17805/361

درجهآزادی
درو)گروهی

925742/369

F

سطح معناداری

0/040

2/343

یا تومه یه ا ههای مت و شتعاره ( )10و مقت ار  F=2/343و ستطح مع تا اری ،sig=0/040
مگخص میشو که ح اق اخاالف و مور از میانگی ها ،مع ا ار است .یتهترتیتب عربهتا،
یخایاریها ،و یهبهانیها ییش از یگران ،احسا تبعیض سیاستی میک ت ؛ ی تایرای  ،فروتیۀ
شعاره ( )3مب یر ای که ر مور احسا تبعیض سیاسی یرحسب نوع قومیتت تفتاوا ومتو
ار  ،تأیی م شو ؛ یهای مع ا که اقوام مخال ،،سطح مافاوتی از احسا تبعتیض ارنت و ر
میان شهرون ان یررسیش ه ر اهواز ،عربها ،یخایاریها ،و یهبهانیها ییگار از یگران حت
تبعیض سیاسی از سوی نها ها و ساگاههای و ای ارن .
فرویۀ شعاره ( .)4احسا تبعیض اماعاعی ،احاعتا مگتارکت سیاستی ملیگرایانته را
کاهش می ه .
یا تومه یه ای که هر و ماغیر ای فرویه (تبعیض اماعاعی و مگارکت سیاستی) ر ستطح
فاصلهای ان ازهگیری ش هان و از توزیع نرما یرخور ارن  ،یرای یررسی ای فروتیه از وتریب
هعبساگی پیرسون اسافا ه ش ه و خرومی آن ر م و شعاره ( )11آم ه است.
ج ول شماره ( .)11خروجی ضریب همبستگی برا آزمون رابطۀ تبعیض اجتماعی با مشارک سیاسی ملیگرایانه

مشارکت سیاسی ملیگرایانه

متغیر
احساس تبعیض اجتماعی

r
**

-0/577

تعداد
43

P

0/000
**P<.01

*

P<.05

هعانگونه که ا ههای م و شعاره ( )11نگان می ه  ،رایطۀ مع ا ار و معکوستی یتی میتزان
تبعیض اماعاعی یا وریب پیرسون ( )r=-0/577و سطح مع تا اری ( )sig=0/000یتا میتزان
مگارکت سیاسی ملیگرایانه ومو ار ؛ یتهایت مع تا کته یتا افتزایش میتزان احستا تبعتیض
اماعاعی ،میزان مگارکت سیاسی ملیگرایانته کتاهش متییایت ؛ ی تایرای  ،فروتیۀ شتعاره ()4
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مب ی یر ای که تبعیض اماعتاعی یته کتاهش مگتارکت سیاستی ملیگرایانته متیانجامت  ،تأییت
میشو .
فروتتیۀ شتتعاره ( .)5احستتا تبعتتیض اماعتتاعی ،پیوستتاگی و فعا یتتت رونگروهتتی
(قوممحور) را افزایش می ه .
رمعتر

یا تومه یه ای که هتر و ماغیتر ایت فروتیه (قترار گترفا

تبعتیض اماعتاعی و

پیوساگی و فعا یت رونگروهتی) ر ستطح فاصتلهای انت ازهگیتری شت ه و از توزیتع نرمتا
یرخور ارن  ،یرای یررسی ای فرویه از وریب هعبساگی پیرسون اسافا ه شت ه و خرومتی آن
ر م و شعاره ( )12آم ه است.
ج ول شماره ( .)12خروجی ضریب همبستگی برا آزمون رابطۀ تبعیض اجتماعی با پیوستگی و فعالی یرونگروهی

پیوستگی و فعالیت سیاسی درو)گروهی (قوممحور)

متغیر

R

احساس تبعیض اجتماعی

**

0/681

تعداد
43

p

0/000

*

**P<.01

P<.05

هعانگونه که ا ههای م و شعاره ( )12نگان می هت  ،یتی میتزان احستا تبعتیض
اماعاعی یا وریب پیرسون ( )r=0/681و سطح مع ا اری ( )sig=0/000یا میتزان پیوستاگی و
فعا یت رونگروهی رایطۀ مع ا ار و مساقیعی ومتو ار ؛ یتهایت مع تا کته یتا افتزایش میتزان
احسا تبعیض اماعتاعی ،میتزان پیوستاگی و فعا یتت رونگروهتی نیتز افتزایش متییایت ؛
ی ایرای  ،یرپایۀ فرویۀ شعاره ( ،)5تبعیض اماعتاعی یته افتزایش پیوستاگی و فعا یتت سیاستی
رونگروهی و قوممحور میانجام .
فرویۀ شعاره ( .)6ر مور احسا تبعیض اماعاعی یرحسب نوع قومیت تفاوا ومتو
ار .
ج ول شماره ( .)13خروجی آزمون تحلیل واریانس برا آزمون رابطۀ نوع قومی با احساستبعیضاجتماعی

متغیر

سطوح

میانگین

درجۀ آزادی
بینگروهی

قومیت

فارس
بختیاری
عر
شوشتری
دزفولی
بهبهانی

32/58
38/20
31/39
38/28
32/17
34/68

13942/74

37

درجۀ آزادی
درو)گروهی

37320/3

F

3/001

سطح معناداری

0/031
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یا تومه یه ا ههای م و شعاره ( )13کته مقت ار  F = 3/001و ستطح مع تا

اری sig=0/031

است ،مگخص میشو که ح اق اخاالف و متور از میتانگی هتا ،مع تا ار استت .یررستی
احسا

تبعیض اماعاعی ر یی اقوام مخال ،یهشک

ویه و ر م و شعارۀ ( )14یراسا

آزمون تعقیبی توکی نگان ا ه ش ه است.
ج ول شماره ( .)14آمارۀ میانگین (آزمون تعقیبی توکی) برا مقایسۀ نوع قومی با میزان تبعیض اجتماعی

اختال میانگین
24/29
28/100
4/48
5/81
1/11
26/554
11/65
4/56
20/17
- 6/992
12/180
22/741
10/561
3/569
21/71

رشتههای موردمقایسه
فارس با بختیاری
فارس با عر
فارس با شوشتری
فارس با دزفولی
فارس با بهبهانی
بختیاری با عر
بختیاری با شوشتری
بختیاری با دزفولی
بختیاری با بهبهانی
عر با شوشتری
عر با دزفولی
عر با بهبهانی
شوشتری با دزفولی
شوشتری با بهبهانی
دزفولی با بهبهانی

خطای معیار
9/11
9/590
12/94
7/30
3/88
8/138
5/94
6/86
12/97
8/618
9/571
8/479
6/494
7/386
11/92

سطح معناداری دوسویه
0/007
0/003
1
0/59
1
0/006
0/633
0/639
0/329
0/489
0/815
0/009
0/663
0/436
0/36

هعانگونه که ر م و شعاره ( )14ی ه میشو  ،اخاالف میانگی قومیتت فتار یتا عترب،
فار یا یخایاری ،یخایاری یا عرب ،و عرب یا یهبهانی مع تا ار استت .یتهییان روشت تر ،ایت
گروههای مخال ،از شهرون ان که خو را یه قومیتهای مافاوا ماعلق می ان  ،ر م استباا
اماعاعی و ارتباطاا روزمره ،نسبت یه یک یگر ،احستا تبعتیض ییگتاری ارنت ؛ ی تایرای ،
فرویۀ شعاره ( )6مب یر ای که ر متور احستا تبعتیض اماعتاعی ،یرحستب نتوع قومیتت
تفاوا ومو ار  ،تأیی م شو .
ج ول شماره ( .)15رگرسیون چن گانه برا سنجش اثر متغیرها مستقل بر میزان مشارک سیاسی

متغیرهای مستقل
احساس تبعیض سیاسی
احساس تبعیض اجتماعی

ماغیرهای میزان احسا

بتا
0/413
0/418

ضری تعیین
0/170
0/174

سطح معناداری
0/000
0/000

تبعیض سیاسی و احسا تبعیض اماعاعی ،تأثیر مع ا اری یر میتزان

علی تدین راد و سارا نجفپور /اثر احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی بر رفتار سیاسی ملیگرایانه و قومگرایانه؛...

38

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 7-46

مگارکت سیاسی ارن  .ر یتی ماغیرهتای پتژوهش ،احستا تبعتیض اماعتاعی یتا 17/46
رص  ،ییگاری سه را ر تبیی میزان مگارکت سیاسی ار .
 .8الگوسازی معادالت ساختاری

1

ناایج تحلی معا ا ساخااری ر نعو ار شعاره ( )1م عک ش ه استت .چ تانکته مالحظته
میشو  ،مگارکت سیاسی یهع وان سازۀ وایساه مک ون ییش از هعه ،تایع سازۀ احسا تبعتیض
اماعاعی ( )γ= 0/41و سازۀ احسا تبعیض سیاسی ( )γ =0/41است.
احساس تبعیض سیاسی

0/413

مشارک سیاسی

0/37
0/418
احساس تبعیض اجتماعی

P-value= 0/011

RMSEA= 0/126

یهم ظور یررسی یرازش م

1

=Df

Chi-Square= 6/15

پیگت ها ی ،چ ت شتاخص مور تومته قترار گرفتت .یکتی از ایت

شاخصها ،مریعکای 2است .اگر مریعکای مع ا ار یاش  ،م

یرای ا ههای مامعه ،قای قبو

نیست .یا تومه یه ای که مریعکای از حجت نعونته تتأثیر میپتذیر (سترم و یگتران:1384 ،
 ،)281از شاخص یگری یا ع وان شاخص نیکو یی یرازش ) )3GFIاسافا ه شت ه استت .ام تۀ
تغییراا شاخص یا ش ه یی صفر و یک است؛ هرچه مق ار محاسبهشت ه یته یتک نز یتکتتر
یاش  ،یرازش م

یهار خواه یو  .ر م

حاور ،شتاخص نیکتو یی یترازش ،معتا 0/98

یه ست آم ه است که نگان ه ۀ مطلوییت یرازش م

است.

نتیجهگیری
تبعیض ،مفهومی چ یع ی است که ت ها یه م بههای نها ی یا ساخااری تمعی گیتری ،یع تی
)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Chi–Square
3. Goodness of Fit Index
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شک سیاسی آن ،مح و نعیشو  .ر ای پتژوهش یتا تفکیتک تبعتیض سیاستی و اماعتاعی
احسا ش ه توسط شهرون ان اقوام مخال ،و یا تعری ،شاخصهای مگخص یرای هریتک از
آنها ر پرسشنامۀ طراحیش ه ،اثر احسا تبعیض اماعاعی و سیاسی یر مگتارکت سیاستی
ملیگرایانتته و مگتتارکت سیاس تی قومم ارانتته را یررس تی ک تر های  .ر متتور انتتواع مگتتارکت،
شاخصهای خاصی را یرپایۀ پیگی ۀ پژوهش رنظر گرفاتهای  .ر ایت متور  ،شتش پرستش و
شش فرویۀ ما اظر ریارۀ اثر احسا تبعیض اماعاعی و سیاستی یتر مگتارکت ملیگرایانته و
قومگرایانه و نیز تفاوا قومیتها ر سطح احسا تبعیض طراحی ش که یهطور متور ی ،ایت
کار را ر اهواز که مجععی از اقوام و گروههای ماعایز هو یای است ،انجام ا ی .
ناایج ای پژوهش نگان می ه که احسا

تبعیض سیاسی از سوی گروههای مخالت،،

یهطور میانگی  ،احاعا مگارکت سیاسی ملیگرایانۀ آنها را افزایش می هت ؛ یتهایت مع تا کته
هرچه میزان احسا

تبعیض سیاسی افزایش مییای  ،میزان مگارکت سیاسی ملیگرایانه ییگتار

میشو  .ر مور ای یافاه یای تومه شو که مگارکت ر ای جا ،اعت از شترکت ر اناخایتاا،
فعا یتهای حزیی ،حرکتهای اعاراوی ،و ...است و ت ها یر شرکت ر اناخایاا ،که احاعا
یا احسا

تبعیض ییگار شهرون ان ،میزان مگارکت ر آن کت میشتو  ،تعرکتز نگت ه استت.

مقایسۀ ای یافاه یا ناایج پژوهشهایی که یر رایطۀ انواع ناروایایها ،مان محرومیت و تبعیض

یر مگارکت سیاسی یا محوریتت اناخایتاا تعرکتز کر هانت (ستلطانیفر1379 ،؛ چتایکی،
1382؛ خوامهسروی و هعکاران1397 ،؛ نجاا و هعکتاران1393 ،؛ پریتزا و فرمامیکیتا،
1397؛ یه امپور و موانعر 1396 ،؛ حعی یهری

و را 1396 ،؛ ماوی و هعکاران)1390 ،

و ییگار آنها ،کاهش مگارکت یا احسا محرومیت ییگتار را نگتان می ه ت  ،نعایتانگر ایت
است که یا افزایش احسا تبعیض ،شهرون ان یه شیوههای ک گگری و مگارکت سیاسی یگر،
یهمز اناخایاا و رأی هی گرایش ییگاری مییای  .افتزونیترایت  ،احستا تبعتیض سیاستی
ییگار ،پیوساگی و فعا یت رونگروهی (قوممحور) را نیز افتزایش می هت  .ایت یافاته ،نایجتۀ
پژوهشهتتای نتتواح و هعکتاران ( 1389و  ،)1386مقمتتو ی ( ،)1380و چل ت اوی ()1400
مب ییر اثر احسا محرومیت سیاسی و اقاما ی یر گرایش یه هویت قومی ر یی عربهتای
ساک اهواز را تاح زیا ی تأیی میک .
فرویۀ ما ر پژوهش حاور ای یو که افزونیتر تفاواهتای مومتو ر عرصتۀ تبعتیض
سیاسی و اماعاعی ،ر مور احسا تبعیض سیاسی یرحسب نوع قومیتت نیتز تفتاوا ومتو
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ار  .یافاههای آماری نگان می ه که یهترتیب ،عربهتا ،یخایاریهتا ،و یهبهانیهتا یتیش از
اقوام یگر ساک اهواز تبعیض سیاسی را احسا میک ت  .یتهییان روشت تر ،اقتوام مخالت،،
سطح مافاوتی از احسا تبعیض از سوی نها ها و ستاگاههای و اتی ارنت  .ایت تفتاوا و
چرایی آن ،مای یررسی ییگاری ار  .چرا قومیتهای مخال ،ر مور سیاستتهای و اتی و
ععلکر ساگاههای و ای احسا مافاوتی ارن ؟ شای یکی از یت ایت امتر را یاتوان یتا
تفاوا نگاه اقوام گوناگون یه یک یگر که یتههترروی ،ی نتۀ مت یریای و کارم ت ی ستاگاهها را
تگکی می ه  ،یافت که ر ایت پتژوهش نیتز ر قا تب فروتیۀ شتعاره ( )6یتهنتوعی یته آن
پر اخاه ش ه است و یافاهها نگان می هت کته گروههتای مخالت ،شتهرون ان کته ختو را یته
قومیتهای مافاوا ماعلق می ان  ،ر م اسباا اماعاعی و ارتباطاا روزمره ،نسبت یته هت
احسا تبعیض ییگاری ارن  .یهییان روش تر ،ر مور یک یگر یرپایتۀ «قومیتت» قضتاوا و
رفاار میک  .ر ای جا یهنتوعی اثتر تبعتیض اماعتاعی یتر احستا تبعتیض سیاستی تستری
مییای  .ای موووع ،ورورا تومه ییگار یه سیاستگذاریهای فره گی ،اماعاعی ،و قتومی
ر عرصتتۀ م استتباا متتر م یتتا هت و نیتز تقو یتت م استتباا یرمب تتای ا گوهتتای شتتهرون ی و
قانونمحور ر ساگاههای و ای را نگان می ه .
یافاههای پژوهش حاور ر مور اثر احسا تبعیض اماعاعی یر مگارکت سیاسی نگان
می ه که هرچه میزان احسا تبعیض اماعتاعی افتزایش مییایت  ،میتزان مگتارکت سیاستی
ملیگرایانه ک میشو  .شتهرون ان یتک قتوم ،ه گامیکته از ستوی شتهرون ان قومیتت یگتر
احسا تبعیض میک  ،یته رونگرایتی و قوممحتوری روی میآورنت و یتهمتای ک شهتای
مگارکای و سیاستهای فراگیر و ملیگرایانه ،ییگار یه ک شهای معطوف یه قوم و گتروه ختو ی
تومه میک  .ای یافاه ر یررسی فرویۀ پ ج ی ه ش که یا افزایش میتزان احستا تبعتیض
اماعاعی ،میزان پیوساگی و فعا یت رونگروهی نیز افزایش مییای  .نکاۀ قای تومه رای یتاره
ای است که حعایت کر ن از یک هو یت قومی ر میان افترا اقتوام یته یت احستا تبعتیض
اماعاعی ،زوما آنها را یا فضای مگارکت سیاسی کلی کگور ییگانه نعیک و هعانگونته کته
ر یررسی فرویۀ نخست ی ی  ،احستا تبعتیض سیاستی ،اتفاقتا یته ک گتگری و مگتارکت
سیاسی ییگار میانجام  .هعچ ی  ،ناایج ا گوهای مگارکت سیاسی ،هیچ م رکی ا یتر ایت
موووع ارائه نعی ه که کسانیکه مزء اقوام عرب و ر ش اخاه میشون  ،کعاتر از کستانیکته
فار تعری ،میشون  ،مگارکت اشاهان .
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ر مور احسا تبعیض اماعاعی ،هعانگونه که پیگار اشتاره شت  ،یرپایتۀ نتوع قومیتت
تفاوا ومو ار  .ر اهواز ،اخاالف میانگی قومیتت فتار یتا عترب ،فتار یتا یخایتاری،
یخایاری یا عرب ،و عرب یا یهبهانی مع ا ار است .یهییان روش تر ،گروههای قومی مخال ،ر
روایط روزمرۀ اماعاعی نسبت یه ه احستا تبعتیض ارنت و ایت احستا یرپایتۀ قومیتت
تفاوا ار  .چرایی ای احسا و ریگههای آن و نیز راهکارهای اصالح ای م اسباا ،نیازم
یررسی ر پژوهشهای یگر و یرنامهریزی ر سیاستگذاریهای فره گی و اماعاعی است.
رحا یکه مقا ۀ حاور یه حاظ نظتری و تجریتی ،تمتو یر روشت ی از رایطتۀ تبعتیض و رفاتار
سیاستی ارائتته می هت  ،یتتههتیچروی حتترف آختتر ر متتور ایت مووتتوع نیستتت .شتتعاری از
مح و یتها و پرسشهای ما بتومه ومو ارن که پژوهشهای آتتی یایت یته آن یپر ازنت .
رحا یکه چارچوب ای یح یر رایطۀ تبعیض و مگارکت یا محوریت مستائ قتومی ماعرکتز
یو  ،تومیههای مگارکت یا فق ان آن میتوان ر مور مععیتهتا و گتروههتای حاشتیهای نیتز
یهکار رو  .افزونیرای  ،ای نکاه نیز مه است که رفاارهتای افترا یتا محرومیتت ماقتاطع نیتز
ارزیایی و س جی ه شو ؛ یع ی افرا ی که معک است نهت ها یا تبعیض قومی و نتژا ی ،یلکته یتا
تبعیض یرپایۀ طبقهی یهای یگری مان م سیت نیز رویهرو یاش  .هعچ تی  ،پژوهشهتای
آتی یای از تحلی های مزئی تبعیض فر ی ر یرایتر تبعتیض گروهتی یهتره یبرنت  .رنهایتت،
محاسبۀ زمان تبعیض و یهکار گرفا روشهای یگر میتوانت روایتط پیچیت ۀ میتان تبعتیض و
رفاار را روش تر ک  .ییشک ،افرا متیتوان ت ر مقتاطع مخالت ،زنت گی ختو  ،مثت

وران

کو کی ،نوموانی ،یزرگسا ی ،یا ک چرخۀ زن گی ،تبعیض را ح ک  ،امتا ای کته ایت

وران

مخال ،،چق ر و چگونه یر رفاار تأثیر میگذار نیز میتوان موووع پژوهشهای آی ه یاش
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شهر اری اهواز ( .)1398تیلر امطمللتاجرعرت اشه امهومزاب گ فتهامزاس شرلر انفاو اوایساننا
سللا .1395ا اره ک ارتباطاا و امور یی ا عل شهر اری اهواز .ر سار ر:
https://planning.ahvaz.ir/LinkClick.aspx?fileticket=r25FhvLX&uI%3d&tabid=4187
portalid=3&mid=6869

صا حی امیری ،سی روا ( .)1388یدی یتاینلزللتاقوی ادرامی من .چاپ وم .تهران :کعی .
طا بی ،ایوتراب؛ علیزا ه ،سجا ( .)1397مطا عۀ پ ی ارش اخای تجریۀ تبعتیض و نتایرایری قتومی ر
جلیعهشنلس امی من ،سا نوز ه  ،شعاره .4
ا
یی انگجویان کر ر انگگاههای ایران.
طیبی ،عا ( .)1393یررسی عوام اماعاعی مؤثر یر ا راک تبعیض ر مامعه و یرخی از پیامت های
پلیلننلی اکلرشنلسا امرشاد ،انگتگاه شتهی
آن ،مور مطا عه شهرون ان 18سا و یا تر ساک اهواز .ا
چعران اهواز ،انگک ه اقاما و علوم اماعاعی.
فکوهی ،ناصر ( .)1389هرسلز اواتعلرضادراهویتاواقویرت .تهران :نگر گ آذی .
کریعی ،علی ( .)1387یدی یتاسرلس ادراجومیعاچنادف هنه  .تهتران :مرکتز پژوهشهتای مجلت
شورای اسالمی.
کری زا ه ،علی؛ علوی ،سی فؤا ؛ احع ی را  ،علی ( .)1392آسیبش اسی مستائ قتومی ر مامعتۀ
ایران :یررسی مور ی عربهای ساک شهرساان اهواز .للومامجترلل  ،شعاره .20
مرکز آمار ایران ( .)1395س شرلر الروی انفو اوایسنن،انتلیجاس شارلر اباهاتفنرا اتقساررلتا
کشور  ،ر سار ر:
https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/results/abadi/CN95_Household
PopulationVillage_06_r.xlsx

مرکز آمار ایران ( .)1401چنردهانتلیجاط حامیلرگر انر و اکلر ،ر سار

ر:

https://www.amar.org.ir/news/ID/17398

مرکز پژوهشهای مجل ( .)1396آسیبش اسی سیاستها و مقرراا یازار کار ایران؛ ش اخت ووع
مومو یازار کار ،یا تأ کی یر تفاواهای اساانی .ر سار ر:

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1040015

مقمو ی ،مجابی ( .)1380تیوالتاقوی ادرامی من:الل اوازیرنهاهل .تهران :مؤسسه مطا عاا ملی.
میرزایی ،سی آیتا له (.)1399انلسرونلمرسماواقویرتادرامی من .تهران :اناگاراا آگاه.
نجاا ،معفر؛ عبا ا هی چ ذانق ،حعی ؛ زحعتکتش ،حبیتبا لته ( .)1393یررستی تتأثیر سترمایۀ
اماعاعی یر مگارکت سیاسی (مطا عۀ متور ی :موانتان  15تتا  29ستا استاان یوشتهر ) .یطلمعالتا
رمهب د اورزشاواجومنلن ،شعاره .26
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 تأثیر احسا محرومیت نسبی یر هویتت قتومی و.)1386(  سی مجابی، عب ا روا؛ تقوینسب،نواح
.2  شعاره،  سا هگا،جلیعهشنلس امی من
ا
. اعراب اساان خوزساان: مطا عۀ مور ی:هویت ملی
 یررسی هویت قومی و تأثیر آن یر احسا طتر اماعتاعی.)1395(  خیری، عب ا روا؛ حی ری،نواح
 شتعاره،  ستا پت ج،  فصالنلیهارمهبا د امجترالل اف هنها.) عربهای شتهر اهتواز:(مور مطا عه
. هیج ه
 آسیبش استی مستائ قتومی ر.)1389(  ستی مجابی، نورا ه؛ تقوینستب، عب ا روا؛ قیمری،نواح
 شتعاره، وره ستوم،  فصلنلیهاتیقرقلتاف هنها.ایران مطا عه مور ی عربهای ساک شهرساان اهواز
.3
 قومیت و احسا طر اماعتاعی؛.)1395(  خیری، سی عب ا حسی ؛ حی ری، عب ا روا؛ نبوی،نواح
 ستا،جلیعهشنلسا امیا من
ا
. مور مطا عتۀ قتوم عترب شهرستاان اهتواز:مخاطراا اماعاعی پیشرو
.4  شعاره، هف ه
،پلیلننلیاهاکلرشنلسا امرشاد
 ا. نقش تعایالا قومی ر مگارکت سیاسی.)1384(  محع روا،هیو ی
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Extended Abstract
Introduction
It is safe to say that Safavid was the government that had the greatest impact on
Iranian society in the field of religion. This issue arose in view of the
formalization of Shiism and the subsequent widespread existence of Shiite
schools and scholars in most cities of Iran; But the achievement of the Safavids
and the moral study of the Safavid society, especially in the last period, show the
existence of contradictions in this society. It is strange how religious
communities resorted to superstition to solve their problems, even in the most
difficult of circumstances. The study of superstition in the Safavid era, almost
similar to other cases of the spread of superstition in Iran, shows two issues:
First, the issue of superstition in Iran is often accompanied by religious prayers.
For example, Abu Turab Sardadvar quotes in the book of ''political history of the
Nader Shah era'' :In the time of Shah Sultan Hussein, after going through various
stages and opinions to obtain permission to eat melon and also to confirm its
purity, it was time to recite a special prayer. A study of Safavid history shows
that this was a common theme and that religious books were full of special
prayers, for ordinary and common practices; This is a sign that religion is
spreading to the maximum in life. Also, the narration (hadith) of the special
pottage to confront the Afghan corps is another and supreme example of relying
on reciting prayers. Second, the prevalence of this lifestyle reduces the empirical
and intellectual sciences such as medicine; perhaps it can be concluded in reverse
that the decline of science has led to the spread of superstition. Reliance on
superstition was so great that some physicians and scientists of the experimental
sciences were exiled and settled in exile.
The time of the Majleis is a time of conflict with currents and discourses that
 Corresponding Author:
Hamid Nassaj, Ph.D.
E-mail: h.nassaj@ase.ui.ac.ir
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have not been very jurisprudential; Sufism, philosophers, Abu Muslim readers,
and Sunnis, on the one hand, and the atheism Majlesi among the Shiite
community, on the other. This situation taught Majlesi that this society did not
have a strong religious and political foundation. In such a moment, Majlesi
inevitably used Hadith and narrations (hadith) as a reliable tool.
Affected by such an approach, he can not necessarily be called Akhbari or
irrational; Although he rules the narration more than using the intellect and
believes in the superiority of the narration, but he puts different aspects of Osoli
jurisprudence as a method in his agenda. In fact, in terms of social constraints, it
is better said that Majlesi is more reluctant to rationality than be irrational.
Therefore, Majlesi made hadith a material for creating a social and popular
discourse; In the meantime, rituals such as praying and weeping over the
sufferings of the Ahl al-Bayt and pilgrimages became the subject for defining the
religious, emotional and social ties of the people.
Majlesi's political concerns caused him to approach to the monarchy and provide
material for its perpetuation, while also he was thinking about preserving the
Shiite community affected by the establishment of some intellectual and
epistemological frameworks. In fact, from the Safavid period onwards, some
ceremonies and rituals in addition to the specific intellectual frameworks of the
Twelver Shiites became common in Iran. This generalization later played an
important role in the political and social processes of the country. But these
issues did not solve the political problem of legitimacy; therefore, in this regard,
too, the Majlis adheres to the hadith. Such an encyclopedic approach to the need
to rely on hadith in all worldly and otherworldly affairs causes problems such as
the decline of other sciences, the study and analysis of which in sociological and
historical context is useful.
Questions and Hypotheses:
Proportionate to the above, the following question is what was the reason for the
spread of superstition in the religious community of the Safavid era, especially in
the late period? Considering the important position of Allameh Majlesi in the
spread of Shiism in the late Safavid period, the answer to this question,
influenced by his approach and activities at that time, also has been considered
as an ideal example of a maximalist approach or encyclopedia to religion. In
other words, the question of progress is an attempt to explain superstition based
on the structure of jurisprudence of that era, and according to a historical
sociological approach. The social needs, as well as the political pressure of
Majlesi era, gave rise to a current that did not consider science desirable not only
as a judge, but also as a supporter; In fact, they considered religion as an
encyclopedia that has the ability to respond to any need, so science was
marginalized and superstition inadvertently grew in terms of reduced rationality.
It seems that the main goal of Allameh Majlesi was to spread Shiism more and
more among the masses of the people and to prepare the ground for the
presentation and emergence of a kind of comprehensive system. What was
common before the Majlis was a system of jurisprudence that was almost limited
to a class of elites. But the political and social situation in Iran in the second half
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of the Safavid era needed an approach to maintain the political and social
cohesion of society. This issue, the lack of a comprehensive and social Shiite
system, has not only been considered by jurists but also by some kings such as
Abbas I; Where he personally requests and orders the writing of Persian
jurisprudential books. This issue was pursued in the following years with the
intelligence and high power of the Majlis, and a new foundation for social issues
was openly considered. In fact, these behaviors can be thought of as an attempt
to establish a comprehensive Shiite-Iranian system.
If the sociological models of religion are considered, in the definition of religion,
we can refer to etymological, functional, phenomenological, intrinsic, ultimate
and theological definitions. In the functional definitions, some referred to the
function of comforting against failures, curing diseases, motivating for life,
hoping for the future, identifying the community, helping to maintain and
sustaining the community, and legitimizing it. If we intend to study religion in
the Safavid era and its functions, we must accept that the scope of the functions
of religion was very wide and included all worldly-otherworldly, sociologicalpsychological matters, based on narrative approaches. The comprehensiveness
of the functions of religion in terms of purely narrative attitudes led to specific
social effects.
The study of various events and political, social and religious conditions of the
Safavid era shows that reliance on hadith is a common trend due to the
conditions of society. The approach of this research is such that it believes that
this practice prevents the movement towards rationality, and consequently the
growth of superstition especially among the common people. The explanation for
why Iranian society falls into the lap of superstition arising from this
"comprehensiveness" and the maximum presence of narration and hadith,
without the possibility of rational interpretations, in all walks of life. The
prevailing hadith approach in the Safavid era was not inherently superstitious,
and even the efforts of clerics such as Majlesi in criticizing Sufism are a kind of
rejection of superstition and exaggeration. But this approach promotes
superstition on two sides and unintentionally. The first is to try to cover all the
topics of the society and the second is to focus on quoting and hadith. In fact,
while focusing solely on one type of epistemological, hadith based, an attempt is
made to create a comprehensive encyclopedia of the hadith to answer to the
entire question. Something that weakens the rational epistemological system and
moves towards superstition.
Theoretical framework, method and concepts:
The theoretical framework of the research is historical sociology. The purpose of
historical sociology can be to combine explanation with analysis, or theory with
history. Given this purpose and the functional scope of historical sociology,
some in the definition of historical sociology believe that historical sociology is
not a tendency of sociology, but the essence of this science, and that sociology is
essentially historical in nature. This approach, the comprehensiveness of
explanation and analysis, occurs because historical sociology pays simultaneous
attention to the temporal dimension of social life and the historicity of social
structure. Empirically, paying attention to the processes and structures that cause
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the diversity societies, and from a conceptual point of view, paying attention to
actions and relationships, makes historical sociology integrate conceptual
explanation with empirical generalization.
Historical sociology is more about how one interprets and analyzes the world
than about choosing a component to study. In this sense, the transcendence of the
component, the importance of the interpretations of the various currents formed
over time becomes clear. In fact, in interpreting lifestyle and thinking as a social
institution, time should be considered important; Because social structures limit
or empower social action in time, social institutions occur through social action
and are produced through time. Based on what has been presented, we come to a
definition and a division within a desirable theoretical framework: the ideal
definition for historical sociology is how we live. Therefore, the interpretation of
intellectual currents is important. In classifying the different types of historical
sociology, Skocpol mentions three: generalized historical sociology, analytical
sociology, and interpretive sociology. The theoretical framework of the present
study is close to interpretive. In this approach, we use concepts to present and
develop meaningful interpretations of historical patterns. There are two
important points in this approach: first, the cultural intentions of the actors and
second, the importance of the historical issue under discussion in today's society.
The institutional contexts of the actors are based on the application of key
concepts as a cognitive tool. In accordance with the theoretical framework used,
it is clear that the method is qualitative research and data collection using
documentary study method. However, due to the importance of interpretations of
"concepts" in the selected theoretical framework, the type of analysis and
extraction of concepts is close to the "method" of content analysis of texts.
The most important concept used in this research is the concept of encyclopedic
view of religion. In this work and in the continuation of the encyclopedic view, it
is the same approach that is sometimes called the maximum approach to religion.
In this approach, it is believed that God has pledged everything that is necessary
for Muslims in various scientific matters in different texts, and that the perfection
of religion includes both knowledge and various scientific subjects. They believe
that all the details of the various sciences are expressed in religion. In explaining
this concept and in a brief way, it is stated as follows: In this approach, religion
contains all the truths of existence and answers to all human needs; and religious
laws indicate the same fixed laws and traditions that we seek in various sciences.
Conclusion and Results:
Undoubtedly, the need to pay attention to the interpretation of narrations (hadith)
has always been considered by jurists, and Allameh Majlesi has not been outside
this circle; but it must be admitted that different conditions of the time determine
the need for different analysis, interpretation and interpretation. Therefore, if the
prevalence of superstition in Safavid Iran is related to the religious perceptions
of that era, why the approaches of the jurists of that era and understanding the
ruling discourse and social bottlenecks seem important.
If we study the ruling current in the Safavid period, despite its apparent strength,
the multiplicity and possibility of epistemological decline in various religious
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and social aspects is widely evident. This scope included the competition of
different currents with jurisprudence, which for the first time in years, provided
the possibility of life and expression. The presence of these currents all taught
the clergy the possibility of the re-decline of Shiism, especially since until the
middle of the Safavid period, common jurisprudence was mostly influenced by
non-Persian books and the general public was not much influenced by the Shiite
epistemology. Therefore, the attempt to spread Shiism as a comprehensive
encyclopedia for all aspects of Iranian life and without the need to resort to other
currents was considered by the government and the clergy.
The above request was fulfilled by various clerics, but Safavid-era Shi'ism owes
much to the Majlis allameh. It was he who, while writing extensively and
supporting the Safavid court, consolidated Shiism. But his method had an
unintended effect on Iranian society. In fact, the prevalence of superstition
cannot be considered as a request of the Majlis, especially since in some issues,
he has sought to deny superstition while presenting narrations in Bihar al-Anwar.
But his efforts to create a "comprehensive" Shiite system led to the creation of a
special epistemological system, because his tools in this matter were only hadith
and news. In fact, Majlesi, in contrast to other currents, considered hadith not
only as a tool but also as a goal. This led to the emergence of a special
epistemological system, the result of which was the reduction of rationality.
Majlis's Hadithism was influenced by two issues, first, that he had a
comprehensive view of religion and hadith, and thought that everything
necessary could be found comprehensively in religion, so they did not consider it
permissible to refer to other currents. Secondly, there is no need to use rationality
and interpretation in the view of the Majlis, so although he does so in some
stages, especially in political affairs, but in general and in religious affairs in
particular, he blocks interpretation. The achievement of such a discourse is a
kind of epistemological system for society that no longer loses the possibility of
scientific confirmation or negation and completely excludes the experimental
and intellectual sciences from the scene of society, which is confirmed based on
the study of other sciences in the Safavid era.
Although such an approach cannot be considered as superstitious in the
introduction, it opens the way for the spread of superstition and has no means to
counter it. In fact, in order to popularize and popularize Shiism, Majlesi sought
to create a kind of comprehensive encyclopedia for Iranians, and placed hadith as
the central core in the creation of this encyclopedia; In this way, Iranians were
"unwittingly" exposed to widespread apostasy and superstition, as well as
superstitions steeped in religious claims. The encyclopedic approach to religion,
with its breadth and entry into various fields and the restriction of other
elements, by creating a kind of biosocial, consequently necessitated the
conditions for the emergence of superstition. The product of the steps taken is to
prove the superiority of narration and hadithism, as an epistemological system, in
all scientific, social and political matters. Where the rational and empirical
sciences weaken in order to create a comprehensive current and encyclopedia
and negate others knowledge the possibility of slipping into superstition as an
unintended achievement for societies alien with new science is possible.
In general, Majlesi cannot be accused of irrationality, but perhaps of being
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reluctant to rationality. In fact, the main issue is the type of epistemological and
rational system that expands under the concept of the encyclopedic approach to
religion. In such an epistemological system, it is no longer possible to refute or
prove scientifically; also, majlesi does not want such a thing. The effects and
expansion of this epistemological system are manifested in two levels:
restrictions and lack of growth of science for nobility people and the spread of
superstition for common people. This can be easily proved by examining the
conditions of the late Safavid era.
Keywords: Safavid, Superstitions, Allameh Majlesi, Encyclopedia Approach,
Religion.
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مقدمه
یهمرئت میتوان گفت ،صفویه ،و ای یو که ر زمی تۀ یت  ،ر مقایسته یتا ستایر نظتامهتای
سیاسی مساقر ر ایران پ از اسالم ،ییگاری تتأثیر را یتر مامعتۀ ایرانتی گذاشتاه استت .ایت
شرایط ،ناشی از رسعی ش ن تگیع و ر پی آن ،افزایش تع ا م ار

ی ی و علعتای شتیعه ر

یسیاری از شهرهای ایران یو ؛ اما سرانجام صفویان و یررسی اخالقتی مامعتۀ عمتر صتفوی،
یهویژه ر وران پایانی آن ،نگان ه ۀ ومو تضا هایی ر ای مامعه است .توس ای مامعتۀ
مذهبی یه خرافه ،یرای ح مگکالا ،حای ر سختتری شرایط ،نکاهای ما بتومته استت.
یررسی نقش خرافه ر مامعۀ عمر صفوی ،تقریبا مان موار یگر گستارش خرافته ر ایتران،
نگان ه ۀ و موووع است:
یک ای که ،ای موووع ر یسیاری از موار  ،یا ارائۀ ا عیۀ مذهبی هعتراه استت؛ یتهع وان
مثا  ،مباوت م اسا دمدور ر کاتاب «تتاریخ سیاستی وران نتا ر» مینویست  « :ر زمتان شتاه
سلطانحسی  ،پ از طی مراحت و نظتراا مخالت ،مهتت کستب امتازۀ ختور ن خریتزه و
هعچ ی  ،تأیی طهارا آن ،نویت یه خوانت ن ا عیتۀ مخمتو ،متیرستی » (ستر ا ور1380 ،

 .)47:یررسی تاریخ صفویه نگان می ه که ای ووعیای ما او یو ه و کاتابهتای متذهبی،
سرشار از عاهای مخمو ،یرای فعا یتهای مععو یو هان ؛ مطلبی که نگانگر گسارش ی
ح اکثری ر زن گی مر م است .هعچ ی  ،روایت آش مخمو ،یرای مقایلته یتا ستپاه افغتان،
نعونهای یگر و اعال از تعسک یه خوان ن ا عیه است ( کهارا.)158 :1364 ،

وم ای که ،رواج ای سبک زن گی ،سبب تضعی ،علوم تجریی و عقلیای چتون پزشتکی
ش ه یو ؛ یا شای یرعک یاوان نایجه گرفت ،زوا علوم ،ستبب گستارش خرافته شت ه استت.
یههرروی ،گرایش یه خرافه یهح ی یو که یرخی از پزشتکان و عا عتان علتوم تجریتی ،متالی
وط کر ه و ساک غریت میش ن (ا گو .)407 :1352 ،

وران یجلس  ،زمانۀ م ا مریانهایی است که چ ان فقهمحتور نبتو هانت ؛ صتوفیان،
فیلسوفان ،ایومسل نامهخوانان ،و اه س ت ازیکسو ،و یی ی ی رایج ر میتان معاعتت شتیعه
ازسوی یگر ،یه مجلسی آموخت که ای مامعه ،ی یان مذهبی و سیاسی مساحکعی ن ار و وی
ر چ ی یزنگاهی ،ناگزیر یه اخبار و روایتها (یتهع توان ایتزاری قایت اعاعتا ) ماوست شت .
یراسا ای رویکر  ،نعیتوان ا زاما وی را اخباری یا عق سایز خوانت ؛ هرچ ت یتیش از یهتره
َ
یر ن از عق  ،نق را َحک قرار ا ه و اعاقا یه یرتری نق اشت ،و ی شتۀون گونتاگونی از فقته
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اصو ی را یهمثایه روش یرگزی ه یو  .رواقع ،شای یاوان گفت ،مجلسی ییش از آنکه عقت ستایز
یاش  ،یهسبب ت گ اهای اماعاعی ،عق گریز یو ؛ ازایت رو ،حت ی را یتهع وان متا های یترای
ایجا گفاعانی اماعاعی و عامیانه یهکار یر ؛ رایت میتان ،شتعائری مان ت عتا و گریستا یتر
ممائب اه ییت و زیاراا ،یه موووعی یرای تعری ،پیونت های ی تی ،عتاطفی ،و اماعتاعی
مر م تب ی ش (آیا یان.)66 :1393 ،
غ غههای سیاسی مجلسی سبب میش که او ه زمان یا نز یک ش ن یه سلط ت و ارائۀ
مطا بی یرای وام آن ،یهفکر حفظ مامعۀ شیعی ماأثر از تثبیت یرخی چتارچوبهتای فکتری و
معرفاتی نیتتز یاشت  .رواقتتع ،از ورۀ صتتفویه یهای ستو ،یرختتی مراست و م استتک ،هعتراه یتتا
چارچوبهای فکری خا ،شیعه اث یعگری ر ایران ععومیت یافت که یع ها نقش مهعتی ر
فرای های سیاسی و اماعاعی کگور ایفا کر (آیا یان .)62 :1393 ،اما ای اقت اماا ،مگتک
سیاسی مگروعیت را ح نعیکر ؛ ی ایرای  ،مجلسی رای راساا نیز یه ح ی ماوس ش  .ایت
رویکر ایرةا ععارفی یه زوم تعسک یه ح ی

ر هعۀ امتور نیتوی و اختروی ،ستبب یتروز

مگکالتی چون زوا علوم یگر ش که یررسی و تحلی مامعهش اخای آن ر یساری تتاریخی،
مفی یهنظر میرس .
 .1پیشینۀ پژوهش
نق ا ییاا موووع پیشرو را میتوان ر سه قسعت مخال ،خالصه کر :
یک  ،آثاری که مریانهای فکری عمر صفویه ،یهویتژه رویکر هتای عالمته مجلستی را
یررسی کر هان ؛ یهع وان مثا  ،اثر حسناطلری یا ع وان «عالمته مجلستی» ر ایت مجعوعته
قرار میگیر (طارمی .)1390 ،یا تومه یه یررستی مایگتاه عقت

ر پتژوهش حاوتر ،رویکتر

طارمی ر ای اثر اهعیت ار ؛ زیرا ،وی رص تقلیت رویکتر عقت گریتزی و علت گریتزی
مجلسی یو ه و تالش کر ه است ای تضا را معطوف یته فیلستوفان پتیش از استالم ک ت ؛ امتا
یسیاری از نظریهپر ازان یر ای نظرن که مجلسی ،نهت ها از فلسفه ،یلکه حاتی از علتومی کته از
اقسام فلسفه یهشعار میآی نیز ییزار یو ه و ای ییزاری ،مخاص او نبو و پتیش و پت از زمتان
مجلسی نیز ومو اشاه است (ایراهیعی ی انی.)307 :1398 ،

ساۀ یگری از آثار مومو رای زمی ه ،پژوهشهتای انجامشت ه ر حتوزۀ ایترانش استی
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هسا ؛ ماییکه پژوهگگرانی مان رود ایتاه ،1یت زوا صتفویه را عوامت ایت ئو و یک و
ت روی مذهبی ،یهویژه ماأثر از نگرشهای مجلستی ،معرفتی متیک ت (ماته-299 :2015 ،
 .)298رحا یکه یرخی یگر از پژوهگگران ،اقا ارگرایی معرفای مور نظر مجلسی را یررسی
کر هان  ،رو ی ماه ریارۀ امور سیاسی عمر صفویه یر ای نظر است کته مواوتع ت ت متذهبی
و ت ،شکافهتای اماعتاعی رویتهرشت را تگت ی کتر و مومتب زوا صتفویه شت  .نکاتۀ
قای اشاره رای میان ،اعاراف یسیاری از نویست گان یته زوا مایگتاه علت ر عمتر صتفویه،
یه ی یرتری گسار ۀ فقه است؛ یهع وان مثا  ،ی یمایؤذن ر پژوهگی ریارۀ ستاخاار متذهب
تگیع ر عمر صفوی ،وع پذیرش ت وع نگرشها ریارۀ مایگتاه عقت

ر یتی اخبتاریون و

پتتذیرش عق ت  ،چونتتان روش و ای تزار ،و امکتتان حضتتور مخامتتر فلستتفه ر مامعتته ،تستتلط
نگرشهای فقهیتح یثی را مانع رواج علوم یگر می ان که یراسا

یت گاه متؤذن ،و عامت

سبب یروز چ ی شرایطی ش ه است :یک  ،ع م تحو ا گسار ه و سریع اماعتاعی ر مامعتۀ
صفو یه که نیاز یه تحو ا علعی را کاهش می ا ؛ وم ،نوع نگرش یه هسای :عا عان صتفوی،
تعای زیا ی یه طرح ای پرسش از خو نگان ن ا نت کته چگونته مهتان آفریت ه شت ه استت.
رعو  ،آنها ییگار نگران ای موووع یو ن که «چه کسی» ای فرای را آغاز کتر ؛ ی تایرای ،
ه ف اصلی یا گیری ای یو که انتشآمتوز را یته رک قتوانی  ،ارزشهتا ،و فضتای استالمی

یرسان (مؤذن.)161-162 :2017 ،2اهرچ نعیتتوان م کتر نقتش تعتامالا حتوزه و ریتار
صفوی ر پی ایش ای گونه نظام معرفای ر عمر صفوی ش  ،اما چ ی آثاری ،ییگار یر اصتو
معرفا تی تعرکتتز ارن ت و پی ت ایش چ تتی ش ترایطی ر عمتتر صتتفوی را یرآم ت ه از ستتاخاار و
رویکر های علعی حوزویان می ان  .یاای حا  ،یرخی چون لل اشا یعت

ر کاتاب «تگتیع

علوی و تگیع صفوی» ،چ ی شرایطی را سااور رویکر های سیاسی می ان  .وی یر ای نظتر
است که :یزرگتری خطری که ق را صفوی را ته یت متیکتر  ،ت تاقض ر ذاا نظتام ی تی
صفویه یو ؛ صفویه ازیکسو ،خواهان حفظ اسالم شیعی یو و ازستوی یگتر ،ختو  ،ر یعتی
اموی یو ؛ ی ایرای  ،مییایست مر م را یه مذهبی میکگان ن که یازنت گان ت هتا از مترگ ستخ
یگوی ت و مامعتته از طریتق رونگراییهتتای زاه انته یتته فر یتت اخالقتتی ماعایت شتتو و یتتا
مایگزی ی محبت امام یهمای معرفت امام ،وع یرخور اری از ظواهر تگیع ،چونتان غیتر ر
1. Matthee
2. Moazzen
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یرایر عثعانیان ،خمایص ع ا تختواهی و انقالیتی شتیعه را تح یت ک ت (شتریعای:1389 ،
.)125-135
گروه وم ،آثاری هسا که موووع خرافه را ،یهویژه ر زمتان صتفویه ،یررستی کر هانت ؛
یهع وان نعونه ،مقا های یا ع وان «تحلیلی مامعهش اخای یر خرافهگرایی ی تی ر عمتر مرشت
شاهان صفوی» (ساو هفر و یگران ،)1388 ،یه حاظ موووع و زمان یه پژوهش حاور نز یک
است .نویس گان ایت اثتر ،یتر ایت نظرنت کته ستاخاار معرفاتی حکومتت صتفویه ،ماتأثر از
مؤ فههای ی ی ،سبب یروز خرافه ر مامعه و سرانجام ،سسای و سقوط آن ش .
ر مقا های مگایه یا هعی رویکر  ،نویست گان ،مؤ فتههای فره گتی و یت گستارش
خرافه ر عمر صفویه را واکاوی ،و ی گسارش خرافه ر عمر صفویه را ر قا ب سه محور

ارزشهای فره گی ،ه جارها ،و اعاقا اا مذهبی یررسی کر هان (ساو هفر .)2017 ،1یکی از
مؤ فههای مور نظر نویس گان مور یح  ،ر محور عوام مذهبی کته هت راستاا یتا پتژوهش
حاور است ،تومه یه فقه اخباری و ح یگرایی است .اثر مه یگر رای یاره« ،تق

گرایی و

پیون آن یتا طتب عامیانته ر ورۀ صتفو یه» استت (علیتان و یگتران .)1400 ،یراستا ایت
پژوهش ،گسارش تق

گرایی ماأثر از رویکر های متذهبی ،یتهویتژه فقته و کتالم ،ر شتۀون

مخالفی چون مایگاه شاه ،یرخی یاورهای مذهبی یه مومو اتی هعچتون رخاتان ،مکانهتای
مق

 ،نوشاار و عاها ،یا تأثیرگذاری یر علوم طبیعی ،ازمعله پزشکی ،ستبب تقلیت مایگتاه

آنها و سرانجام ،گسارش یاورهای عامیانه یهمای علوم عقلی و تجریی ش .
یکی یگر از نوشاههای مرتبط یا ا ییاا خرافته ر عهت صتفویه ،کاتاب «عقای ا ستاء»
است (خوانساری .)1393 ،اهعیت ای اثر یهای سبب است که چرایی نگارش آن ،و رویکتر
مخال ،را ریر میگیر  .یرخی چون کلت ینابلبلیلن ،زمانتۀ نگتارش کاتاب و توصتی ،عقایت
یاط شبهۀ مذهبی را مه می ان ؛ زیرا ،یهمرور زمان ،ش ا سختگیتری و اقات ار متذهبی،
یهویژه علیه زنان ،رویهافزایش یو ه است و نگارش چ ی کاایی ،نگان ه ۀ ومتو م اقت ان ر

آن زمانه است (یایایان)1998 ،2؛ اما یرخی ان یگع ان ،ازمعله ییردایعارن ،یت نگتارش
کااب را مقایله یا اخاالفاا فقها می ان (سلطانی .)28 :1378 ،یههرروی ،آنچه مه استت،
ای است که نه میتوان م کر ومو خرافه ش و نه میتوان م کر تأثیراا نگترشهتای ی تی یتر
1. Sotoudehfar
2. Babayan
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ومو آن یو .
ساۀ سوم ،آثاری هسا که گفاعان ی ح اقلیتح اکثری را یررسی کر هان  .نوشاههای
عب ا کری سروش ،ازمعله «ای ئو و ی و ی نبوی» (سروش« ،)1376 ،یسط تجریۀ نبتوی»

(سروش )1378 ،و هعچ ی « ،م ارا و م یریت» (ستروش )1381 ،را متیتتوان ر ایت ستاه
مای ا  .معاق ان یه ای رویکر که ر یرایر ان یگۀ مجلسی قرار میگیرن  ،یا وظایفی محت و
و آگاهییخش یرای ی قائل  ،یا ای که ی را ر ساوراا اخروی خالصه میک  .ای آثتار،
وع ر ی ح اکثری (آنچه مجلسی ر تالش یرای ارائۀ آن یتو ) ،یتر ایت نظرنت کته چ تی
رویکر ی ،مب ای عقلی و شرعی ن ار (سروش.)366 :1381 ،
یراسا ا ییاا روایتش ه ،یا رنظر گرفا ک تومهی یه وموه معرفاتی یت رایتج ر آن
عمر و آثار اماعاعی آن ،پرسش پیشروی پژوهش حاور ای است که « ی گستارش خرافته
ر مامعۀ مذهبی عمر صفوی ،یهویژه ر اواخر آن ،چه یو ه است؟» یا تومه یته مایگتاه مهت
عالمه مجلسی ر گسارش تگیع ر اواختر صتفویه ،پاستخ ایت پرستش ،ماتأثر از رویکتر و
فعا یتتتهتتای ایگتتان ر آن وران ،یتتهع تتوان نعونتتهای آرمتتانی از رویکتتر ی حتت اکثری یتتا

ایرةا ععارفی یه ی  ،رنظر گرفاه ش ه است( .)1یهییان روش تر ،پرسش پیشرو ،تالشی استت

یرای توویح رواج خرافه یرپایۀ چرایی و چگونگی شک گیری مریان فقهتی رایتج ،یتا رویکتر
مامعهش اسی تاریخی .نیاز اماعاعی و هعچ ی  ،فگار سیاسی زمانۀ مجلسی ،ستبب پیت ایش
مریتانی شت کته علت را نتهت هتا ر مقتتام اور ،حاتی ر مقتام حتامی ،نیتز چ ت ان مطلتتوب
نعی انست؛ رواقع ،ای ان ی را چونان ایرةا ععارفی می انسا که توانایی پاسخ یه هر نیازی
را ار ؛ ازای رو ،عل یه حاشیه رفت و یا تقلی عقالنیت ،خرافه رش کر .
یهنظر میرس  ،ه ف اصلی عالمه مجلسی ای یو ه است که تگیع را ییشازپیش یه میتان
تو ههای مر م اناقا ه و زمی ۀ ارائه و پی ایش نوعی نظام مامع را فراه ک  .آنچته پتیش از
مجلسی رواج اشت ،نظامی از فقه یو که تقریبا یه قگری از نخبگتان محت و شت ه یتو ؛ امتا
اوواع سیاسی و اماعاعی ایران ر نیعۀ وم عمر صفو یه ،نیازم رو یکتر ی یتو تتا انستجام
سیاسی و اماعاعی مامعه را حفظ ک  .ایت مووتوع ،یع تی فقت ان نظتام متامع و اماعتاعی
شیعی ،نهت ها م نظر فقها ،یلکه مور تومه یرخی پا شاهان هعچون عبا یک نیز یو ه استت؛
تاماییکه او خو  ،رخواست و ساور نگارش کاابهای فقهی فارسی را صتا ر میک ت  .ایت
موووع ر سا های یع  ،یا تیزهوشی و ق را یا ی مجلسی پیگیری ش و ی یان تتازهای یترای
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موووعهای اماعاعی یهگونهای عل ی مگخص ش  .رواقع ،ای رفاارها را میتوان نوعی تالش
یرای ایجا ی یان نظام مامع شیعی و ایرانی یهشعار آور .
رصورا ا گو قرار ا ن م هتای مامعتهش استی یت  ،ر تعریت ،یت متیتتوان یته
تعری،های ریگهش اخای ،کارکر ی ،پ ی اری ،ذاتی ،غتایی ،و ا هیتاتی اشتاره کتر  .ر میتان
تعری،های کارکر ی ،یرخی یه کارکر تسلییخگی ر یرایر شکستتهتا ،رمتان ییعتاریهتا،
ایجا انگیزه یرای زن گی ،امی واری یه آی ه ،هویتیخگی یه مامعه ،کعک یه حفظ و پایت اری
مامعه ،و مگروعیتیخگی اشاره کر (شجاعی زن  .)83 :1388 ،چ انچه قم یررستی یت
ر عمر صفویه و کارکر های آن را اشاه یاشی  ،یای یپذیری که مجلستی ،ام تۀ کارکر هتای
ی را یسیار گسار ه و ریر ارن ۀ هعۀ امتور نیوی تاختروی ،مامعتهش اسانه تروانش استانه،
آنه یراسا رویکر های نقلی می انست .مامعیت کارکر های ی  ،یرپایۀ نگرشهای صرفا
نقلی ،پیام های اماعاعی خاصی اشت.
یررسی روی ا های گوناگون و شترایط سیاستی ،اماعتاعی ،و ی تی وران صتفویه نگتان
می ه که تکیه یر نق  ،یراسا امبار شرایط مامعه ،رون رایج یو ه و رو یکر پژوهش حاور
ای است که ای رویه ،مانع حرکت یهسوی تعق  ،و ر پی آن ،عامت رشت خرافته ،یتهویتژه ر
میان عوام ،ش ه است .سقوط مامعۀ ایرانی یته امتان خرافته ،یرآمت ه از هعتی «مامعیتت» و
حضور ح اکثری نق و ح ی  ،ی ون امکان تأوی های عقلی ،ر تعتام شتۀون زنت گی استت.
رویکر حت ی گترای حتاک یتر عمتر صتفویه ،یتهخو یخو  ،خرافتی نبتو و حاتی تتالش
روحانیهایی چون مجلسی نیز ر نق تموف ،یهنوعی طر خرافه و غلو است؛ اما ای رویکر
ر و سو و ناخواساه ،خو مروج خرافه میشو ؛ یک  ،تالش یرای ریرگیری تعام موووعهای
مامعه و وم ،تعرکز صرف یر نق  .رواقع ،وع تعرکز ت ها یر یک نوع نظتام معرفاتی ،یع تی
نظام نقلی ،ر راساای ایجا ایرةا ععارفی مامع از هعتان اقتوا تتالش میشتو  .اقت امی کته

سبب وع ،نظام معرفای عقالنی و حرکت یهسوی خرافه میشو (.)2
 .2چارچوب نظری ،مفاهیم ،و روش پژوهش

چارچوب نظتری پتژوهش ،مامعهش استی تتاریخی استت .هت ف مامعهش استی تتاریخی را
میتوان ترکیب تبیی یا تحلی  ،یا نظریه یا تاریخ انست (رشی ی .)458 :1394 ،یرپایۀ هعی
ه ف و گسار گی کارکر ی مامعهش اسی تتاریخی ،یرختی ر تعریت ،آن یتر ایت نظرنت کته
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مامعهش اسی تاریخی ،گرایگی از مامعهش اسی نیست ،یلکه ذاا و موهر ایت علت استت و
مامعهش اسی ،اساسا خملای تاریخی ار (میلز .)162 :1389 ،ای رویکر  ،یع ی اعاقا یته
مامعیت تبیی و تحلی مامعهش اسی ،از آنجا ناشی میشو که مامعهش اسی تاریخی ،یهطور
ه زمان ،یه یع زمانی زیست اماعاعی و تاریخع ی ساخاار اماعتاعی تومته ار  .یته حاظ
تجریی ،تومه یه فرای ها و ساخاارهایی که سبب ت وع موامع میشتون  ،و از یت گاه مفهتومی،
تومه یه ک شها و روایط ،یاع میشو که مامعهش اسی تاریخی ،تبیی مفهتومی را یتا تععتی
تجریی ا غام ک (اسعیت.)16 :1392 ،
مامعهش اسی تاریخی ،ییش از آنکه ر پی اناخاب یک مزء یرای یررسی یاش  ،خواهتان

مطا عۀ ای موووع است که انسان ،چگونه مهان را تفسیر و تحلی متیک ت (آیرامتز:1982 ،1
 .)16یراسا ای موووع ،یع ی فراتر رفا از مزء ،اهعیت تفستیرهای مریتانهتای مخالت،
شک گرفاه ر طو زمان ،مگخص میشو  .رحقیقت ،ر تفسیر شیوۀ زیست و تفکر ،چونتان
نها ی اماعاعی ،مییایست یرای زمان ،اهعیت ویژهای قائ ش ؛ زیرا ،ساخاارهای اماعتاعی،
سبب مح و ش ن یا ق رتع ش ن ک ش اماعاعی ر زمتان میشتون ؛ نها هتای اماعتاعی،

یهوسیله ک ش اماعاعی رخ متی ه ت و از طریتق زمتان ،تو یت میشتون (گتریفی :1995 ،2
 .)1247یرپایۀ آنچه مطرح ش  ،یه یک تعری ،و یک تقسی ی ی ر چارچوب نظری مطلتوب

میرسی  :تعری ،مطلوب ای است که ه ف مامعهش اسی تاریخی یررسی ای موووع استت
که ما چگونه زیستت متیک ی (راگتی )128 :1998 ،3؛ ی تایرای  ،تفستیر مریتانهتای فکتری

اهعیت مییای  .مسنلچپول ،گونههای مخال ،مامعهش اسی تتاریخی را یته سته ستاه تقستی
میک ت  :مامعهش استی تتتاریخی تععیعتتی ،مامعهش استی تتتاریخی تحلیلتتی ،مامعهش استی
تاریخی تفسیری .چارچوب نظری پژوهش حاوتر ،یته گونتۀ تفستیری نز یتک استت .ر ایت
رویکر که مفاهی را یرای ارائه و یسط تفسیرهای مع ا ار از ا گوهای تاریخی یهکتار مییتری ،
و نکاتته اهعیتتت ار  :یکت  ،نیتهتتای فره گتتی یتتازیگران و وم ،اهعیتتت مووتتوع تتتاریخی
مور یح یرای مامعۀ امروز (اسکاچپو  .)507 :1388 ،یهطور خالصه ،مطلوب ای رویکر
چونان یک چارچوب نظری ،رک رون های فکری ریارۀ چگونگی ععلکتر مهتان ،توصتی،
1. Abrams
2. Griffin
3. Ragin
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مبا ییر مکان و زمان ،و رک زمی ههای نها ی یازیگران یراسا کاریر مفاهی کلی ی ،چونان
ایزاری ش اخای است (اسکاچپو .)510 :1388 ،
ما اسب یا چارچوب نظری یهکارگرفاتهشت ه مگتخص استت کته روش انجتام پتژوهش
حاور ،کیفی یو ه و ا ههای پژوهش یا اسافا ه از شیوۀ مطا عتۀ است ا ی گتر آوری شت هان .
هرچ یا تومه یه اهعیت تفسیر «مفتاهی » ر چتارچوب نظتری یرگزی هشت ه ،نتوع تحلیت و
اساخراج مفاهی یه «روش» تحلی محاوای ماون نیز نز یک میشو .
مه تری مفهوم یهکارگرفاهش ه ر ای پژوهش ،مفهتوم «نگتاه ایترةا ععتارفی یته یت »
است .ر ای مقا ه و ر ا امه ،م ظور از نگاه ایرةا ععارفی ،هعان رویکر ی استت کته گتاهی
«رویکر ح اکثری یه ی » خوان ه میشو  .معاق ان یه ای رویکر  ،یر ای نظرن که خ اون ،
تعام آنچه زم استت را ر حوزههتای گونتاگون علعتی یترای مستلعانان ر نمتو ،مخالت،
یهو یعه گذاشاه است و کعا ی را ه شام معرفت و ه شام موووعاا علعتی مخالت،
متتی ان ت  .ای تتان یتتاور ارن ت کتته تعتتام مزئیتتاا علتتوم مخالتت ،ر ی ت ییتتان ش ت ه استتت
(مکارمشیرازی .)261 :1362 ،ر تگریح ای مفهوم و یهگونهای کوتاه چ ی آمت ه استت « :ر
ای رویکر  ،ی  ،حاوی هعۀ حقایق هسای و پاسخ یه هعۀ نیازهای آ میست؛ و قتوانی ی تی،
مبی هعان قوانی و س ثایای هستا کته ر علتوم مخالت ،ر مستتوموی آن متییاشتی

(موا یآملی16 :1372 ،؛ یاقری.))3(65 :1382 ،
 .3تفسیر و تحلیل یافتههای تاریخی
 .3-1زمانۀ مجلسی و جریانهای رقیب

پ از کامیایی نسبی طهعاسب یک  ،صفویان تا یهق را رستی ن عبتا یکت  ،وران چ ت ان
موفقی را طی نکر ن  .ای روی ا  ،پ از عبا یک نیز ویاره تکترار شت  .سستای سیاستی و
حای مذهبی ریار هر از چ گاهی نعایان میش ؛ تاماییکه یرخی از پا شاهان صفوی ،حاتی
ماه یه س ی یو ن میش ن  .اوواع مامعۀ ایران نیز یهار از ریار صفوی نبتو و چ ت گانگی و
م ا مریانهای فکری پرشعاری که رایطتۀ ختویی یتا تگتیع رایتج ن اشتا  ،روحتانیون را ر
مایگاه تفکر و مقام عع یرای یسط و تحکی تگیع قرار می ا  .شای یاوان گفت ،ای مووتوع
یا رخواست عبا یک و وم ،از افرا ی چون شر ابهلی و شیخ تق ایجلس  ،یهستبب رواج
مریانهای معار
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(نیوم 110-354 :1393 ،؛ صفتگ 186 :1389 ،؛ هگان .)184 :1392 ،هرچ ای کار
از ایا ای ورۀ صفویه آغاز ش ه یو  ،اما یا ش ا و وع ،هعراه یو ؛ یهگونهای که تتا ست ۀ 11
هجری ،ترمعۀ کااب ا رشا یا ع وان «تحفۀ سلیعانیه» ت ها اثتر مومتو ریتارۀ ستیرۀ امامتان

یهشعار میرفت(( )4حسی زا ه .)43 :1388 ،ای موووع ،نیاز مامعه را یته کاابهتای شتیعی
شرح ه ۀ سبک زن گی نگان می ه و مجلسی ر پی مبران ای مگک یو  .یرختی یتر ایت
نظرن که مجلسی و پ رش از نخسای کسانی یو ن که کاابهای «ح ی » شیعه را یه فارستی
روان ترمعه کر ن ؛ زیرا ،تا پیشازآن ،ییگار م ایع ،اخبار ،غیرسلی  ،یا عریتی یو نت (یتراون،
.)291 :1381
ر ای فضای نهچ ان امی وارک ه ،مجلسی رقبایی نیز اشت که تقریبا هعۀ آنها ،تتوان
یا عالقه چگعگیری ر راساای تضتعی ،تگتیع روحتانیمحتور اشتا (صتوفیان ،فیلستوفان،
ایومسل نامهخوانان ،و گفاعانهای ماعای یه تس ) .ای رقبتا یهانت ازهای ق رتع ت یو نت کته
حای پ ر عالمه مجلسی یه تعلق خاطر یه و مور از آنها ،یع ی تموف و ایومسل نامهخوانی،
ماه ش ه است.
ا  )،صوفیان :هرچ یخش زیا ی از آنچته ریتارۀ رفاتار مجلستی یتا صتوفیان مطترح
میشو و ر پی تضعی ،مقام اخالقی اوست ،غیرموثق و مبا غتهآمیز استت ،امتا ای کته آیتا او
یهگونهای م ی ر پی تضعی ،ای گفاعان یو ه است ،چتا شیرانگیتز استت .رواقتع ،یرختی
م ایع ،ای م

را ت ها سیاسی و اماعاعی معرفی میک

و میکوش تتا از ومتوه معرفاتی آن

یکاه تت (زریتت کتتوب ،)260 :1381 ،امتتا تحلیتت یرختتی کاابهتتای مجلستتی ،هعچتتون
«عی ا حیاه» ومه یگری را نگان می ه و مگخص است کته ایت اختاالف ،ت هتا سیاستی و
اماعاعی نبو ه است؛ یهع وان مثتا  ،مجلستی از گستارش یرختی اعاقتا اا صتوفیه ،یتهویتژه
موووعاتی چون وح ا ومو  ،نگران یو ه است (مجلستی .)48 :1391 ،هعچ تی  ،یتاز یتو ن
یاب «تأوی » یرای اه تموف ر تفسیر ی  ،مور اناقتا مجلستی یتو (صتفتگت :1389 ،
)545؛ موووعی که قیقا تگیع عامیانۀ فقیهمحور را یهسوی نوعی تکثر پیش مییتر ؛ ی تایرای ،
رمجعوع ،تموف یهع وان رقیبی م ی ر ایجا یک نظام مامع شیعی روحانیمحور ،اختال
ایجا میکر .
صوفیان ،وران پرفرازونگیبی را ر عه صفویه گذران نت و چرایتی ایت فترازونگتیب یته
ععلکر پا شاهان یساگی اشت؛ زیرا ،نهت ها عوام ،و آنه ر پی معضالا اقامتا ی ،حاتی
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وم نیز یته تمتوف عامیانته عالقهم ت یو نت (نیتوم .)130 :1393 ،

شلهصف نیز یا ص ور ساور ترمعۀ «احیاءا علوم» از نویس های فقتهگریتز و صتوفیمستلک،
ا
فضای ملون مامعه را تگ ی کر ؛ موووعی که اعارا

و رخواست علعا یرای مقایله یتا اهت

س ت را ر پی اشت (صفتگ  .)189 :1389 ،ای مطا ب نگان می ه کته تمتوف نتهت ها
یهع وان رقیب مؤثری یرای روحانیون شیعه ظتاهر متیشت  ،حاتی ارا یتو ن ریگتههای فکتری
م اسب یه اه س ت نیز ر ای م ا تأثیرگذار یو ؛ ی ایرای  ،ای گونته نگترشهتا و هعچ تی ،
حعایت ه زمان پا شاهان از فقها ،تحلی ووعیت تموف را شوار متیک ت ؛ امتا رنهایتت،
گفاعان و تموف یهسرعت یهپیش رفت (نیوم  )147 :1393 ،و تگیع عامیانه یا حعایتهای
سلطان حسی  ،ق را گرفت (نیوم .)166 :1393 ،
ب) فلسفه :مقایلۀ مجلسی یا فلسفه را ر چارچوب سه مووتوع متیتتوان یررستی کتر ؛
یک  ،نگرانی مجلستی از رواج گفاعتان فلستفی غترب و یونتان؛ وم ،نگرانتیهتای اماعتاعی
مجلسی؛ سوم ،رگیریهای فقه مور نظر مجلسی و فلسفۀ رایج .ریارۀ فلسفۀ یونانی ،مجلستی
یهروش ی نگرانی از رواج فلسفۀ کفار را ییتان متیک ت و متیگویت  ،ر شتگفت هستا کته آن
فیلسوفان ،چگونه مرئت میک

یرای حس ظ گان یه فیلسوفان یونانی و کافر که یه ی اعاقتا

ن ارن  ،روایاا صحیح اه ییت را تأوی ک (علیاحع ی .)76 :1392 ،ای مووتوع ،ت هتا
یه مجلسی مح و نبو و ی یی ی یه فلسفه ،یهرغ حضور یزرگانی ر ای عرصه ر عه صفویه
هعهگیر یو و یرای یزرگان نیز مگک ساز ش ه یتو  .رواقتع ،ر زمتان مجلستی و پتیش از او،
فلسفۀ یونان رواج اشت و یسیاری از پژوهگگران ر پی هعاه گسازی و ا غام فلسفۀ یونتانی
و حقایق اسالمی یو ن ؛ موووعی که امکان زوا علتوم حت ی را یتهومتو متیآور و ستبب
نگرانی افرا ماع ی ،ازمعله عالمه مجلسی ،ش (مه وی.)204 :1379 ،
ع های ،مماف مجلسی یا فلسفه را ییگار فره گیتاماعاعی می ان و یر ای نظرنت کته
چهیسا رصورا ومو شرایط م اسب اماعاعی ،مجلسی خو  ،گام ر ای مسیر میگذاشت؛
چونانکه ر ایا ا نیز یو  ،و ی یهامبار ،روی گر انی  .ر روایای ،یرای اثبتاا ایت ا عتا چ تی
آم ه است« :عالمه ،رسی از علوم معقو ر موووع مکاتب هریتون را تت ری متیکر نت .
یکی از شاگر ان ایگان ا عای حقانیت ای مکاب را میک و علتیرغت اصترار عالمته مهتت
توویح ،میگوی  ،یگر موایی یرایگان نیست و مجلت

را تترک متیک ت ؛ مطلبتی کته ستبب

تعطیلی ای موووع توسط عالمه گر ی » (سلیعانی .)209 :1384 ،نکاۀ مه ر ای زمی ته ایت
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است که یعضی از نگرشهای فیلسوفان ،سبب یروز یحران و تقای های ست گی فکتری ریتارۀ
یرخی معارف اسالمی ش ()5؛ ی ایرای  ،حای فتار از صتور یونتانی فلستفه ،یت گاه فیلستوفان

اسالمیای چون یوعلی نیز طر و ت ری

آن ر م ار اصفهان ،یهنفع فقه و حت ی  ،مع توع

ش (نیوم 163-164 :1393 ،؛ مجلسی.)486 :1374 ،
ج) ایومسل نامهخوانی :ایومسل نامتهختوانی یتاومو تتالش علعتا ،یتهویتژه روحتانیون
عربتبار ر اوای صفو یه یرای ک ار ز ن آن ،هعچ ان یهع وان مریانی قوی و رقیب کته توانتایی
یهچا ش کگی ن مریان حاک و ایجا ت شهای مذهبی را ر نیعۀ وم عمتر صتفوی اشتت،
مطرح یو  .یرخی یر ای نظرن که تعام مخا فتهای عه صفوی یا ایومسل  ،ریگه ر نگترش
علعای عرب ار (ذییحا ه صفا)233 :1365 ،؛ اما چرایی ای موووع ،یح یرانگیز استت .آیتا
س ی یو ن وی عام طر یو ه است یا یرانگیخا احساساا ملی ایرانیان یرای علعای عربتبار
خوشای نبو ه است؟
حضور چ ی گفاعانی ،مانع ایجا مریانی مامع میش ؛ ی ایرای  ،حای ر ا امته و پت
از تغییر علعتا نیتز هعچ تان ا امته یافتت .ر وران شتاه سالررلن و پت از او ،یهستبب پیونت
پیگهوران یا صوفیان ،گونههای عامیانۀ تموف ر یی مر م رواج یافت و قهوهخانههای اصتفهان
یه میعا گاه نقا ی ایومسل نامهخوانان و اساانهای موعو گرایانۀ یگر تب ی ش  .ای مووتوع،
نگان ه ۀ تالش گروههای پرشعاری یرای فرار از گفاعان راستتکیگتانۀ حتاک یتو (نیتوم ،
 .)143-179 :1393یههعی

ی  ،اعارا

علعای شیعه را ر پی اشت .از ومتو نگتانهها و

مفاهی مگارک ر ایومسل نامهها و تموف چ ی یرمیآی که احاعا یکی از یت مخا فتت
یا ایومسل نامهخوانی ،هعی قرایت یاش (سجا ی .)1398 ،رمجعتوع ،هرچ ت نعیتتوان یتا
قاطعیت ،عام خاصی را یرای طر ایومسل نامه مطرح کر  ،اما مجعوعهای از عوام  ،ازمعلته
نز یکی یه تموف و اه س ت و یرانگیخاگی ملیگرایتی ،کته ستبب ختروج از گفاعتان تگتیع
روحانیمحور میش  ،ایومسل نامهخوانی را یهمثایه یک رقیب معرفای مطرح کتر ؛ هرچ ت ر
میان ای عوام  ،تومه یه ملیگرایی یهع وان رقیبی یرای تگیع فقاهای ،مه تر یهنظتر متیرست ؛
زیترا ،مجلستی ایات ا یت شتترعیای هعچتون ملتتوگیری از رو گتتو یی را یترای مقایلتته یتتا
قمهخوانی ارائه میک  ،اما سرانجام ،چ ی نظر می ه که احوط آن استت کته حاتی استاان
پا شاهان عج نیز ،هرچ راست یاش  ،خوان ه نگو (معفریتان .)873-875 :1391 ،ایت
موووع ،نگان ه ۀ واپسیهای اماعاعی و گفاعانی مجلسی است؛ متاییکته چتارهای متز
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تقویت گفاعان تگیع عامیانه توسط مجلسی نعیمان .
 .3-2عقل و گفتمان دینی مجلسی

() 6

رو یکر کلی مجلسی یه عق و نق یا یررسی مق مۀ وی یر «یحارا نوار» مگتخص متیشتو .
وی معاق است که انش حقیقی یه ست نعیآی  ،مگتر از چگتعه و م بعتی ز

کته از وحتی

میموش  .وی خو اذعان میک که «کت ( »)7ایت علت را یه ستت نیتاور ه استت ،مگتر ر
کاابا له و اخبار و احا ی اه ییت (مجلسی1404 ،ه.ق ،ج)3 :1؛ ی ایرای  ،تکیه یتر عقتو
ناقمه ر «معیع» امور نهی شت ه استت (مجلستی1404 ،ه.ق ،ج .)313 :2ر یررستی ایت
ا عا ،یهویژه یا تومه یه تکیه یر وا ۀ «ک » و «معیع» ،و نکاه مگخص میشو ؛ نخست ای کته
شای ر وهلۀ او چ ی ا عا شو که مقمو مجلسی ر تفسیر وا ۀ ک  ،ک علوم ا هی است،
اما ر یررسی آثار او ،که ر ا امه نیز میآی  ،نتوعی کت گرایتی علعتی ماتأثر از یت مگتاه ه
میشو  .مجلسی معاق است« :آنچه از سرچگعۀ ا هام و وحی صا ر ش ه استت ،یتا حاصت
پژوهش کسانیکه ر طب نز مر م ماهر هسا  ،سازگار است» (مجلسی1404 ،ه.ق ،ج:63
)212؛ مطلب وم ،تضعی ،مایگاه عق  ،ر نایجۀ تعرکتز مجلستی یتر اخبتار استت .اگرچته
مجلسی یهطور مساقی یهم گ عق نعیرو  ،اما یا طرح ا عای اشتا م بعتی یرتتر ر تعتام
زمی هها ،عق را ترخیص میک  .ای مطلب یهخویی یا مرور ا ییاا وی مگخص میشو .
واپسی مجلسی از حضور مریانهای رقیب ،عق را یه حاشتیه یتر و ه زمتان ،نقت را
یهع وان «ارزش» و «ایزار فاعی» ر مرکز نظام فکری وی قرار ا  .یررسی رسا ههای مجلستی
آشکارا نگان می ه که گفاعان وی عق گریز ،نه عق سایز ،است .او نقت را ر او ویتت قترار
می ه و معاق است « :ر امور یه عق مساق یو ن و قترآن و احا یت ماتواتر را یته شتبهاا
وعی ،تأوی کر ن و ست از س ت یر اشتا  ،عتی خطاستت» (مجلستی1404 ،ه.ق ،ج:1
 .)414مجلسی معاق است ،مسلعانان یای تستلی اخبتار یاشت و ر اخبتار را یستیار شتوار
می ان ؛ زیرا یهنظر وی ،عق

ر ای موووع وعی ،است .وی ی ای وع ،را یا اسا ا یته

فرمو ۀ امام صا ق(ع) چ ی ییان میک « :اصو علتوم و کتالم معمتومی  ،عجیتبوغریتب
است؛ ذا ،عق ما یه علوم ایگان نعیرس و ر کر ن اخبار ایگان مایز نیست (علیاحعت ی،
 .)17 :1392او رای یاره یهصراحت یرا ران ی ی خو را از توست یته عقت  ،یتهو یتژه ر امتور
ی ی ،نهی میک و میگوی  « :ر یسیاری از اوقاا ،احکام ی یهی عق یا پ ارهای موهوم ر
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ه میآمیز » (مجلسی1404 ،ه.ق ،ج )306 :57؛ ی ایرای  ،یرای ملوگیری از چ ی اوهتام و
اشاباهاتی ،ت ها عقلی را معابر می ان که یا شتریعت م طبتق یاشت (مجلستی1404 ،ه.ق ،ج:1

 .)103مجلسی ر کااب «رسا ه مواییه» یر ای نظر است« :که اگر حقتعا ی مر م را ر عقتو
خو مساق می انست ،انبیا را نعیفرستاا و چتون ارتحتا نعای ت  ،متا را حوا ته یته کاتاب و
اه ییت نعو ن ...؛ پ

ر امور ،یه عق خو مساق یتو ن و احا یت و قترآن را یته شتبهاا

حکعا تأوی کر ن ،و ست از س ت یر اشا  ،عی خطاست» (مجلسی ،ییتتا ،ا ت :،نستخه
خطی؛ یهنق از :معفریان .)260 :1370 ،سااور چ ی نگرشی ،ارماع یه احا ی و اخبتار
و فروکاسا مایگاه عق است.
نکاۀ مه یرای آگاهی از مایگاه عق

ر ان یگۀ مجلسی ،یررستی مفهتوم تأویت استت؛

ماییکه عق گریزی وی مگخص میشو  .تأوی از ی گاه عالمه مجلسی ،مبا تییتر متوار ی
هعچون مجاز ،تگبیه ،و ...است .رواقع ،تأو ی

ر ی گاه عالمه مجلسی ،از م

است نه واکاوی حقایق و امور خارمی (شبیه عالمه طباطبایی)؛ ی ایرای  ،تأوی

مع اکاوی
ر ای یت گاه،

روشی ا یی و فقها لغه است که عق  ،چ ان م خلیای ر توستعۀ آن نت ار (نمترا له:1397 ،
 .)50ای مسۀله یهای

ی مگک ساز میشو که وی یا اسا ا یته حت یثی از امتام حستی (ع)

معاق است« :روایاا ائعه ،وموهی چ گانه ارن که هرکت ام را خواستای  ،هعتان را ریافتت
میک ی » (مجلسی1404 ،ه.ق ،ج .)330 :1اک ون ای پرسش مطرح میشو که نحوۀ تحلیت
ای وموه چگونه است؟ یا اسا ا یه عق یا یا اسا ا ویاره یه احا ی ؟ مستۀله ،زمتانی شتوار
میشو که مجلسی ،تأوی را از م

امور خارمی نعی ان ! حا یترای تحلیت احتا یثی کته

مگعو چ ی اموری هسا (مان سیاست) ،چه یای کر ؟
نعونههای مومو یرای اثباا ای یحران فراوان است؛ یتهع وان مثتا  ،مجلستی ر کاتاب
«مالءا عیون» یا نق معجزاا یا ارائۀ یرخی فضای یرای ائعه ،وع تأکی یر ص ق احا یت ،
ای پرسش را یرای خوان ه ایجا میک که گوهر واقعی ای روایاا چیست؟ آیتا گریته کتر ن
یهان ازۀ پر َپگه که سبب یخگش گ اهتان شتو (مجلستی1276 ،ه.ق ،)25 :قطعتی استت یتا
میتوان تأویلی اشاه یاش کته مجلستی چ ت ان مایت یته آن نیستت و یتیشتک ،ایت تأویت
نعیتوان مبا ییر مع ا و فقها لغه یاش و عق را یهیاری میطلب  .حتا اگتر رای یتاره از عقت
کعک گرفاه نگو  ،آیا سااور ی مز گونهای نظام معرفای مبا غهآمیتز و سترانجام ،و یتهویژه ر
سطح عوام ،نایجهای مز خرافه یه ست میآی !؟
رضا شفیعی اردستانی و همکاران /تحلیل جامعهشناختی دین رایج در دوران پایانی عصر صفوی و آثار ناخواستۀ آن بر...

70

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 47- 86

نعونههای یگری از تالش مجلسی یرای تأکی یر یرتری نق  ،یهویتژه یتهم ظور حفاظتت
ای ئو و یک از نظام معرفای شیعه ،ر کااب «اخایتاراا» قای مگتاه ه استت .وی ر تووتیح
چیسای رسا ۀ یا ش ه میگوی  ،ای رستا های استت ر ییتان آنچته از احا یت معابتر معلتوم
میشو  ،از سعا ا و نحسی ایام ،و ر مق مه چ ی ا امته متی هت کته علتت نوشتا کاتاب
مذکور ،ع م زوم مرامعه یه ساعاا نجومی است (مجلسی ،ییتا ،ب .)3/16 :ایت گفاتار و
مطلب را نگان می ه ؛ یک  ،اعاقا مجلسی یه اموری چون خرافه ،و وم ،تالش وی یرای ور
کر ن مامعه از مریانهای غیر ی ی .رواقع ،او ستع و نحت را یرپایتۀ علت نجتوم (فتار از
رسای عقالنی آن) و م قو ا و احا یت  ،یتهم ظور تضتعی ،مریتانهتای غیتر ی تی ،پتذیرا
میشو ؛ یع ی وع ییتومهی یته عقالنیتت ،حت ی را ایتزاری یترای حفاظتت مامعته قترار
می ه .
سااور رش چ ی نگرشی ،طر عقالنیت و رش اخبتاریگتری استت .یتاومو یرختی
ا عاها مب ییر ومو نگاههای یی ایی ی ر فقه صفویه ،یهویژه ر ی گاه مجلسی ،یایت پتذیرفت
که رش گسار ۀ اخبار ،عق را یهحاشیه یر  .ر یرایر پذیرش احا ی  ،که مجلستی یته پتذیرش
تعام و کعا آنها اعاقا ار و میگوی رصورا رک ،ایعان یه آنها تفمیلی و گرنه امعا ی
است و ر هیچ حا ای ر اخبار را مایز نعی ان (علیاحع ی .)17 :1392 ،شتای ر تفستیر
مع ای اخباریگری و اصو آن اخاالف ومو اشاه یاش  ،اما حقیقت تعتامالا یرپایتۀ چ تی
رویکر ی ،آسیب ی ن عقالنیت و اصو است و ت ها چیزی که یهما مان  ،یک نگرش اخباری
است که نه یه ظواهر قرآن تومه ار و نه پایب ی چ انی یه عق و اسا

ار ؛ ی ایرای  ،ایت

ی یست یرای ان یگۀ ی ی یهومو میآی که تالش یرای وری از افراط گفاعانهتای یگتر ،یته
تفریط اخباریگری و ح ی گرایی م جر میشو و طبیعیتری نایجۀ آن ،ملتوگیری از متو ن
عق و ان یگه است (معفریان.)30 :1372 ،
 .3-3جایگاه علوم تجربی در دوران صفویه

ر وران صفویه ،یهویژه نیعۀ وم عهت صتفوی ،علت تقریبا یر فقته ماعرکتز و م حمتر شتت
(ص یق .)265 :1347 ،ای مووتوع تامتایی ا امته اشتت کته حاتی فقهتا ،تعایت و تتالش
چگعگیری یرای ه ریگگی ،یکسانی ،یا حای یرتری فقه نسبت یته علتوم یگتر از ختو نگتان
می ا ن  .سااور علعی وران صفویه چ ان یو که انگع ان ،یه گرایش یه علوم نقلی تگویق
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ش ن و ای ووعیت ،رست زمانی رخ ا که اروپا ر پی توسعۀ علتوم تجریتی یتو  .ر ایت
وره ،یهت ریج میراث عقلی گذشاگان مای خو را یه علوم مذهبی ،اخبار ،و احا ی

ا  .ایت

شرایط رحا ی رخ می ا که افرا یسیاری ،وقت خو را صرف علوم مخالت ،متیکر نت  ،امتا
رمجعوع ،یهسبب ساخاار و نها های علعی وقت ،اطالعاا آنها ارزشتع نبتو (معاعت ی،
 .)37 :1388ر ای

وران ،روزیهروز یازار علوم نقلی رونق و تومه یه علوم عقلی و طبیعتی ر

ت گ ا قرار گرفت؛ زیرا نهت ها محیط و ساخاار علعی صفویه م اسب نبو  ،یلکته یترخالف وران
آ یویه و آ زیار ،تومه پا شاهان صفویه نیز معطوف یه علوم م قو یو و حای رایطته یتا غترب
نیز توانایی تغییر ای ساخاار و یرون ا نها های علعی را ن اشت (کاویانیپور.)369 :1394 ،
رواقع ،ر عمر صفوی ،علتوم شترعی یتر علتوم یگتر یرتتری یافتت؛ زیترا سیاستت و
ای ئو و ی حاکعیت ،مبا ییر ایجا اقا ار یترای مکاتب تگتیع و ارائتۀ ایت ئو و یای یتهم ظور
صیانت از حاکعیت یو ؛ ای نگرش صفویان ،سبب پرورش افرا ی ر مامعه ش که یته خرافته
و مباح غیرعقلی ماعای یو ن  .ا باه ای گرایش یه خرافه ،م حمر یته گتروه خاصتی نبتو و
طی ،گسار های ،از ریاریان تا عا عان علوم تجریی ،هعچون پزشکان ،را نیز مبتاال کتر ه یتو
(کاویانیپور)311-317 :1394 ،؛ هرچ ت نگتانههتایی از امیت یته علتوم عقلتی و تجریتی را
میتوان ر عه صفو یه تگخیص ا  ،و ی ر قیا یا علوم نقلتی و هعچ تی  ،گذشتاۀ علعتی
ایران ،رون خروج از معقو ا و تکیه یر نق  ،یهع وان عام رواج خرافه ،یهختویی قایت اثبتاا
است.
ع های ر یک نگتاه کلتی ،وران صتفو یه را ورۀ انحطتاط و زوا علتوم عقلتی یهشتعار
میآورن و یروز ای مگک را ناشی از و عام می ان ؛ یک  ،فگار قز باشها یر عا عان پیترو
اه س ت ر وران ایا ایی حکومت صفویان و وم و ر ا امه ،نگترش علعتا مب تییتر یرتتری
علوم نقلی یر علوم عقلی .ر توویح عام

وم میتوان گفت ،م ار عمر صتفوی ییگتار یتر

فقه و اخبار ماعرکز یو ن و علوم طبیعی ،یهمثایه نوعی معرفت فرعی ،ر سایه قرار متیگرفا ت .
رون یررسی نها عل ر ای

وران را متیتتوان ارای و ویژگتی انستت :ایات ا ای کته تتالش

چگعگیری یرای تلفیق علوم عقلی آن زمان یا ا هیتاا انجتام میشت و وم ای کته ،ر راستاای
گر آوری مکاویاا گذشاگان یسیار تالش میش (فرشا  .)99-100 :1365 ،تحلیت ایت
موووع نگان می ه که اها ی عل ر آن وران ،نوعی یرتری کام

و

ر روش و موووع را یرای

ا هیاا مامور یو هان  .رواقع ،ه ف از تالش یرای تطبیق علوم طبیعی عقلی یا معتارف ی تی
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ای یو که مخاطب و پیرو علوم و معارف ی ی ریای که هرآنچه ر نیتا و آخترا زم ار را
میتوان ر ی ییای ؛ ی ایرای  ،نیاز یه مرامعه یه علوم یگتر کته ماتأثر از غترب یتو ه و زمی تۀ
سسای وماهت گفاعان حاک را فراه میک  ،از یی یرو  .نکاۀ یگر ای که ،تجعیع و ق است
میراث گذشاگان ،ی ون ارائۀ طرحی م سج یرای نق  ،ستبب یتروز نظتام معرفاتی نقت محتور
میش و امکان یروز علوم عقلی را مح و میکر  .رواقع ،ق سی کر ن نظام انتش ر عمتر
صفوی ،نهت ها امکان توسعه و توس یه علوم یگر ،یلکه حای امکان نقت را نیتز نفتی متیکتر
(شار ن ،1393 ،ج.)931 :3
مجلسی و پیروانش نیز ر ای زمی ه ماه هسا و یستیاری از نظریتهپر ازان ،آنهتا را ر
رواج ای نها های معرفای خی می ان  .ع های یر ای نظرن که نگانههایی یترای نگتان ا ن
هعسویی علوم یونانی و میراث هل ی یا احا ی امامتان ر «یحتارا نوار» ومتو ار (نیتوم ،
 )166 :1392که ه ف از طرح آنها ،تأکی یر ع م زوم رموع یه م ایع و علتوم یگتر استت؛
یهع وان نعونه ،یکی از شاگر ان عالمه مجلسی ر اثری یا ع وان رستا ۀ «انتوار مگترقه» وتع
تأکی یر یرتری ح ی  ،حای ر علوم عقلی و فلسفی ،چ ی اعاقا ار کته فقت ان توانتایی ر
تفسیر و تطبیق ،مومب تأخیر ش ه و یهعه ۀ خ اون عا عیتان استت (معفریتان.)186 :1393 ،
رواقع ،یهنوعی میتوان ای مطا ب را تالشی یرای کام ملوه ا ن گفاعان تگیع یهشعار آور ؛
ماییکه موووعاا مور یح یکی است ،اما مجلسی ،ایزار و رویکر ح مسۀله را یهگونتهای
یگر نگان می ه و تالش میک  ،مجعوعهای از میراث شیعیان که مبا ییر م قو ا استت را
کافی نگان ه  .رواقع ،شای مجلسی نگران ای است که پذیرش کاریر ی ای علتوم ،ستبب
تضعی ،نظام معرفای مور نظر او و ر ا امه ،یاع تضعی ،سیاسی و اماعاعی تگیع شو .
تحلی نوع عل و ه ر وران صفوی نگان می هت کته رشت و گستارش علتوم ر ایتران،
تقریبا ماأ ثر از رویکر و امر شاهان یو ه است ،نه یراسا رقایت یی مکاتتب مخالت ،فکتری
(پانوسی .)166 :1383 ،رواقع ،افزونیر ومو نوعی اقا ارگرایی سیاسی ر عمر صفویه ،یتا
تومه یه یحرانهای اماعاعی و ومو نوعی هره از چا شهای فکری و هعچ تی  ،یتا تکیتهیتر
نوع رایج عل و ه ر آن وران ،متیتتوانی مت عی انحمتارگرایتی علعتی و ه تری نیتز یاشتی .
ازآنجاکه ت وع انش و مکابهای فکتری ،ستبب ت توع ه تر میشتو  ،انحمتار ر عاملیتت و
هعچ ی  ،موووعاا ه ری ،یرآم ه از انحمار تفکر ر مامعه یو ه است؛ یهییان روش تر ،فقه
اماعاعیتسیاسی رایج و مور حعایت حاکعیت ،ناخواساه یا یهانحمار رآور ن علوم (یه یت
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تر از یروز ناه جاریهای اماعاعی و رنایجه ،ت شهای سیاسی) ه ر را نیتز محت و کتر ه
است .کوتاهسخ ای که ،یررسی م بههای مخال ،اماعاعی عل  ،ه ر ،و ...نگتان ه ۀ غلبتۀ
فکری ت ها یک نوع گفاعان ر آن زمان است؛ موووعی که وع ایجتا تقت

یترای گفاعتان

حاک  ،یهسبب گسارش ییعالقگی یه علوم عقلی ،زمی ۀ یروز خرافه را فراه میک ت  .یتهنتوعی
میتوان گفت ،عل ر وران صتفویه ،خمتلای سیاستی و ایت ئو و یک گرفتت (زارع:1393 ،
 )221که نایجۀ آن ،وری از ی یانهای تعق یو  .رواقع ،تالش مجلسی یترای عامیانته کتر ن،
نیازم هعگ ی سایر شۀون اماعاعی ،ازمعله عل  ،یا فقه رایج یتو ؛ ی تایرای  ،توانتایی و تزوم
یسط و گسارش عل نه ی ه میش  ،نه امکانپذیر یو  .ای مطلتب یتهتت ریج و ر نایجتۀ زوا
عل  ،سبب گسارش موار غیرعلعتیای چتون خرافته شت  .یررستی ووتعیت علعتی صتفویه
یهخویی نگان ه ۀ ای شرایط است.
 .3-4حلیةالمتقین ،دایرةالمعارف اجتماعی مجلسی

ر چارچوب مفهوم ی یهمثایه ایرةا ععارف ،پرسش ای قسعت ای است که مجلسی یا ک ام
رویکر و چگونه سبب رواج ناخواساۀ خرافه ش ه است؟ ر ا امه یهم ظور پاستخگویی یته ایت
پرسش ،کااب «حلیةا عاقی » را یهع وان م بعی فارسی یرای امور عامۀ مر م ،یررستی کتر های .
مجلسی معاق است که مسلعانان نبای یرپایۀ عقو مساق خو سخ یگو ی  .شتای ر نگتاه

()8

نخست ،ر فاع از مووع مجلسی گفاه شو کته م ظتور وی ،ت هتا امتور ی تی یتو ه استت

(مجلسی1404 ،ه.ق ،ج )3٠٦ :5٧؛ اما یررسی کاابهایی چون «حلیةا عاقتی » ،اثبااک ت ۀ
نگتتاه ایتترةا ععتتارفی مجلستتی یتته هع تۀ شتتۀون زن ت گی ر چتتارچوب مووتتوع ی ت نقلتتی و
ح ی گراست؛ موووعی که اگر نه ر ایا ا ،و ی ییتر ی سرانجام ،زمی ۀ گترایش یته خرافته را
فراه کر .
یررسی نوشاههای مجلسی ،نگان ه ۀ ایجا نظامی استت کته نیتاز یته عقت را نتهت هتا
یهع وان «ممحح» ،حای یهع وان «مکع » نیز تأیی نعیک ؛ ی ایرای  ،ایرانی شتیعه ،تعتامالا
و احایاماا خو را ر ورای میزان عق میگذار و هر حظه امکان ستقوط یته وا ی خرافته را
یرای خو فراه میک  .ای شرایط رحا ی رخ می ه که یسیاری از نگاشتاههتای مجلستی،
امکان نق روایی نیز ارن  ،و ی تعسک یه یتک یعت از یت  ،ایت مگتک را ایجتا متیک ت ؛
ماییکه عل  ،فراموش و عا مایگزی میشو  .رواقع ،مجلسی زن گی زمی ی را ییشازانت ازه
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آسعانی میک ؛ ازای رو ،ناخو آگاه یگر احایامی نیز یته علت زمی تی پیت ا نعتیک ت  .یترای
تگریح ا عای یا ش ه ،کاایی از مجلسی را یررسی میک ی که یه زیتان فارستی نگاشتاه شت ه و
ه فش ،ایجا گفاعانی اماعاعی و زیسای یرای ایرانیان یو ه است؛ یتهع وان مثتا  ،وی ر ایت
کااب اشاره میک که یهاری رنگها ر مامه ،سفی است و یع از آن ،زر و یعت از آن ،ستبز
و یع از آن ،سرخ نی رنگ و کبو و ع ستی .مکتروه استت سترخ تیتره ،خموصتا ر نعتاز .و
پوشی ن مامۀ سیاه ،کراهت ش ی ار رهعهحا  ،مگر ر ععامه و عبا و موزه و اگتر ععامته و
عبا ه سیاه نباش  ،یهار است (مجلسی.)24 :1392 ،
پذیرش ای گفاار یرای ی اران امروزی چ ان شوار یهنظر نعیرس ؛ یهویتژه ای کته یتا
گسارش علعی یا ع وان «روانگ اسی رنگها» ،اثبتاا یرختی گفاتههتای مجلستی امکانپتذیر
میشو ؛ اما یا تومه یه ای که نظام معرفای وی ،مبا ییر نق است ،مسیر گسارش خرافه ،هعتوار
میشو ؛ رحا یکه اگر وی و ه ان یگانش ،عل را نیز هعتراه اشتا  ،تأییت  ،ر  ،یتا اصتالح
چ ی گفاارهایی ،آسانتر و ر ا امه ،یهسو ی یو .
رواقع ،مجلسی ایا ا گام ر مسیری میگذار که هعۀ امتور را ی تی معرفتی متیک ت و
حای راه اثباا و نفی یرپایۀ شۀون معرفای یگر را نیز میی ؛ اما مگک اصلی ه گامی ایجتا
میشو که اثباا یا نفی ای روایتها یهراحای امکانپذیر میشتو  .ه گامیکته مجلستی ا عتا
میک که هرک ایساا ه با

زیر خو را از ت

رآور  ،آرزویتش یتهمت ا سته روز یترآور ه

نعیشو و افسر ه و ییعار خواه ش و شای یعیر (مجلسی ،)28 :1392 ،یترای نفتی ای گونته
روایتها که ناایج توصیفیای ریر ن اشاه است ،و راه ر پیش روی است؛ یتا رویگر انتی از
ای مکاب ،یا تومیه ع م چرایی ای موووع یا موووع غیرعلعی یگری که شتای آن یگتری،
امکان نفی سریعی ن اشاه یاش  .رحقیقت ،نپذیرفا امکان نفی علعی یا تعطی موقت یرختی
روایتها ،یهامبار امکان رواج نظام معرفایای را فراه میک که خرافه ،کعاتری

ستااور آن

است.
مجلستتی هعچ تتی  ،یتتاومو ییتتان یرخ تی احا ی ت

ریتتارۀ تتزوم تجع ت و زی تتت ،از

امیرا عؤم ی علیها سالم چ ی نق میک که ایگان فرمو ن « :آنق ر پی ه یتر مامتۀ ختو ز م
که شرم کر م از آنکه یر آن پی ه میز » .هعچ ی  ،یرای کام کر ن کرامت ای عع از حضرا
صا ق(ع) نق میک « :هرکه گریبان مامه را پی ه زن و کفش را پی ه ک و چیزی که یرای خانه
خری یر ار یه خانه یر  ،از تکبر ایع گر » (مجلسی .)32 :1392 ،یررستی ایت روایتهتا
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ماأثر از تالش مجلسی یرای وری از تأوی و تفسیرهای زمانی و مکانی نیتز ستااور ی یتهمز
خرافه و عل گریزی ن اشاه است .رواقع ،زمانیکه مجلسی مروج نظام معرفایای میشو کته
از عقو ناقمه! وری میک و تأو ی را ناپس می ان  ،چگونه میتوان چ ی احا یثی را مومه
ملوه ا  .ییشک ،ر یسیاری از روایتهای یهارثرسی ه ،نگانههایی از عجب ،ی ایر صراحت
احا ی  ،ی ه میشو و ت ها یهسبب ای موووع ،امکان ر ومو ن ار ؛ اما ر نظام معرفایای
ر آن غریبه است ،کگ ،حقیقت احا ی  ،شتوار و رواج خرافته یتا معت رفاارهتای

که عق

غیر ی ی اما شبیه یا موار یا ش ه ،یرپایۀ چ ی نگرشهایی ،آسان میشو .
یررسی علعی یتو ن احا یت  ،یستیار شتوارتر استت .ر حت ی معابتری از حضترا
رسو ( )،نق ش ه است« :چون مگ

ر ظرف طعام ییفا  ،آن را غوطته هیت کته ر یتک

یا ش زهر است و ر یا یگرش شفاست و آن یا زهرآ و را ر آب و طعام فرومییتر  ،شتعا
آن یا یگر را ه فرویری که وترر نرستان » (مجلستی .)399 :1392 ،صترفنظر از رستای
روایی ای ح ی  ،ییتر ی  ،یا تومه یه نوع موووع ،ر یتا تأییت چ تی روایاتی ،ت هتا از علتوم
تجریی یرمیآی  ،اما مجلسی راه را یر ای موار یساه و اعالم کر ه است کته آنچته از ایت علتوم
نمیب پزشکان ش ه است ،ر ی ومو ار ! (مجلسی ،1404 ،ج)212 :63؛ ی ایرای  ،یهناچار
خو  ،راه را یر هر روشی یرای اصالح میی .
ایرا یگر نظام معرفای مجلسی ،ومو ت اقضاا ر رسا ههایش است؛ ی ایرای  ،ویتاره
نیازم تأوی یا نفی و ایطا یخگی از میراث مجلسی میشوی  .ای ت اقضها نگتان می هت
که یسیاری از ای احا ی  ،مقطعی ،مور ی ،و مبا ییر حا ثهای ختا ،یتو ه استت و یت و
حکعت مامعی ن ار و زمانع یو ه است و تکیۀ هعهمانبه یر آنها ،امکان زوا عق را یترای
هر مامعهای فراه میک ؛ یهع وان مثا  ،یه س های معابر م قو است از حضرا صا ق(ع)
که حضرا رسو ( )،هرگز تکیهکر ه یر پهلوی راست و پهلوی چپ ،چیتزی ت تاو نفرمتو .
رح ی

یگری از آن حضرا ،نقت شت ه استت :نبایت تکیتهکتر ه و یتهروخواییت ه چیتزی

یخورن ؛ اما ر مقای  ،مجلسی خو  ،ح یثی نق میک کته :روزی عبتا یمتری ر خت مت
حضرا صا ق(ع) نگساه یو و حضرا ،طعام ت او میفرمو نت و ستت چتپ ختو را یتر
زمی گذاشاه یو ن  .عبا گفت ،مگر نعی انی که حضرا رسو ( )،نهی کر ه است از تکیه
کر ن ر وقت طعام خور ن؟ حضرا ،حظهای ست را یر اشا و یاز یر زمی گذاشا  ،یتاز
َّ
عبا اعا ه آن سخ کر تا سه مرتبه ،پ حضرا فرمو  :وا له حضرا رسو ( )،هرگز ایت
رضا شفیعی اردستانی و همکاران /تحلیل جامعهشناختی دین رایج در دوران پایانی عصر صفوی و آثار ناخواستۀ آن بر...

76

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 47- 86

نهی نفرمو ه (مجلسی.)69 :1392 ،
طرح چ ی روایتها و احا یثی از سوی مجلسی ،آنه ر کاایی که یهفارسی نوشاه ش ه
است ،چا شیرانگیز است .رواقع ،ازآنجاکه ه ف از نوشا چ ی رسا ههایی ،ایجا گفاعانی
شرعی و اماعاعی یرای عامه یو ه است ،ای پرسش مطرح میشتو کته رویکتر مجلستی یته
احا ی اماعاعی چگونه یو ه است و ای رویکر چه نایجهای ریر ار  .یهنظر میرس  ،یرای
توویح چرایی مطا ب کاابهای او متیتتوان رویکتر او را یرپایتۀ نگترش معاقت ان یته « یت
ح اکثری» شرح ا  .ر تعریفی از ی ح اکثری چ ی آم ه است که احکام فقهی را یرای ح
معضالا مامعته کتافی متی انت (ستروش .)89 :1378 ،اصتو یرپایتۀ ایت نگترش ،تعتام
معلوماا زم یرای زن گی نیوی و اخروی ر شرع آم ه است (سروش)4 :1377 ،؛ اما آنچته
ر قا ب ای تعری ،اهعیت پی ا میک  ،ای است که آیا ایت نگترش ،ا زامتا م جتر یته خرافته
میشو ؟
چ انچه یرخی یگر از ح اکثرپ اران ،مان شتهی مطهتری ،را رنظتر یگیتری  ،پاستخ،
م فی است؛ و ی قیا مطهری و مجلسی و یکسانانگاری آنها ،رست نیست .شهی مطهری
رای یاره یر ای نظر است که یا تومه یه م ایع چهارگانۀ اسالمی ،ازمعله عقت  ،علعتای استالم
نعیتوان اسالمیت هیچ موووعی را یالتکلی ،تلقی ک (مطهتری .)242 :1362 ،مووتوع
مه ر ان یگۀ ایگان ،یهع وان یک ح اکثرگرا ،عق و اذن مجاه است .رواقتع ،ایگتان هتیچ
موووعی را ی ون صور ی ی تلقی نعیک  ،اما ر نگاه عق گریتزان امکتان ایت ارزیتایی نفتی
میشو  .ر نگاه مجلسی یهع وان یتک حت اکثرگترا یرپایتۀ طتر عقت  ،استالم یتهع توان یتک
« ارایتام» ،چونان ایرةا ععارفی ارزیایی میشو که یاومو آن ،مرامعه یه گفاعانهای یگر را
وروری نعییی  .اما مطهری یهسبب عق محوری ،اسالم را «توانایتام» یهشتعار متیآور کته
وع زوم مرامعه یه یگران ،ارزیایی آنها را یرپایۀ توانتایی ذاتتی استالم ،وتروری می انت ؛
ی ایرای  ،نوع نگرش ح اکثرگرا ،یهسبب ورو یه شۀون مخال ،اماعاعی ،ی ون یاری گترفا از
عق  ،زمی ۀ اخ ش ن ر مباح خرافی را فراه میک .
 .4جایگاه حدیث در دیدگاه سیاسی عالمه مجلسی
یکی یگر از محورهای نگان ه ۀ مایگاه ح ی

ر طرح فکری مجلستی ،مباحت سیاستی

است .مجلسی خو را ماعلق یه مکاب وسطا می ان  .وی ر حوزۀ مسائ سیاستی یتهروشت ی
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نگان می ه که ییش از آنکه اخباری یا اصو ی یاش  ،فقیهی است یا یی ش سیاسی که او ویتت
خو را حفظ گفاعان تگیع و افزایش مگتروعیت حاکعیتت ر نگتاه عامته متی انت  .رواقتع،
غ غۀ مجلسی ،یقا و ارائۀ گفاعان عامیانه یرای تومیه مگروعیت و ت اوم آن است.
از یررسی ساخاار سیاسی صفویان ،یهویتژه از وران شتاه عبتا او یهای ستو متیتتوان
نایجه گرفت که مامعه ه زمان میان و قطب سلط ت و روحانیت تقسی ش ه و هتر و قطتب،
نیازم رایطۀ ماقای و حضور ماعا یک یگر یو هان (آقامری)19 :1380 ،؛ افزونیترای  ،ر
نگرش و مکاب اخباری ،عا

ی ی ،مایگاهی ر زن گی سیاستی نت ار ؛ عقت و رک یستیط

عامه را ییش از عا عان ی می ان ؛ یهای ترتیتب ،ریتارۀ عت م توانتایی عتا

ی تی و اقات ار

سیاسی او شبههای ومو ن ار (آ ستی غفور .)151 :1386 ،اک تون پرستش مطترحشت ه ایت
است که رصورا حضور و ق را ییگار اخبتاریون ،ستتک ر نیعتۀ وم وران صتفویه ،و
نبو مایگاه رسعی یرای علعای اخباری ر ای مکاب ،تعام

و قطتب روحانیتت و ستلط ت

چگونه یرقرار میش ؟
پاسخ پرسش یا ش ه یا یررستی ععلکتر روحتانیون عمتر صتفوی مگتخص میشتو .
رواقع ،آنان ییش از آنکه ر مباح سیاسی (یتهمز عت ۀ انگگتشتعاری) وایستاگی مکابتی
اشاه یاش  ،یه نظام شتیعی وایستاگی سیاستی اشتاه و هعگتی ر پتی فتاع از آن یتو هانت ؛
ازای رو ،یسیاری از روحانیون آن عمر (اخباری یا اصو ی) ،یته یت فقت ان نظریتۀ م ستجعی
ریارۀ مایگاه فقیه ر عرصۀ سیاسی« ،ییگتار» یته ارائتۀ تفستیری ق ستی از مایگتاه صتفویان
گرایش اشا و ای موووع ،ت ها یه مجلستی اخامتا ،ن اشتت و ر زمتانهتای مخالت،،
موار ی از مق

سازی و پیون ز ن صفویان یا و یعمر(عج) رخ می ا ؛ شترایطی کته آشتکارا

سبب آغاز و ترویج نظام معرفای مساع پذیرش خرافه ش .
ا عای یا ش ه ای گونه اثباا میشو که مجلسی ،نگاه چ ان م اسبی یه تأوی ن اشت و
یرپایۀ نگرش خو یه مایگاه عق  ،تأوی را نیز مح و میک ؛ اما ر یرایتر تفستیر و روایتت
مرتبط یا موووع سیاست ،یا تعسک یه تأویلی عجیب ،رص ارائتۀ ی یتانی یترای مگتروعیت
صفویان یرآم  .مجلسی ر کااب «رمعت» و ح ی  ،یکی از امام یاقر(ع) و یگتری از امتام
صا ق(ع) نق کر ه است .از امام یاقر نق ش ه است که« :متییی قتومی را از مانتب مگترق
ظاهر میشو و طلب حق میک و مها میک و مر م یه یت حتق رآی ت ؛ ایگتان یتر ایت
راوی نعیشون تا آنکه یر ایگان پا شاهانی وا ی شون و آن را یه کسی ن ه مگر یته صتاحب
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شعا ،هرکه یه ایگان کگاه شو  ،ر م گ شهی استت» (مجلستی ،ییاتا .)274 :ر حت ی

وم

آم ه است که« :هرگاه خروج ک از ما قائعی از خراسان... ،و خروج ک از ما قائعی ر گیالن
و یاری نعای اها ی که ر حوا ی اسارآیا است ،و یل و قزوی  .و ظاهر شو از یترای فرزنت
م علعای ترکان و یرخیز پا شاه پا شاهان و یکگ قوچ فرزن خو را و کافران را هالک ک ت »
(مجلسی ،ییاا.)276 :

مجلسی ،ر تفسیر ای

و ح ی  ،یا تأویلی عجیب ،وع ارتباط ا ن هعۀ حتوا ث یته

زمانۀ خو  ،حای قا قوچ را یه شاهزا ه صفیمیرزا ارتباط می ه و یهای ترتیب ،ی یتان معرفاتی
ی ی ویژهای را یرای صفویه فراه میک  .ارائۀ چ ی تفستیر و تتأویلی ر میتان مستلعانان ر
طو تاریخ ،چ ان غریب نیست ،اما یرای مجلسی که تأوی را ر ح روشی غتوی و مع تایی
یهکار میگیر  ،چگونگی رسی ن یه ای مع ا ،عجیب و پرسشیرانگیز است .ای تفستیرها ،ت هتا
نعونههای حعایتهای عالمه مجلسی از تگیع عامیانه و تحکی صفویه نیست؛ یهع وان مثتا ،
ارائۀ احا ی و حعایت از نعونههای افراطی گفاعان فرقۀ نامیه ر ا امۀ هعی رویکر مجلستی
است؛ گفاعانی که هرچ معک است سبب ایجا غیریت س گی ی یترای گفاعتان متور نظر او
شو  ،اما آشکارا رویکر های عقالنی را نفی میک و از مکابی ی ی یهسوی ای ئو و ی سیاسی
حرکت میک .
مجلسی یرای ایجا نظامی تالش میکر که وع تعایز یا اغیار ،امکان انستجام مامعتۀ
ایرانی را فراه ک ؛ ی ایرای  ،ق را هی و ترویج تگیع عامیانه ر ای رون  ،گریزناپتذیر یتو .
ر ورۀ صفویه مراس و آیی های مخالفی مان رفعا قل یرگزار میشت کته مجلستی آنهتا را
نهی نعیکر  .ه ف ایا ایی از رواج یا ع م مخا فت یا ای گونه آیی ها ،ایجا غیریتت یتا اهت
س ت یو  ،اما ثعرۀ آن ،رواج اععا نایخر انهای یو که سرانجام یه زوا عقالنیت م جر میش

(کسروی31 :1386 ،؛ مجلسی1404 ،ه.ق ،ج.))9(120-125 :31
چرایی پذیرش یا ع م پذیرش عق

ر ای جا مگخص میشو  .رواقع ،رصورا پذیرش

عق و زوم تأوی  ،یسیاری از احا ی ما اسب یا گفاعان فرقۀ نامیه و ق است صفویان ،زومتا
تأیی نعیشون یا محکوم یه عبور از ی گاه و تأوی خاصی هسا ؛ موووعی که کعاری نایجۀ
آن ،تضعی ،گفاعان تگیع عامیانهای است که زوا آن ،یزرگتتری نگرانتی مجلستی یتو  .امتا
مجلسی ت ها ه گامیکه ر ت گ ای سیاسی است ،ی عه ی میک و ست یه تاویت متیزنت .
ای کار ر موووعاا سیاسی ستبب افتراطگرایتی و ر عرصتۀ فره گتی ،ستبب عت م امکتان
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اصالحاا عقالنی و ر پی آن ،رواج خرافه ش  .یررسی چگونگی زوا صفویه و نقتش اشتا
اقلیتهای مذهبی ر آن ،یهخویی ای ووعیت را اثباا میک .
نتیجهگیری
ییشک زوم تومه یه روایتهایی هعچون «علیک یا ت رایاا یا روایتاا» ر هعتۀ ورههتا
م نظر فقها یو ه است و عالمه مجلسی نیز از ای ایره خارج نبو ؛ اما مییایست پتذیرفت کته
زمان و زمانه ،تحلی  ،تأوی  ،و زوم تفاسیر گوناگون را تعیتی متیک ت ؛ ی تایرای  ،رصتورا
مرتبط انسا رواج خرافه ر ایران صفویه یا چگونگی یر اشتتهتای ی تی آن عمتر ،چرایتی
رویکر های فقهای آن وره و ش اخت گفاعان حاک و ت گ اهای اماعاعی ،مه یهنظر میآی .
یا یررسی مریان حاک یر وران صفویه رمییایی که یتاومو صتالیت ظتاهری ،نتوعی
تکثر و امکتان زوا معرفاتی گستار ه ر شتۀون گونتاگون ی تی و اماعتاعی ومتو ار  .ایت
گسار گی ،ریرگیرن ۀ رقایت مریانهای مخال ،یا فقهتی متیشت کته پت از ستا ها ،یترای
نخسای یار ،امکان حیاا و ییان خو را فراه می ی  .حضور هعۀ ای مریانها یته روحتانیون
میآموخت که امکان زوا ویارۀ تگیع ومو ار  ،یهویژه ای که تا میانههای صفویه ،فقته رایتج
ییگار از کاابهای غیرفارسی تأثیر میپذیرفت و عامۀ مر م ،چ ان تحت تتأثیر نظتام معرفاتی
تگیع نبو ن ؛ ازای رو ،تالش یرای گسارش تگیع چونان ایرةا ععارفی مامع یترای تعتام شتۀون
زن گی ایرانی و یینیاز از توس یه مریانهای یگر ،ر ستاورکار حاکعیتت و روحانیتت قترار
گرفت.
روحانیون مخالفی ای خواساه را پیگیری میکر نت ؛ امتا تگتیع عمتر صتفویه ،یتیش از
هرک

وام ار عالمه مجلسی است .هعو یو که وتع تأ یفتاا گستار ه و حعایتت از ریتار

صفوی ،یه تگیع انسجام یخگی  .اما روش متور نظر وی ،ستااور ناخواستاهای یترای مامعتۀ
ایرانی اشت .رواقع ،رواج خرافه را نعیتوان خواساۀ مجلسی انست؛ یهویژه ای کته ر یرختی
موووعاا ،او یا ارائۀ روایتهایی ر یحارا نوار ،ر پی نفی خرافه یتو ه استت .امتا تتالش او
یرای ایجا نظتام «متامع» شتیعی ،ستبب ایجتا نظتام معرفاتی خاصتی شت ؛ زیترا ایتزار وی
رای راساا ،ت ها ح ی و اخبار یو  .رواقع ،مجلسی ر یرایتر مریتانهتای یگتر ،حت ی را
نهت ها یهع وان ایزار ،یلکه یهع وان ه ف رنظر میگرفت و ای کار ،سبب پی ایش نظام معرفاتی
ویژهای میش که سااور آن ،فروکاساه ش ن عق یو .
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رویکر ح ی گرایی مجلسی از و موووع تأثیر میپذیرفت؛ نخست ای که ایگان ،نگتاه
مامعی یه ی و ح ی

اشاه و چ ی تمور میکر ن که هرآنچه زم است ،یهگونتهای متامع

ر ی یافت میشو ؛ ی ایرای  ،توس و رموع یه مریانهتای یگتر را متایز نعی انستا ؛ وم
ای که ر ی گاه مجلسی ،نیازی یه اسافا ه از عق و تأوی نیست؛ ی ایرای  ،هرچ خو وی ر
یرخی مراح یه چ ی ععلی ست میزن (یهویژه ر امور سیاسی) ،اما یهطورکلی و یهویتژه ر
امور ی ی ،مسیر تأوی را مس و میک  .سااور چ ی گفاعانی ،نتوعی نظتام معرفاتی یترای
مامعه است که امکان تأیی و نفی علعی را از ست ا ه و علوم تجریی و عقلی را یهطور کامت
از صح ۀ مامعه طر میکر ؛ مطلبی که یرپایۀ یررسی ووتعیت علتوم یگتر ر عهت صتفوی
تأیی میشو .
هرچ

ر مق مه نعتیتتوان چ تی رویکتر ی را ا زامتا خرافتی انستت ،امتا راه را یترای

گسارش خرافه یاز میک و خو نیز هیچ وسیلهای یرای مقایله یتا آن نت ار  .رواقتع ،مجلستی
یهم ظور عامیانه ش ن و رواج تگیع ،ر پی ایجا نوعی ایرةا ععارف مامع یرای ایرانیان یتو و
ح ی را هساۀ مرکزی یرای ایجا آن یهشعار متیآور ؛ یتهای ترتیب ،ایرانیتان« ،ناخواستاه» ر
عل گریزی و خرافهگرایتی گستار ه ،آن هت خرافتاتی آغگتاه یته ا عاهتای ی تی ،قترار

معر

میگرفا  .رویکر ایرةا ععارفی یه یت یتا گستارش ختو و ورو یته حتوزههتای مخالت ،و
مح و کر ن ع اصر غیر ،یا ایجا نوعی از زیست اماعتاعی ،سترانجام شترایط را یترای یتروز
خرافه ایجا کر  .سااور مراح پیعو هش ه ،اثباا یرتری نق و حت ی گرایتی ،چونتان یتک
نظام معرفای ،ر هعۀ امور علعی ،اماعاعی ،و سیاسی یو ؛ ماییکه علوم عقلی و تجریی یرای
ایجا مریان و ایرةا ععارفی مامع و نفی یگران تضتعی ،،و امکتان غتزش یتهستوی خرافته
یهع وان سااور ی ناخواساه یرای مامعهای غریبه یا عل  ،فراه ش .
رمجعوع ،مجلسی را یه عل سایزی نعیتوان ماه کر  ،و ی یته علت گریتزی شتای  .رواقتع،
مووتتوع اصتتلی ،نتتوع نظتتام معرفا تی و عقالنیا تی استتت کتته ر چتتارچوب مفهتتوم رو یکتتر
ایرةا ععارفی یه ی گسارش مییای  .ر چ ی نظام معرفایای ،یگر امکان ایطتا یتا اثبتاا
علعی فراه نیست؛ مجلسی ه خواهان چ ی کاری نیست .آثار و یسط ای نظتام معرفاتی ر
و سطح نعایان میشو  :ر سطح خوا ،،رش علوم یگر مح و میشو و ر ستطح عتوام
نیز سبب رواج خرافه میشو ؛ موووعی که یهراحای یتا یررستی شترایط اواختر عمتر صتفویه
قای

اثباا است.
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یادداشتها

 .1از عب ا عز یز ناصبی هلوی که از علعای و شیعه است ،چ ی روایت ش ه است که اگر ی شیعه
را یه ی مجلسی ی ام  ،هرآی ه ر مح خواه یو (نک :کرمانگاهی.)114 :1375 ،
 .2آنچه ر تعری ،و توویح ای فرویه مه است ،تومه یه اه اف ،زمانته ،و گفاعتان رایتج ر عمتر
عالمه مجلسی است .مقام معظ رهبری ر مطلبی نز یک یته پتژوهش پتیشرو ،یتر ایت نظرنت کته:
«عالمه مجلسی ر «حتقا یقی » و «عی ا حیتاة» ،و ...اختالق و عقایت ی تی را یتا زیتان «عامیانته»
میگفت و ایران عمر صفوی را یه تفکر اعاقا ی شیعی «نز یک» میکر  .مکاویاا مجلسی ،یتهویتژه
کاب فارسی ،پایههای تگیع را ت ر آن زمانیکه تگیع ر کگور ما تازه یو ت قر ،کر ه است .کاابهای
مجلسی ،یک روز خیلی اثر اشاه است .مجلسی عقای شیعه را ر های مر م محک کر ن  .آن روز
آن مطا ب یه ر میخور ؛ اما امروز م و شتعا نعیتتوانی «حتقا یقی » و «حیتاةا قلوب» را تجتویز
ک ی ؛ ...اگر ه ر اری  ،آن مضعون را یا زیان امروز ی ویسی  .ی ه امروز «حقا یقی » و «حیاةا قلوب»
را یرای مر م تجویز نعیک (خام تهای .)1370/12/5 ،ایت تحلیت  ،و مطلتب را نگتان متی هت ؛
نخست ،نقص نظام فکری ایجایی مجلسی را که امروزه یهار از گذشاه و زمان مجلسی مگتخص شت ه
است و وم ،چرایی ععلکر عالمه مجلسی؛ که ی ا یه گفاۀ مقام معظ رهبتری ،رواقتع ،تالشتی یترای
ایجا و تحکی پایههای تگیع ر ایران صفوی یتو ه استت؛ یتههعی ی  ،ع توان پتژوهش ،یتر ناتایج
ناخواساۀ گسارش یک مریان فکری ماعرکز ش ه است.
 .3رو یکر یهکارگرفاهش ه ر ای پژوهش ،شباهت زیا ی یه اثر ویر یا ع وان «اخالق پروتساان و روح
سرمایه اری» ار (ویر .)1392 ،ویر یا کاریست مفهوم «اخالق پروتساان» م عی است ،یت رایتج
ر اروپای شعا غریی ،اخالق خاصی را رواج ا که آن اخالق ،ر پی ایش نوع خاصتی از عقالنیتت
مؤثر یو ه است .رواقع ،آن اخالق ی ی ،سبب عقالنی ش ن تجارا ،ص عت ،قانون ،و یهطتورکلتی،
کر ارهای زن گی ازمعله اقاما ش (نوی  .)140 :1397 ،یته حتاظ رویکتر  ،پتژوهش حاوتر نیتز
هعچون ویر یا کاریست مفهوم «رویکر ایرةا ععارفی یه ی » ،رصت تفستیر یت رایتج و ستپ ،
تحلی آثار آن است؛ یا ای تفاوا کته ویتر ر پتی پاستخگتویی یته چرایتی پیت ایش و عت م پیت ایش
سرمایه اری ر چ تع ن گوناگون ،یرپایۀ روش توافتق و اختاالف استت؛ امتا مطا عتۀ حاوتر ،ت هتا
مطا عهای مور ی ر زمان صفوی و یراسا نوشاار عالمه مجلسی است؛ ی تایرای  ،چرایتی گستارش
خرافه ر ایران را نیز میتوان ماأثر از اخالق ی ی رایج آن عمر انست .رواقع ،یرخالف پروتساان که
سبب قوام عقالنیت ش  ،رویکر ی ی رایتج ر پایتان ورۀ صتفویه ،حضتور حت اکثری فقته م قتو و
فروکاساه ش ن مایگاه عقالنیت ر ایران را ر پی اشت.
 .4ییگار کاابهای ترمعهش ه ر آن قرن و حای پیشازآن ر موووع سیره و م اقب نبو هان .
 .5یهع وان نعونه ،موووع خرق و ا ایتام .فتار از ای کته چگونته یتک نگترش فلستفی وار مووتوعی
علعیتتجریی ش ه است ،اسا ا یه ای موووع و موار مگایه ،سبب طر مامع و غیراستالمی معرفتی
کر ن فلسفه میش  .رواقع ،طر فلسفه ناشی از امکان اناقتا از معتارفی چتون معتراج یتو و از یت
مجلسی یرای ایجا مریانی مامع ،ستک ر آن وران ،وروری یو ه است.
 .6امکان نز یک یو ن ای یح یه موووع فلسفه ومو ار ؛ اما یرپایتۀ اهعیتت روششت اخای ،فقته
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مجلسی م اگانه و یهگونهای تکعیلی ارائه ش ه است.
 .7فوم ا ا عل کله فیکاابا له ...و أخبار أه ییت.
 .8ر عبارا مور نظر « تاکلعوا علی عقو ک سیعا فیا عقاص ا ی یه» ،از وا ۀ سیعا یهره گرفاه
ش ه است .ر تفسیر نحوی ای وا ه چ ی آم ه است که یرای استافا ه ر متوار ی استت کته و وا ه،
ارای ومه اشاراک یو ه اما وا ۀ مؤخر ارای تأکی است؛ ی ایرای  ،م ظور عالمه ،نفی تزوم عقالنیتت
ر معیع امور ی ی و غیره ،یهویژه ی ی است (نک :عباسی ،1425 ،ج.)365 :1

 .9آنچه ر ای جا مه است ،فار از ع م تعیی

قیق زمان فتوا خلیفتۀ وم و عت م نفتی ایت

مراس  ،نظام فکری آن عمر است .ای رویه یه رویکر ی متذهبی ر آن زمتان تبت ی شت کته
سبب ارائۀ مفهوم فرقۀ نامیه ش ه یو  .هرچ مجلسی را نعیتوان ر پی ایش ای مفهتوم عامت
ایا ایی انست ،اما او یتهع توان معابرتتری روحتانی عمتر ختویش ،وتع ارائتۀ شت ی تری
احا ی مریوط یه ای فره گ ،ر رواج و یهرهگیری از آن کوشا یتو (مجلستی1404 ،ه.ق ،ج
.)239 :8
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Extended Abstract
Introduction
Humans’behaviorsand actions are not always consistent with the original values
in their minds. Extensive communities and the necessity of coexistence with
different people and cultures inevitably oblige the individual to adapt and accept
external values different from internal values, and thus, external interactions are
not the result of internal thoughts; instead, people always try to maintain the
balance between internal values and external requirements in their daily
behaviors and decision-making. Tajadura and Tsakiris (2014) used the terms
innerselfandouterselftoshowthedifferencebetweenpeople’sbehaviorsand
thoughts. They believed that the inner self is related to things that cannot be
observed: emotions, attitude, values, beliefs, personality, thoughts, feelings,
fantasies, spirituality, intentions, and purpose; while the outer self-deals with
material aspects and its results are often observable (Tajadura & Tsakiris, 2014).
Gregory Bateson (1972) and Paul Watslawick (Watslawick, Beavin, and Jackson
2011) studied these phenomena extensively in human relations. There are social
situations where one gets stuck in contradictory commands. These paradoxical
situations range from the behaviors and attitudes of everyday life to the
paradoxical situations that exist in institutional structures and rituals. In the
current society of Iran, what is clearly understood in the field of political
behavior is that individuals do not accept the realities of their political, economic
and social system as ideal conditions and in line with their attitudes and mental
beliefs. The purpose of this study is a sociological explanation of the
contradiction between political thought and behavior of people by investigating
their meaning system of contradiction.
Methodology
The present study employed a mixed methods research design that focuses on
 Corresponding Author:
Hossein Masoudnia, Ph.D.
E-mail: h.masoudnia@ase.ui.ac.ir
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qualitative and quantitative approaches in proposing the questions, research
methods, data collection and analysis methods, and representing the inferences in
a unit study. A purposive-theoretical sampling technique was used in the
qualitative section. That is, purposive sampling was used to select the
participants given the emerging nature of qualitative research, and theoretical
sampling was used by taking into account the qualitative data analysis method.
Probability sampling was used in the quantitative section to select individuals for
research purposes. An in-depth interviewing technique and a researcher-made
questionnaire were two main data collection instruments. In other words, the
primary technique for data collection in the qualitative section was the in-depth
interviewing technique. The text obtained from these interviews was the basic
material to extract concepts and categories and represent a paradigmatic pattern.
The researcher-made questionnaire was employed for data collection in the
quantitative section. Having determined the reliability and validity of the
questionnaire, the questionnaire was employed for data collection and testing of
research hypotheses.
Results and Discussion
Figure1. Test of research hypotheses

The findings of the qualitative section identify five factors in the contradiction
betweencitizens’politicalthoughtandbehavior.Thesefactorsincludehopefor
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the future, national identity, weakness of democracy, loyalty to the system, and
cultural weakness. Furthermore, political distrust acts as a mediator variable and
the core category. Accordingly, the research hypotheses based on the concepts
extracted from the qualitative section in which independent variables affect the
contradiction between political thought and behavior through the mediator
variable of political distrust are:
Hypothesis 1: Democracy reduces the contradiction between citizens’ political
thought and behavior by reducing their political distrust of the system.
Hypothesis 2: Cultural weakness increases the contradiction between citizens’
political thought and behavior by increasing their political distrust of the system.
Hypothesis 3: Nationalism increases the contradiction between citizens’political
thoughtandbehaviorbyincreasingindividuals’politicaldistrustofthesystem.
Hypothesis4:Loyaltytothesystemreducesthecontradictionbetweencitizens’
political thought and behavior by reducing their political distrust of the system.
Hypothesis 5: Hope for the future reduces the contradiction between citizens’
political thought and behavior by reducing their political distrust of the system.
The PLS method was used to test the indirect effects of predictor variables on the
contradiction between citizens’ political thought and behavior through the
mediator variable political distrust. The results show that the independent
variables (weakness of democracy, cultural weakness, loyalty to the system,
hope for the future, and national identity) explain 69% of the mediator variable
of political distrust variance. Also, political distrust affected by independent
variables explains 16% of the variance of the contradiction between political
thought and behavior. The results confirm the first research hypothesis;
democracy through political distrust affects the contradiction between citizens’
political thought and behavior. The effect of democracy on the dependent
variable with a 2.5 to 97.5% confidence interval is -0.244 and -0.113,
respectively: the better the quality of democracy and the more the system
functions following the standards of democracy, the less the contradiction
between the citizens’ political thought and behavior. The fourth research
hypothesis, loyalty to the system through political distrust affects the
contradictionbetweencitizens’politicalthoughtandbehavior,isalsoconfirmed.
The effect of loyalty to the system on the dependent variable with 2.5 to 97.5%
confidence intervals is -0.272 and -0.099, respectively, indicating that the effect
isdecreasing.Theincreaseincitizens’loyaltytothesystemandtheirtrustinthe
system reduce the contradiction between their political thought and behavior.
Finally, the fifth research hypothesis, hope for the future through political
distrustaffectsthecontradictionbetweencitizens’politicalthoughtandbehavior
is confirmed. The effect of hope for the future on the dependent variable with 2.5
to 97.5% confidence intervals is -0.093 and -0.001, respectively, indicating that
this effect is decreasing: the more the citizens hope for better living conditions
economically and politically, etc. in the future, the less the contradiction between
their political thought and behavior will be. Other research variables had no
significant effect on the contradiction between citizens’ political thought and
behavior.
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Conclusion
The findings of the qualitative section reveal that the contradiction between
political thought and behavior should be explored via a process by which
citizens’meaning system about the contradiction between political thought and
behavior and the related factors are discovered and examined. The most
important factors mentioned in the qualitative findings section of the study are
democracy, loyalty to the system, nationalism, traditional culture, and hope for a
better future. Citizens claim that their political action is not voluntary and Selfwilled; instead, they mostly take action or participate by encouraging and
influencing the other party’s wills( political system). However, compulsory
political action has not been confirmed in all study factors in the quantitative
section. The results of the quantitative section show that the citizens’ national
identity and cultural weakness were effective in the contradiction between their
political thought and action. In other words, increasing the spirit of nationalism
orimprovingcitizens’politicalandsocialculturehasnoeffectontheirlevelof
political trust in the system and, as a result, does not affect reducing or
increasing the contradiction between their political thought and action. The use
of the mutual benefit function for this group of participants contributes to
justifying the reason for their political participation. In contrast, the results of the
quantitative section about three factors of democracy, loyalty to the system, and
hope for a better future indicate that increased and improved quality of these
factors enhance political trust of citizens in the system and effectively decrease
contradiction between their political thought and behavior.
In analyzing the quantitative results of the research, if all requirements associated
with the contradiction between political thought and behavior are considered, it
can be stated that a two-dimensional attitude is dominated. The first attitude is
related to the right-wing (conservative) parties loyal to the system, which can be
referred to as religious people, given the religious identity of the system. The
same gaps and social damages that the Iranian nation claims, such as cultural
weakness, weak democracy, social divergence, the gap between the people and
the system, etc., are also agreed upon by those loyal to the system. Nevertheless,
they do not blame the Iranian political system because they believe that the
inefficiency of the governments which the people’s vote has selected is the
reason for such problems. The second attitude is related to citizens who often do
not have a political background, or if they have, it is not so strong that it can be
considered in a political group advocating or opposing the system. Generally,
this group of citizens is dissatisfied with the current political-economic
conditions and presents various reasons for their political participation and
supporting the political system. Hope for a better future and the weakness of the
system’s democracy are the second attitude of our discussion. The
authoritarianism of the political system that affirms a weak democracy and the
hope that favorable socio-political situations will be experienced in the future
oblige them to participate in political activities.
Keywords: Cultural Weakness, Nationalism, Loyalty to the System, Hope,
Political Distrust, Contradiction between Political Thought and Behavior.
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تاریخ دریافت1400/12/10 :

چکیده

نوع روایط شهرون ان یا نظام سیاسی ،یکی از شتاخصهای تعیی ک ت ۀ هویتت نظتام
تاریخ بازنگری 1401/02/10 :سیاسی یهشعار میآی و رنایجه ،ومو ت اقض یی افکار و رفاتار شتهرون ان ،یتر ایت
تاریخ پذیرش 1401/03/03 :ارتباطاا تأثیر میگذار ؛ ازای رو ،پژوهش حاور ر پی پاستخگویی یته ایت پرستش
است که «چه عواملی سبب یروز تضا یی فکر و رفاار سیاسی شتهرون ان میشتون ».
روش پژوهش ،از نوع ترکیبی و راهبر اکاگافی ماوا ی است .ر مرحلۀ کیفتی پتژوهش
از روش مماحبه و ر مرحلۀ کعی از روش پیعایش اسافا ه ش ه است .مامعۀ آمتاری
مور مطا عه ،انگجویان شهر اصفهان یو هان  .تع ا نعونه ر مرحلۀ کیفتی پتژوهش،
نوع مقاله :پژوهگی
 30نفر و ر مرحلۀ کعی 250 ،نفر است .شیوۀ نعونهگیتری ر مرحلتۀ کیفتی ،اشتباع
نظری و ر مرحلۀ کعی ،خوشهای است .یرای تحلی ا هها ر مرحلۀ کیفتی از شتیوۀ
ک گذاری و ر مرحلۀ کعی از رویکر م سازی معا ۀ ساخااری  PLSاسافا ه ش ه
واژگان کلیدی:
است .یافاههای مرحلۀ کیفی پژوهش ،نگان ه ۀ شک گیری نظام مع ایی انگتجویان
دموکراسی ،ضعف
ریارۀ پ ی ۀ تضا یی فکر و رفاار سیاسی پیرامون تع ا ی از مقو تههای ععت ه و یتک
فرهنگی،
مقو ۀ هساهای یهنام «ییاعاعا ی سیاسی» استت .یافاتههتای مرحلتۀ کعتی پتژوهش
ناسیونالیسم ،وفاداری ییانک ۀ ای است که ر ا گوی تجریی پژوهش ،تأثیر ییاعاعا ی سیاسی یتر تضتا ،
به نظام ،امیدواری،
مثبت و ر سطح  0/001مع ا ار است .از یی پ ج ماغیر مساق یه ستآم ه ر یخش
بیاعتمادی سیاسی ،کیفی پژوهش ،ماغیرهای موکراسی ،وفا اری یته نظتام ،و امیت واری یته آی ت ه ،تتأثیر
تضاد بین فکر و رفتار مع ا ار و م فیای یر تضا ذه و عی اشاهان و و ماغیر فره گ س ای و هویت ملی،
تأثیر مع ا اری یر تضا ذه و عی سیاسی ن اشاهان .
سیاسی
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مقدمه
رفاارها و اقت اماا متا هعیگته یتا ارزشهتای اصتلیای کته ر ذهت اریت  ،هعستو نیستت.
اماعاعاا گسار ه و زوم هعزیسای یا افرا و فره گهتای مخالت ،یتهناچتار فتر را وا ار یته
سازگاری و پذیرش ارزشهای خارمی مافاوا یا ارزشهای رون میک و رنایجه ،تعامالا
ییرونی ،یرآی ت ی ص رصت ی از تفکتراا رونتی نیستت ،یلکته افترا هعتواره ر رفاارهتا و
تمعی گیریهای روزمرۀ خو سعی ر حفظ تتوازن میتان ارزشهتای رون و ا زامتاا ییترون
ارن  .تلجلدورم و تلکر یس 1از تعبیر «خو رون »2و «خو ییرون »3یترای نگتان ا ن تفتاوا

یی اق اماا افرا و افکارشان اسافا ه کر هان  .یهنظر آنها ،یرخالف خو ییرون که یا م بههای
ما ی سروکار ار و ر یسیاری از موار  ،ناایج آن مگاه هپذیر است ،خو رونی یه چیزهتایی
مان احساساا ،نگرشها ،ارزش ها ،یاورها ،شخمیت ،افکار ،عواط ،،خیا ا ،مع ویتت،
تعایالا ،و اه اف مریوط استت کته یت ه نعیشتون (تامتا ورا و تتاکیری -739 :2014 ،
 .)738تعرکز یر افکار و رفاار سیاسی افرا نیز چ ی تفتاوتی را یتی ختو رون و ختو ییترون
نگان می ه ؛ یهای مع ا که م یه ع وان یک شتهرون  ،ختو سیاستی رونت یتا ختو سیاستی
ییرون تعاروی انکارناپذیر ار ؛ یهییان روشت تر ،ارتباطتاا انستانی ،ریر ارنت ۀ مانورهتای
ظریفی یی ناسازگاریهای وگانه است؛ یهع وان مثتا  ،یتی آنچته گفاته متیشتو و آنچته یتا

حرکتهتتا و ح ت یی تان م تیش تو (یر ی تتر .)46 :2017 ،گ گااور ابرتسااون )1972( 4و پ ا ا
ومتعالو ی ( 5واتز ویک ،یاوی  ،و مکسون )2011 ،ای پ ی هها را ر روایتط میتان انستانهتا

مطا عه کر هان ؛ موقعیتهای اماعاعیای که ر طو آنها ،فتر ر شترایط ما اقضتی گرفاتار
میشتتو  .ای ت موقعیتتت هتتای ما تتاقض ،از رفاارهتتا و یرخور هتتای روزمتترۀ زن ت گی گرفاتته تتتا
موقعیتهتای ما اقضتی کته ر ستاخاارهای نهتا ی و آیتی هتا ومتو ار را ریتر میگیتر .
مم اقهای ییشعاری از تعارواا رفااری افترا ر نها هتای مت نی و سیاستی ومتو ار ؛
یهع وان مثا  ،یرپایۀ ی گاه بلرنس ،٦یسیاری از محافظهکاران یورکی از حقوق م نی و خت ماا
1. Tajadura and Tsakiris
2. Inner self
3. Outer Self
4. Gregory Bateson
5. Paul Watzlawick
6. Barnes
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پزشکی حعایت میک  ،اما هعیگه یه موکرااها رأی می ه  .یهییان روش تر ،افرا معکت
است ارای نظام اعاقا ی یهظاهر ناسازگاری یاش ؛ هرچ یهنظر متیرست  ،ییگتار متر م یته
آن تومهی ن ارنت  ،مگتر ر متوار ی کته ناستازگاری را یتروز می ه ت ؛ مان ت تقایت ک تونی
نژا پرستتای و عقایتت آمریکتتایی (یتتارن  .)522 :2015 ،ژمناباالزین )2008( 1ر یکتتی از

پژوهشهای خو  ،سخ فر ی یهنام یلدممادودفند را نق میک که میگوی  ،یته ارواح اعاقتا
ن ار  ،اما از آنها میترس  .رواقع ،ای یانوی فرانستوی یته حاظ نظتری یته ومتو روحیتاا
اعاقا ی ن ار  ،رحا یکه هعی موووع ،واک شهای احساسی تر و اسا باط ععلتی او را ر
متتور ارواح یرانگیخاتته استتت .دناات و الساانوال )142 :2010( 2نیتتز یهروشتتی مافتتاوا،
مماحبههای ععیقی را یا مبلغانی انجام ا هان که ا عا میک  ،ایعان خو را یه خ ا از ستت
ا هان  ،اما ه وز یه انجام وظای ،روحانی خو ا امه می ه .
رحا یکه اغلب سعی یر ای است که رفاارها و افکار سیاسی از ثبتاا نستبی یرختور ار
یاش و رایت زمی ته ،ت اقضهتای افترا یتا خطراتتی مان ت متاه شت ن یته رو  ،تقلتب ،و
ستکاری رویهرو است ،ر یقیۀ موار  ،هعیگه یترای تووتیح ای کته چترا یرختی از رفاارهتا و
گفاههای ما یا یگران یا ی گاهعان ر خانه ناهعسو استت ،از نستبیگرایتی فره گتی استافا ه
میشو ؛ یهییان روش تر ،رحا یکه ر سیاست« ،انکتار ت اقضهتا» مهتارا مهعتی یهشتعار
میآی  ،ناسازگاری های رفااری ر مووتوعاا فره گتی و اماعتاعی ،ر یستیاری از متوار یتا
حس نیت خ ثی متیشتون (یر ی تر .)2016 ،اهعیتت ت اقضهتای سیاستی ه گتامی آشتکار
میشو که انسانها ،ومو ت اقضهای سیاسی خو را یرآم ه از شرایط خا ،ختارج از ختو ،
مان نظام سیاسی اقا ارگرا ،نبو آزا ی ییان ،و ...می ان ؛ اما هعی افرا معک است یاومو
ت اقضهایی ر حتوزههتای یگتر زنت گی ،ر آرامتش زنت گی ک ت ؛ مان ت کستیکته فامعتۀ
زیستمحیطی ناشی از اناگار یاکسی کری را محکوم میک و یاومو ای  ،هعیگه از وستیلۀ

نقلیۀ شخمی اسافا ه میک  .جوومنوویا  ،3نقتش قت را نهفاته ر روایتط ستاخااری را ر

ایجا نایرایری و رنایجه ،ت اقضهای رفااری افرا متؤثر متی انت (مووانوو یتک.)3 :2016 ،
ا باه او ر یح از تأثیرگذاری روایط قت را ،یتهمتای ت اقضتاا ،ییگتار یته یحت

وگتانگی

1. Jean Bazin
2. Dennett and LaScola
3. Jovanović
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میپر از « :م یا تع ا ییشعاری نعونۀ مگایه وگانگی رویهرو ش هام .مر م یهطور ه زمتان،
آ و گی را یک امی و یک خطر یهشعار میآور ن ؛ ای یک ما ۀ متانیختش و یتک زنت گی ر

هعان زمان یو » (مووانوو یک .)12 :b2016 ،نر امسرلس  ،1مفهتوم «وایستاگی» را هعتراه یتا

مفهوم وگانگی ر تالش یرای ایجا «م طتق وگتانگی» مطترح کتر (اسعلستر.)7 :1998 ،
یتهنظتر او ،افترا ر طتو زنت گی ختو  ،وایستاگیهای مخالفتتی را تجریته میک ت کته ایت
وایساگیها میتوان

ر ایجا وگانگیهای مخال ،و رفاارهای ما تاقض آنهتا نقتش اشتاه

یاش  .شک وایساگی معک است مافاوا یاش  .یک فر زیر ست ر رایطتۀ قت را ،وایستاۀ
سیاسی است .فر ی که ماعه یه یک م بش مذهبی یا اماعاعی است ،یته حاظ ایت ئو و یکی
وایساه است ،و یک فر عاشق ،وایساگی عاطفی ار ؛ یاای حا  ،ع مر مگارک یی هعۀ آنهتا
ای است که آزا ی اناخاب مح و میشو ؛ زیرا ،یه حاظ سیاسی ،ای ئو و یکی ،یا احساستی
هز ی هیر است؛ ی ایرای  ،وایستاگی ،مستالزم گرفاتار شت ن خاصتی استت (اسعلستر1998 ،؛
مووانوو یک .)2016 ،افرا یا تومه یه انواع وایساگیها ،چار وگانگیهای پرشتعار فکتری و
رفااری میشون که گاهی میتوان مومب یروز رفاارهای ما اقض شو ؛ ی ایرای  ،وگتانگی ر
مطا عۀ ت اقضها مه است (مووانوو یک.)4 :2016 ،

3

از ی گاهی یگر ،ریچلرداشودر 2قانون «ع م ت اقض » را مطرح متیک ت  .وی استا

کر ه است که ای قانون ،تضعی متیک ت کته و پیگت ها ماضتا ماقایت نعتیتوان ت یتهطور
ه زمان و یه یک مع ی ر یک فر رست یاش  .او چ ی شرایطی را ناشی از وع ،ارا ۀ فتر ،
ع م اعاقا  ،ریاکاری ،و ...می ان (شو ر .)12 :2016 ،هرچ ای ا عا چ ان مور پتذیرش
روانگ اسان و انگع ان علوم رفااری نیست ،اما ر حوزۀ رفاار سیاسی ،احاعتا ای کته افترا ،
افکار سیاسی خو را عاری از هرگونه تضا ی ی ان  ،زیا است .رواقع ،ت اقضهای سیاستی،
افزونیر تأثیرپذیری از نیرویی خارج از اخایار فر  ،یا قضیۀ انکار از سوی افرا نیز رویهروست.
یهن را میتوان کسی را یافت که معارف یه نا رسای افکار سیاسی خو یاش  ،اما معک استت
رفاار سیاسیاش را نا رست ی ان ؛ زیرا ،رفاار سیاسی شتخص ،آیی تۀ تعتامنعتایی از رون وی
نیست و گاهی ،یهتعبیری ،آن را نایجۀ سازش یی خو سیاستی رون یتا واقعیتتهتای پیرامتون
1. Neil Smelser
2. Richard Shweder
3. Noncontradiction
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خو می ان که خارج از اخایاراا اوست .ر پژوهش ما نیز یرخی افرا مماحبهشون ه ،تأکی
کر هان که گاهی مجبور میشون ر تطایق یا واقعیتهای سیاسی ییترون از ارا ۀ ختو  ،افکتار
سیاسیشان را پ هان ک ؛ زیرا ،واقعیتهای سیاسی ییرون ،چ ی چیتزی را ایجتاب متیک ت .
یهتعبیر پ ارینور ،1خو ی که حظهای «تار »2میشو ( )1995و یه یگریای تبت ی میشتو
که نظام سیاسی میخواه  .ای که واقعیتهای پیرامون تاچهح یا افکار سیاستی فتر ر تضتا
است و هعچ ی  ،میزان تأثیرگذاری آن یر رفاار سیاسی فر  ،مهت استت .اهعیتت ایت مووتوع
یهان ازهای است که ر نظامهای سیاسی اقا ارگرا که فر  ،گریزی از هعاه گستازی رفاارهتای
سیاسی خو یا اناظاراا نظام سیاسی ن ار و ای

ر ییگار موار  ،ت اقضهای زیتا ی یتا ختو

رون وی ار  ،یه رو گویی ،چاپلوسی ،ریا ،و ...ماه میشتو ؛ یتهییان روشت تر ،چ تانکته
بلرنس نیز نگان ا ه است ،فر ر اتخاذ رفاار سیاسی خو  ،هعواره میزانی از ناروایای رونتی
ار (یارن  .)2016 ،تعیی میزان ناروایایهای رفااری و عوام تضا یی فکر سیاسی فتر و
رفاار سیاسیاش تتهعانگونه که یارن اشاره میک تت ر هر مامعهای نیاز یه تحقیتق تجریتی
ار که ما آن را انجام ا های .
ر مور مامعۀ ایران که موووع پژوهش حاوتر استت ،یخگتی از مووتوع ت اقضهتای
فکری و رفااری تتهعانگونه که ر مثا های یا گفاه ش تت یهطور طبیعی و شای یاتوان گفتت،
ناخو آگاه ،ومتو ار ؛ امتا یختش یگتر ،یتهویژه ر حتوزۀ رفاتار سیاستی ،یته یررستیهای
تخممیتری نیاز ار ؛ یهویژه زمانیکه ناایج پژوهشهای گذشاه ،ومو ح یا یی از ت اقض
یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان ر ایران را نگان می ه .

میعز موریه ،3یپلعاا انگلیسی ر کااب «حامی یایای اصتفهانی» یته مووتوع ومتو

ت اقض ر رفاار سیاسی ایرانیان اشاره کر ه و ه گام تبیی  ،تا مرحلۀ توهی یه ایرانیان پیش رفتت
و آنان را ماه یه ورویی کر (موریه)1824 ،؛ اما ای موووع یعت ها مور تومته پژوهگتگران
ایرانی حوزۀ مطا عتاا مامعتهش استی سیاستی قترار گرفتت کته شتای یکتی از نخستای ایت
جرللزمده یو که ه گام توصی ،اخالق و خلقوخوی ایرانیان یه ای موووع اشاره
ا
ان یگع ان،
کر ه و رص تگریح یت آن یرآمت ه استت .وی ر کاتاب ختو یتا ع توان «خلقیتاا متا
1. Paul Ricoeur
2. Blur
3. James Justinian Morier
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ایرانیان» ،آرای ایرانش اسان خارمی و ایرانی را ر قا ب مجعوعتهای از مقتا ا ،گتر آوری ،و
ایرانیان را یا صفتهای ی ی چون رو گو یی ،تعلق ،خو پس ی ،حر ،،و ...توصتی ،کتر ه
است (معا زا ه.)1345 ،
یعممقلام ر مق متۀ کاتایی یتا ع توان
 42سا پ از اناگار کااب معا زا ه ،ییروداس ا
«فره گ سیاسی ایرانیان» ،که حاصت پژوهگتی میت انی هعتراه یتا پرستشنامتههتایی ریتارۀ
خلقیاا ایرانیان است ،اشاره کر ه است که ای کااب ،صورا نظری و می انی کاری استت کته
مرحوم معا زا ه مطرح کر ه یو  .سریعا قل ر ای اثتر پت از یررستی روانگ استی ایرانیتان
امروز و عا اهای اماعاعی آنان ،یه ای یاور رسی ه است که یسیاری از ایرانیان ،تفتاواهتای
فکری یک یگر را نعیپذیرن و تعای نامحسوسی یه یکسانسازی و پوپو یس

()1

ارن  .رواقع،

یهنظر او ایرانیان ،نوعی نگاه ایزاری یه یک یگر ارن که آنان را یسیار شیفاه و عالقهم یه ک اتر
یگران و امبار یرای ملحق کر ن یگران یه مرکزیت خو کتر ه استت (ستریعا قلت .)1395 ،
اگرچه ای تعای یه تسلط و نفوذ یر یگران یهع وان یک و یژگی فر ی رنظر گرفاه میشو  ،امتا
تأثیر ساخاارهای ق را یر شیوۀ ععلکر سیاسی افرا  ،یک موووع عی ی استت کته متیتوانت
شیوهای از حکومت اساب ا ی را ،که نعونههای آن ر تاریخ ایتران فتراوان استت ،ایجتا ک ت ؛
ی ایرای  ،ر یررسی چگونگی رفاار و راهبر افرا ر قبا مسائ سیاسی و اماعاعی نقگی هت
لاعتمملاها
ا
یه و ت و ساخاارهای آن می ه که قای چگ پوشی نیستت .چ تانکته زنت هیتا
سیلب  ،فروکاسا هعۀ ویژگیهای ایرانیان را یه علتهای ذااگرایانته رستت نعتی انت و ر
سخ رانی خو ر واز هعی ملسۀ «ه ان یگی ر متور روحیتاا و خلتقوختوی ایرانیتان»
میگو ی « :موم ای اخالقیاا خا ،،نها های اماعاعی و ساخاارهای اماعاعی و اقاما ی
و سیاسی هسا  .م یهش ا مخا ف که اخالق را یک امر نایکی و ذاتی ایرانیان یت انی ؛ ایت
مامعه و روایط اماعاعی مومو است که اخالقیاا یتک نتوزا را یتهتت ریج شتک می هت »
(سخ رانی  ،1387حسی یه ارشا ).
رمجعوع ،پژوهگگران مخال ،ر پژوهشهایگان یر ایهامآمیز یتو ن مترز یتی امبتار و
اخایار ر خلقیاا ایرانیتان تأکیت کر هانت و یتا گذشتت زمتان ،هعچ تان ایت پرستش یترای
پژوهگگران یاقی مان ه است که چرا یتی فکتر و ععلکتر ایرانیتان ،حاتی روشت فکران و طبقتۀ
ماوسط م ی  ،نوعی تضا و ت اقض ومو ار ؟ ما یا یررسی تضا یتی فکتر و رفاتار سیاستی
شهرون ان ایرانی ،نعونۀ م اسبی را یرای رک ای فرای ت اناختاب کتر هایت  .ر مامعته ک تونی
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ایران ،آنچه ر حوزۀ رفاارش اسی سیاسی آشکارا فهعی ه متیشتو  ،ایت استت کته ه جارهتای
ذه ی ،یاورها ،نگرشها ،و ایساارهای ذه ی افرا ریارۀ و ت و واقعیتتهتای نظتام سیاستی،
اقاما ی ،و اماعاعی ،آن را یهع وان شرایطی ای هآ و ه راساا یا نگرشهتا و یاورهتای ذه تی
خو نعیپذیر  .واقعیتهایی چون ییکاری ،گرانی سرسامآور ،حجاب امباری ،کو کتان کتار،
ع م تساوی حقوق زنان و مر ان ،مسۀو یتپذیری ییشازح و ت ر یرایر مستلعانان مهتان،
یپلعاسی غلط و گاهی یینایجه ر یرایر کگتورهای یگتر ،و ...واقعیتتهتایی هستا کته ر
شرایط ک ونی ،مطلوب و مور خواست افکار و اذهان ایرانیان نیسا ؛ اما از مهای یگر ،متر م،
هعچ ان ر اناخایتاا ،راهپیعتاییهتا ،و ...تتتکته نگتان ه ت ه حعایاگتان از نظتام و و تت
مطبوعگان استتت حضور پررنگتی ارنت  .یت ایت حضتور پررنتگ شتهرون ان ایرانتی ر
فعا یتهای سیاسی نظام یهرغ مخا فتهایگان یا آن ،موووع اصلی پژوهش ماست.
پژوهش حاور یا ه ف تبیی مامعهش اخای تضا یی فکر و رفاار سیاسی افرا یرمب تای
واکاوی نظام مع ایی آنها ریارۀ پ ی ۀ تضا انجتام شت ه استت .یتا تومته یته روش پتژوهش
(ترکیبیتراهبر اکاگافی ماوا ی) و یا رنظر گرفا ایت مووتوع کته ا ههتای یه ستتآم ه ر
مرحلۀ کیفتی پتژوهش ،مب تای گتر آوری و تحلیت ا ههتای مرحلتۀ کعتی استت ،ر ای جتا
پرسشهای پژوهش و ر ا امه (مرحلۀ کعی) ،فرویههای آن ارائه ش هان :
 .1انگجویان چه رک و تفسیری از پ ی ۀ تضا یی فکر و رفاتار سیاستی ارنت و نظتام
مع ایی آنها ریارۀ تضا  ،پیرامون چه مفاهیعی شک گرفاه است؟
 .2روایت غا ب هریتک از مفتاهی متور نظتر ممتاحبهشتون گان ریتارۀ پ یت ۀ تضتا
چیست؟
 .3هساۀ اصلی و مگارک یی مفاهی مور نظر انگجویان ریارۀ پ ی ۀ تضا چیست؟
 .4وزن و ان ازۀ اثر هریک از ای عوام اثرگذار یه چه میزان است؟
 .1پیشینۀ پژوهش
پژوهشهایی که یهع وان پیگی ۀ پژوهش حاور یررستی شت هانت  ،یته و ستاه یتا و رویکتر
م اگانه تقسی میشون  :نخست ،پژوهشهایی که تضا یی فکر و رفاار را یهطورکلی (فار از
گرایش رفاار سیاسی یا )...یررسی کر هان و وم ،پژوهشهایی که ریارۀ تأثیر عوام مخالت،
یر رفاار سیاسی انجام ش هان  .ساۀ نخست ،ییگار ای موووع را یررستی کر هانت کته گتاهی

101

مر یم قربانی و همکاران /تجزیهو تحلیل دالیل تضاد میان فکر و رفتار سیاسی ایرانیان؛ بررسی موردی دانشجویان...

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 87-128

یی فکر و رفاار افرا  ،تضا و ناهعاه گی ومو ار  .مسرلس ر مقا ۀ «عق و وسوگرایی ر
علوم اماعاعی» ( ،)1998تلجالدورم و تلک یادیس ر مقا تۀ «تعتا یتی ختو رون و ختو
ییرون» ( ،)2014جوومنوو ی

ر مقا ۀ « وسوگرایی و مطا عتۀ تضتا ها» ( ،)2016ب مرنا ر

مقا ۀ «تضا ها :از رون فر ی یه اماعاعی و پت از آن» ( )2017و یستیاری از پژوهشهتای
یگر ،ر ای گروه مای میگیرن  .یح اصلی مور اتفتاق ایت

ستاه از پژوهشهتا ،یررستی

تضا یی فکر و رفاار افرا و ر یرخی موار  ،ی ای تضا است .یتهطور مگتخص ،تفتاوا
ای ساه از پژوهشها یا پژوهش حاور ای است کته متا تضتا یا شت ه را ر رفاتار سیاستی
واکاوی کر های .
ساۀ وم از پژوهشها ،ماغیرهای تأثیرگذار یر رفاار سیاسی افرا را یررستی کر هانت کته
چ نعونه از آنها یهشرح زیر است:

الزمرسفلد و هعکاران )1944( 1ر مقا های یا ع وان «اناخاب مر م :رأی ه گان چگونه

ذه خو را ر اناخایاا ریاستمعهوری مطرح میک ؟» ریافاهان کته عضتویت افترا ر
گروههای اماعاعی رسعی و غیررسعی ر شک گیری نگرشها و رفاارهای سیاسی آنتان نقتش
ار ؛ ی ایرای  ،رهبران افکار ر مامعه ،موقعیت م اسبی یرای ه ایت افکار ععومی ارنت  .ایت
پژوهش ،ای نکاه را یررسی نعیک که آیا افرا از روی امبتار ،یت ون تعایت فکتری ،و یرپایتۀ
م افعی یه رفاار سیاسی خاصی روی میآورن یا ای که از رفاار سیاسی خو روایت ارن .

روزنب ا  )1976( 2ر ستتا  ،1971یتتا انجتتام هفاتتا ممتتاحبه ،ر پتتی کگتت ،ی ت

ییتفاوتی سیاسی افرا یو  .یافاههای او ر کاتایی یتا ع توان «کاتاب راه عتای مامعتهش استی
سیاسی :روش و نظریه» نگان می ه که ای ییتفاوتی معک است چ ی

ی اشاه یاش ؛

نخست ای که ،معک است فر احسا ک که فعا یت سیاسی ،موقعیت اماعاعی و شتغلی او
را ته ی میک ؛ وم ای که ،معک است ،فعا یت سیاسی را ییفای ه تلقی ک ؛ و ستوم ای کته،
معک است هیچ انگیزه و ه فی یرای فعا یت سیاسی ختو ن اشتاه یاشت  .پتژوهش یا شت ه،
نعونۀ م اسبی یرای تحلی رفاار سیاسی افرا یا اسافا ه از روش نظریۀ زمی های است؛ اما ی
و چرایی مگارکت افرا ر فعا یتهای سیاسی را یررسی نکتر ه استت .یتهییان روشت تر ،ایت
مسۀله را یررسی نکر ه است که چرا یرخی شهرون ان یاومو اشتا

یت مومته یترای عت م
1. Lazarsfeld et al
2. Rosenberg
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شرکت ر فعا یتهای سیاسی ،ر ای گونه فعا یتها مگارکت میک .

یالرکو و یا اکااوئن )1983( 1ر پژوهگتی یتا ع تتوان «اوتطراب ،شتور و اشتتایاق و

رأیگیری؛ عواطت ،ی یتا ی یتا گیری و شترکت ر فعا یتتهتای کعپی تی» ،هیجانتاا وران
اناخایاا را یر نحوۀ رفاار سیاسی شتهرون ان آمریکتایی متؤثر انستاهان و رای یتاره ،یتهطتور
مگخص و هیجان اوطراب و اشایاق را محور قترار ا هانت  .یتهنظتر آنتان ،زمتانیکته افترا ،
اوطراب ن اشاه یاش  ،یرپایۀ عا ا هعیگتگی ختو یته حزیتی کته یته آن تعلتق ارنت  ،رأی
می ه ؛ اما اوطراب یهومو آم ه ،مومب تعایت شتهرون ان یته افتزایش اطالعتاا سیاستی
میشو  .ای مطا عه نیز یاومو ای که ع مر احساستاا را ر رفاتار سیاستی افترا مهت تلقتی
میک  ،اما یروز رفاارهای سیاسی مافاوا و ماعار

را مقطعی و مریوط یه زمانهای یحرانتی

می ان  .یهنظر آنان ،خارج از ای مواقتع ،رفاارهتای سیاستی افترا قایت پتیشیی تی و مبا ییتر
گرایشهای احزاب مور نظرشان است.
پژوهشهای انجامش ه ریارۀ تأثیر عوام گوناگون یر رفاتار سیاستی فتراوان استت؛ امتا
ییگار آنها یه ای موووع نعیپر ازن که چرا یا ومو ناروایای افرا از نظام سیاستی و گتاهی
حای یا اذعان یه ای که رأی سیاسیشتان تتأثیری یتر تحتو ا سیاستی کگتور نت ار  ،هعچ تان
حضور فعا و حای مثبای ر فعا یتهای سیاسی ارن .
ر میان آثار اخلی انجامش ه ریارۀ تضا یی فکر و رفاار سیاسی نیز یهن را پژوهگتی
ریارۀ مسۀلۀ پژوهش حاور انجام ش ه است؛ یاای حا  ،ر ا امه ،نز یتکتری پژوهشهتای
انجامش ه یه موووع ای پژوهش را یررسی کر های .
ی تض امصمحچ

ر گزارشتی ستهصتفحهای ریتارۀ پیشیی یناپتذیری رفاتار سیاستی

ایرانیان ،یه ع م تطایق فکر و رفاار سیاسی ایرانیان پر اخاه و آن را از یت گاه پژوهگتگران یگتر
(ی ون ذکتر نامگتان) ر قا تب سته ستاه یت یرمیشتعار  :یکت ) روح استاب ا شترقی و
اساب ا ز گی تاریخی (2500سا ه) ایرانیان؛ وم) ع م تعیی طبقاتی ایرانیتان؛ و ستوم) پتایی
یو ن میزان انش سیاسی مر م ایران .نایجتهگیری وی ر علتیتایی ت تاقض یتی فکتر و ععت
سیاسی ایرانیان ر قا ب توصیفی و یا مععی ی پژوهشهای انجامش ۀ پیگی استت و یت
چ ی نایجهگیریای از ی گاه پژوهگتگران را یررستی نعیک ت ؛ ی تایرای  ،ر یهاتری حا تت،
1. Marcus & Mackuen
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پژوهش او ،توصی ،تضا مور نظر از ی گاه نظریهپر ازان یگر است.
زلنییرد ( )1392نیز ر کاایی یا ع وان «فره گ سیاسی رفاار اناخایاتی متر م ایتران
ا
چگونه است؟» ،توویح می ه که ر حا ت کلتی ،رفاتار اناخایتاتی ایرانیهتا از یتک مگتی
عاطفی ،ارزشی ،عقالنی ،و هعچ ی  ،احساسی یرخور ار است و نگان می ه کته ر تحلیت
رفاار سیاسی مر م ایران ایساار عقالنیت معطوف یه ارزش و عاطفه یر ایساار عقالنیت معطوف
یه ه ف غلبه ار  .هعچ ی  ،وی یه فاصلۀ یی مر م و حکام و نیز مر م و نخبگان اشاره میک
و میگوی  ،چه مر م و چه حکام ،ی مثبت و خوشیی انهای ر مور ه ن ارن و نقش اعاعتا
اماعاعی ر رفاار اناخایاتی متر م م فتی استت .هرچ ت ایت کاتاب یته اثتراا احساستاا و
عقالنیت یر رفاار سیاسی اشاره ار  ،اما یه یک ای هعانگویی کلتی ریتارۀ یت ایت تضتا
یس ه میک و یهطور مگخص ،اشاره نعیک کته عوامت متؤثر یتر تضتا یتی فکتر و رفاتار
سیاسی چیست.
پ ست ( )1380ر پژوهش خو یا ع وان «اسطورۀ سیاست (ساخت اماعاعی واقعیتت
سیاسی)» ،یهطورکلی ریارۀ تضا زن گی ایرانیها یح میک و آن را تضا یی عتی و ذهت
مامعه ایرانی میخوان  .ای پژوهش ،تضا یی واقعیت اماعاعی و اسلوب ذه ی فر ایرانتی را
یهخویی نگان می ه ؛ اما یهنظر میرس  ،ای فرای را ت هتا تضتا ی یتهارثرستی ه از گذشتاه
یهشعار آور ه و آن را غیرارا ی تمور میک ؛ یهگونهای که افرا یهناچار ر چتارچوب تضتا ی
یی عی و ذه گرفاار ش هان و هیچ نقگی ر یهومتو آمت ن آن و راهبتر رفاتاری و پاستخی
یرای آن ن ارن  .هعچ ی  ،ای پژوهش رفاار سیاسی ایرانیان را یررسی نکر ه و تضا یی عتی و
ذه را یهطورکلی رنظر میگیر  .حذف ع متر ارا ی ر پتژوهش یا شت ه و هعچ تی  ،کلتی
یو ن یح تضا یی فکر و رفاار ی ون پر اخا یه حوزۀ سیاسی تضا یا ش ه ،تفتاوا اصتلی
آن یا پژوهش پیشرو است.
یهمز موار یا ش ه ،ییگار پژوهشهای یگر انجامش ه ریارۀ رفاار سیاسی ایرانیان ،تأثیر
عوام مخال ،یر رفاار سیاسی افرا  ،و هعچ ی امکان پیشیی ی ستعتوستوی رفاتار سیاستی
ایرانیان را یررسی کر هان ؛ یهع وان نعونه ،مکومن و یوسو انژمد ( )1392ر پژوهگی یتا ع توان
«نظریۀ آشوب ،م ی یرای تحلی پیچی گی فضای سیاسی ایران» ،امکتانناپتذیری پتیشیی تی
رفاار سیاسی ایرانیان ر شترایط آشتوب را (یته ی نبتو قواعت و قتوانی مگتخص) ،یررستی
کر هان .
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جرعهزمده و هعکاران ( )1392نیز ر پژوهگتی پیعایگتی یتا ع توان «یررستی رایطتۀ
میلم ا
ا
ی اری و رفاار اناخایاتی (مطا عۀ مور ی انگجویان انگگاه تبریز)» ،پ از یررستی رایطتۀ
یی ی اری و رفاار اناخایاتی انگجویان انگگاه تبریز نگان ا هان که میان ایعا ی اری و
رفاار اناخایاتی ،رایطۀ مع ا اری ومو ار .
دمرمب ( )1388نیز ر کااب «نظریه های رفاار اناخایتاتی ر ایتران؛ ا گوهتا و نظریتهها»
سعی ر تبیی رفاار سیاسی مر م ایران یرپایۀ سه ا گوی نظری مامعهش اسی ،اقاما سیاستی،
و روانش اسی سیاسی اشاه است .ای کااب نیز ر پی توویح رفاار سیاسی ایرانیتان و یتهطور
مگخص ،رفاار اناخایاتی آنان یو ه و یه حاظ ماهوی یا موووع پژوهش حاور مافاوا است.
پژوهشهای فراوانی ریتارۀ رفاتار سیاستی افترا و عوامت تأثیرگتذار یتر آن و هعچ تی ،
تالشهایی یرای یافا عوام مؤثر یر مهت هی رفاار سیاسی و رنایجه ،پیشیی ی آن ،یتهویژه
ر زمان اناخایاا ،انجام ش ه است .شای یاوان گفت ،ما نیز ر ای پتژوهش ،یتهنتوعی رفاتار
سیاسی افرا را یررسی کر های ؛ اما مطا عۀ تضا یتی فکتر و رفاتار سیاستی ر مامعتۀ ایتران،
تاح و ی سبب ایجا تفاوا یی پژوهش حاور یا مطا عتاا یگتر انجامشت ه ریتارۀ رفاتار
سیاسی ش ه است .نکاۀ مه یگر ای که ما ر پژوهش ختو  ،مامعتۀ انگتجویان تحمتیالا
تکعیلی انگگاه اصفهان را یررسی کر های و رنایجه ،ماغیرهای یه ستآم ه ،ت ها نگان ه ۀ
تضا مور یررسی ر ای قگ ر است و ای

ر مقایسه یا حا ای که کت مامعتۀ ایتران را یررستی

میک ؛ مزئیتر و اخاماصیتر است .ای اناخاب یه یت یتا یتر ن قتت پتژوهش و نیتز
امکانپذیر یو ن انجام آن انجام ش ه و ازای رو ،ر یهاتری حا تت ،نویست گان ایت پتژوهش
م عی امکان تععی ناایج آن یه ک مامعۀ ایران نیسا .
 .2چارچوب نظری پژوهش
هر فر ی ر طو وره زن گیاش یهگونهای ناخو آگاه ،ت اقضهای رفااریای را از ختو نگتان
می ه و گاهی حای رپی پ هانکاری است .موووع ت اقضها ،ما را یته تأمت

ریتارۀ مفهتوم

خو یکپارچه عوا میک  .مئونافسترنه  ،1نظریهپر از حوزۀ روانگ استی اماعتاعی ،عبتارا

«ناهعاه گی ش اخای »2را یرای تبیی ای موووع مطرح میک کته یتهطور مستاقی  ،یته عت م
1. Leon Festinger
2. Cognitive Dissonance
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توافق فر یا ختو اشتاره ار  .فستای گر ،ناهعتاه گی شت اخای را ایت گونته تعریت ،میک ت :
«احسا ان وه و ناراحای حاص از تعار

میان و ش اخت مافاوا (یاورهتا ،نگرشهتا) یتا

رفاار و نگرش» .هرچه ش اختهای مور نظر مه تر و تفاوا آنهتا یتا یکت یگر ییگتار یاشت ،
ناهعاه گی ه یزرگتر خواه یو (فسای گر .)77 :1957 ،فستای گر یتر ایت نظتر استت کته
رصورا ومو تعار

میان و ع مر ش اخای رون فتر  ،تغییتر نگترش اتفتاق میافات  .و

ع مر ش اخای ،زمانی تعار

پی ا میک

که تأییت یکتی ،مومتب نفتی یگتری شتو  .ایت

حا ت ،زمانی یروز مییای که فر  ،یاورهای ماضا یا حای نگترش و رفاارهتایی مختا  ،هت
اشاه یاش (یوه ر و وانک .)129-130 :2002 ،یهنظر فسای گر ،کسیکه متی انت و ع متر
ش اخای ناهعاه گ ار  ،حا ت ت ش ناخوشای ی را احستا متیک ت و تعتار

رونتی یتا

افزایش ناخوشای یرانگیخاگی فیز یو و یک ی ن تجلی مییای (ی ار و یگران .)1381 ،ر ای
حا ت ،فر  ،افزونیر کوشتش یترای کتاهش ناهعتاه گی ،یهگونتهای فعا نته از موقعیتتهتا و
اطالعاتی که احاعا ار ناهعاه گی را افزایش ه  ،میگریز (سوری و تانکار .)1381 ،
رواقع ،ه جارهای ذه ی و نگرش افرا  ،هعراه یا عوام ییرونیای مان محتیط اطتراف،
وساان ،و یگران و نیز روی ا هایی که اتفتاق متیافا ت  ،مجعوعتۀ یهه وایستاهای را تگتکی

می ه که یهگونهای ماقای یر ه تتأثیر متیگذارنت  .ساوت وی وایا امئاود )2001( 1ایت
شرایط را یا کاریر اصطالح «یکپارچگی انعکاسی »2توویح می ه  .یهنظر آنان ،یکپتارچگی
انعکاسی عام پیون ه ۀ ا گوهای ارتبتاطی و فعا یتت سیاستی ،یهگونتهای فرای ت ی ،استت
(سوترویک و مک ۀو  .)276 :2001 ،یهییان روش تر ،م ازمتانی کته متر م یترای صتحبت
کر ن ریارۀ مسائ سیاسی یا وساان و یگران ،یا آوری مریانهای سیاسی ،فکر کر ن ریارۀ
آنها ،و تالش یرای پی ا کر ن اطالعاا اوافی ریارۀ یک موووع خا ،صرف متیک ت  ،ر
قا ب یکپتارچگی انعکاستی تعریت ،متیشتو  .هعچ تی  ،فتر

یتر ایت استت کته افتزایش

یکپارچگی انعکاسی فر  ،یر رفاار سیاسیاش تأثیر مثبای ار ؛ زیرا ،افرا یهگونتهای فعا نته یتا
مسائ سیاسی رگیر میشون ( و یی و یاساانی .)14 :1391 ،سوترویک و متک ۀو  ،ارتبتاط
یی انش و یکپارچگی انعکاسی را نیز یررسی کر ه و یه ای نایجه رسی هان کته انتش واقعتی
معک است یک شرط مه یرای رک مسائ سیاسی یاش  ،اما زوما یرای اق ام سیاستی کتافی
1. Sotirvic & McLeod
2. Reflective Integration
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نیست .یهنظر آنان ،ومو یکپارچگی انعکاسی ،اهعیت مساقی آموزش را که مه تتری ماغیتر
توویحی یرای تحلی رفاار سیاسی سطح فر ی یهشعار میآی  ،نا ی ه میگیر و یهمای آن ،یتر
اطالعاا سیاسی حاص از روایط یی فر ی ر معع وساان و گروههای مگارکای ،و ...تأکیت
میک (سوترویک و مک ۀو .)292-293 :2001 ،
موووعی که ر ای پژوهش یر آن تعرکز اری ای است کته «چترا ر یرختی نظتامهتای
سیاسی ،یکپارچگی انعکاسی افرا یر رفاار سیاسیشان تأثیر م فی میگذار » .یهییان روش تر،
هرچ افرا یرپایۀ کاوشها و اطالعاتی کته از محتیط یته ستت متیآورنت  ،ریتارۀ مستائ و
مریاناا سیاستی قضتاوا کتر ه و یتا نظتام سیاستی ختو مخا فتت میک ت  ،امتا ر رفاتار
سیاسیشان آن را نگان نعی ه  ،یلکه یرعک  ،نگانههایی از حعایت سیاسی از نظام سیاستی
از خو یروز می ه  ،یا یرعک ؛ یع ی فکر و رفاار سیاسیشان ر و سعت مختا  ،یتا هت
مریان ار .
 .3روش پژوهش
روش یهکاررفاه ر ای پژوهش ،روش ترکیبی 1است .روش ترکیبی ،طرح پژوهگیای است کته
ر طرح پرسشها ،روشهای پژوهش ،رو یههای گر آوری و تحلی ا هها ،و تو ی اسا ااجهتا
یهطور ه زمان یر رو یکر های کیفی و کعی تعرکز میک  .ای روش یتر پتارا ای پراگعاتیست

2

مبا تی استتت .پتتارا ای یا ش ت ه ،وتتع تومتته یتته م اقگتتههتتای پتتارا ایعی (اثبتتااگرایتتی و
غیراثبااگرایی) یر مسۀلۀ پژوهگی تأکی میک و یتهکتارگیری چ ت ی روش یترای پاستخ یته
مسائ پژوهگی را مجاز می ان (تگکری و تت ی 2008 ،و 2003؛ کرستو و پالنتوکالرک،
)2010؛ ی ایرای  ،یا تومه یه و مسۀلۀ ایهام ر نظام مع ایی انگجویان ،پ ی ۀ تضتا  ،و تبیتی
نگ ن ای نظام مع ایی و عوام مترتبط یتا آن ،ر ایت مقا ته ،روش پتژوهش ترکیبتی ،راهبتر
اکاگافیتماوا ی ،و ا گوی ت و ی طبقتهی ت ی را اناختاب کتر های  .راهبتر اکاگافی تماتوا ی،
ریر ارن ۀ گر آوری و تحلی ا ههای کیفی ر مرحلۀ نخست و گر آوری و تحلیت ا ههتای
کعی یراسا ناایج کیفی ر مرحلۀ وم استت (کرستو  .)65-67 :2003 ،راهبتر اکاگتافی
یرپایۀ ای پیشفر

ی ا ش ه است که یه یلی نیازم ت اکاگتاف هستای ؛ انت ازهگیتریهتا یتا
1. Combined Method
2. Pragmatism
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ایزارها ر سار نیسا  ،ماغیرها ناش اخاهان  ،و چارچوب ه ایتک ت ه یتا نظریتهای ومتو
ن ار (کرسو و پالنوکالرک .)2010 ،ر ا گوی تت و ی طبقتهی ت ی ،مرحلتۀ کیفتی آغتازی ،
مقو هی یها یا روایط خا ،را تو ی میک ؛ سپ از آنها یرای مهتت هتی یته پرستشهای
پژوهش و گر آوری ا ههایی اسافا ه میشو که ر مرحلۀ کعتی کتاریر ارنت  .از ایت ا گتو
زمانی اسافا ه میشو که پژوهگگر یراسا یافاههتای کیفتی ،پرستشهتای مرحلتۀ کعتی یتا
فرویههای خو را فرمو ی ی میک و تالش میک یا انجام مطا عۀ کعی یه ایت پرستشهتا
پاستتخ ه ت (کرستتو و پالنتتوکالرک .)2010 ،ر ای ت پتتژوهش نی تز یرپایتتۀ ا گتتوی ت ت و ی
طبقهی ی ،یرای کگ ،نظام مع تایی انگتجویان ریتارۀ پ یت ۀ تضتا و تت و ی فروتیههتای
پژوهش از ا ههای کیفی (مماحبهها) و یرای تعیتی مخامتاا تضتا و تبیتی تتأثیر عوامت
مرتبط یا آن ،از روش پیعایش یهره گرفاه ش .
روش نعونتهگیتری ر پتتژوهش حاوتر یتتر پتیشفتتر هتای رو یکتر ترکیبتی و راهبتتر
اکاگافیتماتوا ی مبا تی استت و شتیوۀ نعونتهگیتری ر مرحلتۀ کیفتی پتژوهش ،نعونتهگیتری
ه فع تنظری یو ه است؛ یهییان روش تر ،یا تومه یه ماهیت ظهوریای ۀ پژوهش کیفی ،یترای
اناخاب مگارکتک گان از شیوۀ نعونهگیری ه فع  ،و یا تومه یته کیفتی یتو ن روش تحلیت
ا هها ،از شیوۀ نعونهگیری نظری اسافا ه ش  .ر مرحلۀ کعی نیز یا تومه یه اهت اف پتژوهش،
یرای اناخاب افرا از شیوۀ نعونهگیری احاعا ی اسافا ه ش .
ر پژوهش حاور یرای گر آوری ا هها از و ایزار اصلی مماحبۀ ععیتق و پرستشنامته
اسافا ه ش ه است؛ یهییان روش تر ،شیوۀ اصلی گتر آوری ا ههتا ر مرحلتۀ کیفتی پتژوهش،
مماحبۀ ععیق است .ما یه ستآم ه از پیا هسازی ای مماحبهها ،موا اصلی پژوهش یترای
اساخراج مفاهی و مقو هها و ارائۀ ا گتوی پتارا ایعی استت .ر مرحلتۀ کعتی پتژوهش ،یترای
گر آوری ا هها از پرسشنامۀ محققساخاه اسافا ه ش ه است .ر مرحلۀ نهایی یرای گر آوری
ا هها و آزمون فرویههای پژوهش از پرسشنامهای اسافا ه کر های کته اعابتار و پایتایی آن ر
مراح مق ماتی پژوهش اثباا ش ه است .تگکری و تت ی (تگتکری و تت ی 27 :2003 ،و
 )2008یهم ظور اعاباریایی ر پژوهشهای ترکیبی ،از اصطالح «کیفیت اسا باط یتا استا ااج»
اسافا ه کر هان « .کیفیت اسا ااج» اصطالحی است که یرای تلفیتق اعابتار (پتژوهش کعتی) و
اعاعا پذیری (پژوهش کیفی) پیگ ها ش ه است؛ یهییان روشت تر ،اعابارست جی طترحهتا یتا
راهبر های ترکیبی یای ریر ارن ۀ هتر و نتوع اعابتار کعتی و کیفتی یاشت (تگتکری و تت ی،
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 .)2008ه ف نهایی راهبر های ترکیبی ،ارائۀ یی گی چ ومهی است که آن را فترااستا باط یتا
فرااستتا ااج م تینام ت (مانستتون و کریسا س ت )2008 ،؛ ی تتایرای  ،اعابتتارس ت جی و ارزی تایی
فرااسا باط یه ستآم ه ر پژوهشهای ترکیبی ،اهعیت فراوانی ار  .ر پژوهش حاوتر یترای
اعاباریایی (کیفیت اسا ااج) ،یا تومه یه ا زاماا و روش کیفی و کعی ،یهشرح زیر عع ش :
 ر مرحلۀ کیفی پژوهش یرای سایایی یته اعاعتا مور نیتاز یترای تأییت علعتی پتژوهش ،از
ف های رایج اعاباریایی شتام ک اتر یتا اعاباریتایی توستط اعضتا (کرستو 108 :2016 ،؛ پتات ،
222-223 :2002؛ سیلورم  ،)2013 ،مقایسههای تحلیلی ،و فت ارزیتاب یتا یتازر ختارمی
(کرسو 1998 ،؛ کرسو و میلر )126 :2000 ،اسافا ه ش  .یتهییان روشت تر ،رستای یافاتههتای
پژوهش ر مرحلتۀ استاخراج مقو تههتا توستط تعت ا ی از مگتارکتک ت گان پتژوهش تأییت شت
(اعاباریایی توسط اعضتا) .پژوهگتگران یتا مرامعتۀ پیتاپی یته ا ههتای ختام و رگیتری پیوستاه یتا
اطالعاا ،ستاختی ت ی ا گتوی پتارا ایعی پتژوهش را یتا ایت ا ههتا مقایسته و ارزیتایی کر نت
(مقایسههای تحلیلی) و یک نفر از اساا ان علوم سیاسی انگگاه اتاوا ،فرای و یافاههتای پتژوهش را
ارزیایی و تم یق تفسیرها و نایجهگیریهتا یتهوستیله ا ههتا را تأییت کتر (فت یتازر ختارمی).
سرانجام ،وع نظارا ماخمص یر مراح گوناگون انجام مماحبهها و مفهتومستازی و استاخراج
مقو هها ،از و پژوهگگر آش ا یا ای روش رخواست ش تتا مقو تههتای اصتلی و فرعتی یرگرفاته از
مماحبهها و ا گوی پارا ایعی پژوهش را مطا عه و ی گاههای خو را ریارۀ آنها ییان ک .
 ر مرحلۀ کعی پژوهش ،یرای سایایی یه اعابار مور نظر ،از روشهای ارزیایی اعابتار
رونی و ییرونی اسافا ه ش  .اعابار رونی ،نعایانگر میزان یرختور اری یافاتههتای پتژوهش از
رسای و قت زم و اعابار ییرونی ،نگان ه ۀ قایلیت تععی پذیری ناایج پژوهش یته مامعتۀ
گسار هتر است ( یوا 2001 ،؛ کعپ و اسا لی)1963 ،؛ ی ایرای  ،ر راساای اعابار رونتی،
یه اناخاب قیق افرا  ،ایزار ان ازهگیری ارای اعابار (محاتوا و ستازه) و قایلیتت اعاعتا  ،ک اتر
سوگیری پژوهگگر ،ک ار عام زمتان و استافا ه از تحلیت هتای آمتاری ما استب یتا آزمتون
فرویههای پژوهش تومه ش و یهم ظور حفظ اعابار ییرونی ،معرف یو ن نعونۀ آماری (اسافا ه
از روش نعونهگیری اشباع نظریتخوشهای) ،یک ست یو ن ایزار گر آوری ا هها (پرستشنامتۀ
حضوری) ،کفایت حج نعونه ( 250نفر) ،اسافا ه از پرسشنامۀ ساخاارم و یا یو ن قت
یرآور (سطح اطعی ان  35رص ر آزمون فرویههای پتژوهش) رنظتر گرفاته شت  .تحلیت
ا هها ر مرحلۀ کعی پژوهش ر و یخش توصیفی و اسا باطی انجام ش  .ر یخش توصیفی،
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ایا ا توصیفی از نعونۀ آماری پژوهش ،ارائه و ر ا امه ،ماغیرهای اصلی پژوهش یتا استافا ه از
شاخصهای آمار توصتیفی ،توصتی ،شت ن  .ر یختش استا باطی ،یتا تومته یته پرستشها و
فرویههای پژوهش ،از رو یکر م سازی معا ۀ ساخااری واریان محور (حت اق مریعتاا
مزئی )) (Partial Least Square (PLS–SEMاسافا ه ش  .یرای انجام محاسباا آمتاری مریتوط
یه مرحلۀ کعی پژوهش از نرمافزارهای  SPSS 23و  Smart PLS 3,2,6اسافا ه ش .
ر قسعت کعتی پتژوهش ،یتهم ظور مگتخص کتر ن تضتا یتی فکتر و رفاتار سیاستی
پاسخگویان ،ر پرسشنامه یهمای ای که یهگونهای آشکار از افرا یپرسی که آیا یی فکر و رفاتار
سیاسیشان تضا ومو ار یا نه ،یهگونهای نامحسو

و پرسش قترار ا هایت کته پاستخ یته

آنها نگان می ه که آیا فر ای تضا را ار یا نه؟
ر پرسش  49پرسی های که «آیتا ر اناخایتاا ریاستتمعهتوری ستا  1396شترکت
کر های ؟» و پاسخ یه آن یا و گزی ۀ یله و نخیر ا ه ش ه است .یرای گزی ۀ یله ،امایاز  1و یترای
گزی ه نخیر ،امایاز  0را رنظر گرفاهای  .ر پرسش  50پرسی هایت کته «تاچتهحت یتا مبتانی و
اصو سیاسیتاعاقا ی نظام معهوری اسالمی ایران موافق هسای ؟» پاسخ یته ایت پرستش یتا
چهار گزی ۀ خیلی ک  ،ک  ،زیا  ،و خیلی زیا تعیی ش ه است .یرای گزی ههتای کت و خیلتی
ک  ،امایاز  0و یرای گزی ههای زیا و خیلی زیا  ،امایاز  1را رنظر گرفاهای .
یراسا توویحاا ا هش ه یرای ای

و پرسش ،چهار حا ت پاسخ خواهی اشت:

 .1ر اناخایاا ریاستمعهوری سا  1396شرکت کر هام (امایاز +)1یا مبانی و اصتو
نظام معهوری اسالمی ایران موافق نیسا (امایاز 1 =)0؛
 .2ر اناخایاا ریاستمعهوری سا  1396شرکت کر هام (امایاز  +)1یا مبانی و اصو
نظام معهوری اسالمی ایران موافق هسا (2 = )1؛
 .3ر اناخایاا ریاستمعهوری سا  1396شترکت نکتر هام (امایتاز  + )0یتا مبتانی و
اصو نظام معهوری اسالمی ایران موافق نیسا (امایاز 0 = )0؛
 .4ر اناخایاا ریاستمعهوری سا  1396شترکت نکتر هام (امایتاز  +)0یتا مبتانی و
اصو نظام معهوری اسالمی ایران موافق هسا (امایاز .1 = )1
یا تومه یه مفهوم چهار حا ت یا  ،میتوانی مگخص ک ی که یتی فکتر و رفاتار سیاستی چته
افرا ی تضا ومو ار  .افرا ی که نوع پاسخگان یه و پرسش  49و  ،50حا تهتای  1و  4استت،
چار چ ی تضا ی هسا و یی فکر و رفاار سیاسی افرا ی که نوع پاسخگان یته و پرستش یا شت ه
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حا تهای  2و  3است ،تضا ی ومو ن ار ؛ ی ایرای  ،تضا را یا و عت « »0و « »1ارزشگتذاری
کر های  .ارزش « »1یرای حا تهای « »1و « »4و ارزش « »0یترای حا تهتای « »2و « .»3عت
« »1نگان ه ۀ ومو تضا و ع « »0نگان ه ۀ فق ان تضا است.
یا تومه یه ای که تضا مور نظر ما ،تضا حا ت « »1است ،ر ا امه یهم ظور م طقی یو ن
ی طرح و انجام چ ی پژوهگی ،رص افرا ی را یررسی کر های که پاسخگان یه و پرسش
یا ش ه ،ر حا ت « »1یو ه است تا مگخص شو که آیا ر مامعۀ ایران ،تضا یی فکر و رفاار
سیاسی افرا ر ح قای قبو ی ععومیت ار یا نه .یرپایۀ ناتایج یختش کعتی پتژوهش ،پاستخ
 67/2رص افرا ر حا ت « »1یو ه است؛ ی تایرای  ،پتژوهش حاوتر یترای یررستی چرایتی
تضا یی فکر و رفاار سیاسی افرا ر ایران از مخاماا م طقی یرخور ار است.
 .4یافتههای کیفی پژوهش
ر مرحلۀ کیفی ،مفاهی مریوط یه ممتاحبه هتا ر قا تب چ ت مقو تۀ ععت ه ،مفهتومی ت ی و
سرانجام ،مقو ۀ هساه اساخراج ش .
ج ول شماره ( .)1مفاهیم و مقولهها پژوهش

مقوله فرعی

روایت

خفقا) سیاسی ،آسی مالی و جانی ،مهر
خورد) شناسنامه ،کنترل رفتار افراد از
طر دولتمردا) ،ه،ینۀ سنگین انقال ،
اجبار افراد وابسته به نظام ،نیازمندی
اقتصادی به دولت ،گستردگی بخش
دولتی ،دخالت دولت در حوزة خصوصی،
اقتدارگرایی نظام ،نبود آزادی بیا) ،ضعف
قانو)گرایی ،ماهیت دوگانۀ سیاسی و
اسالمی سرا) نظام ،تفاوت فکری سرا)
نظام ،فقدا) رهبر مردمی ،نقدناپ یری
نظام ،نتیجهبخش نبود) تحریم انتخابات،
فقدا) نارضایتی انقالبی در جامعه ،دولت
متهاجم ،قدرتمندی اقلیت حاکم در نظام
سیاسی ،وجود شکا بین مردم و نظام،
بیاعتمادی به مسئوال) نظام ،نبود
جایگ،ین بهتر برای نظام فعلی
چاپلوسی ،ریا ،و ،..نبود نهادهای مدنی
قوی ،گسست هویتی و اجتماعی ،ضعف
ملیگرایی ،قدرتمندی دین ،میراث
استبدادی در فرهنگ ما ،وجود فرهنگ

ماهیت دوگانۀ جمهوریت و اسالمیت نظام در کنار
اقتدارگرایی و هویت تهاجمی آ) در اصل با روح
دموکراسی همخوانی ندارد .این امر ،باعث بروز
بیاعتمادی سیاسی مردم به نظام و خفقا) سیاسی در
جامعه می شود که در پی آ) ،مسائلی همچو) نبود
آزادی بیا) ،اجبار افراد وابسته به نظام به مشارکت
سیاسی ،نقدناپ یری نظام ،گستردگی و دخالت بخش
دولتی در بخش خصوصی ،وجود شکا بین مردم و
نظام و ...رخ میدهد .درعینحال ،مردم بهدلیل نداشتن
جایگ،ین بهتر برای نظام فعلی ،فقدا) رهبری مردمی ،و
ه،ینۀ سنگین انقال  ،قدرت کافی برای مبارزه با نظام
ندارند؛ درنتیجه ،بهدلیل وابستگی اقتصادی به نظام و در
راستای جلوگیری از آسی های مالی و جانی ،بهاجبار در
فعالیتهای سیاسی مشارکت می کنند .مهر خورد)
شناسنامه در زما) انتخابات ،از عوامل مهم سرسپردگی
به نظام در ایرا) است.
در چالش بین دین و ملیگرایی ،همواره نقش دین در
نظام پررنگ تر بوده است .این موضوع ،یکی از عوامل
گسترش استبداد نظام در مقابل مردم و تالش برای
نادیده گرفتن ملیت ایرانی بوده است که نتیجۀ آ) ،بروز

111

مقوله
اصلی
ضعف
دموکراسی

مقوله
هسته
بیاعتمادی
سیاسی

ضعف
فرهنگی

بیاعتمادی
سیاسی

مر یم قربانی و همکاران /تجزیهو تحلیل دالیل تضاد میان فکر و رفتار سیاسی ایرانیان؛ بررسی موردی دانشجویان...

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 87-128

تابعیتی ،ترس از استبداد دولت،
بی اعتمادی به سرا) نظام ،اولویت مناف
شخصی ،سازگاری با شرایط ،مشخص
نبود) خط سیاسی مردم ،شرم از ابراز
افکار ،رهبر ستایی ،وجود ساختارهای
فرهنگی غلط در جامعه

حسا نظام از دولت جداست .وفاداری به
شخص اول انقال (امام خمینی)،
وفاداری به رهبر ،وفاداری و پ یرش بعد
م هبی نظام ،مقبولیت نظام ،وجود روحیۀ
صبر و تحمل که در م ه ماست،
امیدواری به ظهور منجی م هبی ،ترس
معنوی دینی ،هویت م هبی سرا) نظام،
بی اعتمادی به دولت

امید به بهبود شرایط در آینده ،انتخا بین
بد و بدتر ،حفظ حداقلها ،امکا) پیشرفت،
امیدواری به تحق خواسته ها ،پیشینۀ
عملکرد خو برخی سرا) نظام ،حفظ
مناف اجتماعی ،ترس از ناامیدی ،ترس از
وقوع جنگ و دخالت دولتهای بیگانه،
بی اعتمادی به دولت حاکم ،انتخا
شایستهها ،امیدواری به اصالح نظام ،حفظ
آزادی های محدود فعلی ،اولویت مناف
اقتصادی و امید به حفظ آ)ها،

بیاعتمادی به دولت فعلی ،امیدواری به
ظهور دولت شایسته در آینده
آرما) ها و اهدا ملی ،حفظ غرور ملی،
وظیفۀ ملی در قبال کشور ،وجود شکا
بین مردم و نظام ،بی اعتمادی به دولت
راست گرایا) در حفظ مناف ملی ،بیگانه و
اجنبی دانستن نظام فعلی ،ناهماهنگی و
نا سازگاری هویت و اهدا نظام با روح
ملیگرایی ایرانی

شکا بین مردم و نظام و بی اعتمادی سیاسی گسترده
است .این موضوع ،سب میشود که افراد از ابراز افکار
سیاسی خود شرم و ترس داشته باشند و برای حفظ
زندگی اجتماعیشا) ،اولویت را به مناف شخصی بدهند.
در ادامۀ این روند ،افراد مجبور به رهبرستایی ،چاپلوسی
و ریا ،سازگاری با شرایط موجود ،و ...در رفتار خود
می شوند و خط مشی سیاسی مشخصی نی ،در زندگی
خود ندارند.
در توجیه دالیل تضاد بین فکر و رفتار سیاسی افراد،
برخی مصاحبه شوندگا) ،علت را نه نظام ،بلکه
دولت های سیاسی ایرا) میدانند .این دانشجویا)،
ضمن درست و بیعی ونقص دانستن چارچو های
نظام اسالمی ایرا) ،اینگونه استدالل می کنند که اگر
تضادی بین رفتار و افکار سیاسی ما وجود دارد ،نه
بهدلیل نقص نظام و بی اعتمادی به آ) ،بلکه بهدلیل
کاستیهای موجود در دولتهای انتخا شده توسط
مردم است و چو) نظام سیاسی ایرا) از دموکراسی
کامل برخوردار است ،نمی تواند انتخا مردم را نادیده
بگیرد؛ بنابراین ،ریشۀ بیاعتمادی سیاسی که سب بروز
تضاد بین فکر و رفتار سیاسی ما میشود نی ،نه در نظام
جمهوری اسالمی ایرا) ،بلکه در دولتهای آ) است
هم نظام و هم دولتهای ما کاستیهایی دارند که
قابلچشمپوشی نیست .دانشجویا) دراینباره اینگونه
استدالل میکنند که به هردو (نظام سیاسی و دولت)
بیاعتماد هستند ،اما برخی پیشینه های فعالیت سیاسی
مثبت سرا) و مسئوال) نظام که نتایج مثبتی بههمراه
داشته و نی ،برنامههای انتخاباتی برخی کاندیداها که
نسبت به دیگرا) با افکار سیاسی آ)ها هماهنگتر بوده
باعث شده است که در نظام سیاسی ایرا) ،مشارکت
سیاسی داشته باشند .استدالل این است که مشارکت
سیاسی افراد ،نه برای حل مشکالت و بهبود کامل
شرایط در آینده ،بلکه در راستای جلوگیری از بدتر شد)
اوضاع ،حفظ حداقل م،ایایی که وجود دارد ،انتخا بین
بد و بدتر و درواق  ،حفظ شرایط موجود است.
در تقابل با راست گرایا) افراطی که ریشۀ مشکالت را
نه در نظام سیاسی ایرا) ،بلکه در دولت های آ)
میدانند ،دانشجویا) ملی گرا ،بهشدت مخالف نظام
سیاسی ایرا) هستند .آ) ها به عنوا) شهروندا) ایرا)،
شرکت در فعالیتهای سیاسی را نه بهعنوا) حمایت از
نظام سیاسی کشور ،بلکه بهدلیل مسئولیتپ یری در
قبال سرنوشت کشور و انجام وظیفۀ ملی خود
میپ یرند .این دانشجویا) هرچند تاحدود زیادی مخالف
نظام هستند ،اما به لحاظ سیاسی تاحدودی به طیف
اصالح طل ها در ایرا) ن،دیک هستند.
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یافاههای مرحلۀ کیفی پژوهش که یهطور خالصه ر م و شعاره ( )1گ جانت ه شت  5 ،عامت
مگخص زیر را ر تضا یی فکر و عع سیاسی شهرون ان خی می ان  .ای عوام عبارت ت
از :امی واری یه آی ه ،هویت ملی ،وع ،موکراسی ،وفا اری یه نظام ،و وتع ،فره گتی .ر
ا امه ،قم اری یا یهکارگیری آزمون " ،"PLSتأثیر هریک از عوامت یا شت ه را ر افتزایش یتا
کاهش ییاعاعا ی سیاسی شهرون ان یه نظام و ر ا امه ،تتأثیر آنهتا را یتر افتزایش یتا کتاهش
تضا یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان ،یررسی ک ی  .یرای رک یهار ناایج کعی ،فرویههایی
را ریارۀ تأثیر عوام یا ش ه یر تضا مور نظر مطرح کر های  .گفا ی است ،فرویهها را یرپایتۀ
صحبتهای مماحبهشون گان مرحلۀ کیفی پژوهش تعیی کر های ؛ یهع وان مثتا  ،شتهرون ان
یر ای نظر یو ن که افزایش موکراسی نظام و گسارش ویژگیهایی مان ت آزا ی ییتان ،کتاهش
خفقان سیاسی ،و ...سبب کاهش ییاعاعا ی سیاسی آنان یه نظام ش ه و رنایجته ،تضتا یتی
فکر و رفاار سیاسیشان نیز کتاهش مییایت ؛ ی تایرای  ،موکراستی را یته حاظ تتأثیری کته یتر
«کاهش» ییاعاعا ی سیاسی میگذار  ،یررسی کر های ؛ نعونۀ یگر ای که ،شتهرون ان ریتارۀ
وع ،فره گی مامعه ،یر ایت نظرنت کته یتا رواج و افتزایش رو  ،چاپلوستی ،رهبرستاایی،
یینظعی و ،...شاه گسارش ییاعاعا ی شهرون ان یه نظام و نیز افزایش تضا یی فکر و رفاار
سیاسی افرا نیز خواهی یو ؛ ی ایرای  ،ر ای پژوهش ،مؤ فۀ وع ،فره گی را یهسبب تأثیر آن
یر «افزایش» ییاعاعا ی سیاسی و رنایجه ،افزایش تضا یا ش ه یررسی کر های  .یرای اسا ،
فرویههای مریوط یه تأثیر هریک از ماغیرهای مساق یر ماغیر وایساه تضا  ،یهشرح زیر است.
فرویههای پژوهش ،یرپایۀ مفاهی اساخراجش ه از مرحلۀ کیفی پژوهش از طریق ماغیتر
میانجی ییاعاعا ی سیاسی که نقتش محتوریای ر یافاتههتای کیفتی پتژوهش ار  ،مطترح
ش هان .
 فرویۀ شعاره ( .)1موکراسی یا کاهش ییاعاعا ی سیاسی افرا یه نظام ،سبب کتاهش
تضا یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان میشو .
یرپایۀ فرویۀ نخست ،هرچته نظتام سیاستی معهتوری استالمی ،موکراتیتکتتر یاشت ،
مر مسا ری و وزن سیاسی آرای مر م ر مامعه نیز افزایش ،و رنایجه ،یتیاعاعتا ی سیاستی
شهرون ان یه نظام ،کاهش مییای و ای امر ،ستبب کتاهش تضتا یتی فکتر و رفاتار سیاستی
شهرون ان میشو ؛ زیرا ،آنان ه ر فکر و ه ر عع سیاسی خو  ،موافق نظام خواه ش ؛
 فرویۀ شعاره ( .)2وع ،فره گی یا افزایش ییاعاعا ی سیاسی افرا یته نظتام ،ستبب
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افزایش تضا یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان میشو .
وع ،فره گی یا ویژگیهایی مان او ویت م افع فر ی ،گسارش چاپلوستی و ریتا ،و...
ییاعاعا ی سیاسی افرا یه نظام را نیز افزایش می هت ؛ زیترا ،افترا چ تی ویژگتیهتایی را ر
مسۀو ن حکومای نیز فر

میگیرن ؛ رنایجه ،ر ای جا فر

یر ای است که وع ،فره گی

یا افزایش ییاعاعا ی سیاسی مر م یه نظتام ،ستبب افتزایش تضتا یتی فکتر و رفاتار سیاستی
شهرون ان میشو ؛
 فرویۀ شعاره ( .)3هویت ملی یا افزایش یتیاعاعتا ی سیاستی افترا یته نظتام ،ستبب
افزایش تضا یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان میشو .
هرچه روحیۀ ملیگرایی ر شهرون ان قویتر یاش  ،ییاعاعا ی آنها یه نظام نیتز افتزایش
مییای ؛ زیرا ،نظام سیاسی معهوری اسالمی یا مایگز ی کر ن هویت و ارزشهتای استالمی
یهمای هویت ملی ،او ویتی یهای سیاسی ،اقاما ی ،و ارزشی خو را نیز یرمب تای استالم
قرار ا ه است؛ ی ایرای  ،سطح اعاعا سیاسی ملیگرایتان یته نظتام معهتوری استالمی ایتران،
پایی تر است .یا تومه یه چ ی شرایطی ،فر

سوم ما ای است که هرچه شهرون ان ،ملیگراتر

یاش  ،ییاعاعا ی سیاسی ییگاری یه نظام معهوری اسالمی ایران خواه

اشتت و رنایجته،

یی فکر و رفاار سیاسیشان نیز تضا ییگاری نعو پی ا میک ؛
 فرویۀ شعاره ( .)4وفا اری یه نظام یا کاهش ییاعاعا ی سیاسی افرا یته نظتام ،ستبب
کاهش تضا یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان میشو .
ر ای جا ر مقای روحیۀ ملیگرایی ،شهرون انی را رنظر میگیری که روحیۀ وفا اری یه
نظام معهوری اسالمی ر آنها قویتر یو ه و آنان را مذهبگرایان اسالمی مینامی  .فر

متا

ای است که هرچه روحیۀ وفا اری یته نظتام ر شتهرون ان ایرانتی یتا تر یاشت  ،یتیاعاعتا ی
سیاسی آنها یه نظام کعار ش ه و رنایجه ،تضا یتی فکتر و رفاتار سیاستیشتان کتاهش پیت ا
میک ؛
فرویۀ شعاره ( .)5امی واری یه آی ه یا کاهش ییاعاعا ی سیاسی افرا یته نظتام ،ستبب
کاهش تضا یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان میشو .
گاهی یا روی کار آم ن و تهای مر می ر نظام معهتوری استالمی ،روحیتۀ امیت یته
آی ه ر شهرون ان افزایش پی ا میک  .رواقع ،ای ساه از شهرون ان ،چ ان سیاستی نیستا
و ر مقای سیاستهای مخا  ،رأی خو  ،راهبر صبر و اناظار و امی یه آی ۀ یهاری ارن  .یتا
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تومه یه ای که روحیۀ امی واری یه آی ه یا ق را گرفا نیروهای مر متی ر نظتام افتزایش پیت ا
میک  ،میتوان گفت که یا افزایش امی مر م یه یهبو شرایط ر آی ه ،ییاعاعا ی سیاسی آنتان
یه نظام نیز کاهش پی ا میک و رنایجه ،تضا یی فکر و رفاار سیاسیشان کاهش مییای .
 .5یافتههای مرحلۀ کمی پژوهش
یهم ظور آزمون تأثیراا غیترمستاقی ماغیرهتای پتیشیتی یتر تضتا از طریتق ماغیتر میتانجی
ییاعاعا ی سیاسی ،از روش " "PLSاسافا ه کر های  .علت اسافا ه از روش یا ش ه ای استت
که ماغیر وایساه ر ای پژوهش ،یک ماغیر اسعی وومهی یو و روش ح اق مریعاا مزئتی
مبا ییر " ،"PLSشیوۀ کارآم تری ر ای زمی ه یهشعار میآی  .نعو ار شتعاره ( ،)1نگتان ه ۀ
ناایج پژوهش ریارۀ تأثیراا غیرمساقی ماغیرهای پیشیی یر تضا است.
نمویار شماره ( .)1آزمون تأثیرات غیرمستقیم متغیرها پیشبین بر تضای از طریق متغیر میانجی بیاعتمای
سیاسی

ماغیرهای مساق مور یررسی ( موکراسی ،وع ،فره گی ،وفتا اری یته نظتام ،امیت واری یته
آی ه ،و هویت ملی) رمجعوع 69 ،رص از واریان ماغیر میانجی یتیاعاعتا ی سیاستی را
تبیی میک
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واریان ماغیر تضا یی فکر و رفاار سیاسی را تبیی میک .
ج ول شماره ( .)2آزمون تأثیرات مستقیم متغیرها مستقل بر بیاعتمای سیاسی
P values

T statistics

Standard deviation

Sample mean

0/00
0/19
0/00
0/00
0/39

6/31
1/29
5/29
6/77
0/85

0/06
0/04
0/07
0/06
0/04

- 0/42
0/05
- 0/42
0/41
- 0/03

0/04

1/98

0/05

- 0/10

دموکراسی>-بی اعتمادی سیاسی
هویت > -بی اعتمادی سیاسی
وفاداری > -بی اعتمادی سیاسی
بی اعتمادی سیاسی > -تضاد
فرهنگ سنتی > -بی اعتمادی
سیاسی
امیدواری > -بی اعتمادی سیاسی

م و شعاره ( ،)2میزان  Tو سطح مع ا اری تتأثیراا ماغیرهتای مستاق یتر وایستاه را نگتان
می ه  .یرای ارزیایی مع ا ار یو ن رایطۀ ماغیرهتای مستاق یتر تضتا

 ،از شتاخص P Values

اسافا ه میشو  0.05≤P .نگان ه ۀ مع ا ار یو ن رایطه و  0.05≥pنگان ه ۀ یتیمع تا یتو ن
رایطه یی ماغیرها است .سرانجام ،یهم ظور تعیی میزان تأثیراا غیرمستاقی ماغیرهتای مستاق
یر تضا از طریق ماغیر میانجی ییاعاعا ی سیاسی از  Confidence Intervalsاسافا ه کر های .
ج ول شماره ( .)3آزمون تأثیرات غیرمستقیم متغیرها مستقل بر تضای ذهن و عین
97.5%

2.5%

)Sample Mean (M

Original Sample
)(O

- 0/11
0/06
- 0/09
0/01
- 0/00

- 0/24
- 0/01
- 0/27
- 0/05
- 0/09

- 0/17
0/02
- 0/17
- 0/01
- 0/04

- 0/17
0/02
- 0/17
- 0/01
- 0/04

دموکراسی > -تضاد
هویت > -تضاد
وفاداری > -تضاد
فرهنگ سیاسی > -تضاد
امیدواری > -تضاد

ا ههای م و شعاره ( )3نگان می ه که یتا فاصتلۀ اطعی تان  2/5تتا  97/5رصت  ،تتأثیر
ماغیرهای مور یررسی یر تضا  ،از نوع کاه ه یا افزای ه است .م فی یو ن هر و عت  Upperو
 Lowerنگان ه ۀ تأثیر کاه ۀ ماغیر مساق یر ماغیر وایساه است و مثبت یو ن ای اع ا  ،اثر
افزای گی ای رایطه را نگان می ه  .اگر یکی مثبت و یگری م فی یاش  ،یع ی ای که رایطۀ یتی
ماغیر مساق و وایساه ،مع ا ار نیست .ر ا امه ،یا تومه یته ناتایج آزمتون " ،"PLSپت ج فروتیۀ
مطرحش ه ریارۀ تضا مور نظر را یررسی کر های .
 فرویۀ شعاره ( .)1موکراسی از طریق ییاعاعا ی سیاسی یر تضتا یتی فکتر و رفاتار
سیاسی شهرون ان تأثیر میگذار .
شاخصهای ارزیایی کلیت ا گوی معا ۀ ستاخااری ،ییتانگتر ایت استت کته ا ههتای
پژوهش از ا گوی مفرو

ت و ی ش ه حعایت میک ؛ یهییان روش تر ،یرازش ا هها یه ا گو
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یرقرار است .مقا یر م و شعاره ( )3نگان ه ۀ ای است که اثر مساقی ماغیتر یتیاعاعتا ی
سیاسی یر تضا ) (p≥0.05و هعچ ی  ،اثر غیرمساقی ماغیتر موکراستی یتر تضتا  ،یته حتاظ
آماری مع ا ار است )(p≥0.05؛ ی ایرای  ،فرویۀ پژوهش ،مب تییتر ای کته موکراستی از طریتق
ییاعاعا ی سیاسی یر تضا یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان تأثیر میگذار  ،تأیی متیشتو .
تأثیر موکراسی یر ماغیر وایساه یا فاصلۀ اطعی ان  2/5تتا  97/5رصت  ،یتهترتیتب  -0/244و
 -0/113است؛ یع ی هرچه کیفیت موکراسی یهاتر شتو و هرچته ععلکتر نظتام یتا متوازی
موکراسی هعاه گتر یاش  ،تضا یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان ر فعا یتهتای سیاستی
کعار میشو .
 فرویۀ شعاره ( .)2وع ،فره گی از طریق ییاعاعا ی سیاسی ،یر تضتا یتی فکتر و
رفاار سیاسی شهرون ان تأثیر میگذار .
یرآور شاخصهای ارزیایی کلیت ا گوی معا ۀ ساخااری و مؤ فههای اصلی ایت ا گتو
یهای شک گزارش میشو  :ا ههای پژوهش از ا گوی مفرو

ت و ی ش ه یرای ماغیر وتع،

فره گی حعایت نعیک ؛ یهییان روش تر ،یترازش ا ههتا یته ا گتو یرقترار نیستت .ا ههتای
م و شعاره ( )3نگان می ه که اثر مساقی ماغیر ییاعاعا ی سیاستی یتر تضتا یته حتاظ
آماری مع ا ار است ) ،(p≥0.05اما اثر غیرمساقی ماغیر وع ،فره گتی یتر تضتا  ،یته حتاظ
آماری مع ا ار نیست )(p≤0.05؛ ی ایرای  ،فرویۀ پژوهش مب ییر ای که وع ،فره گی از طریق
یی اعاعا ی سیاسی یر تضا یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان تأثیر میگذار  ،تأیی نعیشو ؛
یه ییان روش تر ،تقویت فره گ سیاسی و اماعاعی شهرون ان ،هیچگونه تأثیری یر تضتا یتی
فکر و رفاار سیاسی آنها ن ار .
 فرویۀ شعاره ( .)3ناسیونا یس از طریق ییاعاعا ی سیاسی یر تضا یی فکتر و رفاتار
سیاسی شهرون ان تأثیر میگذار .
ا گوی معا ۀ ساخااری یرای ماغیر ناسیونا یس نیز یا تومه یه ا ههای پژوهش حعایتت
نعیشو  .اثر مساقی ماغیر ییاعاعتا ی سیاستی یتر تضتا  ،یته حتاظ آمتاری مع تا ار استت
) ،(p≥0.05اما اثر غیرمساقی ماغیر ناسیونا یست یتر تضتا یته حتاظ آمتاری مع تا ار نیستت
)(p≤0.05؛ ی ایرای  ،فرویۀ پژوهش ،مب ییر ای که ناسیونا یس از طریق ییاعاعا ی سیاسی یتر
تضا یی فکر و رفاتار سیاستی شتهرون ان تتأثیر میگتذار  ،تأییت نعتیشتو ؛ یع تی افتزایش
ملیگرایی یه حاظ کعی و کیفی ،یر تضا یی فکر و رفاار سیاسی شتهرون ان تتأثیری نخواهت
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اشت.
 فرویۀ شعارۀ ( .)4وفا اری یه نظام از طریق ییاعاعا ی سیاسی یتر تضتا یتی فکتر و
رفاار سیاسی شهرون ان تأثیر میگذار .
شاخصهای ارزیایی کلیت ا گوی معا ۀ ساخااری ،ییانک ۀ ایت استت کته ا ههتای
پژوهش ریارۀ وفا اری یه نظام از ا گوی مفرو

ت و ی شت ه حعایتت متیک ت ؛ یتهعبتارا

روش تر ،یرازش ا هها یه ا گو یرقرار است .اثر مساقی ماغیر یتیاعاعتا ی سیاستی یتر تضتا
) (p≥0.05و اثر غیرمساقی ماغیر وفا اری یه نظتام یتر تضتا یته حتاظ آمتاری مع تا ار استت
)(p≥0.05؛ ی ایرای  ،فرویۀ پژوهش مب ییر ای که وفا اری یه نظام از طریق ییاعاعا ی سیاسی،
یر تضا یی فکر و رفاار سیاسی شهرون ان تأثیر میگذار  ،تأیی میشو  .تأثیر وفا اری یه نظام
یر ماغیر وایساه یا فاصلۀ اطعی ان  2/5تا  97/5رص یهترتیب  -0/272و  -0/099استت کته
نگان ه ۀ کاه ه یو ن ای تأثیر است .مفهوم ای تأثیر ای است که افزایش وفا اری یته نظتام
ر یی شهرون ان و افزایش اعاعا مر م یه نظام ،سبب کاهش تضا یی فکتر و رفاتار سیاستی
شهرون ان میشو .
 فرویۀ شعاره ( .)5امی واری یه آی ه از طریق ییاعاعا ی سیاسی یر تضا یتی فکتر و
رفاار سیاسی شهرون ان تأثیر میگذار .
شاخصهای ارزیایی کلیت ا گوی معا ۀ ساخااری ،ییانک ۀ ایت استت کته ا ههتای
پژوهش ریارۀ ماغیر وفا اری یه نظام ،از ا گوی مفرو

ت و ی ش ه حعایت میک ت ؛ یتهییان

روش تر ،یرازش ا هها یه ا گو یرقرار است .اثر مساقی ماغیر یتیاعاعتا ی سیاستی یتر تضتا
) (p≥0.05و هعچ ی  ،اثر غیرمساقی ماغیر امی واری یه آی ه یر تضا یه حاظ آمتاری مع تا ار
است )(p≥0.05؛ ی ایرای  ،فرویۀ پژوهش ،مب ییر ای که امی واری یه آی ه از طریق ییاعاعا ی
سیاسی یر تضا یی فکر و رفاتار سیاستی شتهرون ان تتأثیر میگتذار  ،تأییت متیشتو  .تتأثیر
امی واری یه آی ه یر ماغیر وایساه یا فاصلۀ اطعی ان  2/5تا  97/5رصت یتهترتیتب  -0/093و
 -0/001است که نگان ه ۀ کاه ه یو ن ای تأثیر است .مفهوم ای تأثیرگذاری ای است کته
هرچه مر م یه محقتق شت ن شترایط زنت گی یهاتر یته حاظ اقامتا ی و سیاستی و ...ر آی ت ه
امی وارتر یاش  ،تضا یی فکر و رفاار سیاسیشان کعار میشو .
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بحث و بررسی
یافاههای مرحلۀ کیفی پژوهش ،نگان ه ۀ ای است که پ ی ۀ تضا یی فکر و رفاار سیاسی را
یای ر طو یک فرای  ،واکاوی و یررسی کر ؛ فرای ی که طتی آن ،نظتام مع تایی شتهرون ان
ریارۀ تضا یی فکر و رفاار سیاسی و عوام مرتبط یا آن ،کگ ،و یررسی میشو  .مهت تتری
ای عوام (هعانگونه که ر یخش یافاههای کیفی پژوهش اشاره ش ) عبارت ت از :موکراستی،
وفا اری یه نظام ،ملیگرایی ،وع ،فره گ ،و امی واری یه آی ۀ یهار.
مجعوعۀ ای شرایط و عوام «ییاعاعا ی سیاسی» (یهم ز ۀ مقو ۀ هساهای پتژوهش) ر
شک گیری نظام مع ایی شهرون ان ریارۀ پ ی ۀ تضتا  ،نقشآفری تی کتر ه و آنهتا را وا ار یته
رپیش گرفا رفاارها یا تعام هایی ر پ ج سطح زیر کر ه است:
 نوع یر اشت از پ ی ۀ تضا یی فکر و رفاار سیاسی:
 .1ر نایجۀ تعکی مبرمحور یرای مگارکت سیاسی یه ی وع ،موکراسی؛
 .2ر نایجۀ تعکی از یع مذهبی نظام که ر آن مگارکت سیاسی نوعی تکلیت ،شترعی
یهشعار میآی ؛
 .3ر نایج تۀ ت تأمی و حف تظ م تتافع فتتر ی کتته مگتتارکت سیاستتی را ی ترای چاپلوس تی،
رهبرساایی ،و ...تومیه میک ؛
 .4ر نایجۀ امی واری یرخی افرا یه آی های یهار یهواستطۀ اناختاب مستۀو ن شایستاه و
هعکاری یا نظام؛
 .5و سرانجام ،یرخی افرا  ،تضا مومو را ناشی از وحگت از ق راگیری ص رصت ی
اسالمگرایان ر کگور می ان که یاومو ییاعاعا یه نظام و نپذیرفا آن ،یرای تعت ی قت را
یی مذهبیها و ملیگرایان ،ر فعا یتهای سیاسی نظام ،یهویژه اناخایاا ،شرکت میک .
شهرون ان ا عا میک

که ک ش سیاسی آنها ،ارا ی و اوطلبانه نیست؛ یلکته ییگتار یتا

ترغیب و تأثیرپذیری از ارا ۀ طرف مقای (نظام سیاسی) اق ام یته کت ش یتا مگتارکت سیاستی
میک  .یاومو ای  ،ک ش سیاسی مبرمحتور ،ر هعتۀ عوامت یررستیشت ه ر یختش کعتی
پژوهش تأیی نگ ه است .ناایج یخش کعی پژوهش نگان می ه کته هویتت ملتی و وتع،
فره گی شهرون ان ،تأثیری یر تضتا یتی فکتر و کت ش سیاستی آنهتا ن اشتاه استت؛ یتهییان
روش تر ،تقویت روحیۀ ملیگرایی یا یهبو فره گ سیاستی و اماعتاعی شتهرون ان ،ر میتزان
اعاعا سیاسی آنان یه نظام و رنایجه ،کاهش یا افزایش تضا ی که یی فکر و عع سیاسیشان
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ومو ار  ،ییتأثیر است .رمقای  ،ناایج یخش کعتی پتژوهش یترای سته عامت

موکراستی،

وفا اری یه نظام ،و امی واری یه آی ۀ یهار ،نگان می ه که افزایش و یهبو کیفیت ای عوامت ،
سبب افزایش اعاعا سیاسی شهرون ان یه نظام ش ه و ر کاهش تضا یی فکر و رفاار سیاستی
شهرون ان ،تأثیرگذار است.
ر تجزیهوتحلی ناایج کعی پژوهش ،اگر هعۀ ا زاماا مع ا ار مرتبط یا پ ی ۀ تضا یتی
فکر و رفاار سیاسی را رنظر یگیری  ،میتوانی یگویی  ،نوعی نگرش ویعت ی یتر ایت پ یت ه
حکعفرماست؛ نگرش نخست ،یه راستگرایان وفا ار یه نظام مریوط میشتو کته یتا تومته یته
هویت مذهبی نظام میتوان از آنان یا ع وان «مذهبگرایان» نیز یا کر  .خألهتا و آستیبهتای
اماعاعی مور تأیی ععوم ملت ایران( ،ازمعله ومتو وتع ،فره گتی ،موکراستی وتعی،،
واگرایی اماعاعی ،شکاف یی مر م و نظام ،و )...مور توافق وفا اران یه نظتام نیتز هستت؛ امتا
آنها ر علتیایی ای مسائ  ،نه نظام ،یلکه ناکارآم ی و تهای یرآم ه از رأی مر م را عام
آن می ان  .رواقع ،تضا ی که یی فکر و رفاار سیاستی ایت گتروه از شتهرون ان ومتو ار ،
ان کی ک رنگتر از شهرون ان یگر است؛ زیرا ،آنها نظتام را یتهطور کامت قبتو ارنت  ،امتا
و تهای کارگزار نظام را که یا رأی مر م یر سر کار آم هان  ،عام یروز مگکالتی می ان کته
ر مامعه ومو ار  .یای تومه اشت که یاومو تضا یی فکر و عع سیاستی ایت گتروه از
شهرون ان ،آنان ناروایای خو از اوواع نایسامان سیاسی تاماعتاعی را ناشتی از ناکارآمت ی
و ت می ان نه نظام و رواقع ،مگارکاگان ر فعا یتهای سیاسی نظام ،نه از روی ناچتاری،
یلکه یک وامب ی ی است و یاومو ناراوی یو ن از شرایط مومو  ،یا ساور نظتام و رهبتری،
خو را مکل ،یه شرکت ر فعا یتهای سیاسی متی ان ت ؛ یتهییان روشت تر ،اگتر شتهرون ان
یگر ،شرکت ر اناخایاا را وظیفۀ ملی خو می ان  ،وفا اران یته نظتام ،آن را وظیفتۀ شترعی
خو یهشعار میآورن  .یهنظر آنان ،و ت ،مساوی یا نظام نیست؛ ی ایرای  ،ه گامیکته شترایط
مومو را روایتیخش نعی ان  ،یهنام فاع از نظام ،مه تری رک های آن ( و ت و مجلت )
را انکار کر ه و یهعبارتی یهنام فاع از نظام ،مه تتری رکت موکراستی ،کته هعانتا اناخایتاا
است ،را نفی متیک ت ؛ زیترا ،رأی اکثریتت ملتت ایتران را کته یته قت رایایی میانتهروهتا یتا
اصالحطلبان ر و ت میانجام  ،زمی هساز تعام مگکالا کگور می ان .
نگرش وم ،یه شهرون انی مریوط میشو که ییگار آنها پیگتی ۀ سیاستی ن ارنت یتا اگتر
ارن  ،یهان ازهای پررنگ نیست که یاوانی یهگونتهای مگتخص آنهتا را ر یتک گتروه سیاستی
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ستاه از شتهرون ان ،از شترایط

سیاسیتاقاما ی مومو ناراوی یتو ه و یت پرشتعاری را یترای مگتارکت سیاستی ختو و
حعایت از نظام سیاسی مطرح میک  .امی واری یه آی ۀ یهاتر و وتع ،موکراستی نظتام ر
قا ب نگرش وم قرار میگیرن  .رواقع ،وع،های موکراسی نظام سیاسی و امی یه ای کته ر
آی ه ،اوواع سیاسی تاماعتاعی یهاتری را تجریته ک تی  ،شتهرون ان را یته مگتارکت سیاستی
وامی ار  .ومو فره گ سیاسیتاماعاعی وعی ،،زمۀ وع ،موکراسی است .یا ای کته ر
پژوهش حاور ،تأثیر وع ،فره گی یر ییاعاعا ی سیاسی افرا یه نظام و رنایجه ،یتر تضتا
یی فکر و رفاار سیاسی آنان ر ش ه است ،اما ی ا یه یلی که ر ا امه خواهی گفت ،تتأثیر آن
یر کاهش ارزشهای موکراتیک ر نظام سیاسی ایران مگهو استت .رواقتع ،یحت فره تگ
سیاسی ،ر قرن ییسا  ،یهطور خا ،یرای تبیی زمی ههای فره گتی یکاتاتوری و موکراستی،
مطرح ش ه است .پرسش اصلی رای یتاره ایت یتو کته چته نتوع فره تگ سیاستیای مستاع
گسارش موکراسی یا اساقرار یکااتوری است؟ فره گ سیاسی انباشتاهشت ۀ ایتران ،مبا تییتر
ییاعاعا ی ،ایهام ر ییان ،قاع هگریزی ،رفاار غریتزی ،احساستاا مفترط ،فر گرایتی م فتی،
واقعیتگریزی ،و روش حذف و تخریب ر ح اخاالفها است .شتاه یترای ایرانیتان هعتواره
نعا و ت و فرمانروای مطلق یو و حای ر وران پیش از اسالم و اوای

ورۀ صتفویه ر قترن

شانز ه  ،یهمثایۀ خ ا نگریساه میش  .ر چ ی فضای ایهامآمیزی ،ویژگیهایی مان زیرکتی،
پ هانکاری ،چاپلوسی ،یرآور ن خواساههای یگران ،یلهقریانگویی ،نیرنگ ،و خیانت ،یه ف ون
عع ه یرای یقا ر ریار ایران تب ی میش  ...هیچکت  ،هتیچگتاه ایرانیتان را یته ُرکگتویی یتا
ص تراحت هجتته متتاه نکتتر ه استتت (فتتو ر .)254-255 :1991 ،چ تتی ویژگتتیهتتایی ر
آ ابورسوم یاساانی ایرانی (سلستلهمراتتب اماعتاعی هرمتی ستفتوستخت ،حکومتتهتای
خو کامه ،و چاپلوسی و تعلق ییشازح حاکعان و پا شاهان تا ح تقت

آنتان) یتر ماهیتت

فره گ سیاسی ایران تأثیرگذار یو هان (فرازم  )105 :2009 ،و ومو مجعوعۀ ای عوام  ،یه
وع ،موکراسی ر نظام سیاسی ایران انجامی ه استت .وتع،هتای فره تگ سیاستی متر م،
سبب ش ه است که ساخت سیاسی اقا ارگرا ر ایران یتهصتورا چرختۀ استاب ا تکترار شتو .
یهییان روش تر ،ومو نظام سیاسی اقا ارگرا نیز سبب یازتو ی فره گ سیاسی وعی ،ر ایتران
میشو .
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نتیجهگیری
از مجعوع عوام مرتبط یا موووع پژوهش میتوان نایجه گرفت که نظام سیاسی ایتران تتا حت
زیا ی اناظار و خواساۀ ی یا ی ختو را کته شترکت ر فعا یتتهتای سیاستی نظتام استت ،یتا
ایزارهای مخال( ،قانون ،اقا ارگرایی) تحقق یخگی ه و ای

رحتا ی استت کته یته اناظتاراا و

خواساههای شتهرون ان ،هت ر فرای ت تگتخیص م تافع و هت ریافتت آنهتا یتهازای انجتام
خ ماا ،یهنوعی ییاعا ا و ک تومه یو ه است .انگجویان مماحبهشون ه ر مامعتهای اقت ام
یه مگارکت سیاسی میک که یهگفاۀ خو شتان ،کارآمت ی نظتام سیاستی آن یتا چتا شهتایی
رویهرو است؛ یهای مع ا که نگرش ای ئو و یک نظام یه مسائ اخلی و خارمی و تتالش یترای
سایایی یه رهبری مهان اسالم ،زمی ۀ ییتومهی یه خواساههای شهرون ان را فراه کر ه است.
رحا یکه یهنظر شهرون ان مماحبهشون ه ،شک گیری و ت اوم مطلوب مر مسا ری ،نیازم ت
تومه یه هعۀ ا زاماا مرتبط یا ای پ ی ه و رنظر گرفا اناظاراا و خواساههای هعۀ ک گتگران
و یازیگران ای عرصه است .یک نظام سیاسی مطلوب ،نظامی است که افتزونیتر زمی تهستازی
یرای مگارکت فزای ۀ شهرون ان ،خو نیتز یرآمت ه از رفاارهتای مگتارکتمویانتۀ آنتان یاشت .
محیط سیاسی یای مگارکت را تگو یق ک و یه افرا فرصت پترورش توانتاییهایگتان را ی هت
(چاو و هفت .)213 :2002 ،افزایش مگارکت شهرون ان ،شایساگی و قایلیتهای مگارکای
آنان را پرورش ا ه و اعاعا سازمانی را ر آنان افزایش می ه و ایت

و متور نیتز یتر توستعۀ

مامعۀ موکراتیک تأثیر میگذارن (پتا ونیعی و وی یتو .)404-405 :2011 ،یتهنظر میرست ،
ای نکاه ر ساخاار سیاسی ایران نا ی ه گرفاه ش ه است و نظام سیاسی ایران یای یرای ارتقتای
مر م سا ری و کسب اعاعا سیاسی شهرون ان ،تعهی اتی یی یگ  .زمۀ ایت کتار ،تومته یته
هویت ملی ایرانی ر ک ار هویت ی ی اسالمی و اهعیت یافا مفهوم ملتت ایتران ،وشتا وش
مفهوم امت اسالمی ،است.
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یادداشتها

 .1ای ئو و ی ک مایهای که سرانجام مامعه را یه و ساۀ هعگونها و غیرهعگونهتا« ،متر م» ر یرایتر
میک ت کته سیاستاع اران یایت نعتو ارا ۀ متر م یاشت
«خوا ،فاس » ،تقسی میک ت و استا
( Populismeمو ه و کراساووا )2017 ،
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Extended Abstract
Introduction
Some European researchers believe that concepts such as nation and nationalism
are new concepts and have been formed since the 18th century. Narrators of this
point of view argue that these concepts did not exist before the will of
intellectuals and governments to reconstruct and use them politically. In the case
of Iran, for example, Zia Ebrahimi puts forward a debate as misplaced
nationalism in his book titled "Emergence of Iranian Nationalism". According to
him, Iranian intellectuals tried to imagine Iran in an ideological and dislocated
process and connect it with Europe and not Arabs, and this process was mixed
with racism and anti-Arab and Nazi attitudes of Iranians. This article shows that
concepts such as social imagination and storytelling have contributed to the
consistency of the national identity and consequently the nation-state of Iran.
Imagination has always had a special place among Iranians in the sense, and it
plays a role in shaping the identity of Iranians, and in contrast to Iranians, with
the modern world on the threshold of the constitution, it has formed a kind of
modern understanding of the nation. In addition to methodological mistake,
Ebrahimi does not have a correct understanding of Iran's history, and Iran under
the European context is another mistake of Ebrahimi.
Throughout its history, Iran has always been the center of various conflicts, and
due to the lack of good governance and the inability to manage some affairs,
some of its crises have increased compared to the past. If we accept that one of
the most important elements of a nation in the modern world is the concept of the
"nation-state", we can also accept the fact that we have not been able to have a
strong nation-state for many reasons. The country is caught in the middle of
various crises such as ethnic conflicts, separatism, weak and ineffective
governments, the crisis of the nation's distrust in the government, the wide gap
 Corresponding Author:
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between the rulers and the people, and the inability to distinguish and accurately
distinguish the concept of public interest are the problems of today's Iran. And in
the meantime, the use of western styles to study the history of Iran sometimes
leads to fundamental mistakes in the study of explaining the national identity of
Iranians. This view, which contains a wide range of opinions, examines Iran
from modern and European points of view with influence, and especially
regarding nationalism and nationalism, believes that Iran is a historical forgery
and basically, there was no such country with these coordinates in the past, and
all these claims are made up since the era of Reza Shah. This view existed in the
past and was promoted mostly by political activists and separatists, and referred
to historical cases, but in the past few years, it has taken on a new and academic
appearance. These researches are influenced by European research about the
formation of the nation and the sense of nationalism in the West, which is a
natural response to the transformation process that took place there and cannot
necessarily be generalized to other parts of the world. The main problem is
precisely adopting this wrong western theoretical framework for analyzing Iran.
The main issue that is still raised among European researchers is whether nations
are really innovative, late, and fake things, or have they existed in the past? Is it
possible to deny the existence of nations in general and consider them to be the
creation of governments, and with this assumption emphasize that they are late
and not eternal? Regardless of these issues, what is the political importance of
nations in today's world and why, despite all the efforts of postmodern, leftist,
and cosmopolitan theorists, are these nation-states still the most important
players in the world of politics? And in the meantime, what is the difference
between the nature and destiny of the formation of the nation and national
identity in Europe and what has happened to countries with ancient civilizations
such as Iran? It must be said that what has happened throughout the history of
Iran is different from the fate of Europe, where the nation and the state are
properly created by the states, but in Iran, even at times in the absence of a state
or in the presence of a state that is hostile and Iran has also been the occupier, the
national identity of the nation has continued, therefore, such a big difference
needs to be explained. An explanation based on the position of imagination in
politics, which we believe can be compared to Zia Ebrahimi's point of view.
Zia Ebrahimi is a professor of history at King's College, London, and in his
work, he believes that misplaced nationalism has two main components, which
are archaism and anti-Arabism (Ebrahimi 2016). They claimed that they
displaced themselves racially and linguistically and that they live among Arabs
and Islamic lands by accident. He believes that Akhundzadeh, Jalaluddin Mirza,
and Kermani were the main theoreticians of this misplaced nationalism, and they
were looking for the idealization of Iran before the introduction of Islam.
Methodology
The author tries to explain in this article that the view and opinion of Zia
Ebrahimi who looks at the concept of Iran from the perspective of European and
modern theories have two types of mistake. The first mistake is a methodological
mistake because we believe that Ebrahimi has used modern European
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perspectives to discuss the national identity of Iranians, which is wrong in our
opinion, and his second mistake is extremely superficial and incorrect
understanding of Iran's history, intellectuals. Iranian and their messages. On the
other hand, to describe what happened to Iran to create a modern national
identity from the ancient reality, we believe in highlighting an important element
in politics, and that is the importance of the element of imagination in politics
and the importance of narrative and collective identity. In this sense, it can be
shown that not only what the Iranians created is not fake, but the Iranian national
identity is based on elements of organized imagination that are based on
materials from the reality of Iran. We also emphasize that Ebrahimi does not
even have a correct understanding of Anderson's discussion in his famous book.
Iran in this writing is not only a geographical concept, but this word can also be
considered as an imaginary concept.
Results and Discussion
The researches that have examined the concept of nationalism in Europe have
some general characteristics. While reviewing these characteristics, we rejected
them and we believe that for these reasons, Ebrahimi's book is unable to explain
the Iranians as a nation and does not have a correct understanding of Benedict
Anderson's point of view.
1. The first claim
Modernity is a kind of renewal of national life in its new form and it mobilizes
the nationalism of the masses and this is the need of the modern world.
Nationalism is a political thing and it is a characteristic of the modern state.
In response, it should be said that nationalism is not only a political
phenomenon, but there is also a kind of cultural nationalism, which, according to
Smith, is older than political nationalism. This concept can be shown in Iran with
the theory of cultural continuity. The fact that Iranians have expanded and
continued throughout their history, especially with the Persian language and
literature, shows that there was something in the minds of Iranians whose life
had nothing to do with the existence of the state. This expansion and continuity
of Iran have shown themselves in various areas from the past until now. They
have shown themselves in literature with the research of Mohammad Moin in the
book Mazdasena and its effect on Persian literature (Moin, 2014), in mysticism
with the important writings of Henry Corbin (Corbin, 2015 and Corbin, 2018),
and in politics with the Javad Tabatabai's research.
Therefore, using Smith's interpretation of Iran, it can be said that it was not the
governments that formed nationalism, but it was nationalism that formed the
governments. In other words, throughout their history, Iranians have existed
without the existence of governments and have perpetuated themselves in
different ways.
2. The second claim
There are no such things as ancient nations and there is no historical evidence
that nations existed from the beginning.
In response, it should be said that there are many sources, at least about Iran, that
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this country, its people, the name Iran and Iranshahr have existed since ancient
times, and this has been abundantly proven. Especially the remaining documents
from the Sassanid period make us fully familiar with this issue. Gherardo Gnoli
(Gnoli, 2008 and Gnoli, 2018) and Touraj Daryaee (Daryaee, 2004 and Daryaee
-Rezakhani, 2018) are among the researchers who prove the antiquity, how the
concept called Iranshahr was formed, and the ancientness of the Iranian nation.
Ebrahimi and the lack of accurate knowledge of Iran's history
Iran and the nation were existing and so-called old concepts, they did not emerge
from European concepts, and the analysis and evaluation of Iran from this point
of view is also wrong, and this is one of the most important problems of
Ebrahimi's book. Iran and its developments are studied without considering its
subtle differences from Europe. One of the main differences is a kind of
rethinking of Iran's history, especially in the Qajar era. In this era, some words,
such as homeland, have a new conceptual load that they did not have before, and
this is somehow done by using the materials and materials of ancient Iran or
what we call the heritage of Iran. A point that shows the difference between the
formation of the concept of nation in its new meaning in Iran and Europe, and
Ebrahimi does not pay attention to it. In his famous work, Ebrahimi constantly
refers to the idea of displacement of Iran, the anti-Arabism of Iranian
intellectuals, and their belief in racial and Nazi attitudes. (Ebrahimi, 2016) while
these reports are generally incorrect. For example, Mojtaba Minovi opposes any
kind of anti-Arabism in a writing. (Minovi, 1993, 33) or Taghizadeh writes in his
criticism of extreme and anti-Arab manuscripts: "They gathered in the academy
and want to revive Darius and exalt Sasanian science by severing ties with the
Arab empire." (Taghizadeh, 1996, 92-93).
Criticism of the concept of imagination and irrationality of nations
One of the main claims of modern theorists about the formation of nations in
Europe is that this concept is imaginary. Here, the concept of imagination is
always looked at with a negative view, and on this basis, the nations are also
considered to be fabricated, fake, mixed up based on stories and myths, etc., and
therefore are considered worthless. There are such approaches regarding Iran as
well. In response, it should be said that there is not even one example in which a
political-social or cultural thing is completely based on reason, imagination,
legends, and stories, and in general storytelling is an important thing in building
and shaping They are the nature of human societies.
It should be said that every political order needs an ideology that is not
necessarily based on rational and reasoning materials and elements, but rather it
monitors the feelings, emotions, and persuasion of citizens. At this level, the
defense of ideas is not necessarily based on accurate historical data and sound
philosophical and political reasoning because it is related to elements of
irrational life and the collective life of citizens. Elements such as pride, being
powerful, flag, historical past, myths, and the like are all mounted on the
ideological face of the nation. In this sense, the nation and the state emerging
from it are essential for every historicalcommunity(Ricœur,1986:424).
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In the current conditions of the world and with the rise of the extreme right, the
differences in the European Union, the growing trend of nationalism in the West,
and the Trump phenomenon, as well as the dire conditions of the Middle East
region, nationalism should be considered an important and determining element
more than in the past, for refining It tried from racist, extremist and nondemocratic viewpoints and tried to extract from its heart a kind of political
theory that would unite Iranians. From our point of view, this style is possible
based on the collective imagination and this framework can explain how Iranians
stepped into modernity from the heart of the ancient heritage and their
nationhood with modern elements that this word and its meaning in Europe. It
was obtained, and they combined it.
Keywords: Iran, Imagination, Social Imagination, National Identity, Zia
Ebrahimi.
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واژگان کلیدی:

ایران ،تخیل ،تخیل
اجتماعی ،هویت ملی،
ضیاء ابراهیمی

یرختتی پژوهگتتگران اروپتتایی یتتر ایت نظرنت کتته مفتتاهیعی هعچتتون ملتتت و
ناسیونا یس  ،مفاهیعی م ی هسا که از قرن هج ه یهای سو شک گرفاهان .
میک که ای مفاهی تا پیش از اق ام روش فکران
طراحان ای ی گاه ،اسا
و حکومتها یه یازسازی و یرکگتی ن آنهتا از تتاریخ و استافا ۀ سیاستی از
آنها ،ومو ن اشاه ان  .ر مور ایران نیز ،یرای نعونه ،ویاء ایراهیعی ر کاتاب
خو یا ع وان «پی ایش ناسیونا یس ایرانتی» یحثتی را یتا ع توان «ناسیونا یست
ییماساز» مطرح میک  .یهنظر او ،روش فکران ایرانی تالش کر هان تا ایتران را
ر یک فرای ای ئو و یک ،ییمکان و ییما تمور کر ه و یا اروپا ،و نه اعتراب،
پیون ه و ای فرای ت یتا نژا پرستای و نگرشهتای نازیستای و عربستایزی
ایرانیان آمیخاه یو ه است .ای مقا ه نگان می ه که مفاهیعی هعچتون تخیت
اماعاعی و روایتگری ،مومب قوام هویت ملی و یهتبع آن ،و ت تملت ایتران
ش ه ان  .تخی  ،ر مع ایی که توویح ختواهی ا  ،هعتواره نتز ایرانیتان ارای
مایگاه ویژهای یو ه و نقش ی یا ی ی ر شک هی یه هویت ایرانیان اشاه استت
و ر رویارویی ایرانیان یا مهان م رن ر آساانۀ مگروطه ،نتوعی رک مت رن از
ملت را شک ا ه است .ایراهیعی ،وع اشا خطاهای روشی ،رک رسای
از تاریخ ایران نیز ن ار و یررسی ایتران ر چتارچوب یت گاههای اروپتایی نیتز
اشاباه یگر وی یهشعار میآی .

 نویسنده مسئول:
سید نوید کلهرودی
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مقدمه
ایران امروز ،هعچون هعیگۀ تاریخ خو  ،کانون رگیریها و سایزهای گوناگون است و یهستبب
فق ان حکعرانی خوب و نتاتوانی ر ا ارۀ یرختی از امتور ،یعضتی از یحترانهتایش نستبت یته
گذشاه ،فزونی نیز یافاهان  .اگر یپذیری که یکی از مه تری ع اصر قتوام ه ت ۀ یتک ملتت ر
مهان م رن ،مفهوم « و تتملت» است ،میتوانی ای نکاه را نیز قبو ک ی کته متا یته یت
پرشعاری ناوانساهای یتک و ت تملتت قتوی اشتاه یاشتی  .گرفاتار شت ن کگتور ر چ بترۀ
یحرانهایی هعچون رگیریهای قومی ،م اییطلبی ،و تهای وتعی ،و ناکارآمت  ،یحتران
ییاعاعا ی ملت یه حکومت ،شکاف گسار ه میان حکعرانان یا متر م ،و نتاتوانی ر تگتخیص
قیق مفهوم مملحت ععومی ،ازمعله مگکالا ایران امتروز یهشتعار میآی ت و رایت میتان،
یهکارگیری اسلوبهای غریی یرای یررسی تاریخ ایران ،گاهی یه اشاباههای ی یا ی ی ر یررستی
و تبیی هو یت ملی ایرانیان میانجام  .ای نگاه که په ۀ گسار های از ی گاهها را ر خو متای
ا ه است ،شرایط ایران را یا تأثیرپذیری از ی گاههای مت رن و اروپتایی و از آن زاو یته یررستی
میک و یهویژه ریارۀ ناسیونا یس و ملیگرایی یر ای نظر است که ایران ،یک معت تتاریخی
است و ر گذشاه چ ی کگوری یا ایت مخامتاا ومتو ن اشتاه استت و هعتۀ ایت ا عاهتا،
یرساخای هسا که از وران رواشاه شک گرفاهان  .ای نگاه که ر گذشاه نیز ومتو اشتت،
ییگار از سوی فعا ن سیاسی و م اییطلبان ترو یج میشد و ت ها رنگویوی تتاریخی اشتت،
اما ر طو چ سا گذشاه سر و شکلی تازه و یهظاهر آ کا میک نیز یهخو گرفاته استت .ایت
پژوهشها ،از تحقیقاا اروپایی ریارۀ چگونگی شک گیتری ملتت و حت ناسیونا یستای ر
غرب تأثیر پذیرفاهان که یهطور طبیعی ،پاسخی است یه رون تحو ی که ر آنجا رخ ا ه استت
و ا زاما قای تععی یه نقاط یگر مهتان نیستت .مگتک و مستۀلۀ اساستی ،یتهکارگیری هعتی
چارچوب نظری غریی نا رست یرای تحلی ایتران استت .مستۀله ی یتا ی ی کته ه توز ر میتان
پژوهگگران اروپایی نیز مطرح است ،ای است که آیا ملتها واقعا یک امر ایت اعی ،ماتأخر ،و
یتوان ومو ملتها را یتهطورکلی م کتر
معلی هسا  ،یا ای که از گذشاه ومو اشاهان ؟ آیا م 
ش و آنها را ساخاۀ ست و تها انست و یا ای پیشفر

یر ماأخر یو ن و نته از تی یتو ن

آنها تأکی کر ؟ صرفنظر از ای مباح  ،ملتها ر مهان امروز چه مایگاهی ارنت و چترا
یاومو هعۀ تالشهای نظریهپر ازان پستم رن ،چپ ،و مهانوطت گترا ،ر زمتی واقعیتت،
ه وز ه ملتت و تها مه تری یازیگر مهان سیاست یهشتعار میآی ت ؟ و رایت میتان ،چته
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تفاوتی میان سرشت و سرنوشت شک گیری ملت و هو یتت ملتی ر اروپتا و کگتورهای ارای
تع نهای که و یاساانی ،هعچون ایران ،ومو ار ؟ رواقع ،یای گفت آنچه ر طتو تتاریخ
ایران رخ ا ه است یا سرنوشت اروپایی که ملتت و و تت ر آن یته رستای توستط و تتها 
س ختهشدهاسا ،فاا درا.ر اما ر.ایااا ر.مقا طعیحتایر.نبادرر لا،یتابا جدر
ل،ه یمتخ صم اشغ لگانیزهدیتملی مل،فدا م اشاهان ؛ ی ایرای  ،چ ی موووع و
ر 
تفاوا یزرگی نیازم توویح است؛ توویحی مبا ییر مایگاه تخی

ر سیاست کته معاقت ی ،

میفدا آ .ا .به .یریدگ هضی ءابااهیمیقاا.رار

ویاء ایراهیعی ،انگیار تتاریخ کی گرکتا ج ت ن ،ر اثتر ختو یتر ایت نظتر استت کته
ناسیونا یس ییماستاز و مؤ فتۀ اساستی ار کته عبارت ت از :یاستاانگرایتی و عتربستایزی
(ایراهیعی .)1396 ،ایراهیعی ،یهزع خو  ،یا یهرهگیری از ی گاه مندرسون ،تووتیح متی هت
که ایرانیان ملیگرا م عی یو هان که خو را یه حاظ نتژا ی و زیتانی ،متاک کر هانت و از ستر
تما ف ر میان اعراب و سرزمی های اسالمی زنت گی میک ت  .وی یتر ایت نظتر استت کته
آخون زا ه ،مال ا ی میرزا ،و کرمانی ،یهع وان اصتلیتتری نظریتهپتر ازان ایت ناسیونا یست
ییماساز ،ر پی آرمانیسازی ایران پیش از ورو اسالم یو هان .
نگارن ۀ نوشاار حاور تالش کر ه است توویح ه که نگاه و نظر وتیاء ایراهیعتی (یتهع وان
نعونۀ مور ی) که از ی گاه نظریههای اروپایی و م رن یه مفهتوم ایتران نگتاه میک ت  ،چتار و نتوع
خطاست .خطای نخست ،خطای روشی است؛ زیرا یر ای نظری که ایراهیعی از یت گاههای مت رن
اروپایی یرای یح

ریارۀ هویت ملی ایرانیان استافا ه کتر ه استت کته ،یتهزع متا ،اشتاباه استت و

ومی خطای وی ،ش اخت یسیار سطحی ،سلیقهای ،و نا رست از تاریخ ایران ،روشت فکران ایرانتی،
و رسا ههای آنهاست .رمقای  ،ر ای جا یرای توصی ،آنچه یر ایران رفتت تتا از

واقعیاتی کهت ،

هویت ملی م رنی را یرای خو یرساز  ،معاق یه یرمساهسازی ع مری مهت ر سیاستت هستای و
آن ،اهعیت ع مر تخی ر سیاست و مایگاه روایت و هویتت مععتی استت؛ یتهای مع ا ،میتتوان
نگان ا که نهت ها آنچه ایرانیان یرساخاهان  ،مع نیست ،یلکه هویت ملی ایرانی یرمب تای ع اصتری
از تخی سازمان یافاه است که یر ع اصری از واقعیت ایران سوار ش هان و یهای ترتیب ،یتر ایت نکاته
نیز پای میفگاری که ایراهیعی حای رک رسای از یح ان رسون ر کاتاب معتروفش نیتز ن اشتاه
است .ر یک کالم ،ایران ر ای نوشاه ،ت ها مفهومی مغرافیتایی نیستت ،یلکته میتتوان یته ایت وا ه
یهمثایه مفهومی تموری نیز نگریست.
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ژپوهشناهم علوم سیاسی

 .1پیشینۀ پژوهش و بررسی مفاهیم
تعرکز ای مقا ه ییش از هرچیز یر توویح ای موووع است که ناسیونا یست و ملتت ر غترب
چگونه شک گرفا و ر ایران ،چطور یا نحوۀ شتک گیتری مافتاوتی از ایت پ یت هها رویتهرو
هسای .
 .1-1ملت و ناسیونالیسم

ر یک تقسی ی ی کلی میتوان گفت ،وا ۀ «ملتت» یتا یراستا ممت اقهای عی تی تعریت،
میشو  ،یا یرپایۀ مم اقهای ذه ی (اگرچه معک استت یاتوان ایت وا ه را یراستا هتر وی
ای ها نیز شرح ا ) .نگاه عی ی یه ملت ،حا ای است که ملیت مععو یرپایۀ اشاراک اعضتا ر
ع اصری مان زیان و قومیت و مذهب و نژا و تبار مگارک و هعچ ی  ،فره گ مگارک تعری،
میشو (گریفیا .)920 :1394 ،
ریارۀ م گأ پی ایش ملتها نیز پاسخهای مافاوتی ارائه ش ه استت کته متیتتوان آنهتا را

یهطورکلی ر قا ب سه نگرش گونتاگون ستاهی ت ی کتر ( .)1روایتت نخستت ،روایاتی استت

ملتگرا یا رومانایک( .)2ای نگاه یه ملتها از اواخر قرن هج ه ر اروپا و آمریکا مطرح ش

و ا باه ییگار ر آ عان و یا ی گاههای نژا ی گره خور  .روایت وم ،روایت م رن و پستمت رن
است .ای روایتها از شک گیری مفهوم ملت ،واک گی یه فضای م گهتای مهتانی و یتهویژه
مفهوم نژا پرسای یو ن (اشرف .)29 :1397 ،ایت نگترش ر حا تت افراطتی ختو  ،گذشتاۀ
تاریخی ملتها را نفی میک  .یرخی از نظریهپر ازان م رن و پستمت رن یتر ایت نظرنت کته
ملت ،یک مفهوم یرساخاه و ستااور مهتان م یت استت .سترانجام ،نگترش ستوم ،نگترش
تاریخنگر استت .ایت روایتت ،هویتت ملتی را مقو تهای ماعلتق یته عمتر م یت متی انت و
عط،یعاسبق کر ن آن را نعیپذیر  .ر ای نگاه ،ملیت نه یرآم ه از ذااگرایی رمانایتک استت
و نه ا باه یرآم ه از ی گاههای پستم رن .مرومان ی گاه تاریخنگر« ،یر ریگتههتای تتاریخی
اماعاعاا قومیتفره گی تأکی متیک ت » (اشترف .)39 :1397 ،ر ایت نگترش ،ملتتهتا
شک گرفاه از

فرای های تاریخی یل م ا هسا .

ر پژوهش حاور یر ی گاه چ نظریهپر از مطرح م رن ماعرکز ش های تا نگتان هتی
که نگاه و نگرش آنها ریارۀ پ ی ۀ ملت و ناسیونا یس چیست .یا یررسی ای ا ییاا پژوهگی
یهخویی رخواهی یافت که ع اصر ی یا ی نگرش م رنها یته و مفهتوم ملتت و ناسیونا یست
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چیست و چرا گرتهیر اری یا تأثیرپذیری از ای نگرشها یرای ارائتۀ هتر تحلیلتی ریتارۀ ایتران،
نا رست است.
 .1- 1-1ارنست گلنر

1

مرنستاگلن  ،ناسیونا یس را مرامی سیاسی می ان که یرمب ای آن ،تگایه فره گی ،اساسیتتری
نوع پیون اماعاعی یهشعار میآی (گل ر .)8 :1388 ،وی یر ای نظر استت کته نظریتهپتر ازان
ملیگرایی یه و ساۀ کلی نو ی گرایان و یری هگرایان تقسی میشون  .گل ر خو را متزو گتروه
نخست انساه و ملیگرایی را امری نو ی یهشعار میآور که از

پ یت ۀ صت عایشت ن زاییت ه

ش ه است .او یتر ایت نظتر استت کته یگتر یتهطورکلی سته ورۀ زنت گی را طتی کتر ه استت:
پیگاکگاورزی ،کگاورزی ،و ص عای.
یهزع گل ر ،ملیگرایی یک نظریۀ سیاسی است که یتر هعتاه گی میتان ر یت سیاستی و
ملت اساوار است (گل ر )23 :1400 ،و ملتت ر متایی پ یت ار متیشتو کته پیگتار ،و تت
یهومو آم ه یاش (هعان .)28 ،گل ر یه از ی یو ن ملت اعاقا نت ار و ازهعتی رو ،ارا یتو ن
ملیت را و یژگی ذاتی یگر نعی ان و یر ای نظر است که نبو ملت ،نامعک نیست .نظریۀ گل ر
یهطور خالصه یر ای اص اساوار است که یگر یتا ورو یته مرحلتۀ صت عای ،مت رن شت  .وی
مامعۀ م رن را شبیه ارتش می ان و یر ای نظر استت کته ر مامعتۀ مت رن هعتۀ متر م ارای
و یژگیها و تواناییهای مگخمی هسا  .ر ای مامعه ،یهسبب رش مععیتت و شتک گیتری
م اسباا م ی شغلی و حاک ش ن سبک نو ی ی از زنت گی ،یگتر یکایتک متر م ،یکت یگر را
نعیش اس ؛ ی ایرای  ،و ت یه مفاهی مگتارکی نیتاز ار کته مان ت چستب ایت متر م را یته
یک یگر پیون یزن  .یهتعبیر یگر ،مگروعیت آمریت و ت ر گرو ای است کته اعضتای یتک
گروه ،ارای فره گ مگارک یاش کته نتام یگتر آن ،ملتت یتو ن استت (گل تر )8 :1388 ،و
ازهعی رو ،تعیی یک اساان ار یرای زیان ،ومتو نهتا آمتوزش ععتومی ،آن هت ر ستطحی
وسیع ،زم خواه یو (گل ر)69 :1400 ،؛ ی ایرای  ،وی شک گیری ملتت و ناسیونا یست ر
اروپا را نه یک امر ذاتی ،یلکه ناشی از ورورا ص عایش ن موامع می ان  .ملیگرایتی از ایت
ی گاه کوشگی است یرای هعاه گسازی فره گ و مامعۀ سیاسی.

1. Ernest Gellner
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 .1- 1-2اریک هابسبام

1

هایسبام نیز هعسو ،و چ انکه خو میگو ی  ،ر یرخی موار ماأثر از گل ر است .او نیز یتر ایت
نظر است که ملتهتا ،ععتر رازی ن ارنت و مع تای مت رن ملتت ،نهایاتا یته ست ۀ هجت ه
یازمیگر (هایسبام .)13 :1400 ،او ملتها را چونان تازهوار انی نوپا می ان و یتر ایت نظتر
است که هیچ معیار یس های یرای ای که یه ک امیک از انبوه مععیتتهتای انستانی قتب ملتت
ی هی  ،ن اری  .او یر ای نظر است که ملت ،مفهومی ممت وعی ،ایت اعی ،و زاییت هشت ه از
مه سی اماعاعی است و ملتها از یا ساخاه میشون (هعتان .)11 :یرپایتۀ نظتر هایستبام،
ملت م رن ،امری تازه است ،اما ای که هو یت ملتی ،امتری طبیعتی ،ایات ایی ،و ائعتی استت،
توسط و تها ر ذه مر م ماان اخاه ش ه است؛ چ انکته گتو یی هو یتت یتر تتاریخ مقت م
است؛ ازهعی رو ،وی تالش میک نگان ه که مفهوم ملت ،ععر تاریخی چ ت انی نت ار و
مع ای ق ی آن ،حاکی از واح ی قومی یتو ه استت ،امتا ر عمتر م یت  ،یتهمع ای اتحتا و
اساقال سیاسی یهشعار میآی (هعان .)30 :او شتک گیتری ملتت و ناسیونا یست را ناشتی از
سیاستهای ص عای و مرکانایلیسای می ان و یر ایت نظتر استت کته رشت اقامتا ی اساستی
یرمب تای تکیتتۀ و تت یتتر مرزهتای ستترزمی ی پ یت آمت ه استت (هعتتان .)37 :هعچ تتی  ،او
شک گیری ملت م رن را واک گی یه خأل عاطفی یهمایمان ه از عقبنگی ی ،تجز یه ،یا فقت ان
اماعاعاا و شبکههای انسانی می ان که ر نایجۀ م رنیاه از یی رفاتهانت (هعتان.)61-62 :
هایسبام یا هر نوع زیان ملیای مخا  ،است و آن را یرساخاهای نیعهمم وعی می ان که ای اع
ش ه است.
 .1- 1-3مائوریتسیو ویرولی

2

وی وم یر ای نظر است که مفاهیعی هعچون عگق یه میه  ،وفا اری یه ملت ،وط پرستای ،و
ملیگرایی یا یک یگر یکسان نیسا و یای از یک یگر تفکیک شتون  .و یرو تی ر اثتر ختو یتا
ع وان «یرای عگق یه میه » ،تاریخ تحتو ایت مفتاهی را یهتفمتی یررستی کتر ه و تووتیح
می ه که از عمر یاساان تا وران معاصر ،چگونه مفتاهیعی هعچتون وطت پرستای ،پاتریتا،
معهوریخواهی ،فضیلت فر ی و مععی ،آزا ی و وط وسای ،چار تغییروتحو ش هان  .او
1. Eric Hobsbawm
2. Maurizio Viroli
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توویح می ه که ملیگرایتی ر اروپتا و ر قترن هجت ه یترای فتاع ،تحکتی وحت ا ،و
هعگونی فره گی و زیانی و قومی ساخاه ش (و یرو ی .)13 :1400 ،او یا تفکیک وط پرستای
و ملیگرایی ،توویح می ه که ملیگرایی ر پی نوعی وح ا مع وی و فره گی میان مر م ،و
وط پرسای ،ر پی وفا اری یه کگور و شاه است و میتوان ارای ویژگیهای سرکوبگرایانته و
تبعیض و تغلب یاش  .هعچ ی  ،و یرو ی ،وط پرسای را سپاری یه یک مکان خا ،و شتیوۀ
خاصی از زن گی می ان که یرپایۀ آن ،فر یاور ار که یهاری

ر مهان است ،یتا ایت تفتاوا

که یهنظر او ،وط پرست واقعی ،عالقهای یه تحعی نگرش خو یه یگران ن ار (هعان.)15 :
او یا اشاره یه نگاه ان رسون ،یر ای نظر است که ملیگرایتی از

تتر و نفترا از یتک

یگری یزرگ شک نگرفاه است ،یلکه ملتها ارای ویژگیهای عگقیرانگیزنت و شتعر ،نثتر،
موسیقی ،و ه رهای تجسعی ملیگرایانه ،هعه از عگق سخ میگو ی  .و یرو ی ر نقت یگتر
مفسران ناسیونا یس یه نکاۀ مهعی اشاره کر ه و یر ای نظتر استت کته آنهتا روش ان رستون را
نفهعی هان و ت ها یک وا ۀ ای اع را از ان رسون وام گرفاه و نگاه خو را یر آن تحعی کر هان .
 .1- 1-4کریگ کلهون

1

کلهون یر ای نظر است که ملیگرایی ،نخست ر انقالبها و م گهای اساقال طلبانه ظتاهر
ش ه است (کلهون .)14 :1392 ،او یرخالف شارحان یگر ناسیونا یست  ،ملتیگرایتی را یتک
واقعیت می ان که یرمب ای آن ،مرزها و حاکعیت ملی کگورها شتک گرفاتهانت و ملتیگرایتی
مور تومه است ،یهای سبب که یه هو یت مععی مر مان اهعیای ی یا ی متی هت و هعچ تی ،
ارای یار عاطفی است (هعان .)16 :او وا ۀ ملت را کلعهای ق یعی می ان کته پتیش از عمتر
م ی  ،ت ها یهمع ای مر مانی یو که یهوسیلۀ زا گاه و فره گ مگارک یا یکت یگر پیونت اشتا
(هعان .)29 :کلهون یا ارنست گل ر مخا  ،است و یر ای نظر است که ملیگرایی ،ت هتا یتک
آیی و یک امر سیاستی نیستت ،یلکته روش ستخ گفتا  ،ان یگتی ن ،و ععت کتر ن استت؛
رحا یکه تعری ،گل ر ای مسائ را نا ی ه میگیر و مح و است.
کلهون ،ملتها را محمو مسۀو یت مگارک مععی می ان  .او یا نق م اییطلبی و رویکتر
مهانوط ی ،یر ای نظر است که مستوموی هر نوع سیاست پساملی ،خطرناک است؛ زیترا ی یتان
یسیاری از موکراسیهای واقعامومو ر ملتت و تها نهفاه است؛ یتهییان روشت تر ،ایت ملتهتا
1. Craig Calhoun
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هسا که هعبساگی را میسازن و از

ملیگرایی یه نوعی موکراسی و هعچ ی  ،عت ا ت تتوزیعی

ست پی ا میک (کلهون .)13 :1400 ،او ر نظری یت یع ،معاقت استت ،یستیاری از مؤ فتههای
ملت م رن ،یسیار پیگار از عمر م رن نیز ومو اشاهان (هعتان .)21 :وی هعچ تی یتا هتر نتوع
تفسیر قومگرایانه ،یهع وان ریگۀ شک گیری ملت ،مخا  ،است و یر ای نظر استت کته « ام تۀ نفتوذ
زیان و فره گ مگارک از پیون های نسبی فراتر میرفاه است» (هعان .)22 :او نیز یتا اشتاره یته نگتاه
ان رسون توویح می ه که معلی انسا هویت ملی و تأکیت یتر معت و ایت اع ست تها ،اشتاباه
است؛ زیرا ،یاع میشو که سرشت تاریخی و هعبساگی ملتها را نا یت ه یگیتری (هعتان.)54 :
س ت از نظر کلهون ،نوعی یازتو ی فره گی و مهتگیری ععلی یرای هتر نتوع کت ش ملتی استت و
ملتگرایی یرپایۀ س ساخاه میشو و تأکی یر ای امر ،یهای مع ا نیستت کته ملتتگرایی ،اوهتامی
است عاری از تحلی های واقعیی انه .کلهون ،ملتتگرایی را ستازهای روایتی مینامت کته تاریخگتان
هعچون شخمیتهای رمان ر قا ب اساان و حکایت پ ی ار میشتو (هعتان .)99 :او رنهایتت
ر پاسخ یه ای ا عا که س تها ،معلیان پاسخ می ه که نخست ای کته ،هعتۀ ست تها ،ایجتایی
هسا و هیچیک واقعا از ی نیسا و وم ای کته تعتام ست تها ،ستاخوش ستایز رونتی و پیوستاه
رحا یازشک گیری نهان و آشکار هسا (هعان.)102 :
 .1- 1-5آنتونی اسمیت

1

آناونی اسعیت یر ای نظر است که میان گذشاه و واقعیت س تهای قومی ،ارتباط و پیوستاگی ومتو
ار (اسعیت .)1986 ،یرای اسا  ،چیتزی یتهنام معت ومتو نت ار  ،یلکته هویتهتای ملتی ر
هعهما اساان مخمو ،یه خو را ارنت و تاریخهتای گونتاگون ویتژۀ ختو را یتهومو آور هانت .
اسعیت توویح می ه که ملتها ،از ی یتا طبیعتی نیستا  ،امتا یرختی ملتهتا ،ریگته ر تتاریخ
یاساانی ارن  .او ملتها را مقو ههای یل م تی می ان که هعتواره یازستازی میشتون و هتر ملاتی
یرای وام خو یه هساههای قومی ،موط  ،قهرمان ،و اعمار طالیی نیاز ار (هعان.)216 :
اسعیت ر اثر یگر خو  ،نقش ع اصر نعا ی

ر زیتان و ایت ئو و ی و نستبت آنهتا یتا

ناسیونا یس را یررسی میک و توویح می ه که ناسیونا یس  ،ییگار یه یتک نتوع ایت ئو و ی
شبیه است ،اما هعچون یک م بش اماعاعی ،یا زیانی نعا ی و ریگههتای مخالت ،،ظهتور و
یروز پی ا میک  .از ی اسعیت ،هعۀ ملتها ارای ی یا های مقت

هستا و ناسیونا یست ،
1. Anthony D. Smith
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هعچون یک مذهب سیاسی ،یه زیست خو ا امه می ه و هو یت ملی ،یکی از س گی اهتای
نظام مهانی معاصر است (اسعیت.)1383 :
 .1- 1-6بندیکت اندرسون

1

ان رسون ،ملت را هعچون خانوا ۀ یزرگی می ان که هیچیک از اعضایش از پتیش هعت یگر را
ن ی هان (ان رسون .)1391 ،ی ایر یت گاه وی ،ایت فرای ت از

سترمایه اری و ارتبتاط آن یتا

ص عت چاپ و نگر کاغذ و کااب آغاز ش  .او یر ای نظر است که رمانها و روزنامهها ر ایت
زمی ه ،نقش ی یا ی ی اشاهان  .روزنامهها و کاتابهتا یتا گستارش و پیگترفت صت عت چتاپ،
یهتعبیر ان رسون ،نوعی از م اسک تو های مگارک را ایجا کر ن ؛ ی ایرای  ،رمانها و اساانهتا
از ای قایلیت یرخور ار یو ن که یهآهساگی ،اما پیوساه ،ر واقعیت نفوذ ک
معاعت را شک

و اعاعتا فتراوان

ه (ان رسون.)79 :1391 ،

ان رسون ر نوشاۀ یگری ای نق را یه ارنست گل ر وار میک که وی ماومته م ظتور او
از تمور و تخی نگ ه است .او یه ای نکاه اشاره میک که گل ر ،ای اع را نه یا تخی و ایجتا ،
که یا مع و تحری ،یکسان انساه است (ان رسون.)6 :1996 ،
رمجعوع ،یای گفت که ملیگرایتی ،یت مایتۀ مهتان ک تونی متا را ستاخاه استت و از آن
گریزی نیست؛ هویتهای ملی پای ارن ؛ زیرا ،ملیگرایان یا «یکسانسازی زیانی ،فره گتی ،و
سیاسی ،ععیقا ر خو ش اسیمان اثر گذاشاهان و ی ون ملیگرایی نعیتتوانی یته پرستش مت
کیسا  ،پاسخ هی (اوزکریعلی.)68 :1398 ،
 .1-2بیجاسازی و مدرن بودن مفهوم ایران

روا ویاء ایراهیعی ،ر کاایی یا ع وان «پی ایش ناسیونا یس ایرانی» ،یر اصطالح ییماستازی
تأکی ار و یا یررسی ان یگههای افرا ی هعچون آخون زا ه تتالش کتر ه استت ایت نگتاه یته
مفهوم ناسیونا یس را یرمساه ک  .از ی ایراهیعی و ر نگاهی کته او م اقت آن استت ،تأکیت
میشو که ایران هعیگه یو ه است ،عظعت ایران ماعلق یه وران پیش از اسالم استت ،مگتک
ایران ،انحطاط ناشی از ورو اسالم یه ایران یو ه است و سرانجام ای که ،ایرانیان یتا اروپاییهتا،
ویژگیهای مگارک نژا ی ارن و یهسبب مبر مغرافیایی ،کگورشتان ر مکتان اشتاباهی قترار
1. Benedict Anderson
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گرفاه است .ایراهیعی توویح می ه که روش فکران یا فرای ی از ییماسازی تتالش کر هانت

ایران را یهگونهای یگر تمور و مع ک (( )3ایراهیعی.)1396 ،
 .2بحث اصلی و مشکالت روشی کتاب ابراهیمی

چرا ایراهیعی ،شرایط ایران را یا چ ی رو یکر و نگاهی تحلی میک ؟ یهنظتر متیرست  ،چ ت
ی یرای ای موووع ومو اشاه یاش که ازمعله آنها متیتتوان یته تحلیت ایتران از ریچتۀ
شترقش استی و مباحت اروپتتایی ،تأثیرپتتذیری از طیت ،گستتار ۀ یت گاههای مت رن ریتتارۀ
شک گیری ملت و ناسیونا یس  ،ع م ش اخت قیق تاریخ ایران و یتهتبتع آن ،نبتو شت اخت از
چگونگی تفاوا و سیر تطور شک گیری ملت ر ایران و اروپا و سرانجام ،اشا نگرش م فتی
ریارۀ مفهوم تخی  ،یهع وان عاملی مه ر شک گیری ملتهتا ،اشتاره کتر  .ر ا امته تتالش
کتتر های هریتتک از ای ت مفتتاهی را توو تیح ا ه و ر ختتال آن ،کاستتایهای ای ت ی ت گاهها
( ستک زمانیکه از آنها یرای یررسی ایران اسافا ه میشو ) را یررسی ک ی .
 .2-1شرقشناسی و تحلیل اروپایی ایران

می انی که یخش عع ۀ ش اخت او یۀ ایرانیان از تاریخگتان ر ست ههای اخیتر ،وام ار تتالش
تاریخنو یسان ،یاساانش اسان ،و پژوهگگران اروپایی است .رواقع ،ر ستا هتایی کته ایتران،
غرق ر تاریکی یو  ،پژوهگگران غریی ،نخسای پژوهشها ریارۀ تاریخ ایران یاساان را انجام
ا ن  .هعی نکاه سبب ش که تاریخنو یسی غریی یه یگانه اسلوب یررستی و پتژوهش ریتارۀ
تاریخ ایران تب ی شو ؛ اسلویی که یرای تاریخنوی و فکر اروپایی م اسب است .ای نکاتهای
است که کعار یه آن تومه ش ه و ت ها افرا ی هعچون جومداطبلطبلی یه آن اشارههایی اشاهانت .
یهتعبیر طباطبایی ،تاریخنوی

غریی از ریچهای یه ایران نگاه میک که حاص آگتاهی ملتی

اوست و ی ایرای  ،یرای خو او ارای ومهی است ،و ی مطرح ش ن نظریههای افرا ی هعچتون
مدومرداسعرد و رویکر های شرقش اسانۀ او تتیهزیان طباطبایی ت ت هتا حتاکی از نتوعی نگترش
«خیا ان یش» است و یر رو یکر ی روش فکرانه

ت ار که یر «شرق آرمانی و نایی» نتاظر

است که ومو خارمی ن ار (طباطبتایی .)17 :1395 ،وی تووتیح متی هت کته «ستعی از
مووع یک روش فکر مهانوط و چپگرای مارقی یه نقا ی از غرب متیپتر از و ...مووتوع
وی ،پیکار سیاسی یتو  ...و ستتک متیتتوان گفتت ،ناوانستت مووتعی ر آگتاهی ییترون
تاریخنو یسی غریی اشاه یاش » (هعان.)17 :
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رمب تامروین ،1یکی یگر از م اق ان سعی است که یهطورکلی ،نگرش سعی یته شرقش استی
را ر میک  .اروی توویح می ه که «شرقش استی از نظتر ستعی  ،نتوعی گفاعتان ستلطهمویانۀ
امپریا یس  ،گفاعانی تعیی ک ۀ هرآنچه ر غرب میتوان ریارۀ شرق ،یهویژه ریارۀ اسالم و اعتراب
نوشت و ان یگی » است (اروی  .)19 :1400 ،از ی گاه وی ،سعی  ،یسیاری از شرقش اسان مهت و
مطرح را نا ی ه گرفاه است و مطا عاا خو را یه سرزمی اصتلی اعتراب محت و میک ت و ریتارۀ
مطا عاا مریوط یه ایران یا ترکیه ،سخ چ انی نعیگوی (هعان .)330 :یتهییان روشت تر ،اشتکا
یزرگ سعی ای است که وی شرق را یه عا اسالم و آنه یه نیای عرب فرومیکاهت ؛ رحا یکته
نخست ای که تعام شرق ،اعراب نیسا و وم ای که ،ایرانیان ،سرشتای مافتاوا و پیچیت ه ارنت کته
رون مهان اسالم مای نعیگیرن  ،اما ییرون از آن نیز نیسا  .رواقع ،نقت گستار ۀ طباطبتایی (کته
نگارن ه آن را ازمعله مع و نق های روشی صحیح یه روایتهای غریی از تاریخ ایتران می انت ) یته
تقریبا هعۀ نظریههایی که تا پتیش از او ایتران را توصتی ،کر هانت  ،نگتان می هت کته او از معت و
مفسران تاریخ ایران است که ر پی تحعی م طقی از ییرون و سوار کر ن نظریتهای یتر ایتران نیستت.
تومه ععیق طباطبایی یه مفهوم س ت ،تأیی گر هعی نگاه است و تأکی های فراوان او یر ای که ایتران را
یای از هعۀ ساگاههای مفاهی تاریخنگاری غریی ییرون کگی و یهگونهای مساق یررسی کتر  ،نیتز
هعی نکاه را نگان می ه  .نکاۀ مه ر آثار طباطبایی ،تأکی پیوساۀ او یر ای نکاته استت کته یایت
ایران را خارج از هعۀ چارچوبهای نظری غریی ،از شرقش اسی گرفاته تتا یت گاههای چپگرایانته
و ،...یررسی کر و نویس ۀ مور نق ما ،یع ی ایراهیعی ،قیقا راهی خالف ایت نکاته را ر پتژوهش
خو پیعو ه است و اثر وی ،چار خطاهای آشکار روشی و ییشازآن ،تاریخی است کته ر ا امته یته
آنها اشاره خواهی کر .
 .2-2تأثیرپذیری از نظریههای مدرن دربارۀ شکلگیری ملت و ناسیونالیسم و تحمیل
آن بر ایران

ر یا یه مه تری ی گاههای نظریهپر ازان م رن ریارۀ شتک گیری ملتت و ناسیونا یست ر
اروپا اشاره کر ی  .نگارن ه یر ای نظر است که ییگتار ایت نظریتهها ،حاتی اگتر ریتارۀ اروپتا
رست یاش  ،ر مور ایران مع ایی ن ارن (چه ر مور چگتونگی تگتکی

و تت و ملتت ر

اروپا و چه ریارۀ راهی که یرای م رن شت ن ملتهتا پیعتو ه شت ه استت) .صترفنظر از ایت
1. Robert Irwin
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یح  ،ای نگرش م رن یه مفهوم ملت ،ر خو اروپا نیز م اق انی ار  .ما نیز از یکی از هعی
نق ها اسافا ه کر ه و نگان ا های که ای مفاهی  ،نهت ها قای تععی یه ایتران نیستا  ،یلکته ر
خو اروپا نیز مح تر ی ن و رنایجه ،گرتهیر اری ایراهیعی از ای ع اصتر و تععتی آن یترای
تفسیر ایران نیز نا رست است.
یکی از ی یا یتری شرحها و ا باه نق ها یر ی گاههای م رن ریارۀ شتک گیتری پ یت ۀ
ملتت و ت ر اروپا ،از آن آناونی اسعیت و کااب او «ناسیونا یس و م رنیس » است .اسعیت
ر ای کااب تالش میک نظریهها و رهیافتهای م رن ریارۀ ملیگرایی را یه روشی اناقتا ی
یررسی ک  .او توویح می ه که ی گاههای م رن ،م عیان که ملت ،امری ستوپاشت ه و
یک مع

ر وران م ی است ...« :ملتها و ملیگرایی ،مزء ذاتی خمتلت مهتان مت رن و

انقالب م رنیت هسا » (اسعیت .)23 :1394 ،او ر ا امته ،انتواع نگاههتای مطترح ریتارۀ
ملیگرایی را یررسی کر ه و ستپ  ،هریتک از آنهتا را نقت میک ت  .یرای استا  ،نظریتههای
پژوهگگران اروپایی ریارۀ ملیگرایی ر اروپا نیز زوما رست نیسا  ،چه یرس یه ای که یرای
تبیتی ایتران یتتهکار رونت  .یرختی از یت گاههای مت رن ریتتارۀ پ یت ههایی هعچتتون ملتتت و
ناسیونا یس  ،که ایراهیعی از آن تأثیر پذیرفاه است ،یهشرح زیر است:
ا  )،م رنیاه افرا را نایسامان و سرگگاه کر ه و مومب ازخو ییگانگی یگر شت ه استت؛
ی ایرای  ،ناسیونا یس  ،عام وح ایخش عمر م ی است تا تو ه یه آن چ گ یزنت و تحتت
ک ار و ت یاش .
صرفنظر از ای که ایران ،م طق و راهی مافاوا از مهان غترب را ریتارۀ پ یت ۀ م رنیاته
پیعو  ،میتوان یه ای نکاه اشاره کر که اتفاقا اگر چیزی یاوان سرگگاگی و ییگانه ش ن انستان
م رن ایرانی را یهبو یخگ  ،ملیت ،ریگههای که فره گتی ،و واقعیتت تتاریخی ملتت ایتران
است؛ چیزی که رعع  ،ر اروپا ومو ختارمی ن اشتاه استت؛ ی تایرای  ،چ تی رو یکتر ی
ریارۀ ایران ،محلی از اعراب ن ار ؛
ب) م رنیاه ،نوعی تج ی حیاا قومی ر شک م ی ش است و ملتیگرایتی ،تو ههتا را
یسیج میک و ای  ،نیاز مهان م رن است .ملیگرایتی ،یتک امتر سیاستی و خاصتیت و تت
م رن است.
ر پاسخ یای گفت ،ملیگرایی ،ت ها یک پ ی ۀ سیاسی نیستت ،یلکته نتوعی ملتیگرایتی
فره گی نیز ومو ار که اتفاقا یهتعبیر اسعیت ،ق یعیتتر از ملتیگرایتی سیاستی استت .ایت
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مفهوم را ر ایران میتوان یا نظریۀ ت اوم فره گی نگتان ا  .هعی کته ایرانیتان ر طتو تتاریخ،
خو را یهطور خا ،یا زیان و ا ییاا فارسی ،یسط و تت اوم یخگتی هانت  ،نگتان متی هت کته
چیزی ر اذهان ایرانیان ومو اشاه که ومو آن ،ریطی یه ومو و ت ن اشاه است .ای یسط
و تت اوم ایتران از گذشتتاه تتتاک ون ر حوزههتتای مخالفتی نعتتو اشتتاه استتت .ر ا ییتاا ،یتتا
پژوهشهای ارزشع ییردایعرن ر کاتاب «مز یست ا» و تتأثیر آن یتر ا ب فارستی (معتی ،
 ،)1394ر عرفتان یتتا نوشتاههای مهت هاالن اکا بن (کتری 1395 ،؛ کتری  ،)1398 ،و ر
سیاست ،یا آثار موا طباطبتایی ،ختو را نگتان ا ه استت؛ ی تایرای  ،یتا یهترهگیتری از تعبیتر
اسعیت ،ریارۀ ایران میتوان گفت ،ای

و تها نبو هان که ملیگرایی را شک ا هانت  ،یلکته

ملیگرایی یو ه است که یه و تها شک ا ه است .یهییان روش تر ،ایرانیتان ر طتو تتاریخ
خو  ،ی ون ومو و تها ه ومو اشاهان و خو را یه شیوههای مخالفی ت اوم یخگی هان .
یهتعبیر ریچلرداف م  ،ایرانیان ،هعچون رخت سروی یو نت کته خت شت ن  ،و تی نگکستا
(فرای .)1363 ،ر تعبیری مگتایه ،شاله ایسانو نیتز تت اوم و سرشتت مافتاوا ایتران را
ای گونه توویح می ه که ایران « ،رخت تازهای یو که ر آبوهوای اسالم پرورش یافاه یو ،
اما یر زمی خاطرۀ قومی خو » (مسکوب)15 :1368 ،؛
ج) چیزی یهنام ملتهای یاساانی ومو ن ار و هیچ شاه تاریخیای نیست که ملتهتا
از او یو هان .
ر پاسخ یای گفت ،م ایع فراوانی ،ستک ریارۀ ایران ،ومتو ارنت کته ایت کگتور،
مر مش ،نام ایران ،و ایرانگهر از زمانهای یسیار ور ومو اشاهانت و ایت مووتوع ر متوار
یسیاری ثایت ش ه است؛ یهویژه اس ا یاقیمان ه از ورۀ ساسانی ،ما را یتا ایت مووتوع کتامال
آش ا میک  .گ مردوانروم (نیو ی1387،؛ نیو ی )1397 ،و تاورجادریالی ( ریتایی1383 ،؛
ریایی و رواخانی )1397 ،ازمعله پژوهگگرانی هسا که که یو ن ،چگونگی شک گیتری
مفهومی یهنام ایرانگهر ،و یاساانی یو ن ملت ایران را اثباا میک ؛
) یسیاری از ملتهای اروپایی و آفریقایی م ی هسا  .اشکا ای گزاره نیز ایت استت
که سطح تحلی نظریهپر ازان م رن را ت ها یه اروپتا و رنهایتت ،یته آفریقتا محت و میک ت و
ی ایرای  ،چ انکه اشاره ش  ،از رک چیسای کگورهایی هعچون ایران ،ناتوان است؛
ه) ملتها از

یک نیاز فره گی و شک گیری فره گتی زیتانی ر عمتر م یت زاییت ه

ش هان و روش فکران ،سر م اران ساخت ای ملتها یو هان .
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ر پاسخ یای گفت ،هر م بش و اتفاقی را رهبرانی هت ایت میک ت و طبیعتی استت کته
روش فکران و فعا نی نیز ر ایران ،رهبری حرکتها را یهعه ه اشاهان و چ ی امتری ،تووتیح
واوحاا است و نعیتوان آن را عاملی یرای راقلیت یو ن یک موووع ،هعچتون شتک گیتری
یتت گاههای ناسیونا یستتای ر ایتتران انستتت .متتیتتتوان پتتذیرفت کتته یرختتی روشتت فکران،
مهت هیهای خاصی یر مفاهی ازپیشمومو ر ایران و ر عمر م رن اشتاهان  ،امتا نکاتۀ
ظری ،هعی است که ر ععق ومو ایرانیان ،چیزی ومو اشتت کته ایت روشت فکران از آن
اسافا ه کر ن و ی ایرای  ،معلی ر کار نبو  .ر هعی ما یای یه ای نکاته نیتز اشتاره کتر کته
ییگار نظریهپر ازان م رن یا تأکی یر چ ی ی گاههایی یر ای نظرن که و تها یا سوار کتر ن
مفتاهی ایت ئو و یک یتتر متوا و کاابهتای رستی ،توانستاهان ملتیگرایتتی و ملتت یتو ن را
مایی ازن  .ای نکاه نیز یا رموع یه ی گاههای استعیت و ا باته واقعیتهتای تتاریخی ،یستیار
قای ر است .او یای گفت ،نف سخ م رنها رای یاره را حاتی اگتر رستت یت انی  ،یتاز
چ ی رخ ا ی نعیتوان تومیهک ۀ اقبا و پذیرش ای ی گاهها از سوی متر م یاشت  .یتهییان
روش تر ،مر م میتوان

ر یرایر موا تحعیلی و ارائهش ه از سوی نظام آموزشی مقاومت ک ت

و آن را نپذیرن  .چ انکه ر شوروی یهت ریج چ ی اتفاقی رخ ا ؛ ی ایرای  ،ر پیون یا نکاۀ یا
یای گفت ،اگر روش فکران ایرانی مفاهی ملیگرایانه را وار آموزشوپرورش کر ن  ،یا اتکتا یته
پیگی ه و حافظۀ ملی ایرانیان یو  ،نه چیزی مع ش ه و تازهشک گرفاه.
و) ملیگرایی یرپایۀ ی گاههای نژا پرساانه ،یهرهگیری از نظریههای کسانی هعچون ه در
شک گرفاه است و تحت تأثیر نگرشهای رمانایک یو ه است.
یای گفت ،ای نکاه نیز ا زاما رست نیست .نخست ای که ،رمانایکگرایی ،یکپتارچگی و
صورای ی مگخمی ر هعهما ن اشت و نعیتوان آن را یه هعتۀ کگتورها تععتی ا  ،و وم
ای که اسعیت یه ما نگان می ه که اتفاقا نظریهپر ازان او یۀ ملیگرایی ،تحتت تتأثیر رمانایست
نبو هان ؛ و سرانجام ،م رنها یر ای نظرن که ملیگرایی ،تالشتی استت یترای سترکوب کتر ن
اقوام و یره ز ن ساخاارهای س ای موامع .ر پاسخ یای گفت ،هتیچ کگتوری نیستت کته ر
طو تاریخ خو  ،شاه سرکوب یرخی اقوام ،گروهها ،یا طوای ،نبو ه یاش  .تتاریخ یستیاری از
ملتهای آزا ه و پیگرفاۀ غریی نیز امروز یا خون و کگاارهای ییسایقه ر گذشاه پیونت ختور ه
است .و تها یه هعان تعبیر مگهور ویر ،ارای انحمتار کتاریر زور مگتروع هستا و آن را
اععا میک

و ا باه ای کار میتوان گاهی یه شیوههای اشاباه انجام شو و پیام های آن خو
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را ر طو نیم ا نگان ه ؛ چ انکته پژوهگتگری ایت مووتوع را ر متور اقتوام ایرانتی و
رفاارهای رواخان یا آنها نگان ا ه است (احع ی .)1397 ،نکاۀ مه یگتر ،ایت استت کته
یرخالف نظر م رنها و یاز یهتعبیر اسعیت ،آنچه یرای و تها مه استت ،حفتظ یکپتارچگی
سرزمی ی و مرزها است؛ یرای اسا  ،و تها نه میتوان و نته یایت یته تکثتر فره گتی رون
کگور خو تجاوز ک

و حای اگر چ ی چیزی را نیز یخواه ت  ،از عهت ۀ آن یرنخواه ت آمت ؛

چ انکه امروزه نیز هعچ ان گروههای یزرگ قومی و اقلیتهای مخال ،،حضور و یروز پررنگی
ارن ؛ ی ایرای  ،ر طو تاریخ ایران نیز اقوام و تکثر فره گی ومو اشاه استت؛ امتا هعتۀ ایت
اقوام ،زیر یک پرچ یتهنتام ایتران ،معتع شت هانت و متیتتوان گفتت ،تکثتر فره گتی ،امتری
پذیرفاهش ه است؛ اما ای کثرا ،یای ر قا ب وح تی یهنام و ت ایران معع شو .
 .3مشکالت تاریخی دیدگاه ابراهیمی و عدم شناخت دقیق از تاریخ ایران و
شکلگیری مفهوم ملت

() 4

 . 3-1تفاوت ناسیونالیسم اروپایی با سرنوشت هویت ملی ایرانی

ی یکت ان رسون یه عوام گوناگون تأثیرگذار یر شک گیری مفهوم ملت ر عمر م ی اشتاره کتر ه
است؛ عام نخست ،تضعی ،مفهوم مذهب و نعا مذهب ،یع ی کلیسا ،یتهویژه پت از ست ههای
میانه است .یهای مع ا و یا ترمعۀ انجی توسط موت  ،زیان مگارک مذهبی تضعی ،ش ؛ وم ای کته ر
گذر زمان و یه حاظ سیاسی ،امت عیسی ،مع ای خو را ر مهان واقعی از ست ا و متر م اروپتا،
ح کر ن که نبای زیر قیعومیت پاپ ،یهمع ای سیاسی کلعه ،یاش  .رواقع ،ملتت ر اروپتا یتک
فر

نظری یو ؛ زیرا اروپاییها ایا ا تحت سلطۀ امپراتتوری مستیحی یو نت و یهتت ریج ختو را ر

چارچوب واح م ی ی تعری ،کر ن که و تهای ملی نام اشت .پ ملت ر مع تای اروپتایی
آن ،اعابار م ی ی یو از امری که  .ملت و و ت ،مفاهیعی اروپتایی هستا ؛ چتون رون اروپتا،
مایی یرای ای مفهوم ستوپا ش  .ملیگرایی اروپایی ،ی مایۀ شک هی یه و ت ر اروپای عمتر
م ی یو ؛ یهییان یگر ،ملیگرایی اروپایی ،نگتان ه ۀ نتوعی وحت ا ر وحت ا یتو ؛ زیترا ،یتا
فروپاشتتی امپراتتتوری مستتیحی ،امتتت عیستتی یای ت ختتو را ر قا تتب م یت ی تعریتت ،میکر ن ت
(طباطبایی ،)121-123 :1398 ،و ای تفاوا ناسیونا یس اروپایی یا ایرانیانی یو کته از ایات ا ملتت
یو ن ؛ یهییان روش تر ،ر ایران و یا زوا ان یگۀ سیاسی ،توانی یترای تت وی مفتاهی م یت ومتو
ن اشت ،اما امر که ی که اروپاییها یرپایۀ آن ،فر
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ایران و ملت ،مفاهیعی مومو و یهاصطالح ،ق ی یو هان  ،از

یرساختها و مفاهی مت رن ییترون

نیام هان و تحلی  ،س جش ،و یررسی ایران از ای ی گاه نیز نا رست است و ای  ،یکتی از مه تتری
ایرا های کار ایراهیعی است که ایران و تحو ا آن را ی ون رنظر گترفا تفاواهتای ظریت ،آن یتا
اروپا یررسی میک  .یکی از اصلیتری تفاواها ،نوعی یازان یگی ر تاریخ ایران ،یتهویژه ر متور
عه قامار است .ر ای وران ،یرخی وا هها هعچون وط  ،ارای یار مفهتومی م یت ی شت ن کته
تاپیشازآن ،سایقه ن اشت و ای کار یهنوعی یا اسافا ه از موا و مما ح ایران یاساان ،یا آنچته متا آن را
میراث ایرانگهری مینامی  ،انجام ش ؛ نکاهای که تفاوا شک گیری مفهوم ملتت ر مع تای م یت
آن را ر ایران و اروپا نگان می ه و ایراهیعی یه آن تومته نعیک ت  .ر ا امته ایت ا عتا را یهگونتهای
مفم تر یررسی کر های .
یهنظر میرس  ،ر س ههای واز ه و سیز ه قعری ،یهت ریج وا گانی هعچون «ایران»
و «ملت» چار یک نوع یازپر اخت ش ن ؛ یازپر اخای کته ر

روایتت م یت ی از تتاریخ،

شک میگرفت .ای مع ایخگی م ی که از پیون ماون که و آثار یاساانی یرساخاه ش ه یتو ،
نوعی تاریخنگاری ایرانی را مایگز ی تاریخنو یسی اسالمی کر و ایران یاساان را یاشکوه ملتوه
ا (طباطبایی)13 ،1392،
اک ون تاریخ ،هعچون یک قمه یا روایت رنظر گرفاه متیشت کته ایات ا ،میانته ،و اناهتا
اشت و ایران ر آن کانون و مرکز یح یو و م ز تت و مایگتاهی نتو یافتت (تتوکلی طرقتی،
 .)17 :1397ای عع روایتگری و تخی را روش فکران ایرانی انجام ا ن و یا اسافا ه از ایت
یازتعری ،تاریخ ،ر پی پاسخی یرای یحرانهای رخ ا ه ر ایران یو ن ؛ ازهعی رو ،ر آثار ای
روش فکران ،ایران ،یهع وان مثا  ،یه یک ساخاعان و یران یا شاه یه یک مععار یرای اصتالح ایت
ووع تگبیه میش  .ای نوع روایتگری ،راهی را یرای ایرانیان متیگگتو کته پتیشازآن ومتو
ن اشت؛ یهای مع ا که تاریخ و روایت یا اسافا ه از ع مر تخی یه تعری ،گذشاه میپر اخا ؛
گذشاهای یاشکوه که یای یه آن تومه میش و از آن یهع وان موا و مما حی اسافا ه میش کته
ه ووع وقت را نق ک و ه توشهای یرای حرکت یهستوی آی ت ه یاشت  .ایت ختاطرهستازی
تاریخی ،نوعی میراث ییزمان و قای تععی را راخایتار ایرانیتان قترار متی ا کته یرآمت ه از
ایرانگهر و میراث ساسانیان یو .
وط ر ای یازان یگی تاریخی ،مایگاهی ی یا ی اشت و شاه یهمثایه پ ر ای وط یای یترای
حفظ ،تعلی وترییت ،و رش ای وط  /خانوا ه تالش میکتر  .نظت م یت رحتا ستاخاه شت ن،
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نیازم نها هایی یو که یرای حکومت ،مگروعیت تو ی ک ؛ امری ناگزیر کته ر صتورتی ایات ایی
ر ورۀ رواشاه و سپ  ،یهشکلی م ون و یوروکراتیک ر ورۀ محع رواشاه رخ ا .
گرگونی مفاهی و یهرهگیری از میراث ایرانگهر ،نوعی یازگگت یه نگاهی واقعگرایانه یو .
پژوهش توکلی طرقی نگان می ه که یا تقلی ی صرف یا نتوعی وار اا ان یگتههای اروپتایی

یه ایران رویهرو نبو ی  .رویارویی ایرانیان یا تج  ،امری یاسایقه و پیچی ه یتو ( )5کته یتا نتوعی
یر اشت فره گی از میراث ایران یاساان هعتراه شت و آنچته روشت فکران ایرانتی ر یرختور یتا
ان یگههای م ی یرساخا  ،نه مع یو و نه یکسره تقلی  .یای گفت ،ان یگۀ ایرانگهری ،موا
فکری انقالب مگروطه را فراه کر و ای میراث ،نه مع یو و نه امتری کته ناگتاه رواشتاه و
روش فکران پیش و پ از او ،آن را از ناکجاآیا خلق کر ه یاش  ،یلکه آنها یر واقعیای تاریخی
تکیه کر ن .
نکاۀ یگری کته ر کارهتای ایراهیعتی و یرختی یگتر از پژوهگتگران ریتارۀ آن یحت
میشو  ،نازیسای و فاشیستای یتو ن نگترش روشت فکران او یتۀ ایرانتی و تأثیرپتذیری آنهتا از
ی گاههای نژا ی است .ای نکاه نیز نکاهای نا رست استت .نخستت یهای ستبب کته ان یگتۀ
نازیس  ،ناسیونا یسای نیست ،یلکه مبا ییر نوعی فراملتیگرایتی استت ،ایت ان یگته یرمب تای
نوعی نگاه نژا ی شک میگیر کته رواقتع ،از مفهتومی یتهنتام ملتت عبتور میک ت  .یتهییتان
روش تر« :صیانت از م افع ملی یه هر قیعت ،یع ی قیعای که یای یرای آن پر اخت شو  ،اصت
م اسباا یی ا عللی است ...نظریهای که هیالر نبا میکر  ،نام یگری ار که آن را تجاوز یه
حقوق کگورهای یگر و یره ز ن نظام یی ا عل میخوان و ای عی صیانت از م تافع ملتی
نیست» (طباطبایی .)27 :1396 ،یای گفت ،فاع از ایران ،یا اگر یهتساه از وا ۀ ملتیگرایتی
اسافا ه ک ی  ،یهمع ای فاشیس نیست ،یلکه یهمع ای تق م یخگی ن یه م افع ملی مر متان یتک
کگور ر یرایر یگران است.
ایراهیعی ر اثر معروف ختو  ،پیوستاه یتر ایت ۀ یتیماستازی ایتران ،عتربستایز یتو ن
روش فکران ایرانی ،و اعاقا آنان یه نگرشهای نژا ی و نازیسای اشاره میک (ایراهیعی1396،
) ،رحا یکه ییگار ای گذارهها نا رستت استت؛ یتهع وان مثتا  ،یجتبا ایرناو  ،ر یکتی از
نوشاههایش یا هر نوع عربسایزی مخا فت میک (می وی ،)33 :1372 ،یا تقتیزا ه ر نقت
سرهنو یسیهای افراطی و عربسایزی مینو یس  « :ر فره گساان معع ش ه میخواه یا قطع
رایطه از امپراتوری عرب ،اریوش را احیا و علت ساستانیان را یرافرازنت ( »...تقتیزا ه:1375 ،
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.)92-93
تأکی روش فکران ایرانی یر آریایی یو ن نیز زوما مع ای نژا ی و نژا پرساانه ن اشاه است.
آریا و آریایی هر و از وا گان که

ر زیتان فارستی هستا و وا ۀ آریتا « ر زیتان سانستکریت

یهمع ایی نز یک یه وا گهر یا یل پایته و تعبیتری اماعتاعی یتو ه استت نته قتومی یتا نتژا ی»
(عظیعی)304 :1399 ،؛ ی ایرای  ،یح از آریایی یو ن ر گفاار ععوم روشت فکران ایرانتی آن
زمان ،م بۀ «زیانش اخایتفره گی» اشت و «تموری کته سترام ان سیاستی ایتران از مع تای
آریایی یو ن خو اشا  ،یا یر اشت نازیهای آ عان و تأکی آنان یر پاس اری از پاکی ختون و
شرف آ عانی و ...مافاوا یو (هعان.)308 ،
 .3-2نقد مفهوم تخیل و غیرعقالنی بودن ملتها

یکی از اصلیتری ا عاهای نظریهپر ازان م رن ریارۀ شک گیری ملتهتا ر اروپتا ،تخیلتی/
تموری یو ن ای مفهوم است .ر ای جا هعتواره یته مفهتوم تخیت یتا نگتاهی م فتی نگریستاه
میشو و یرهعی اسا  ،ملتهتا نیتز امتوری یرستاخاه ،معلتی ،ستره ی ت یشت ه یرمب تای
اساانها و اسطورهها و ...و ازای رو ،فاق ارزش ،یهشعار میآی  .چ تی رو یکر هتایی ریتارۀ
ایران نیز ومو ار  .تأکیت یتر ای کته استاانهای ایرانتی ،خیتا ی یتیش نیستا ؛ افستانهانت ؛
تختمعگی  ،ی ایی نیعهکاره است که اساسا ساخاه نگ ه است؛ کسی از مر م ایران تا پتیش از
رواخان نعی انساه که چ ی معلکای ومو ار  ،و ...ازمعله ایت ا عاهتا هستا  .ر پاستخ
یای گفت ،حای یک نعونه ومو ن ار که ر آن یتک سیاسی تاماعتاعی یتا فره گتی ،یتهطور
کام یرمب ای عق ی ا ش ه یاش  .تخی و افسانهها و اساانها و یهطورکلی ،روایتگری ،امتور
مهعی ر ساخت و شک هی یه سرشت موامع انسانی هسا  .ر ای جا یای م ظور از تخیت ،
اسطوره ،و اهعیت تخی و روایت و کارکر آنها ر سیاست را روش ک ی .
یای گفت ،هر نظ سیاسیای نیازم یک ای ئو و ی است که زومتا یتر متوا و ع اصتر
عقلی و اسا

ی ی ا نها ه نگ ه است ،یلکه ناظر یر احساساا ،عواطت ،،و اق تاع شتهرون ان

است .ر ای سطح ،فاع از ای هها زوما مبا ییتر ا ههتای قیتق تتاریخی و استا

متاق

فلسفی و سیاسی نیست؛ زیرا ،یا ع مرهایی از زیست غیرعقالنی و زیست مععتی شتهرون ان
مرتبط است .ع اصری چون غرور و افاخار ،مقا ر یو ن ،پرچ  ،گذشاۀ تاریخی ،استطورهها ،و
مان آن ،هعگی یر ومه ای ئو و یک ملت تکیه ارن  .ملت و و ت یرآم ه از آن ،ر ای مع ا،
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یرای هر معاعت تاریخیای وروری استت (ریکتور .)424 :1986 ،1ایت م بتهها از مفهتوم
ملت یاع میشون که یرپایۀ یرخی ی گاهها ،ناسیونا یس و ملتیگرایتی ،یت عمتر م یت
نامی ه شون و ملتیگرایتی ،ارای ریگتههای مستیحی و متذهبی انستاه شتو ؛ زیترا ،ع اصتر
ناسیونا یسای نیز هعچون ع اصر مذهبی ،زوما عقالنی نیسا و ییگار یرپایۀ ایعان ی ا شت هان
و ه مذهب و ه ملیگرایی یه وموه غیرعقالنی انسانها که زومتا ر پتی ستو نیستت نظتر
ارن (یرایاکر.)2012 ،2

هعانگونه که گفاه ش  ،یرخالف آنچه یهنظر میرس  ،ک شهای آ میتان هعتواره عقالنتی
نیسا  .خیا مععی و قمهها و اسطورهها ،نقش مهعی ر شک هی و ستاخت واقعیتهتای
اماعاعی ارن  .ر موامع ماکثر و پیچی ه ،ساخت یک تمور اماعاعی ،کتار یستیار شتواری
است .چا ش یزرگ ای است که چگونه میتوان یک امر مععی را یرساخت و یه آن شتک ا .
یهنظر میرس  ،قمهها و روایتها ،ارای پیون ت گات گی یا مهتان سیاستت هستا  .ف دریا ا
یر  ،یرای قمهها چ و یژگی مه یرمیشعار :
 .1قمهها ایزار ش اخت هسا و ما یا آنها نیا را رک میک ی ؛
 .2ما رو ی ا ها را رون قمهها میگذاری و نظعی را یر تجریههایعان حاک متیک ی تتا
آن رو ی ا ها طبیعی و معقو ملوه ک ؛
 .3رو ی ا ها ،وقای مع ا ارن که یاوانی آنهتا را رون یتک کتالنروایتت متای هتی و
قمهها ای کار را میک ؛
 .4قمهها ،سازن ۀ هو یتها هسا و ما یا خوان ن و شت ی ن قمتهها و از طریتق تخیت ،
خو را رون اساان تمور میک ی و از طریق یک پیون خیا ی  ،ختو را یتازیگران آن روایتت
مییی ی و ی ی طریق ،قمهها میتوان ک شهای مععی مخالفی را نیتز خلتق نعای ت (میتر،
.)31 :1399
روایتها ،یهتعبیر فر ریک میر ،ر مهان سیاست ،نوعی از طرحوارهها را شک می ه ت
که یه خلق م افع مگارک یرای مر م یک مامعه م جر میشو ؛ یهع وان مثا  ،طرحوارهای یتهنتام
وط و فاع از وط و خاک ،ر زمان حعلۀ یک کگور یگر یهکار میآیت و کستانیکه ر یتک
خیا مععی خو را مر مان یک کگور تمور میک  ،یته فتاع از کگتور و م گیت ن مگتغو
. Ricœur
. Brubaker
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خواه ش (هعان.)81 :
هر مامعهای یرای خلق قواع م ی  ،نیازم خاطرۀ گذشاه است .ر ای جا گذشاه ،ت هتا
یک تاریخ و امر کامال عقالنی و محض نیستت ،یلکته ر یازستازی گذشتاه ،میت و عواطت،
انسانها نیز یه هعان ان ازه اهعیت ارن  .ای روایتها یا نوعی یازگو یی تتاریخ ملتهتا هعتراه
هسا و ر ای رون  ،تاریخ ر هتر ورهای یتهشتک معاصتر آن وره ،روایتت یتا یتهتعبیتری
یازان یگی میشو ؛ ی ایرای  ،کارکر سیاسی روایتها ییش از هرچیز ر ایت استت کته ایتزاری
یرای تثبیت هو یت موامع هسا  .ای روایتها هسا که کعک میک

تا مر م مجاب شتون

که یه عع مععی ست یزن یا از ععلی حعایتت ک ت  .هعچ تی  ،قمتهها میتوان ت میتان
گذشاه و حا و حای آی ه پ یزن و زمانی ییزمان ییافری  .ر قمتهها و یتا کعتک تخیت ،
مفهتوم زمتتان و مکتان ،کت رنتتگ یتا حاتی محتتو متتیشتتو و پیونت م یت ی میتان ع اصتتر و
شخمیتهای یک قمه یرای مقمو ی م ی و ساخت نوعی واقعیت شک متیگیتر  .دیویادا
ه ین توویح می ه که خوان ۀ هر ما یا خوان ن ما  ،یه رکی ذه ی از آن چیزی متیرست
که یه او یازنعایان ه ش ه است .یهنظر او ،ر روایتگری ،نوعی از تجریۀ زیساهش ه یه مخاطبان
ا قا میشو و ای ساخت واقعیت م ی ر چهار مرحله انجتام میشتو  :واقتعشت گی ،تتوا ی
رو ی ا ها ،مهانپر ازی و مهانپریگی ،و سرانجام ،یومپ اری (هرم .)1392 ،
جلناس ل نیز توویح می ه که یرای شک گیری یک واقعیت اماعاعی یه نها هایی نیتاز
اری  .ای نها ها یرای ملب روایت مر م موامع از ع اصری مان حیثیت و افاختار استافا ه
میک

(سر )155 :1400 ،؛ ع مری که هعواره از قمهها تغذیه میک .
ژمکاموگوف پژوهگگر یگری است که ریتارۀ تخیت و کتارکر آن ر اروپتای ست ههای

میانه و تأثیراا سیاسی قمههای ای

وران یر اروپای معاصر یح کر ه است .وگتوف ،خیتا

را یازنعاییهایی می ان که از ح ومرز تجریه گذشاهان  .یهتعبیر او ،هتر مامعتهای ،فره تگ و
خیا خو ش را ار  .او توویح می ه که خیا  ،ت ها یازنعایی امور نیستت ،یلکته ر تخیت ،
مرحلهای یهپیش میرو ی و اسطورهها و افسانهها را میپرورانی ( وگوف.)12 :1399 ،
او ر کاایش نعونههایی از پیون اسطورههای اروپایی یا مهان سیاست را یررستی میک ت
و یهطور مثا  ،نگان می ه که شخمیت افسانهای مرتور چگونته یتا ایت ئو و ی ملتی یریاانیتا
پیون خور ه است (هعان .)26 :یرای وگوف ،ی اها و مکانها نیتز اهعیتت ارنت  .یتهنظتر او،
مکانها واسطههایی هسا تا انسانهای گذشاه و حا یه یک یگر پیون یخورن (هعان )66 :و
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هر تع نی ارای مکانهای ارای پیون و نسبت است .وگوف نیز تأکی میک که مر م ،زوما
یه امور عقالنی عالقهم نیسا و یسیار پیش میآی که عالقهای یه مرز کگتی ن میتان خیتا و
واقعیت ن ارن (هعان.)113-115 ،
ی ایرای  ،یرای حفظ قوام یا یهتعبیر پ ارینور ،هعگرایی ر موامع ،تخیت کتر ن ،کتاری
زم و حیاتی است؛ کاری که ر پیون یا نوعی یازان یگی ر تتاریخ انجتام میشتو  .ر ای جتا
ه گامیکه از تاریخ سخ میگویی  ،رحا سخ گفا

ریارۀ گذشاهای هستای کته ر حتا

حاور نیست و امکانی یرای حاور کر ن عی آن و راسایآزماییاش نیز ن اری ؛ پ آنچته رخ
می ه  ،یازگگت غیرمساقی یه آن گذشاه است .ای یازگگت از طریق روایتت /استاان انجتام
میشو  .یه ییان روش تر ،یازسازی گذشاه ،حاص تخی کر ن است (ریکور.)44 :1395 ،
تخی یه ما کعک میک تا «ظرفیت هعکاری و مع ا که یهطور مععو یا ه ییگانهانت »
را فراه ک ی « :ویژگی تخی  ،طرحریزی م اسباا م ی است» ،اما ای تخی یهوسیلۀ ک گتی
یهنام روایتگری پیکری ی میشو  .تاریخ ،نوعی اساان است و یهتعبیر ریکور« ،هعاره چیزی
اساانی ر تاریخ ومو ار » و «تاریخ هرگز یازسازی ناب رویت ا ها نیستت» .روایتتگتری
حلقۀ پیون هعۀ مفاهیعی است که یه آنها اشاره کتر ی  .رواقتع ،روایتت « ستااور تووتیح
تسلس ک شهای آ می [است]؛ آنچه ر نوع خام و عامیانه متیتتوان استاان نامیت » (رایرتتز،
 .)17 :1389ریکور یر ای نظر است که میان اساان و تاریخ ،چ ان فاصلهای ومو ن ار  .او
میگوی « :ما هیچ نعیتوانی ر ییان رخ ا ی واقعی ،از زیان روایی یگریز ی  ،وقای سا هتتری
گزارشهایی را ه که ارائه میک ی  ،م بۀ روایاتی یتا استاانی خواه ت یافتت( ».احعت ی ب،
 .)437 :1397یهییان منن مسررت« :تاریخ راسای  ،گذشتاه نیستت ،یلکته یازنعتایی ک تونی آن
است ر قا ب کااب تاریخ» (رایرتز .)25 :1389 ،ای اتفاق ر عع  ،گریزناپذیر است؛ زیترا
«فاصلۀ تاریخیای که میان حقیقت و امروز افاا ه است ،چ ان رف است که آن را یه پ یت های
خیا ی تب ی میک » (هعان.)27 :
نتیجهگیری
ر ای مقا ه تالش کر ی نگان هی که کلیت ی گاههای م رن ریتارۀ ملیتت و ناسیونا یست
چیست و یا مطا عۀ آثار ایراهیعی میتوان گفت ،ای نو یس ه ،ایران را یتا استلوب و چتارچویی
م رن تحلی کر ه است .میتوان نایجه گرفت که ععتوم تاریخنویستان و مفسترانی کته ریتارۀ
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ملیت و ملیگرایی و ناسیونا یس یح کر هان  ،ماأثر از ی گاههای اروپاییهتا ر ایت زمی ته
یو هان که چ انکه توویح ا ه ش  ،زوما یه راهی که مر متان و سترزمی های یگتر ،ازمعلته
ایران ،پیعو هان  ،ریطی ن ارن  .صرفنظر از ایرا های روشتی و ا گتو گترفا از نظریتهپتر ازان
غریی یرای یررسی و تحلی ایران ،میتوان گفت که پژوهشهایی از م

کااب وتیاایراهیعی،

چار نوعی تقلی گرایی تاریخی نیز هست؛ یهع وان مثا  ،اثر ایراهیعی ،ت هتا یتر و شخمتیت
آخون زا ه و کرمانی ماعرکز است و معلوم نیست که قیقا یا چه استا

ی ایت و ،نعتا هعتۀ

روش فکران و نظریهپر ازان ایرانی ریارۀ ملت و ملیتت معرفتی متیشتون  .ر رمتۀ وم یایت
گفت ،یرخالف نظر م اق ان ملیگرایی ،امروز ییش از هر زمان یگری مگخص ش ه است کته
ملیگرایی و ملت ،نه پ ی ههای مر ه یا رویتهزوا  ،یلکته اتفاقتا پ یت ههایی یستیار ریگته ار و
ع اصری تعیی ک ه هسا .
یهنظر می رست ر ایت نوشتاار ،پاستخی یترای پرستشهای مطرحشت ه ر ایات ای ایت
نوشاار تتهعچون ای که آیا ملتها معلیان  ،آیا یرستاخاهان  ،و...تتت را ر طتو مقا ته مطترح
کر ه یاشی  .یه زع نگارن ه ،معلی یو ن و ماأخر یو ن ملتها و فراه کر ن موا و ممتا حی
یرای ملت ش ن مر م اروپا ،ویژۀ خو ای مر مان است و قایت تععی یته متر م ایتران نیستت.
یهع وان نایجه یای گفت ،هر نتوع تععتی نگرش هتای غریتی یترای یحت

ریتارۀ اهعیتت یتا

ییاهعیت یو ن هویت ملی ایرانیان ،یک خطای روشی است.
از یع سیاسی نیز یای گفت ،ملیگرایی ،رایجتری و فراگیرتری پ ی ۀ سیاسی ر سطح مهتان
است .ملیگرایی ،وام نوعی از هویت ملی است که ومتو آن ،تضتعی ک ۀ یقتای یتک ملتت و
حرکت رویهرش آن ر قا ب و ای قوی است .یرخالف یت گاه مت رنها ،ملتت ،امتری نتاملعو
نیست ،یلکه اتفاقا پ ی های یسیار واقعی و قای ع است و یتر اماعتاعی زیستشت ه و ح شت ه
ت میک و ارای پیامت های واقعتی استت (استعیت .)156 :1394 ،تخیت نیتز نتهت ها امتری
نکوهی ه نیست ،یلکه چ انکه نگان ا ی  ،ومو آن ر ملتهای که  ،امری ناگزیر و حیتاتی استت
و یهای مع ا ،تخی  ،فرای ی یرای مع نیست ،یلکه فرای ی یرای ای اع است و ملیگرایی نیتز امتری
خیا ی نیست ،یلکه یه م افع و مما ح ععومی محسوسی تومه ار .
ف منسرسافوکویلیل یرای توویح راهی که و تها پیعو هان  ،یته ع متر مهت ملتیگرایتی
اشاره میک  .او یر ای نظر است که و تها ییش از هر چیزی یای و تهایی قوی یاش  .یه
زیان فوکویاما ،پیش از آنکته و اتی یته مفهتوم موکراستی نیازم ت یاشت  ،یایت یاوانت نتوعی
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حکعرانی قوی و کارآم را اععا ک  .او هعچ ی یه ای نکاه اشاره میک ت کته ملتتستازی،
یرخالف و تسازی ،نیازم ایجا زمی ههای ع ناپذیر و تخیلی است (فوکویاما.)1396 ،
فوکویاما یر ای نظر است که و نیرو ر سیاست مهانی ومو ارن کته هتیچگتاه از یتی
نخواه رفت :ناسیونا یس و مذهب .یهنظر فوکویاما ،انسانها هعواره ر پی کستب هویتت و
کرامت و خواهان یتهرستعیت شت اخاه شت ن توستط یگتری هستا و ناسیونا یست  ،یکتی از
قویتری ع اصر زم یرای شک گیری چ ی رون ی است (فوکویاما .)1398 ،یتههعتی مع تا،
یرای ملتسازی ،یرخالف و تسازی ،یه امور ناملعو نیاز است که ازمعله آنها میتوان یه
س تهای ملی ،نعا هتا ،حافظتۀ تتاریخی مگتارک ،و مرامتع مگتارک فره گتی» اشتاره کتر
(فوکویاما.)197 :1396 ،
فوکویاما ،تقویت مفهوم ملیت و حت

ملتی را یته چ ت

یت مهت وتروری متی انت .

و تهای یزرگ و ق رتع ت  ،یهاتر از و تهتای چ ت پاره و وتعی ،متیتوان ت م تافع ملتی
شهرون ان خو را ر عرصۀ یی ا عللی تأمی ک  .ام یتت ملتی ر ایت

و تهتا یهاتر تتأمی

میشو و خطر م گ اخلی ،که ویرانک ۀ اقاما و زیرساختهای کگور استت ،ر و تت
ق رتع ملی کعار است .هویت و تعمب ملی ،کیفیت حکعرانی را یهبتو متییخگت و متانع
ای میشو که سیاساع اران و صاحبان ق را ،سرمایهها و م ایع ععومی را یهسوی یتک گتروه
قومی ،قبیلهای ،یا خانوا گی سوق ه  .سرانجام یایت گفتت ،هویتت ملتی قتوی یته تقویتت
سرمایۀ اماعاعی م جر میشو (فوکویاما.)9-10 :2018 ،
ر شرایط ک ونی مهان و یا خیزش راستگرایان افراطتی ،اخاالفهتا ر اتحا یته اروپتا ،رونت
رویهرش ملیگرایی ر غرب ،و پ ی ۀ ترامپ و هعچ ی  ،شرایط وخی م طقۀ خاورمیانه ،یتیش
از گذشاه یای ملیگرایی را ع متر مهت و تعیی ک ت های رنظتر گرفتت و یترای پتا یش آن از
ی گاههای نژا پرساانه ،افراطی ،و غیر موکراتیک کوشی و تالش کر تا از

آن ،نتوعی نظریتۀ

سیاسی وح ایخش ایرانیان ،ییرون کگی  .یهنظر نویس ۀ ای مقا ته ،استلوب یا شت ه یرپایتۀ
تخی مععی امکانپذیر است و ای چارچوب میتوان توویح ه کته چگونته ایرانیتان از
میراثی که یه رون تج پای گذاشا و ملت یو ن خو را یا ع اصتر مت رنی کته ایت وا ه و
مفهوم آن ر اروپا یه آن ست یافاه یو  ،ترکیب کر ن  .ای گونه میتوان هو یتت ملتی ایرانتی ر
عمر م ی را توویح ا و رو یکر معت یتا یرستاخاه یتو ن و ماتأخر یتو ن و یتیماستازی
مور نظر ایراهیعی ،یهای
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یادداشتها

 .1نویس های نیز تقستی ی ت ی ستهگانتۀ مگتایهی ار و ملتیگرایتی را ر سته قا تب از تیانگتاری،
نعا پر ازان قومی ،و م رنها شرح می ه ؛ ن.ک :اوموا اوزکریعلتی ( .)1398مزا یناابیا اهالادرا
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عب ا له کوثری .تهران :نگر ماهی.
 .3یه حاظ تاریخی ایراهیعی ر کااب خو  ،از یر اشتهای و نو یس ه تأثیر پذیرفاه است؛ نخستت،
عبا امانت و نگرش او یه روش فکران ایرانتی و وم ،اثتر ممتطفی وزیتری یتا نتام Iran As Imagined
 Nationکه تاک ون یه فارسی ترمعه نگ ه است .اسا ای ۀ وزیری ر ای کااب ،یرساخاه یو ن و م رن
یو ن مفهوم ایران است .وزیری ر ای کااب ،یهویژه ر فم های نخست ،نگان می هت کته چگونته
رواشاه نام کگور را از پار یه ایران تغییر ا و چگونه مجعوعهای از سازوکارهای کگتوری را معت
(کذا) کر و ای رون چگونه یا هعراهی روش فکران و حکومت امکانپذیر ش .
 .4مقا ۀ زیر یهگونهای مفم توویح ا ه است که ایراهیعی چگونه ماون مور یحت ر کاتایش را یته
شیوهای سلیقهای ،ی ون یهکارگیری روشی یرای خوانش ما و هعراه یتا اشتاباهها و ت اقضتاا تتاریخی
ت و ی کر ه است .ن.ک :آریانرا  ،امی ( .)1401ناسیونا یس ایرانی یه روایای یگر؛ نق ی یر کاتاب
پی ایش ناسیونا یس ایرانی .فصلنلیهاتلریخ اثلنره ،ش.2

 .5اثر زیر که روایای است از سرگذشت شش انگجوی ایرانی کته عبتا میترزا آنهتا را یترای
تحمی یه انگلساان فرساا ه یو  ،یهخویی نگتان متی هت کته رویتارویی ایرانیتان یتا تجت ،
م فعالنه یا کورکورانه نبو ه است؛ اگرچه ای روش فکران یهشک شهو ی ،عقبمان گی ایتران را
رک میکر ن  ،اما یهسبب فق ان ان یگۀ سیاسی م ون ،تتوانی یترای حت یحرانهتا ن اشتا .
بههل؛اس گذشتاش اییص امی من ادرامنهلساتلناجارنا
ن.ک :نای گری ( .)1400لشقاغ ی ا
مسترن ،ترمعۀ امیرمه ی حقیقت .تهران :نگر چگعه.
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Extended Abstract
Introduction
The importance of development, especially the political dimension of
development, has caused the theorists of different development paradigms
(schools: modernization, dependency, and post-development), to provide
numerous definitions, solutions, and indicators during the past half century
(Ezkia and Ghaffari, 2016, Sa'i , 2004). For this reason, it seems to be almost
impossible to provide a single and universal definition of development and
its political dimension. But there are commonalities among the definitions
and indicators that have been presented for the concept of political
development. Most theorists believe that political development means
increasing the capacity of the political system in order to respond to society's
demands for participation in political processes (Badi, 2014, Saifzadeh,
2015). Increasing the capacity of the political system also requires a
democratic political structure, active civil society, free and fair elections,
independent and free media, separation of powers, political legitimacy,
political equality, political freedom, civil liberties, independence of the
judicial system, structural differentiation (separation of the political structure
from economic structure and cultural structure), and... Simultaneously with
the concept of political development, many researchers and institutions
presented different models and indicators to measure the state of political
development (or democracy) of societies. The studies carried out show that,
firstly, the mentioned models did not pay attention to some important
components of political development; For example, the component of
structural differentiation, which is mentioned as one of the important
characteristics of political development (Sifzadeh, 2013), and is among the
important and necessary conditions for increasing the capacity of the political
system, is not present in the list of indicators of the mentioned models;
 Corresponding Author:
Farzad Kalateh, Ph.D.
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Secondly, it seems that the existing models lack theoretical support and have
been formed based on the symptoms of the western democratic political
systems, and this has caused a lack of coherence between the indicators in
each of the previous models. It is mainly affected by the state of western
democratic political systems. The existing vacuum has become the problem
of the present research and the future research tries to take into account the
existing models and their evaluation, and with the help of the theoretical
framework of institutionalism, and finally, according to more appropriate and
accurate indicators, as much as possible. Provide a more coherent, complete
and accurate model for measuring political development. Thus, it can be said
that the innovation of the upcoming research is to present a new model to
measure the state of political development. The researcher hopes that future
researchers will be able to describe and explain the state of political
development in Iran and other countries with the help of the proposed model.
According to the nature of the problem under study, a descriptive-analytical
method has been chosen, and a documentary method has been chosen to
collect the materials.
Methodology
The method used in this research is descriptive, and the method of collecting
information is the use of reliable library and internet sources.
Results and Discussion
The role and importance of political power in the distribution of values has
caused many people to seek political power throughout history; On the other
hand, the lack of rules to determine how to acquire political power will bring
violence, disorder and political instability, and finally, the possibility of
collective life will face a serious threat. Therefore, the existence of rules in
order to regulate the political action of people around the acquisition of
political power is necessary and essential, and the rules will be established
and institutionalized if they are efficient and useful and enjoy social
acceptance; It means that the people present in every age have accepted the
political rules as fair, appropriate, humane and natural rules. For example,
the rule of inheritance, unlike the method of murder and assassination, is
among the rules that were created in the past for the peaceful acquisition and
transfer of power, but today, many societies consider the rule of inheritance
to be inefficient, unfair and unnatural. And for this reason, it is obsolete, and
if the political system of a country wants to continue to use this method to
acquire and transfer power, it will certainly face the dissatisfaction and
protest of the society and, by its nature, violence, disorder and political
instability. . Therefore, the existence of political rules in order to organize the
political action of individuals is necessary and necessary.
Today, due to the extensive changes that have occurred in various political
(such as the formation of the modern nation-state institution), economic
(such as the industrial revolution) and cultural (such as the Renaissance)
society, organizing the political action of individuals is only limited to
obtaining Power does not become political, but the monopoly of political
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power, the way of exercising political power, the separation of political
power from economic and cultural power, the integration of political power
into social power, is necessary and necessary. In this way, it can be said that
the improvement of human life in the field of politics requires the
implementation of rules for the political action of people around political
power, which includes various aspects that can be collectively called the
institutionalization of political power. The (more) institutionalization of
political power can improve the status of various criteria that theorists have
provided for the concept of political development, and vice versa. In fact,
political development is impossible until political power is institutionalized,
and there is a direct relationship between the two (Posner and Young, 2006).
The proposed model of the research is also based on the same assumption
and based on different aspects of institutionalization of political power. In the
next part, different aspects of political power institutionalization and
indicators to measure each of them will be introduced.
Institutionalism is based on the assumption that living society needs rules
that organize people's actions in different political, economic and cultural
fields; The efficiency and social acceptance of the rules will eventually lead
to their stabilization (institutionalization) and then become the behavioral
pattern of people. The political action of individuals is not an exception to
this rule, and for this reason, numerous political institutions have been
created to organize political affairs. Because, political action, without the
existence of political institutions, will end in violence and political
instability, and ultimately the threat of survival. Today, political action is not
only limited to the acquisition and exercise of political power, but also
includes various aspects of political power, including monopoly, distribution,
and integration of political power. Therefore, the relationship between
political affairs, political power, political development, and institutionalism
is as follows. It means that social life is not empty or an escape from political
power and human beings are required to institutionalize political power to
prevent disorder and political violence (Popitz, 2017). Along with the
institutionalization of political power, various components of political
development, such as: political competition, political participation, political
freedom, increasing the capacity of the political system, political stability,
etc., will be promoted. Based on this assumption, in the following, different
aspects of the institutionalization of political power and how to quantify it
and its measurable indicators will be introduced.
Conclusion
The problem of the article was to evaluate the models of measuring the
concept of political development and present a new model in such a way that
it does not have the shortcomings of the previous models. Of course, the
proposed model of the research (see picture no. 11) does not claim to be
comprehensive and inviolable, but compared to the previous models, it seems
to be somewhat more accurate and complete and covers more areas of the
concept of political development. Gives, although still parts of the concept of

Ahmad Golmohammadi,. et.al. Political Development and the Institutionalization of…

165

Research Letter of Political Science

Spring 2022, Volume XVII, Number 2, pp.163-206

political development are neglected and it is hoped that they will be
completed by other researchers in the future. Of course, it should be noted
that one of the reasons for this is the qualitative nature of the concept of
development, which makes it difficult and challenging to quantify and
measure it, unlike other areas (such as economic development). The
proposed model, in addition to being able to provide a more comprehensive
and accurate picture of the state of political development, can also be used to
explain the state of political development of societies and its pathology. In
fact, according to the theoretical framework of institutionalism, the state of
institutionalization of political power in any society is a product of the
governing institutional arrangements of that country, and the governing
institutional arrangements were also created by powerful political currents in
the past, so that their position in the arena to stabilize the power; For
example, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, as one of the most
important institutions affecting the state of institutionalization of political
power, was created in the early days of the revolution by the political Islamic
movement of jurisprudence, which was the most powerful movement at that
time, although other political movements (such as Islamic liberal movement,
Islamic left and non-Islamic left, secular nationalist) played a role in the
creation of this institution to some extent, but according to the available
evidence and documents, the political Islamic jurisprudence movement is
considered the most effective movement in the process of creating the
constitutional institution. ; Therefore, by using the theoretical framework of
institutionalism and the proposed research model, in addition to describing
and presenting a picture of the state of political development, in terms of
explanation and political sociology, it is also possible to examine how the
process of institutionalization, the political forces effective in it, the role of
institutions focused on the institutionalization of political power and the
identification of political development challenges.
Keywords:

Political

Development,

Democracy,

Political

Power,

Institutionalism.
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Picture number (11): The proposed research model for measuring the
state of political development (democracy)
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مقدمه
اهعیت توسعه ،یهویژه یع سیاسی آن ،سبب ش ه است که ر نتی قترن گذشتاه نظریتهپتر ازان
پارا ای های گوناگون توسعه (مکاتب نوسازی ،وایساگی ،و پساتوسعه) ،تعری،هتا ،راهکارهتا،
و شتتاخصهای پرشتتعاری ی ترای آن ارائتته ه ت (ازکیتتا و غفتتاری1386 ،؛ ستتاعی.)1384 ،
یههعی ی  ،یهنظر میرس  ،ارائۀ تعری ،یگانه و مهتانشتعو ی از توستعه و ُیعت سیاستی آن،
تقریبا نامعک یاش ؛ و ی ر میان تعری،ها و شاخصهایی که تا امتروز یترای مفهتوم توستعۀ
سیاسی ارائه ش ه است ،هعان یهایی ومو ار  .ییگار نظریهپر ازان یر ای نظرن کته توستعۀ
سیاسی ،یهمع ای افزایش ظرفیت نظام سیاسی ر راستاای پاستخ یته تقاوتاهای مامعته یترای
مگارکت ر فرای های سیاسی است (ی یع1384 ،؛ سی،زا ه .)1392 ،افزایش ظرفیتت نظتام
سیاسی نیز نیازم

مکراتیک یتو ن ستاخاار سیاستی ،مامعتۀ مت نی فعتا  ،اناخایتاا آزا و

م مفانه ،رسانههای مساق و آزا  ،تفکیتک قتوا ،مگتروعیت سیاستی ،یرایتری سیاستی ،آزا ی
سیاسی ،آزا ی های مت نی ،استاقال ستاگاه قضتا ،تعایزیتایی ستاخااری (انفکتاک ستاخاار
سیاسی از ساخاار اقاما ی و ساخاار فره گی) ،و ...است .ه زمتان یتا طترح مفهتوم توستعۀ
سیاسی ،پژوهگگران و مؤسسههای یسیاری ،ا گوها و شاخصهای گوناگونی را یترای ست جش
ووعیت توسعهیافاگی سیاستی (یتا موکراستی( ))1موامتع ارائته ا هانت (مت و شتعارۀ .)1

یررسیهای انجامش ه نگان می ه که  )1ا گوهای یا ش ه یه یرخی از مؤ فههای مه توستعۀ
سیاسی تومهی ن اشاهان ؛ یهع توان مثتا  ،مؤ فتۀ تعایزیتایی ستاخااری کته یتهع توان یکتی از
ویژگیهای مه توسعۀ سیاسی از آن یا میشو (سی،زا ه )1392 ،و ازمعله شرطهای مهت
و وروری افزایش ظرفیت نظام سیاسی است ،ر فهرست شاخصهای ا گوهای یا ش ه ومو
ن ار ؛  )2یهنظر میرس  ،ا گوهای مومو  ،فاق پگتاوانۀ نظتری یتو ه و ت هتا یرپایتۀ نگتانگان
مومو ر نظامهای سیاسی موکراتیک غریی ،شک گرفاهان و هعی امر سبب ش ه است کته
یی شاخصهای مومو ر هریک از ا گوهای پیگی  ،انستجام ومتو ن اشتاه یاشت و ییگتار
ماأثر از ووعیت نظامهای سیاسی موکراتیک غریی یاش  .ختأل مومتو  ،یته مستۀلۀ پتژوهش
حاور تب ی ش ه و پژوهش پیشرو سعی کر ه است یا تومه یته ا گوهتای مومتو و ارزیتایی
آنها ،و یهکعک چارچوب نظری نها گرایی ،و سرانجام ،یا تومه یه شاخصهتای م استبتتر و
قیقتر ،تاح امکان ،ا گوی م سج تر ،کام تر ،و قیقتری یرای س جش توسعۀ سیاستی ارائته
ه  .یهای ترتیب ،میتوان گفت ،نوآوری پژوهش پیشرو ،ارائۀ ا گتوی نتوی ی یترای ست جش
احمد گل محمدی و همکاران /توسعۀ سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی :ارائۀ الگویی نوین برای سنجش توسعۀ...
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ووعیت توسعۀ سیاسی است .نویس گان ای مقا ه ،امی وارن که پژوهگگران یع ی یاوان یتا
کعتک ا گتوی پیگت ها ی ،یته توصتی ،و تبیتی ووتعیت توستعهیتافاگی سیاستی ر ایتران و
کگورهای یگر یپر ازن  .یا تومه یه ماهیت مسۀلۀ مور مطا عه ،روش توصیفیتتحلیلی ،و یرای
گر آوری ا هها ،روش اس ا ی اناخاب ش ه است.
ج ول شماره ( .)1الگوها سنجش یموکراسی (توسعۀ سیاسی)

ردیف

عنوا)

نویسنده

سال

1

تقدیر
مردمساالری

محبو
شهبازی

1380

2

درسهای
دموکراسی
برای همه

حسین
بشیریه

1380

3

الگوی پلیارشی

رابرت دال

1378

4

PACL

آدام
پرزوسکی و
همکارا)

1993
و
1996

5

الگوی بولن

کنث بولن

1990
و
2009

6

الگوی تغییر
رژیم سیاسی

مارک
گاسیروسکی

1996

175

الگوی

شاخص های الگوی سنجش
بهنظر نویسنده ،از طری شاخصهایی همچو) )1 :ابعاد اقتدار ( یعنی تنظیم
مقررات مربوط به مشارکت سیاسی ،می،ا) رقابتی بود) مشارکت سیاسی،
می،ا) محدود یتهای مربوط به تصمیمگیریهای اجرایی و قلمرو مقررات
دولتی در زمینۀ فعالیت های غیرسیاسی) ،نحوة دستیابی به مناص اجرایی
ردهباال (یعنی تنظیم مقررات ،رقابتی بود) مناص  ،باز بود) فضای رقابتی) و
ساختار حکومت (یعنی مرک،یت دولت و قوه مجریه) ،میتوا) به سنجش
وضعیت دموکراسی پرداخت.
بهنظر نویسنده ،از طری سنجش می،ا) «دموکراتیک شد) حکومت» و «استقرار
حقوق و آزادیهای دموکراتیک» میتوا) می،ا) پیشرفت دموکراسی را مشخص
کرد .می،ا) دموکراتیک شد) حکومت به می،ا) مسئولیتپ یری مقامات دولتی و
امکا) مشارکت و رقابت در سیاست وابسته است؛ و حقوق و آزادیهای
دموکراتیک ،به آزادیهای مدنی و سیاسی ،بهویژه آزادی اندیشه و بیا) و اجتماع
اشاره دارد.
بهنظر نویسنده ،از طری سنجش شاخصهایی همچو) :آرای برابر ،مشارکت
مؤ ثر ،حاکمیت مردم ،مشارکت برابر ،میتوا) به سنجش وضعیت دموکراسی
پرداخت.
نویسندگا) ،با سنجش دو شاخص مکا) تصمیم گیری و ح سرمایهگ اری،
سه نوع رژیم سیاسی را تشخیص دادهاند )1 :دموکراسی ،نوعی حکومت است
که شهروندا) دربارة اندازة دولت تصمیم میگیرند ،همچنین آ)ها ح
سرمایهگ اری دارند )2 ،اتوکراسی ،حکومتی است که دستگاه دولتی دربارة
اندازة دولت و ح سرمایهگ اری تصمیم میگیرد )3 ،بوروکراسی ،آ) نوع
حکومتی است که دستگاه دولتی دربارة اندازه دولت تصمیم میگیرد ،اما
شهروندا) ح سرمایهگ اری دارند.
الگوی سنجش بولن از دو شاخص کلیدی آزادی های سیاسی و حاکمیت
دمو کراتیک تشکیل شده است .آزادی های سیاسی از چهار سنجه ساخته
میشود که عبارتند از :آزادی رسانههای خبرپراکنی ،آزادی رسانههای
نوشتاری ،آزادیهای مدنی ،و آزادی گروه های اپوزیسیو) .همچنین ،حاکمیت
دموکراتیک با سنجههای حقوق سیاسی ،رقابتی بود) فرایند کاندیداتوری،
مؤثر بود) رئیس انتخا شدة قوه مجریه ،و مؤثر بود) هیئت انتخا شدة
قانو)گ ار بهدست میآید.
گاسیروسکی ،کشوری را دموکراتیک میداند که دارای ویژگی های زیر باشد:
وجود رقابت گسترده میا) افراد و گروههای سازما) یافته برای اشغال کلیۀ
مناص حکومتی در فواصل منظم و در محیطی عاری از توسل به زور ،وجود
می،ا) فراگیر مشارکت سیاسی در انتخا رهبرا) و خطمشیها ،وجود می،ا)
کافی از آزادیهای مدنی و سیاسی برای تضمین یکپارچگی رقابت و مشارکت
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نویسنده

سال

ردیف

تاتو ونهانن

2000

ککیس

2007

9

الگوی گشایش
دموکراسی

ادوارد مولر

1988

10

الگوی نوین
سنجش
دموکراسی

بدری
برندگی

1389

11

مؤسسۀ خانۀ
آزادی

جمعی از
پژوهشگرا)

از
سال
2006

12

مؤسسۀ کمک
به دموکراسی و
انتخابات

جمعی از
پژوهشگرا)

از
سال
1950

13

مؤسسه
اکونومیست

جمعی از
پژوهشگرا)

از
سال
2006

14

مؤسسه پولیتی

جمعی از
پژوهشگرا)

از
سال
1980

15

مؤسسه تنوع
دموکراسی

جمعی از
پژوهشگرا)

از
سال
1900

16

مؤسسه بارومتر

جمعی از
پژوهشگرا)

17

مؤسسه

جمعی از

7

8

عنوا)
الگوی
دموکراتی،اسیو)
شاخص
دموکراسی
هوشمندی
اقتصاددا)

از
سال
2005
از

ژپوهشناهم علوم سیاسی
شاخص های الگوی سنجش
سیاسی
دو شاخص کلیدی الگوی ونهانن برای سنجش دموکراسی ،رقابت سیاسی و
مشارکت سیاسی است.
این شاخص برمبنای پنج مقوله به سنجش دموکراسی میپردازد :فرا یند
انتخاباتی و تکثرگرایی ،آزادیهای مدنی ،عملکرد دولت ،مشارکت سیاسی و
فرهنگ سیاسی
مولر ،گشایش دموکراسی را با نخستین سال انتخابات تعیین میکند که برپایۀ
چهار معیار دستهبندی میشوند )1 :قوة مجریه باید انتخا شود و مسئول
باشد؛  )2حداقل در دو انتخابات آزاد و منصفانه و رقابتی انتخا شود؛ .3
دستکم در میا) اکثریتی از جمعیت که ح رأی دارند ،انتخا شود؛ .4
حقوق آزادی بیا) و اجتماع مورداحترام باشد.
نویسنده ،برای ساخت الگوی نوین سنجش دموکراسی از پنج شاخص
انتخابات ،مشارکت سیاسی ،آزادیهای مدنی و سیاسی ،حاکمیت قانو) و رفاه
اقتصادی استفاده کرده است که هریک از این شاخصها ،خود شامل ابعاد و
مؤلفه ها و گویههای پرشماری است.
الگوی مؤسسۀ خانۀ آزادی از دو شاخص اصلی )1 :حقوق سیاسی؛ )2
آزادی های مدنی ،و هریک از آ) ها نی ،از چندین شاخص فرعی تشکیل شده
است.
الگوی مؤسسۀ کمک به دموکراسی و انتخابات از پنج شاخص اصلی)1 :
حکومت نماینده (دسترسی آزاد و برابر به قدرت سیاسی)؛  )2حقوق بنیادی؛ )3
نظارت بر دولت (کنترل مؤثر قدرت اجرایی)؛  )4دولت بی طر ؛  )5تعهد
مشارکتی (اب،ارهایی برای تحق مشارکت سیاسی) ،و هریک از آ)ها نی ،از
چندین شاخص فرعی تشکیل شده است.
الگوی مؤسسۀ اکونومیست از پنج شاخص اصلی )1 :نظام انتخاباتی و
کثرتگرایی؛  )2عملکرد دولت؛  )3مشارکت سیاسی؛  )4آزادیهای مدنی؛ )5
فرهنگ سیاسی ،و هریک از آ) ها نی ،از چندین شاخص فرعی تشکیل شده
است.
الگوی مؤسسۀ پولیتی از سه شاخص اصلی )1 :حاکمیت قانو)؛  )2رقابت
سیاسی؛  )3مشارکت سیاسی ،و هریک از آ) ها نی ،از چندین شاخص فرعی
تشکیل شده است.
مؤسسۀ موردنظر ،دموکراسی را به پنج نوع تقسیم بندی کرده و برای سنجش
هریک ،شاخصهای اصلی و فرعی متفاوتی معرفی کرده است:
 )1دموکراسی مشورتی :شاخصهای اصلی آ) :مشورت و انتخابات شفا ؛
 )2دموکراسی برابریخواه :شاخصهای اصلی آ) :برابری و انتخابات شفا ؛
 )3دموکراسی انتخابی (نمایندگی) :شاخص های اصلی آ) :آزادی انجمن،
انتخابات شفا  ،آزادی بیا) ،مقامات اجرایی منتخ  ،ح رأی همگانی؛
 )4دموکراسی لیبرال :شاخص های اصلی آ) :آزادی ،انتخابات شفا ؛
 )5دموکراسی مشارکتی (مستقیم) :شاخص های اصلی آ) :مشارکت ،انتخابات
شفا .
الگوی مؤسسۀ بارومتر از سه شاخص اصلی )1 :آزادی؛  )2کنترل؛  )3برابری،
و هریک از آ)ها نی ،از چندین شاخص فرعی تشکیل شده است.
الگوی مؤسسۀ برتلسما) از پنج شاخص اصلی )1 :دولتپ یری؛  )2مشارکت
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سال
سال
2006

عنوا)
برتلسما)

نویسنده
پژوهشگرا)

18

شاخص
حکمرانی خو

جمعی از
پژوهشگرا)

از
سال
1996

19

مؤسسه ملی
دموکراتیک

جمعی از
پژوهشگرا)

از
سال
2000

شاخص های الگوی سنجش
سیاسی؛  )3حاکمیت قانو)؛  )4ثبات نهادهای دموکراتیک؛  )5همگرایی/ادغام
سیاسی و اجتماعی ،و هریک از آ)ها نی ،از چندین شاخص فرعی تشکیل
شده است.
الگوی مؤسسۀ بانک جهانی از سه شاخص اصلی )1 :فرا یند انتخا  ،نظارت و
جایگ،ینی دولتها؛  )2ظرفیت دولت برای تدوین و اجرای مؤثر سیاستهای
اعالمشده؛  )3احترام شهروندا) و دولت به نهادها ،و هریک از آ)ها نی ،از
چندین شاخص فرعی تشکیل شده است.
الگوی مؤسسۀ ملی دموکراتیک از یازده شاخص اصلی )1 :حقوق مدنی؛ )2
حقوق اجتماعی و اقتصادی؛  )3مشارکت سیاسی و مدنی؛  )4اح،ا سیاسی؛
 )5انتخابات آزاد و عادالنه؛  )6حاکمیت قانو)؛  )7کنترل نظامی و پلیس؛ )8
پاسخ گویی دولت؛  )9فساد؛  )10رسانه؛  )11تأثیرپ یری دولت ،و هریک از
آ)ها نی ،از چندین شاخص فرعی تشکیل شده است.

م بع :یافاههای پژوهش

 .1پیشینۀ پژوهش
یهم ظور تسلط ییگار یر موووع مور مطا عه و یهکارگیری تجریتههای یگتران ر فرای ت انجتام
پژوهش حاور ،و یا تومه یه چارچوب نظری پژوهش ،ر ای جا تالش کر های تا پژوهشهایی
را ارزیایی ک ی که موووع پژوهش حاور یا موووعهای مگایه و نز یک یه موووع را از ی گاه
نها گرایی یررسی کر هان (م و شعاره  .)2یا تومه یه یررسیهای انجامش ه ،میتوان گفتت،
هرچ یرخی از پژوهشهتای پیگتی  ،مستۀلۀ توستعۀ سیاستی را از م ظتر نهتا گرایی یررستی
کر هان  ،و ی یه چگونگی کعیسازی و س جش مفاهی پیگ ها ی خو  ،اشارهای ن اشتاهانت و
ت ها یه چیسای ،اهعیت ،و کارکر نها ها و نها م ت ی ر حتوزۀ توستعۀ سیاستی پر اخاتهانت ؛
یهع وان مثا  ،هلنترنهتون (و هعچ ی افرا یگر مور یررسی) ،ریارۀ چگونگی کعتیستازی و
س جش چهتار مفهتوم کلیت ی پیگت ها ی ختو  ،اذعتان اشتاه استت کته امیت وار استت کته
پژوهگگران یگری ر آی ه ،س جش و کعیسازی ای موووع را انجام ه ؛ ی ایرای  ،هرچ
ا گوی پیگ ها ی پژوهش یه حاظ نظری ،مبا تییتر یت گاههای یا شت ه استت ،و تی ر ایت
پژوهش سعی ش ه تا او  ،یرای هریک از مفاهی اصلی ر حتوزۀ نها م ت ی قت را سیاستی،
شاخصهای مرتبط و قای س جگی ارائه شتو  ،ثانیتا ،ا گتوی پیگت ها ی ،یترخالف ا گوهتای
پیگی  ،از انسجام یرخور ار یو ه و سعی ار تاح امکان ،ییگتار حوزههتای مترتبط یتا مفهتوم
توسعۀ سیاسی را پوشش ه .
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ج ول شماره ( .)2توسعۀ سیاسی از یی گاه نهایگرایی

سال

نویسنده

ردیف

عنوا)

1

طبقه و تضاد
طبقاتی در جامعۀ
صنعتی

رالف
دارندور

1

1959

2

 .1مدرنی،اسیو):
اعتراض و تغییر؛
 .2سنت ،تغییر ،و
مدرنیته.

ساموئل
2
آی،نشتاد

1966و
1973

3

ساما) سیاسی در
جوام دستخوش
دگرگونی

ساموئل
هانتینگتو)

3

1390

4

دولت ملت و
خشونت

4

آنتونی
گیدن،

1985

5

مفهوم پدیده
قدرت

هانریش
5
پاپیت،

2017

مضمو) اصلی پژوهش
رالف دارندور  ،دگرگونی اجتماعی و مبارزه میا) گروهها و
طبقات اجتماعی مختلف در عصر مدر) را گری،ناپ یر و نهادینه
شد) شیوههای حلوفصل درگیریها را الزم و ضروری و
پیششرط دموکراسی سیاسی میداند.
ساموئل آی،نشتاد ،توسعه را نیازمند دگرگونی از طری ساختارهای
نهادی میداند .وی ،نوسازی را هممعنی تقسیم کار اجتماعی و نهادینه
شد) بهشمار آورده است .بهنظر ای،نشتاد ،نهادینه شد) باید از طری
ابداع یک قاعدة همگانی بازی و آشتی مناف خصوصی و عمومی ،به
مبادله بین افراد و گروهها سازما) دهد .ترجما) این روند ،تغییر
نهادهای سنتی به نهادهای منعطفتر جدید ،تعیین قواعد جدید بازی،
گسترش نهادهای اداری ،و تدوین قوانین عام و غیرشخصی است.
هانتینگتو) ،نهادینه کرد) مشارکت سیاسی را معیار منحصربهفرد
توسعۀ سیاسی میداند .نهادمند شد) مشارکت سیاسی نی ،،به
فراگردی گفته میشود که سازما)ها و نهادهای سیاسی و شیوههای
عمل سیاسی با آ) ،ارزش و ثبات مییابند .نهادمندی سیاسی دارای
چهار شاخص اساسی )1 :تطبی پ یری /انعطا ناپ یری؛ )2
پیچیدگی/سادگی؛  )3استقالل/تابعیت؛ و  )4انسجام/گسیختگی است و
از طری سنجش چهار شاخص موردنظر ،می،ا) توسعهیافتگی سیاسی
جوام مشخص خواهد شد.
بهنظر گیدن ،،نهادینه شد) زور در دورة مدر) در قال دولت
مدر) ،نقش بس،ایی در کنترل و کاهش خشونت سیاسی و
بیثباتی سیاسی داشته است .بهنظر او ،انحصار قدرت در نهاد
دولت و قانونمند شد) آ) براساس اقتدار عقالیی ،ویژگی آشکار
دولت مدر) است.
پاپیت ،بر این نظر است که نهادینه شد) قدرت سیاسی ،نیازمند
شخصیتزدایی ،رسمی و مقید شد) ،و ادغام قدرت سیاسی در
قدرت اجتماعی است .شخصیتزدایی ،بهمعنای تفکیک بین
شخص و نقش ،بهاینمعنا است که قدرت با سقوط فرد ،سقوط
نمیکند و قائم به فرد نیست .رسمی شد) ،یعنی نحوة کس و
اعمال قدرت در قال قوانین ،رویهها ،و آیینها انجام میشود .این
امر سب میشود که صالحدید شخصی و اعمال خودسرانۀ
کارگ،ارا) دولتی ،کاهش یابد .ادغام نی ،باعث میشود که قدرت
به روابط موجود در جامعه گره بخورد و در یک مجموعۀ اجتماعی
1. Ralf Dahrendorf
2. Shmuel Noah Eisenstadt
3. Samuel Phillips Huntington
4. Anthony Giddens
5. Heinrich Popitz
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ردیف

عنوا)

نویسنده

6

تکوین دولت
مدر) ،ماهیت
دولت ،شکلهای
قدرت،
شکلگیری دولت
مدر) و نهادینه
شد) حاکمیت

جانفرانکو
1
پوجی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 163-206

سال

،1377
،1990
،2001
2003

مضمو) اصلی پژوهش
که از آ) پشتیبانی میکند ،ادغام میشود و توسط آ) نی،
پشتیبانی میشود.
پوجی در تبیین توسعۀ سیاسی ،شکلگیری دولت مدر) را نمونۀ
موف و کارامدی از توسعۀ سیاسی بهشمار میآورد .بهنظر او،
نهادینه شد) قدرت سیاسی در قال دولت ،دربرگیرنده سه وجه
انفکاک قدرت سیاسی ،غیرشخصی شد) قدرت سیاسی ،و
قانونمند شد) قدرت سیاسی است.

م بع :یافاههای پژوهش

 .2چارچوب نظری پژوهش
نها  ،چیست؟ چرا یهومو میآی ؟ چگونته یتهومو میآیت ؟ ر پاستخ یته پرستش چیستای نهتا ،
میتوان گفت ،نها  ،قواع یازی یا قی هایی است که یگر یرای غلبه یتر عت م اطعی تان و ت ظتی امتور
مامعه ووع میک (قلیپور .)5 :1386 ،نها ها ،ا گوی رفااری افرا یهشعار میآی ت (هامستتون،
 .)504 :13٨٩ا گوی رفااری یع ی ،مح و و مقی ش ن امکانهتای کت ش .رواقتع ،یتا تومته یته
ای که مععو گزی ههای پرشعاری یرای ک ش ومو ار  ،هرگونه شک گیری ا گتوی کت ش یتهمع ای
مح و ش ن ای گزی هها از طریق حذف ،تع ی  ،یا ا غام گزی ههای معک است .نها ی ته شت ن،2

فرای ی استت کتته از طریق آن ،قواع و ه جارهای ویژهای یهگونتهای رواج متییای تت کتته کتت ش

هعسو یا آنهتا پذیرفاه ش ه و فرا رفتا از آنهتا مومتب متتحرومیت و مجتازاا متتیشتو (یت ،3

 .)55 :1988اسا پاسخ یه پرسش از چرایی ایجا نها ها و اهعیت نها  ،یتر مفهتوم یقتا و ارتقتای
زن گی اماعاعی یا تضعی زیست و یهزیسای مععی اساوار استت .یع تی فلستفۀ ومتو ی نهتا ر
زن گی اماعاعی ای است که یقا و ارتقای ای نوع زن گی را امکانپتذیر و تضتعی متیک ت  .مفهتوم
محوری چ ی تبیی ی از نها  ،وع ،نسبی انسان یا ناقص یو ن انسان استت .از ایت یت گاه ،انستان
نسبت یه حیواناا یگر ،وتع ،یتا نقتص غریتزی و زیستای ار و نعیتوانت از عهت ۀ زنت گی ر
مهانی که ر آن یه نیا آم ه است ،یرآی  .چ ی مومو اتی اگر ت ها ر چارچوب غرایتز و قایلیتهتای
زیسای خو زن گی ک  ،کعاری چیزی که نمیبگان میشو  ،ووتعیت «م تگ هعته علیته هعته»
1. Gianfranco Poggi
2. Institutionalization
3. Bell
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است که ی یا زن گی اماعاعی را ویران میک و امکان یقا و ارتقای ای نوع زن گی را از یی متییتر .
نها ها ،ر فرای ا گوسازی ،شک معی ی از ک شهای معک را یهع وان ک ش «طبیعی»« ،عتا ی»،
«مجاز»« ،م اسب»« ،انسانی»« ،یرحق» ،و «عا نه» تعیی و تعری ،میک ت و یته هعتی نستبت
نیز شک های معک یگر« ،غیرطبیعی»« ،غیرعتا ی»« ،غیرمجتاز»« ،نام استب»« ،غیرانستانی»،
«ناحق» ،و «ناعا نه» یهشعار میآی و ک وییش از ایرۀ گزی ههای معک ک ش ک تار میرونت  .ر
پاسخ یه چگونگی خلق نها هتا نیتز میتتوان گفتت ،نها هتا ،ستااور ی انستانی یتو ه و ک گتگران
نها ساز ،خو نعای ۀ نیروهای اماعاعی و سیاسی و سلیقهها و عالیق ای ئو و یکی هستا کتته ر
یک مقطع یحران نها ی (مان

وران فروپاشی یک نظام سیاسی و شک گیری نظ م یت یتا ر هتر

متقطعی از شتک ا ن یه نها ها) یا یک یگر تالقی کر هانت و متیکوشت از طریتق تأثیرگتذاری یتر
فرای و شک نها های رحا ساخاه ش ن (یهع وان نعونته ،ر حتوزۀ سیاستت ،مان ت نهتا قتانون
اساسی ،قوانی اناخایاا ،ع وان نظام سیاسی ،چگونگی توزیع قت را میتان قتوای حکومتت ،و،)...
م افع خو را حفظ ک ؛ ی ایرای  ،نها ها توسط افترا  ،یتهویژه افترا ق رتع ت  ،ستاخاه شت ه و رفاتار
ک گگران نها ساز ر زمان خلق نها ها نیز از یستارها یتا شتکافهای اماعتاعی ،پایگتاه اماعتاعی،

م افع و یاورهای آنها تأثیر میپذیر (استای عو ،تلت و نگستارث .)15 :1992 ،1از هعتی یت گاه
میتوان تفاوا نها های سیاسی ر کگورهای مخالت ،را نیتز تبیتی کتر (فاوتلی13٨9 ،؛ عجت
اوغلو و رایی سون .)1399 ،نها ها پ از خلق ش ن ،یته ی متواهبی کته یترای ک گتگران نها ستاز
ارن  ،ت اوم یافاه و هرگونه اصالح یا حذف آنها ،یا مقاومت مت ی ک گتگران رویتهرو خواهت شت
(پیرسون .)1397 ،ای اثر شک ه ه از طریق فرای ی تتوویح ا ه میشتتو کتته نها گرایتان آن را

«وایساگی یه مسیر »2مینام  .وایساگی یه مسیر سبب میشتو کته موامتع ،مستیرهای مافتاوتی را
طی ک (نورث و یگران.)1398 ،
نقش و اهعیت ق را سیاسی ر توزیع ارزشها ،سبب ش ه است که ر طتو تتاریخ هعیگته
افرا یسیاری ر پی کسب ق را سیاسی یاش ؛ افزونیرای  ،نبو قاع های یرای تعیتی نحتوۀ کستب

ق را سیاسی ،خگونت ،یینظعی و ییثباتی سیاسی را ر پتی خواهت اشتت و سترانجام ،امکتان
زیست مععی یا خطر م ی رویهرو خواه ش ؛ ی ایرای  ،ومو قواع ی یرای ت ظی کت ش سیاستی
افرا ر راساای کسب ق را سیاستی ،زم و وتروری استت و قواعت رصتورتی تثبیتت و نها ی ته
1. Steinmo, and Thelen and Longstreth
2. Path Dependency
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خواه ش که کارام و مفی یو ه و از پذیرش اماعاعی یرخور ار یاش ؛ یع ی افترا حاوتر ر هتر
عمر ،قواع سیاسی را یهع وان قواع ی عا نه ،م اسب ،انسانی و طبیعتی پذیرفاته یاشت ؛ یتهع وان
نعونه ،قاع ۀ وراثت ،یرخالف شیوۀ قا و ترور ،ازمعلته قواعت ی استت کته ر زمتان گذشتاه یترای
کسب و اناقا مسا عتآمیز ق را ت ظی ش ه یو ؛ و ی ،امروزه ،موامتع یستیاری ،قاعت ۀ وراثتت را
ناکارام  ،ناعا نه ،و غیرطبیعی می ان و یههعی ی م سوخ ش ه است و چ انچته نظتام سیاستی
کگوری یخواه هعچ ان از ای شیوه یرای کسب و اناقا ق را اسافا ه ک  ،ییتر ی یتا ناروتایای
و اعارا

مامعه و یه طبع آن ،خگونت ،یینظعی ،و ییثباتی سیاسی رویهرو خواه شت ؛ ی تایرای ،

ومو قواع سیاسی یرای سامان هی ک ش سیاسی افرا  ،ورورا ار .
امروزه ،یا تومه یه تغییراا گسار های که ر ستاحتهای مخالت ،سیاستی (مان ت شتک گیری

نها

()2

و تتملت م رن) ،اقاما ی (مان انقالب ص عای) و فره گی (مان رنستان ) مامعته ،رخ

ا ه است ،سامان هی ک ش سیاسی افرا  ،ت ها یه کسب ق را سیاسی مح و نعیشو  ،یلکه انحمتار
ق را سیاسی ،نحوۀ اععا ق را سیاسی ،م اسازی ق را سیاسی از ق را اقاما ی و فره گتی ،و
ا غام ق را سیاسی ر ق را اماعاعی ،زم و وروری استت .یتهای ترتیب ،میتتوان گفتت ،یهبتو
زیست انسانی ر حوزۀ سیاست ،نیازم ت ظی قواع ی یترای کت ش سیاستی افترا ر عرصتۀ قت را
سیاسی است که وموه گوناگونی را ریر میگیر و رمجعوع میتوان آن را «نها م ی ق را سیاستی»
نامی  .نها ی ه(تر) ش ن (هرچه ییگار) ق را سیاستی میتوانت ووتعیت معیارهتای گونتاگونی را کته
نظریهپر ازان یرای مفهوم توسعۀ سیاسی ارائه ا هان  ،یهبو یخگ و یرعک  .رواقع ،تازمانیکه ق را
سیاسی نها ی ه نگو  ،تحقق توسعۀ سیاسی ،امکانپذیر نیست و یی ای و ،رایطۀ مساقیعی یرقرار است

(پوس ر و یانگ .)2006 ،1ا گوی پیگ ها ی پژوهش حاور نیز مبا ییر هعی مفترو

یتو ه و یرپایتۀ

وموه گوناگون نها م ی ق را سیاسی شک گرفاه است .ر قسعت یع ی ،وموه گوناگون نها م ت ی
ق را سیاسی یررسی ش ه و شاخصهایی یرای س جش هریک از آنها ،معرفی خواه ش .
 .3الگوی پیشنهادی پژوهش برای سنجش وضعیت توسعهیافتگی سیاسی
نها گرایی ،مبا ییر ای مفرو

است که زیست مععی ،نیازم قواع ی است که کت ش افترا

را ر حوزههای گوناگون سیاسی ،اقاما ی ،و فره گی ستازمان هی ک ت ؛ کارامت ی و پتذیرش
اماعاعی قواع  ،یهمرور سبب تثبیت (نها ی ه ش ن) آنها میشو و ر ا امه یه ا گتوی رفاتاری
1. Posner and Young
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افرا تب ی خواه ش  .ک ش سیاسی افرا نیز از ای قاعت ه مستاث ا نیستت و یتههعتی

یت ،

نها های سیاسی پرشعاری یهم ظور سامان هی امر سیاسی ایجا است؛ زیترا ،کت ش سیاستی،
ی ون ومو نها های سیاسی ،یه خگونت و یتیثبتاتی سیاستی و سترانجام ،ته یت یقتا ،ختا
خواه ش  .امروزه ،ک ش سیاسی یه کسب و اععا قت را سیاستی محت و نعیشتو  ،یلکته
م بههای گوناگونی از ق را سیاسی ،ازمعله انحمار ،انفکاک ،و ا غام ق را سیاسی را ریر
میگیر ؛ ی ایرای  ،ومو رایطه میان امر سیاسی ،ق را سیاسی ،توسعۀ سیاستی ،و نهتا گرایی،
یهای مع ا است که زن گی اماعاعی ،سرشار از تضا های فر ی و مععی است و ت اوم زیستت
مععی ،مسالزم ومو اقا ار یرتر است که از سایز و خگونت ملوگیری و نظ و ام یت را یرقرار

ک و ایت امتر ،نیازم ت نها م ستازی قت را سیاستی استت (پتاپیاز .)2017 ،1یتهمتوازاا
نها م ی قت را سیاستی ،مؤ فتههای گونتاگون توستعۀ سیاستی ،هعچتون رقایتت سیاستی،
مگارکت سیاسی ،آزا ی سیاسی ،افزایش ظرفیت نظام سیاستی ،ثبتاا سیاستی ،و ...نیتز ارتقتا
خواه یافت .یرپایۀ هعتی مفترو  ،ر ا امته ومتوه مخالت ،نها م ت ی قت را سیاستی و
چگونگی کعیسازی و شاخصهای س جشپذیری آن معرفی ش ه است.
 .1نهادینه شدن انحصار قدرت سیاسیی :نها ی ته شت ن انحمتار قت را سیاستی ،نیازم ت تفتویض

«اخایاری» حق اععا زور (ق را سیاسی( ))3از سوی اعضای مامعه یته نهتا و تت استت؛ یتهییان
روش تر ،نها  ،یع ی قاع های که از پذیرش اماعاعی یرخور ار است؛ ی ایرای  ،نها ی ه شت ن انحمتار
کاریر زور از سوی و ت ،مسالزم پذیرش ای حق از سوی مامعه استت .یتههعی ی  ،یالکساوبا
یهم ظور تعایزگذاری میان گروه راهزن یا و ت ،یه مؤ فۀ حقانیت (مگروعیت) ر تعری ،و تت اشتاره
میک و و ت را نها ی می ان ت کته« :مت عی انحمتاری کتاریر زور «مگتروع» ر یتک سترزمی
مگخص» است؛ ی ایرای  ،اگر ر یک قلعرو سرزمی ی ،ت ها یک واحت  ،مجتاز یته اععتا زور مگتروع
یاش  ،میتوان گفت ،انحمار زور ،نها م ش ه است ،و ی چ انچه حتق اععتا زور میتان گروههتای
مخال ،،تکثیر ش ه یاش یا یخش عع های از نیروهای اماعتاعی (یته هتر یلتی) مختا  ،تفتویض
اخایار کاریر زور یه و ت یاش  ،یا ر پتی یرانت ازی نظتام سیاستی یاشت  ،میتتوان گفتت ،قت را
سیاسی ،نها ی ه نگ ه است .عوامت گونتاگونی ر نها ی ته شت ن انحمتار قت را نقتش ارنت  ،و تی
مه تری عام  ،عا نه یو ن و ر سار یو ن نها و ت یهم ظور مرامعتۀ افترا یته ایت نهتا یترای
1. Popitz
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ح وفم اخاالفها و ص ور رأی است .رواقع ،مگروعیت (ععلکر ) و تت ،نستبت مستاقیعی یتا
موفقیتت ر انحمتار زور ار (گ محع ت ی .)139-150 :1395 ،یترای س ت جش مفهتوم نها م ت ی
انحمتار قت را سیاستتی ،میتتوان از شتتاخصهایی هعچتون تعت ا گروههتتای اپوزیستیون مستتلح،
رگیریهای مسلحانۀ گروهها یا و ت ،کو تا( ،)4و ...اسافا ه کر  .ر تمویر شتعاره ( ،)1ایعتا مفهتوم

نها م ی انحمار ق را سیاسی یا رنگ زر مگخص ش ه است .ووعیت شاخصهای یا ش ه ،هتر
سا توسط مؤسسههای مهانی ،یررسی و م اگر میشتو ؛ ی تایرای  ،از طریتق ا ههتای مؤسستههای
مهانی میتوان میزان نها م ی انحمار ق را سیاسی ر ایران و کگورهای یگر نیتا را مگتاه ه کتر
(خانههای آییرنگ ر تمویر شعاره .)1
تصویر شماره ( .)1شاخصها سنجش نهایمن

183

انحصار ق رت سیاسی

احمد گلمحمدی و همکاران /توسعۀ سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی :ارائۀ الگویی نوین برای سنجش توسعۀ...

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 163-206

 .2نهادمندی کسب قدرت سیاسی :نها م ش ن کسب ق را سیاسی ،یهمع ای غیرشخمتی شت ن و
رسعی ش ن ای فرای است .شخمیتز ایی از کسب قت را سیاستی ستبب پیونت ختور ن آن یتا
موقعیتهتتای فراشخمتتی میشتتو  .یرای استتا  ،اگتتر کستتب قتت را سیاستتی یهشتتک یهی تته
شخمیتز ایی ش ه یاش  ،ق را سیاسی یههیچروی یهگونهای تما فی راخایتار شتخص خاصتی
که مایگاه یرمساهای ر زمان خاصی یافاه یاش  ،قرار نعیگیر (پوگی)42 :2001 ،1؛ یتهای مع ا کته

ق را سیاسی راخایار افرا ی قرار میگیر که شرایطگان پیگاپیش مگخص و تعریت ،شت ه استت.
یهییان یگر ،ه ویژگیهای افرا ی که میتوان ق را سیاستی را کستب ک ت و هت نحتوۀ کستب
ق را توسط آنان تاح امکان تعری ،ش ه است .رواقع ،یرای ای که چ تی ک گتی (کستب قت را)
یقا و ارتقای زن گی اماعاعی را یهمخاطره نی از  ،قواع ی یرای انجتام آن تعریت ،میشتو و هرچته
قواع تعری،ش ه مقبو یت /مگروعیت ییگاری کسب ک  ،اعابار آن فزونی مییایت و ناپایب ت ی یته
آن قواع شوارتر میشو (گ محع ی.)91-110 :1395 ،
یرای س جش میزان نها م ی کسب قت را سیاستی ،میتتوان از شتاخص «اناخایتاا»
اسافا ه کر ؛ زیرا ،اناخایاا ،افزونیر ای که و مؤ فۀ کلی ی رقایت سیاسی و مگارکت سیاستی
را ریر میگیر  ،ر میان ا گوهای رایج کسب ق را سیاسی (م و شعاره  )3نیز کارامت ی و
مقبو یت اماعاعی ییگاری ار و از قایلیت تب ی ش ن یه نهتا یرختور ار استت .ا باته ،ت هتا
یرگزاری اناخایاا ر یک کگور یهمع ای نها م ی کسب ق را نیست ،یلکه کیفیت اناخایاا
نیز اهعیت ار  .مفهوم اناخایاا آزا و م مفانه نیز یه کیفیت اناخایاا اشتاره ار و م بتههای
گوناگون آن را میس ج  .ووعیت شاخص اناخایاا (و زیرمجعوعههای آن) ،هر ستا توستط
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کسب ق رت سیاسی

 .3نهادمندی اعمال قدرت سیاسی :نها ی ه ش ن ق را ستتیاسی ،یته ومته ستازمانی یتا نهتا ی
و ت مریوط میشو  .نها یا سازمان یو ن و ت ،یهای مع است که ق را سیاستی یتا اععتا
زور ه گامی یه مؤ فۀ و ت تب ی میشو کته یته مجعوعتهای از ترتیبتاا واگتذار شتتو و از
طتریق هعی مجعوعه نیز اععتا متیشتو  .ایت مجعوعته ترتیبتاا رواقتع ترکیبتی استت از
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مجعوعه قواع  ،نقشها ،و م ایع که یهگونهای ه فع یا مجعوعهای از عالیق و اه اف مترتبط
است؛ یهای مع ا که ق را سیاسی ،از طتریق یک شبکه قواع  ،نقشها ،و م تایع و ر راستاای
اه اف تعری،ش ه و مگخص اععا میشو (گ محع ی .)54 :1395 ،شخمیتز ایتی از
قت را ،اصلیتری ومه نها ی ه ش ن ق را یا کسب ق را توسط یتک نهتا استت .قت را،
یهصورا طتبیعی ،متساع شخمی ش ن است ،مگر ای که یه قت و ر قا ب یتک نهتا ارای
چارچوب محک و مگخص ،تعری ،و ح و مرز کاریر آن ش اسایی شو کته یتهاصتطالح از
ای پ ی ه یا ع وان «حاکعیت قانون» یا میشو (مرکز ما عیری.)1394 ،
تر از گریز ق را از چارچوب نها  ،سبب ش ه استت که یترای مهار آن ،ایزارها ی
یگری رنظر گرفاه شو که ازمعله آنها ،تفکیک قوا است .تفکیک قوا که از ع م پایب ی
افرا یه قواع ملوگیری میک  ،ر قا ب سه قوۀ مق ه (یهم ظور رسعیسازی شیوۀ اععا
زور ر قا ب قانونگذاری) ،قوۀ مجریه (یته ع وان مجتری و امترای زور یراستا

قتوانی

م ون) و قوۀ قضائیه (یهم ظور نظارا یر مجریان ق را و مجتازاا ماخلفتان از قواعت )
تعبیه ش ه است و انفکاک و اساقال قتوای ستهگانه نیتز زمتۀ موفقیتت آنهتا ر انجتام
مأموریاگان است.
ی ایرای  ،یرای س جش میزان نها م ی اععتا قت را سیاستی میتتوان از شتاخصهایی
هعچون حاکعیت قانون و تفکیک قوا اسافا ه کر  .افتزونیتر شتاخصهای یا شت ه ،شتاخص

فسا سیاسی( )6نیز میتوان گویای میزان نها م ی اععا ق را ر یک مامعته یاشت ؛ زیترا،
ناایج پژوهشهای پرشعاری نگان می ه که یی فستا و حاکعیتت قتانون ،رایطتۀ معکوستی
ومو ار ؛ یهای مع ا که ر موامعی که حاکعیت قانون وعی ،است ،یه هعان نستبت ،فستا ،
ییگار استت (چلبتی1397 ،؛ ا گتر و معمتومینیا1382 ،؛ گت محعت ی1392 ،؛ معفتری
ن وش و زارعی1382 ،؛ زا پور و هعکاران1381 ،؛ رییعی1383 ،؛ هیوو  .)1381 ،ووعیت
شاخصهای یا ش ه (خانههای زر رنگ ر تمویر شتعارۀ  ،)3هتر ستا توستط مؤسستههای
مهانی ،یررسی و م اگر میشو ؛ ی ایرای  ،از طریق ا ههای مؤسسههای مهانی میتوان میتزان
نها م ی اععا ق را سیاسی ر ایران و کگتورهای یگتر نیتا را مگتاه ه کتر (خانتههای
آییرنگ ر تمویر شعاره .)3

احمد گل محمدی و همکاران /توسعۀ سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی :ارائۀ الگویی نوین برای سنجش توسعۀ...

186

ژپوهشناهم علوم سیاسی
تصویر شماره ( .)3شاخصها سنجش نهایمن

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 163-206

اعمال ق رت سیاسی

 .4نهادینه شدن انفکاک قدرت سیاسی (از قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگیی  :یستیاری از نظریتهپر ازان توستعۀ
سیاسی از انفکاک ساخااری یهع وان یکی از نگانگان مهت توستعۀ سیاستی یتا میک ت (ستی،زا ه،
1392؛ یت یع1384 ،؛ یای ت ر و هعکتتاران .)1380 ،یتتهنظر آنتان ،نظتتام اماعتتاعی ،از خر هنظامهتتای
سیاسی ،اقاما ی ،و فره گی تگکی ش ه است و ر هریک از آنها ،ع اصر یستیاری یتا کتارکر ویتژۀ
خو ش ومو ار که ر پی حفظ و هعاه گسازی نظام یا شرایط ماغیر پتیشرو استت .تفتاوا میتان
نظامهای سیاسی توسعهیافاه و توسعهنیافاه ،ر میزان تخمتص و تعتایز ستاخای آنهتا استت .ویژگتی
موامع س ای ،ساخاارهای سیاسی گسیخاه یا کعاری ح تخمصگرایی است و ر یسیاری از مواقتع،
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کارکر های امرایی ،تق ی ی ،قضایی ،و رهعانحا  ،متذهبی و اقامتا ی یهوستیلۀ یتک مرمتع انجتام
میشو  .یرعک  ،موامع ماج یه ساخاارهای انحماری سیاسی (قوه مق ه ،مجریه ،قضائیه ،احزاب
سیاسی ،و )...یا تقسی کار مگخص ،مجهز هسا ؛ ت اخ کارکر ی ر موامع توسعهنیافاه و تفکیتک
کارکر ی ر موامع توسعهیتافاه ،از و یژگیهای ای متوامع استت؛ ی تایرای  ،یکتی از ملزومتاا مهت
توسعۀ سیاسی ،پی ایش روزافزون ستازمانهتا و نقتشهتای تخممتی و م فتک از یکت یگر و ایجتا
ساخاارهای ه فگرا است .ععوما چ ی ساخاارهایی ،مومب افزایش توان نظام سیاسی خواه ت شت
(سی،زا ه .)95 :1392 ،رصورا انفکاک ق را ،نها و ت ،یتهع وان نهتا ی کته انحمتار قت را
سیاسی را راخایار ار  ،ت ها ماو ی سامان هی ک شهتای سیاستی مترتبط یتا کستب و اععتا قت را
سیاسی ،نها های اقاما ی ،ماو ی سامان هی ک شهتای اقامتا ی مترتبط یتا تو یت و توزیتع قت را
اقاما ی ،و نها های فره گی نیز ماو ی سامان هی ک شهای فره گی مرتبط یا تو یت و توزیتع قت را
فره گی (مع ا و م ز ت) خواه یو .
میزان نها م ی تفکیک ق را سیاسی (نهتا و تت) از قت را اقامتا ی (نهتا یتازار)

یرپایۀ سه شاخص اصلی زیر قای س جش است(:)7

ا  )،میزان هزی ههای و ت (نسبت یو مۀ و ت یه تو ی ناخا ص اخلی) :شام حقتوق کارک تان
و ت و هزی ههایی که و ت ر یخش ععرانی و غیرععرانی صرف میک ؛ مععو و تهتایی کته
ق را ر آنها تفکیک نگ ه است ،و تهای یزرگی هسا ؛ زیرا ،یرای سامان هی امور غیرسیاستی
(اقاما ی و فره گی) یه ساگاه یوروکراسی عظی و گسار های نیاز ارن و یههعی ی  ،هزی تههای
و ت یسیار زیا است .یهنظر یسیاری از اقاما انان ،ان ازۀ و ت تأثیر مساقیعی یر رشت اقامتا ی
ار و ییگار و تهای یزرگ ،چار رش اقاما ی م فی میشون  .سه ی اصلی تأثیرگذاری م فتی
یزرگ ش ن ییشازان ازۀ و ت یر رش اقاما ی عبارت از:
 .1افزایش ما یااها و اساقرا

ییگار و ت یرای تتأمی هز ی تههتای و تت یتزرگتتر،

مومب کاهش م ایع ما ی و نیز کاهش انگیزۀ یخش خموصی یرای سترمایهگتذاری ،پتذیرش
ریسک ،و فعا یتهای یا یهرهوری یا تر میشو ؛
 .2یاز هی نزو ی فعا یتهای و ت یزرگتتر ،مومتب تخمتیص غیریهی ته و هت ررفت
یخگی از م ایع مومو ر اقاما میشو ؛
 .3واک ش ک تر یخش ععومی نسبت یه یخش خموصی یرای مبران اشاباهها ،انطباق یا
تغییراا محیط فعا یت ،ریافت اطالعاا م ی  ،و استافا ه از نتوآوریهتا نیتز کتاهش رشت
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اقاما ی را ر پی ار (یازمحع ی و اکبر چگعی.)1385 ،
ب) اموا و ای (تمت یگری و تت) :ریر ارنت ۀ تعتام امتوا ی استت کته ر یختشهتای
گوناگون (سیاسی ،اقاما ی ،و فره گی) ،راخایار و ت است؛ مان ت ما کیتت و تت یتر معتا ن،
زمتتی و م تتایع زیرزمی تتی ،فعا یتهتتای تو ی ت ی صت عای و غیرصت عای ،تجتتاری (مان ت وار اا و
صا راا) ،خ ماا (مان حع ونق ععومی ،ای ارنت ،فروشگاههای زنجیرهای ،و)...؛
ج) مقرراا و ای :ییانگر م اخلۀ و ت ر اقاما است که ر قا تب قتوانی و مقترراا
اععا میشو (مان قیعتگذاری ساوری ،مقرراا مریوط یه یازار کتار ،وار اا ،صتا راا،
تو ی و.)...
یا س جش سه شاخص یا ش ه میتتوان میتزان غیر و اتی یتو ن اقامتا یتا هعتان میتزان
نها م ی انفکاک ق را سیاسی از ق را اقاما ی را مگخص کتر  .ووتعیت سته شتاخص
یا ش ه ،هر سا توسط مؤسسههای مهتانی ،یررستی و م اگتر متیشتو ؛ ی تایرای  ،از طریتق
ا ههتای مؤسستههای مهتانی میتتوان میتزان نها م ت ی انفکتاک قت را سیاستی از قت را
اقاما ی ر ایران و کگورهای یگر نیا را مگاه ه کر (تمویر شعاره .)4
تصویر شماره ( .)4شاخصها سنجش نهایمن
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و ی ترای س ت جش می تزان نها م ت ی انفکتتاک ق ت را سیاستتی از ق ت را فره گتتی ،میتتتوان از
شاخصهای زیر اسافا ه کر :
 .1اق ام و ت یه تأسی سازمانهای ماو ی سامان هی امور فره گی یا خا تت ر کتار
سازمانهای فره گی غیر و ای :سازمان فره گی و ای ،یه سازمانی گفاه میشو کته ما کیتت
آن ماعلق یه و ت است (مان

انگگاه ،ص اوستیعا ،یاشتگاههتای فوتبتا  ،و )...یتا ای کته از

و ت ،یو مه ریافت میک (مان مؤسسۀ نگر آثار امام خعی ی ره)؛
 .2اق ام و ت یه تعیی مساقی یا غیرمساقی کارگزاران نها های فره گتی :مان ت تعیتی
امامان مععه توسط و ت؛
 .3توس

و ت یه قواع فره گی (یهویژه مبانی ی ی) یترای ستامان هتی امتور سیاستی:

مان تعیی شرط مسلعان و شیعه یو ن یرای نامز ش ن ر قتانون اناخایتاا ،یتا اماهتا یترای
ریاست یر قوه قضائیه؛
 .4اق ام و ت یه پذیرش و تعری ،کارویژههای فره گی یرای ختو کته ییگتار ر قا تب
قانون اساسی و قوانی یگر تمریح ش ه است .مان تبلیتغ و تترویج استالم ر میتان مامعته،
ترویج حجاب اسالمی ،و تبلیغ ی اسالم و مذهب تگیع ر ماون رسی؛
یا تومه یه یررسیهای انجامش ه توسط مؤسسههای مهانی ،یهمتز یتک متور (شتاخص
ع م خا ت عقای مذهبی ر قوانی از مؤسسۀ یرتلسعان) ،ا ۀ مرتبطی که نگان ه ت ۀ میتزان
نها م ی انفکاک ق را سیاسی از ق را فره گی ر کگورهای مخالت ،نیتا یاشت  ،ومتو
ن ار ؛ ی ایرای  ،یرای تعیی و توصی ،ووعیت نها م ت ی انفکتاک قت را سیاستی از قت را
فره گی ر هر مامعهای ،زم است که پژوهگگران ،نسبت ق را سیاسی یا ق را فره گی را
یرپایۀ چهار مؤ فۀ یا ش ه ،کعیسازی و یررسی ک .
تصویر شماره ( .)5شاخصها سنجش نهایمن
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 .5نهادینه شدن ادغیام قیدرت سیاسیی (در قیدرت اجتمیاعی  :ا غتام سیاستی 1یتهمع ای یکپتارچگی،
هعاه گی ،هعکاری ،اتحا  ،وح ا ،سازمان هی ،و تعرکز ر یک واح مگخص استت (هتوپ،2

 .)109 :2007ا غام یه حاظ سیاسی ،یا ایجا چارچوب یکسانی از قوانی  ،ایجا نها های مگتارک
یا ق را تمعی گیری ،و ارائۀ هویای یکپارچه ،سبب ایجا یک مامعۀ سیاسی واح میشتو  .نکاتۀ
اصلی ر ای فعا یت یکپارچه ،فرای واگذاری اساقال واح های سیاسی ختر یته مامعتۀ سیاستی

تازهشک گرفاه است (ایلیوستکی .)12 :2015 ،3یتهییان ستا ه ،ا غتام سیاستی یتهمع ای واگتذاری
اخایاری و ارا ی ق را سیاسی از سوی افرا یه یک ستازمان واحت سیاستی (نهتا و تت) استت،

یهگونهای که از ای اقت ام ختو راوتی و خگت و یاشت و یتهای ترتیب ،مامعتۀ سیاستی یزرگتتر و
م ی تری (یهنام ملت) ایجا شو که افرا آن نسبت یه یک یگر احسا تعلق (هویتت ملتی) اشتاه
یاش  .ا غام ق را سیاسی ،یه حاظ رون تاریخی ،مرحلۀ نهایی توستعۀ سیاستی یتا یتهییان یگتر،
یهمع ای موکراتیک ش ن نظ سیاسی است .ا زام و ورورا ا غام ،ر مخامتاا و تت مت رن و
قلعروم یو ن آن ریگه ار  .رواقتع ،ا غتام قت را سیاستی ر قت را اماعتاعی ستبب تقویتت
هعبساگی ملی و یکپارچگی سیاسی میشو و رای صورا ،ملت ،نها و تت را ماعلتق یته ختو
می ان و پ ی ۀ و تتملت شک خواه گرفت.
ا غام ق را سیاسی ( و ت) ر مامعه ،مستالزم کستب روتایت اعضتای مامعته و کستب
روایت ،نیازم یهرسعیت ش اخا عالیق گونتاگون اعضتای مامعته و تتأمی و تضتعی آن استت.
رواقع ،نها سیاسی و ت مییایست یه حاظ سلبی و ایجایی ر خ مت و پگایبان مامعه یاشت تتا
ا غام انجام شو  .یهییان روش تر ،ا غام ق را ،مستالزم یهرستعیت شت اخا ستاک ان قلعترو ختو
یهع وان شهرون (نه رعیت) است؛ شهرون انی که ارای حقوق و تکا یفی هسا و و تت ،ملتزم یته
رعایت و تأمی و تضعی حقوق شهرون ان است .حقوق شتهرون ی ،ایعتا گونتاگونی ار (مت نی،
سیاسی ،اقاما ی ،اماعتاعی ،و فره گتی) (فتا ک 1383 ،؛ طباطبتایی)1388 ،؛ ی تایرای  ،یترای
س جش نها م ی ا غام ق را سیاستی میتتوان از شتاخص «حقتوق شتهرون ی» استافا ه کتر .
ووعیت شاخص یا ش ه ،هر سا توسط مؤسسههای مهانی ،یررسی و م اگر میشو ؛ ی تایرای  ،از
طریق ا ههتای مؤسستههای مهتانی میتتوان میتزان نها م ت ی ا غتام قت را سیاستی ر ایتران و
1. Political Integration
2. Hoppe
3. Ilievski
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 .4رتبهبندی وضعیت توسعهیافتگی سیاسی
مععو هعتۀ مؤسسته های مهتانی کته ووتعیت توستعۀ کگتورها را یررستی میک ت  ،نتوعی
ساهی ی یرای رتبهی ی کگورها ارن ؛ یهع وان مثا  ،یرپایۀ رتبهی ی خانتۀ آزا ی ،هریتک از
کگورهای مهان یا تومه یه نعرۀ ریافای ،ر یکی از سه ستاۀ آزا  ،نستباا آزا  ،و غیترآزا قترار
میگیر ؛ یا مؤسسۀ واح اطالعتاا اکونومیستت ،هتر کگتور را ر یکتی از چهتار نتوع ر یت
سیاسی موکراسی کام (نعرههای ییگتار از  ،)8موکراستی نتاقص (نعرههتای یتا تر از  ،6و
کعار یا یرایر یا  ،)8نظامهای ترکیبی یا شبه موکراسی (نعرههای یا تر از  ،4و کعار یتا یرایتر یتا
 )6و نظامهای اقا ارگرا (نعرههای کعاتر از  4یتا یرایتر یتا  )4طبقهی ت ی میک ت ؛ یتا مؤسستۀ
یرتسلعان ستاهی ی پ جگانتهای ارائته ا ه استت :خو کتامگی ت ت رو ،خو کتامگی معات ،
موکراستی یستیار معیتوب ،موکراستی معیتوب ،و موکراستی تحکی شت ه .تعیتی و تعریت،
رتبهی ی ،یرای ساهی ی کگتورها و مگتخص کتر ن ستطح توستعهیافاگی کگتورها ،امکتان
آگاهی از ووعیت توسعهیافاگی کگورها ر طو ورههای زمانی و مقایستۀ آنهتا یتا یکت یگر
فراه میک  .ر ا گوی پیگ ها ی پژوهش نیز ،یهپیتروی از مؤسستههای مهتانی ،سته ستطح
یرای رتبهی ی کگورها تعیی ش ه است:
 .1توسعهنیافاه /غیر موکراتیک (از نعرۀ  0تا  :)4ر ای سطح ،ق را سیاسی ر هیچیک
از ایعا پ جگانه ،نها ی ه نگ ه است؛ ر یع انحمار زور ،گاهی شتاه رگیریهتای سیاستی
و ت و گروههای اپوزیسیون مسلح یا یک یگر هسای ؛ یخگتی از نیروهتای سیاستی ختارج از
ایرۀ ق را ،مخا  ،نظ سیاسی حاک و ر پی یران ازی آن هسا ؛ ر حوزۀ کسب و اععتا
ق را ،افرا مععو یرپایۀ قتوانی ععت نعیک ت و یته شتک های مخالفتی قتانون را زیتر پتا
میگذارن ؛ فسا سیاسی ر سطح گسار های قرار ار ؛ یه یت عت م استاقال ستاگاه قضتا،
قوانی از وعانت امرایی یرخور ار نیست و هزی ۀ ع م پایب ی یه قتوانی یستیار پتایی استت؛
آزا ی رسانه ومو ن ار و اصحاب رسانه یا مح و یتهای فراوانی رویهرو هستا ؛ اناخایتاا
مععو یا تقلب و خگونت هعراه است؛ م مبهای ستطح یتک و اتی از طریتق اناخایتاا،
مگخص نعیشو و اناخایاا شام ر ههای میتانی حکتومای میشتو ؛ نظامیتان ر سیاستت
خا ت و نفتوذ گستار های ارنت ؛ یته حاظ انفکتاک ،قت را سیاستی از قت را اقامتا ی و
فره گی ،م ا نگ ه و و ت ،افزونیر امر سیاسی ،ماو ی سامان هی امور اقامتا ی و فره گتی
است و یخش عع ۀ م ایع ق را اقاما ی و فره گی راخایار و انحمتار نهتا و تت استت؛
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و تهایی ،ر ووعیت هگ ار قرار ارن ؛ یع تی هتر حظته معکت استت چتار زوا

سیاسی و فروپاشی کام شون  .از ای گونه و تها میتتوان یتا ع توان و تهتای فرومانت ه،
ناتوان ،ورشکساه ،وعی ،،و ناکام ،یا کر .
 .2رحا توسعه /شبه موکراتیک (از نعرۀ یا تر از  4تا  :)8ر ای ووعیت ،انحمار زور تا
ح و زیا ی نها ی ه ش ه و نبر های مسلحانه از یی رفاه استت؛ گروههتای مستلح اپوزیستیون و
یران از ومو ن ارن ؛ نحوۀ کسب و اععا ق را سیاسی ،ر قا ب قوانی تعری ،ش ه است ،و ی
ازآنجاکه نها ی ه نگ ه است ،گاهی رعایت نعی شتو ؛ مقامتاا ستطح یتک حکومتت از طریتق
اناخایاا تعیی میشون  ،و ی اناخایاا ،کامال آزا نیست و یا مح و یتها و کاسایهایی هعراه
است؛ تفکیک قوا یرقرار است و قوا تاح و ی از یک یگر استاقال کتارکر ی و ستاخااری ارنت .
یه حاظ انفکاک ،ق را سیاسی از ق را اقامتا ی و فره گتی ،مت ا شت ه استت ،و تی و تت
هعچ ان یه شیوه های گوناگونی ر حوزۀ اقاما ی و فره گی نفوذ و م اخله ار ؛ ر یعت ا غتام،
و ت ر یرخی حوزه ها موفق ش ه است یرخی از حقوق شهرون ان (مان نیازهای اساسی ،حقوق
ما کیت ،ام یت ،آموزش ،و )...را تأمی ک  ،و ی یخگتی از حقتوق شتهرون ی (مان ت حقتوق
سیاسی ،ع ا ت ،یرایری اماعاعی ،و )...هعچ ان ر ووعیت نام اسبی قرار ار  .ر ای ووعیت،
نظام سیاسی ر شترایط «آستاانهای» قترار ار ؛ یع تی معکت استت یته ووتعیت پیگتی ختو
(توسعهنیافاه) یا مرحلۀ یع (توسعه یافاه) ،گذر ک  .عوام پرشعاری ر ایت گتذار نقتش ارنت
(مان ععلکر نخبگان ق را (ا یت سیاسی) ،نخبگان فکری ،نیروهای اماعاعی ،نظام مهانی و
رویکر ق را های مهانی یه کگور مور نظر ،م بع رآم و ت ،و)...؛
 .3توسعهیافاه /موکراتیک (از نعرۀ یا تر از  8تا  :)12ر ای ووعیت ،قت را سیاستی،
ر هعۀ ایعا پ جگانه نها ی ه ش ه و یه ی تثبیت ش ن قواع سامان هی ق را سیاسی ،امکان
یازگگت یه مرحلۀ پیگی ومو ن ار  .ر یختش انحمتار ،نتهت هتا قت را سیاستی یته و تت
م حمر ش ه ،یلکه یه ی روایت مامعه ،نها ی ه نیز شت ه استت .ر یختش کستب قت را،
قواع م ون شفاف و قیقی ومو ار و اناخایاا یا کعاری تخلفاا رویهروستت .ر یختش
اععا ق را ،فسا  ،ر ح یسیار پایی ی است و تفکیک کام قوا یرقرار است و افتزونیتر قتوۀ
قضائیه ،رسانههای مساق و آزا و مامعۀ مت نی یتر ععلکتر و تت نظتارا ارنت  .ر یعت
انفکاک نیز ،ق را سیاسی کامال از ق را اقاما ی و فره گی م است و حت و مترز هریتک
مگخص و نها ی ه ش ه است .ر یع ا غام نیتز ،حقتوق شتهرون ان ر هعتۀ ایعتا یهگونتهای
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مطلوب تأمی ش ه است.
چ انچه قم اشاه یاشی از ا ههای مؤسسههای مهانی یرای ست جش توستعۀ سیاستی
یرپایۀ ا گوی پیگ ها ی پژوهش اسافا ه ک ی  ،نیازم یکسانسازی ا ههای آنها یا رتبهی ت ی
ا گوی پیگ ها ی هسای ؛ یهع وان مثا  ،نعترۀ کامت شتاخص «اناخایتاا آزا و م متفانه» از
مؤسسۀ یرتلسعان 10 ،امایتاز استت و نحتوۀ یکسانستازی آن یتا ا گتوی پیگت ها ی پتژوهش
ای گونه خواه یو  .1 :توستعهنیافاه /غیر موکراتیتک (از نعتره  0تتا )3/33؛  .2رحا توستعه/
شبه موکراتیک (از نعره  3/34تا )6/66؛  .3توسعهیافاه /موکراتیک (از نعره  6/67تتا )10؛ ر
ستا  ،2006نعترۀ ایتران ر شتاخص «اناخایتاا آزا و م متفانه» ارائهشت ه توستط مؤسستتۀ
یرتلستتعان ،نعتترۀ  4یتتو ه و یراستتا یکسانستتازی انجامش ت ه ،ر رتبتتۀ وم ( رحا توستتعه/
شبه موکراتیک) قرار میگیر  .اگر یخواهی نعرۀ میانگی (مع ) ایران را ر شتاخص متور نظر
ر طو چ سا ان ازهگیری ک تی  ،مییایستت از روش معت گیری استافا ه ک تی ؛ یتهع وان
مثا  ،معع نعترۀ ایتران ر شتاخص «اناخایتاا آزا و م متفانه» از مؤسسته یرتلستعان ،طتی
سا های  2005تا سا  16( 2020سا ) 60 ،نعره است و یتا تقستی آن یتر عت  ،16عت
 3/75یه ستتت آم ت ه استتت؛ ی تتایرای  ،یرپایتتۀ یکسانستتازی انجامش ت ه ،ای تران ر شتتاخص
«اناخایتتتاا آزا و م متتتفانه» ر ورۀ زمتتتانی متتتور نظر ،ر رتبتتتۀ وم ( رحا توستتتعه/
شبه موکراتیک) قرار میگیر  .اگر یخواهی نعرۀ ایران را ر شاخص مور نظر یا شاخص یگری
(مثال شتاخص «اناخایتاا شتفاف» از مؤسسته یی ا عللتی ت توع موکراستی) معتع یب ت ی ،
مییایست مع

ایران ر هر و شاخص ،محاسبه و تجعیع و سپ  ،تقسی یر ع  2شو .

نتیجهگیری
مسۀلۀ مقا ۀ حاور ،ارزیایی ا گوهای س جش مفهوم توسعۀ سیاسی و ارائۀ ا گوی م ی ی یتو
که فاق کاسایهای ا گوهای پیگی یاش  .ا باه ا گوی پیگ ها ی پژوهش (تمویر شتعارۀ ،)11
ا عای مامع و یینقص یو ن نت ار  ،یلکته یتهنظر متیرست تاحت و ی ،قیتقتر و کامت تر از
ا گوهای پیگی است و حوزههای ییگاری از مفهوم توسعۀ سیاستی را ریتر میگیتر ؛ هرچ ت
هعچ ان یخشهایی از مفهتوم توستعۀ سیاستی ،مغفتو مانت ه و امیت استت ر آی ت ه توستط
پژوهگگران یگر تکعی شو  .گفا ی است ،یکی از ی ای امر ،کیفی یتو ن مفهتوم توستعه
است که سبب ش ه است ،یرخالف حوزههای یگتر (مان ت توستعۀ اقامتا ی) ،کعیستازی و
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س جش آن شوار و چا شیرانگیز یاش  .ا گوی پیگت ها ی ،افزونیتر ای کته متیتوانت تمتویر
مامعتر و قیقتری از ووعیت توسعۀ سیاسی ارائه هت  ،یترای تبیتی ووتعیت توستعهیافاگی
سیاسی موامع و آسیبش اسی آن نیز قای کاریر است .رواقع ،یا تومته یته چتارچوب نظتری
نها گرایی ،ووعیت نها م ی ق را سیاسی ر هر مامعهای ،محمو ترتیباا نها ی حتاک
یر آن کگور است و ترتیباا نها ی حاک نیز توسط مریانهای سیاسی ق رتع ت ر زمانهتای
گذشاه ایجا ش ه است تا مایگاه آنها ر عرصۀ قت را تثبیتت شتو ؛ یتهع وان مثتا  ،قتانون
اساسی معهوری اسالمی ایران ،یهع وان یکی از مه تری نها های مؤثر یر ووعیت نها م ی
ق را سیاسی ،ر اوای انقالب توسط مریان اسالم سیاسی فقاهای ،که ق رتع ت تری مریتان
ر آن مقطع زمانی یو  ،ایجا ش ؛ هرچ ت مریانهتای سیاستی یگتر (مان ت مریتان یبترا
اسالمی ،چپ اسالمی و چپ غیراسالمی ،ملیگرای سکو ر) تاحت و ی ر خلتق ایت نهتا ،
نقش اشا  ،و ی یا تومه یته شتواه و مستا اا مومتو  ،مریتان استالم سیاستی فقتاهای،
مؤثرتری مریان ر فرای خلق نها قتانون اساستی یهشتعار متیآیت ؛ ی تایرای  ،یتا استافا ه از
چارچوب نظری نها گرایی و ا گوی پیگ ها ی پژوهش ،افزونیر توصتی ،و ارائتۀ تمتویری از
ووعیت توسعهیافاگی سیاسی ،ر چتارچوب مامعهش استی سیاستی نیتز میتتوان چگتونگی
فرای نها سازی ،نیروهای سیاسی مؤثر یتر آن ،نقتش نها هتا ر ووتعیت نها م ت ی قت را
سیاسی ،و چا شهای توسعۀ سیاسی را یررسی کر .
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یادداشتها

 .1ازآنجاکه تعاری ،و شاخصهای معرفیش ه یرای مفهوم توسعۀ سیاسی ،تقریبا یا مفهتوم موکراستی
یکسان است ،یسیاری از نظریهپر ازان ،توستعه سیاستی را یتهمع ای موکراستی می ان ت (چیلکتوا،
.)1396
 .2و ت را میتوان یک نها نامی ؛ زیرا یرپایۀ تعری،هایی که از نها ومو ار  ،و ت نیتز میتوانت
یک نها یهشعار آی  .یهییان روش تر ،نهتا و تت :یتک هستای ) (entityمفهتومی استت ،ممت وع و
یرساخاه اماعاعی است ،معطوف یه اه افی است ،و ای اه اف را از طریق ا گویخگی یته ک شهتا و
ان رک شها ،تأمی میک (گ محع ی.)64 :1394 ،
 .3مفهوم ق را سیاسی ،ر پارا ای های گونتاگون فکتری (کالستیک ،نوستازی ،و پستام رن) ،ارای
معانی مافاوتی ست (هی 1396 ،؛ کلتگ1384 ،؛ توک  1393 ،و  )1370و یتهقتو گا برایتت،
پر اخا یه موووع پیچی ۀ ق را ،نوعی تابع است که ه فش نه یسط معلوماا که حتذف مجهتو ا
است (گا برایت .)9 :1381 ،یاومو ای  ،ر ایت مقا ته از میتان تعری،هتای پرشتعار مفهتوم قت را
سیاسی ،مع ای عام و رایج ق را سیاسی ر پارا ای م رن ،که عع تا ق را را یهمثایه توانتایی کعتی و
و ت/حاکعیتمحور می ان  ،مور نظر است.
 .4یهیتاور نظریتهپتر ازان سیاستی ،ر یتک مامعتۀ توستعهیافاته ،نظامیتان (نیروهتای گتگری) تتایع
سیاساع اران (نیروهای کگوری) هسا و اععتا قت را ،ک اتر و مهتار شت ه و تتایع قواعت استت.
افزونیرای  ،یهموازاا افزایش خا ت نظامیان ر سیاست ،ییثباتی سیاسی نیز افتزایش خواهت یافتت
(ازغ ی.)1389 ،
 .5ا باه یرای س جش ووعیت شاخص اناخایاا ،نیازی نیست از هعۀ ا ههتای مؤسستههای مهتانی
اسافا ه شو و ت ها یک نعونۀ آن (یهع وان مثا  ،شاخص اناخایاا از مؤسسه ت وع موکراستی) کفایتت
میک و ر ای جا ت ها یهم ظور اطالع خوان گان ،هعۀ ا ههای مؤسسههای مهانی معرفی ش ه است.
گفا ی است ،ماغیرهای ا ههای مؤسستههای مهتانی ر یرختی حتوزههتا ،متثال حتوزۀ اناخایتاا یتا
حاکعیت قانون ،فسا  ،و ،...تاح و ی مافاوا است و اگتر از هعتۀ ا ههتا استافا ه و میتانگی آن ر
محاسباا حاظ شو  ،میتوان تمویر قیقتری از ووعیت نها م ی ق را سیاسی ارائه ا .
 .6فسا سیاسی (یا و ای) ،یع ی «هرگونه تخطی از قواع  ،توسط کارگزاران و ای ر راساای م فعتت
شخمی .فسا و ای انواع مخالفی ار که عبارت از :کالهبر اری ،ارتگا یتا رشتوهگیری ،اختاال ،
اخاذی ،پارتییازی ،تقلب اناخایاتی ،تقلب قانونی (نک :ا گر و معمومینیا1382 ،؛ گت محعت ی،
1392؛ معفر ن وش و زارعی1382 ،؛ زا پور و هعکاران1381 ،؛ رییعی1383 ،؛ هیوو .)1381 ،
 .7گفا ی است ،معیارهایی که یرای س جش ووعیت توسعهیافاگی اقاما ی یهکار میرون  ،یتا میتزان
آزا یو ن اقاما  ،مافاوا است.
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ازغ ی ،علیروا ( .)1389مرت اواسرلست .چاپ شگ  .تهران :اناگاراا قوم .
جلیعهشنلس اتوسعه .تهران :اناگاراا کیهان.
ا
ازکیا ،ممطفی؛ غفاری ،غالمروا (.)1386
یازمحع ی ،حسی ؛ چگعی ،اکبر ( .)1385انت ازۀ و تت ر اقامتا ایتران .یجرولاهاپژوه اهال ا
مقتصلد ابلن ای کع اجرهور امسمی امی من .ا اره یررسیها و سیاستهای اقاما ی.
یای ر ،ۀونار ( .)1380یحرانهتای توستعۀ سیاستی .ترمعته غالمروتا خوامته ستروی .ر کاتاب:
بی مناهلاواتومم اهلادراتوسعهاسرلس  .تهران :پژوهگک ه مطا عاا راهبر ی.
ی یع ،یرتران ( .)1384توسع اسرلس  .ترمعه احع نقیبزا ه .تهران :اناگاراا قوم .
یرن گی ،ی ری ( .)1389ارائه ا گویی نوی یرای ست جش موکراستی یتا تومته یته اناقتا اا وار یتر
جلیعهشنلس  ،انگگاه اصفهان ،انگک ه ا ییتاا و
ا
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ا گوهای مومو  .پ ا
علوم انسانی ،گروه علوم اماعاعی.
یگیریه ،حسی ( .)13٨٠در اهل ادیوک مس اب م اهره .تهران :اناگاراا نگاه معاصر.
پومی ،مانفکرانکو ( .)1377تنوینادومتایدرن:ادرمید اجلیعهاشنلزت  .ترمعه یهزا یاشی .تهران:
اناگاراا آگاه.
پیرسون ،پ ( .)1397سرلستادرابست ازیلن .ترمعه محع فاولی .تهران :نگر نی.
معفری ن وش  ،علیاکبر؛ زارعی ،حس ( .)1382تجدیدنظ هل اچندگلنهادراقلنونامسلسا  .تهتران:
اناگاراا مرکز اس ا انقالب اسالمی.
چلبی ،آزا ه ( .)1397فسلداوایقبومرتاقلنونامزاینظ اجلیعهاشنلس احقو  .تهران :نگر نی.
چیلکوا ،رونا ( .)1396نظ یهاهل اسرلستایقلیسهام  .ترمعۀ وحی یزرگی و علیروا طیب .چتاپ
شگ  .تهران :اناگاراا رسا.
ا گر ،حس ؛ معمومینیا ،غالمعلی ( .)1382فسلدایلم  .تهران :اناگاراا کانون ان یگه موان.
ا  ،رایرا ( .)13٧٨دربلرهادیوک مس  .ترمعه حس فگارکی .تهران :اناگاراا شیرازه.
زندهابلدافسلد:اجلیعهشنلس اسرلس افسلدادرادومتاهال اجهالناساوم .تهتران:
ا
رییعی ،علی (.)1383
مؤسسه تحقیقاا و توسعه علوم انسانی.
لهرات،اگوناههال،اپرلیادهلاوا
ا
زا پور ،غالمروا و هعکاران ( .)1381بلزشنلس اللرضا افسالدایالم ؛ای
میوزههل اتج ب  ،تهران :اناگاراا مها انگگاهی.
ا
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حقو ابش اف د اوابوی اواجهلن اشده .چاپ وم .تهران :اناگاراا قوم .
شهبازی ،محبوب ( .)13٨٠تق یر مر مسا ری (نقش اناخایاا ر رونت موکراستی ایتران) .تهتران:
اناگاراا روزنه.
طباطباییمؤتع ی ،م وچهر ( .)1388مزمد اهل الروی اواحقو ابش  .تهران :اناگاراا انگگاه تهران.
عجتت اوغلتتو ،ارون؛ رایی ستتون ،میعتتز ای ( .)1399چاا مایلتاهاالاشنسااتای ازورنااد .ترمعتته
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کره م ویی .تهران :اناگاراا ک وکاو.
فا ک  ،کی ( .)1383حقو اشه وند  .ترمعۀ عب ا عزیز ویسی .تهران :اناگاراا سیروان.
قلیپور ،آری ( .)1386نهلدهلاواسلزتلرهلا(مکوموژ انهلد اسلزیلانهل) ،تهران :اناگاراا سعت.
کلتتگ ،استتاوارا ( .)1384چهلرچو اهاال اقاادرت .ترمعتته ممتتطفی یونستتی .ته تران :اناگتتاراا
پژوهگک ه مطا عاا راهبر ی.
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اس ا  .پژوهشنلیهاللوماسرلس  .سا هگا  ،شعاره وم.
چشممندمزادومت .تهران :نگر نی.
گ محع ی ،احع ( .)1394چرست ،اتیول،اوا ا
گ محع ی ،احع ( .)1395تلری اسرلس  .تهران :اناگاراا پژوهگک ه تاریخ اسالم.
وک  ،اسایون ( .)1370قدرتاف اامنسلن ابلاش اشرطلن  .ترمعته فره تگ رمتایی .تهتران :اناگتاراا
مؤسسها احقیقاا و ا بحوث ا ثقافیه.
وک  ،اسایون ( .)1393قدرت:انه ش ارمدینلل .ترمعه ععا افرو  .تهران :اناگاراا عل .
مرکز ما عیری ،احع ( .)1394حلکررتاقلنون:ایفلهرم،ایبلن اواب دمشتاهل .تهتران :اناگتاراا مرکتز
پژوهشهای مجل .
زشونتاوانظمهل امجترلل  .ترمعه معفر خیرخواهان و روتا
ا
نورث ،اگال و هعکاران (.)1398
مجی زا ه .تهران :اناگاراا روزنه.
هامسون ،مفری (« .)13٨٩رویکر اقاما نها ی» و «ماهیت نها ها» .ترمعه متتحعو متتاوسلی،
ممتطفی سعیعینستب ،محعو مگه یاحعت و علتی نیکونستبای .گتر آوری و ترمعته ر :مقتصالدا
ناهلد :اپرشاهلیلنانهلدگ می اکهاللمامقتصلدارمایتیولاک دند .تهران :اناگاراا انتگگاه امتام صا ق.
هانای گاون ،ساموئ ( .)1390سلیلناسرلس ادراجومیعادستخوشادگ گاون  .ترمعته محست ثالثتی.
تهران :اناگاراا عل .
هی  ،یاری ( ،)1396گفتلرهل اقدرت:امزاهلبعاتلافوکو .ترمعه ممطفی یونستی .تهتران :اناگتاراا
پر ی انش.
هیوو  ،پ ( .)1381فسلداسرلسا  .ترمعته قاست ی تیهاشتعی و محعت طتاهری .تهتران :اناگتاراا
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Extended Abstract
Introduction
Electoral contests establish a special relationship between language and politics so
that they can apply values, attitudes, and themes that have unique experiences in the
political arena and in any electoral campaign, to a set of metaphorical propositions
based on a temporary and momentary mental space to send meaning between the
speaker and the listener. In the meantime, based on the cultural context and the target
community, metaphor may be highlight or conceal showing the meaning of the
sentence in the semantic realm, or it may use one conceptual domain according to
another conceptual domain. Based on the new metaphorical theory of George Lakoff
and Mark Johnson, developed with The Metaphors We Live By, the importance and
place of metaphor in thought, action, and everyday experience as opposed to classical
metaphors confined to the realm of art; Was aesthetics and rhetoric, we see that it
represents the inevitable process of thought and reasoning in everyday experience in
general, and the field of politics in particular. From the point of view of cognitive
linguistics, understanding speech patterns in human interactions by metaphor is
influential in how we better understand propositions; because the foundation of the
application of metaphorical concepts understands based on metaphor and its
interactive features. The interaction and two-way communication between the
speaker and the audience and the contextual contexts of the formats that utter certain
words systematize revelation and concealment. Highlighting and Concealing
Conceptual Areas in Television Electoral Debates One of the means of persuading
the audience is to fight rival candidates or defend programs that are broadcast during
a radio or television program to influence target areas such as ethnic, religious,
occupational, and age groups. And increase gender, because the ultimate goal of any
 Corresponding Author:
Seyed Hashem Moniri, Ph.D.
E-mail: seyedhashem.moniri@mail.um.ac.ir
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presidential candidate is to persuade voters and expect victory in gaining citizens'
votes. To this end, knowledge of the values, expectations, cultural context of society,
the problems of the political, social and economic day provides a good platform for
persuasion of potential voters by metaphors.
Therefore, we always use metaphorical concepts as ways of talking, debating and
conversing to construct one experience based on another. The metaphor of
"Argument Is War" is one of the things that turns conversation into a debate in which
the feeling of being at war from the experience of being in a war-like situation
expresses the nature of the debate, which is structured in eight structural dimensions.
The main question of the research is that metaphor is not a matter of words, but an
idea. In this study, we seek to find out what key metaphors have been used in the
form of concealment and highlighting in these televised presidential debates of 2021,
and what are the motivations for choosing metaphors by the candidates, and which
semantic domain has been used most in these metaphors. To this end, by transmitting
the audio file to the written text, to analyze and explore the metaphors of "war" and
its related concepts during the eight structural stages of attack, defense, retreat,
maneuver, counterattack, stalemate, truce and surrender/ victory and then
metaphorically determined, interpreted, and explained by "qualitative data analysis."
Shape1. The structure of the debate is based on the mapping of the
"Argument Is War"

Attack
Surrender/
Victory

Defence

Stractural
Dimentions of the
Debate in Terms
of War

Truce

Retreat

Maneuve
ring

Stalemate

Counterat
tack
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1. Methodology
The present research is an applied research and has been done by qualitativeexploratory method and the required data has been collected by library
method. After implementing the candidates' debates in a televised debate,
using "body-centered linguistics" as a field of linguistics that analyzes very
large collections of "figures." Using the "MAXQDA Qualitative Data
Analysis" software, the body of the research has been coded, concepts and
categories have been determined.
Excerpt from the full text of the three televised debates of the 13th
presidential candidates in Iran (2021) which took place on 15, 18 and 22 June
on the Radio and Television of the Islamic Republic of Iran with the
participation of: Saeed Jalili, Mohsen Rezaei, Ebrahim Raisi, Alireza Zakani,
Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, Mohsen Mehralizadeh and Abdolnasser
Hemmati have been prepared and all its metaphors have been categorized in
the form of tables based on the domains of origin and destination and
quantitative analyzes have been performed on them. The codes have been
interpreted and explained after conceptualizing and categorizing them
according to the motivation of the candidates in concealing and highlighting
the metaphors.
2. Results
2.1. Quantitative finding

From the implementation of the text of the three TV debates, a body of about
60,826 words was prepared, which is about 1% of the metaphor-to-text ratio.
Then, using qualitative data analysis software, 837 codes are extracted, and
then they are converted into concepts and finally categorized into 8 steps.
The frequency percentages are as follows: power (26 times), field (10 times),
destruction (8 times), defeat (7 times), commander (5 times), neutral (4
times) and penetration (3 times).
2.2. Qualitative findings

Content findings and data are structured in 8 categories at each stage, to
interpret and explain their theoretical relationships according to the discourse
of each candidate.
3. Discussion
The highest frequency of attacks was carried out by Zakani against Hemmati,
who referred to his tenure at the Central Bank as indiscipline, lack of
supervision, destruction of the national currency and bank corruption. In this
regard, Rezaei criticized Hemmati's performance for increasing the dollar
rate and said: "Is he an economist? How could he not recognize his
condition? His policy created a great catastrophe in the country's liquidity.
He added: "If I take over the government, I will ban him and a number of
others in Mr. Rouhani's government at the first opportunity, ban him from
leaving the country and send him to court, where I will prove how much the

Seyed Hashem Moniri. et.al, Conceptual Metaphor of "Argument Is War" in Televised…

209

Spring 2022, Volume XVII, Number 2, pp.207-241

 Research Letter of Political Science

treacherous gangs have done to the Iranian people." Jalili also considered
Hemmati as a part of the wrong approach and considered not doing things
and solving problems as not understanding the problem correctly.
Ghazizadeh Hashemi also mentioned the distribution of resources, the
existence of rent-looting and the devaluation of the national currency against
the dollar as shortcomings of the Central Bank. Raisi also used the metaphor
of "direction-space" to refer to the increase in the "shouts" of the people,
which was a consequence of the management of the cabinet.
Examination of the textural layers of these sentences shows that the source of
the "error" is constructed on the destination domain of the "threat", and the
wrongdoer should be investigated for poor performance and monitoring of
the flow of the economy, which has led to economic obstruction, market
damage and destruction.
In the 2nd stage, Hemmati often puts himself in front of others on the
defense stage and says: "I am against five candidates. As a rule, under the
chairmanship of Mr. Raisi, the production of this sentence, contains the
metaphorical message "Confrontation Is Battle", which he uses to defend
himself, to defend the people, to defend the republic and to defend the voice
of your powerless power. This "defense" is a silent war against the people
and the marginalized. The name of his proposed government, "Third Voice:
Interaction from Home to World," reflects the choice of the "Third Way",
beyond the right and the reformist wing, to use his expertise as an
experienced economist to develop economic reforms and getting out of the
bad economic situation will give confidence to the political space again. At
this stage he uses the metaphors of "Understanding Is Knowing" and
"Knowledge Is Expertise". Mehralizadeh, using the metaphor of "field",
pointed to and defended the logical interaction with the world and the
governance model of social economy in the "reform government". Jalili,
Rezaei, Zakani, and Raisi also defended their views from within the faction,
using the political literature of "being able" and having a "program."
In the 3rd stage: "I do not represent Mr. Rouhani," Hemmati said in a clear
statement because of the volume of economic attacks that have created
liquidity, inflation, rising foreign exchange rates, including the dollar, and
people's pockets. Hemmati has used the metaphor of "Knowledge Is
Expertise" and "Understanding Is Seeing" at this stage.
On the fourth stage, Zakani is the most dramatic performance to maneuver
on "Dealing with the Authorities", "Eradicating Corruption", "Eradicating
Lies", "Eradicating Poverty and Corruption", and "Basic Struggle with the
Strongest People", among other topics he rejected the status quo and argued
for "ignorance," "unwillingness," and "failure." At this stage, he uses the
metaphors of "Problems Are the Root" and "Right Is Truth and Lies Are
Falsehood." Rezaei also uses the metaphor of "Root" to explain economic
corruption, that "economic corruption is rooted in disregard for culture and
manpower," and that "economic problems have economic roots." The boss
also uses the directional metaphor of "Silence Is the Sitting Manager" to
contrast the sitting / standing manager.
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In the fifth stage, In this regard, Zakani blamed "indiscipline in various banks
on why they set up properly and accurately" as the cause of "bank
corruption" and the "high volume of bank super-debtors" and "lack of close
supervision of the monetary sphere" as the source of these issues and "He
called the destruction of the national currency." Using the one-way metaphor
"Up Is High and Down Is Low", Zakani showed the relationship between
high accuracy and low scrutiny, saying "we deal with economic corruption,
administrative corruption and bureaucracy with the most severe punishment."
Raisi also used the metaphor of "camouflage" to attribute the candidates'
cover-up to the reformists.
At the impasse sixth stage, neither candidate convinces the other, nor does
each insist on his own problem, solution, and agenda. An example of this
stage is in Ghazizadeh Hashemi's argument that "it is useless to give any
advice to my comrades.
In the seventh stage of leaving the conflict in these debates, three people
named Alireza Zakani, Mohsen Mehralizadeh and Saeed Jalili, after the end
of the televised debates, withdrew from the struggle and left the battlefield.
At the final stage, one of the present candidates wins and the others
surrender.
Conclution
Each candidate completes a linear sequence in eight directions: attack,
defense, retreat, maneuver, counterattack, stalemate, truce, and surrender/
victory. Creates that each candidate, based on the metaphors used in it,
exposes or obscures the policy, ideology, culture, and politics through values,
persuasion-emotional, political-ideological, and motivational.
Based on the findings of this study: 1) The use of metaphors by candidates
has led the audience to understand certain speech events of the prevailing
culture unconsciously and involuntarily, which is a kind of an objective
experience of war (motivational force). 2) Represents an alternative cultural
paradigm throughout the debate as a value norm. The prominence of the
government as a "divine trust" and the "way of governing Imam Ali (as)" are
examples of this model (value force). 3) Metaphor, as a multifaceted
phenomenon that includes three linguistic, perceptual and physical
dimensions, calls for a powerful perceptual tool to persuade the audience and
increase the emotional force in sacrifice, military service, shielding against
problems, etc. Problem solving is observed (persuasive-emotional force). 4)
The use of metaphors in the form of political-ideological components is a
form of legitimization of their own views and delegitimization from the point
of view of rivals that "highlight" the shortcomings of the rival, but "hide" or
marginalize cooperation, participation and problem solving. It can be seen
among the 7 representatives present in the debates.
Keywords: Conceptual Metaphor, Election, Iran, TV Debate, War Metaphor.
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استعاره مفهومی «مباحثه ،جنگ است» در مناظرههای تلویزیونی انتخابات
ریاستجمهوری  1400ایران (براساس نظریه لیکافـجانسون)
1

سیدهاشم منیری

iD

2

سیدحسین اطهری

iD

 .1دانشجوی دکترای اندیشههای سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا)
 .1دانشیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا)

ی ک گزارش نایجه مگایهتیایی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/63C294F5F013DBE7/5%
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1401.17.2.2.4

چکیده
م اظرههای یرگزارش ه ر سیز هعی ورۀ اناخایاا ریاستمعهوری ،یستاری را
تاریخ دریافت 1400/07/18 :یرای ارائۀ نوعی یی ش ،ارزش ،و آسیبش اسی فراه کر که یرگرفاه از عباراهای
اساعاری مطرحش ه یهم ظور اناقا و یازتاب ا ن گزارههای مفهومی ر راستاای
تاریخ بازنگری1400/09/01 :
تأمی اه اف سیاسی ،خواساههای سیاسی ،و انگیزش احساساا م اسب فضای
تاریخ پذیرش 1400/10/17 :ذه ی مخاطبان یو و توانست یا تجریه و اصتطالحاا روزمترۀ زنت گی ،یته رک
یهار مسائ و یحرانهای حوزههتای سیاستی ،اقامتا ی ،فره گتی ،و اماعتاعی
کعک ک  .مورج یکتاف و متارک مانستون ،یتا یتهچا ش کگتی ن یت گاههای
اساعارۀ کالسیک که یه حوزۀ ا ییاا و یالغت مح و ش ه یو ن  ،ای روش را ر
یح های سیاسی و فلسفی نیز یهکار یر ن و نقش اساعارهها را ر مفاهی و نه ر
وا هها و ر زن گی روزمره ،نه ر یی انگع ان و اصحاب ه تر یررستی کر نت .
نوع مقاله :پژوهگی
یرای رک یهاتر مستائ
آنان اساعاره را یک فرای گریز ناپذیر از ان یگه و اسا
مریوط یه حوزههای گوناگون مریوط یه انسان یهشعار میآورنت  .هت ف پتژوهش
حاور ،پاسخ یه ای پرسش است که «ک ام اساعارۀ کلی ی ر قا ب پ هانسازی و
یرمساهنعایی ر ای م اظراا تلویزیونی یهکار رفاه است؟» ای مقا ته یته روش
واژگان کلیدی:
«اکاگافی» انجام ش ه و ا ههتای آن یتا استافا ه از نرمافتزار «تحلیت ا ههتای
کیفی» ،تفسیر و تبیی شت هان  .یافاتههای پتژوهش نگتان می هت کته یح هتا
استعارۀ جنگ،
مععو از ا گوهتایی پیتروی میک ت کته شتبکۀ مفهتومی م تگ را تاحت و ی
استعارۀ مفهومی،
ساخااری ی میک  .ر ای م تاظراا از استاعارههای زیتانیای چتون نفتوذی،
انتخابات ،ایران،
می ان ،فرمان ه ،خ ثیسازی ،ق را ،تخریب ،و شکست اسافا ه ش ه است.
مناظره تلویزیونی

 نویسنده مسئول:

سیدهاشم منیری

پست الکترونیکseyedhashem.moniri@mail.um.ac.ir :

215

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 207- 241

مقدمه
رقایتهای اناخایاتی ،نسبت ویژهای را یی زیان و سیاست یرقرار میک ت ؛ یتهگونتهای کته میتوان ت
ارزش ،نگرش ،و موووعاتی را یهکار گیرن که تجریتههای م حمتریهفتر ی را ر فضتای سیاستی و
مبارزاا اناخایاتی یهومو میآورنت (او ی )10 :1388 ،تتا یراستا یتک فضتای ذه تی موقتت و
حظهای ،یکسری گزارههای اساعاری را ر راساای اناقا مع ا یتی گوی ت ه و شت ون ه ارستا ک ت
( یکتتاف و مانستتون)18 :1400 ،؛ ی تتایرای  ،مستتۀلۀ زیتتان ر یتتی تحلی ت گران سیاستتی و یتتهویژه
زیانش اسان از مایگاه ویژهای یرخور ار استت؛ یهگونتهای کته زیانش استان و نگانهش استانی چتون
ف دینلنادواسوسور (سوسور )97-96 :1378 ،یه مووتوع یرقتراری ارتبتاط یتی

یتههای یتافای ر

حوزۀ کاریر و توانش زیان ر یی و حوزۀ آواش استی و مجعوعتۀ نظامهتای زیتانی ا و مت و ر
روایط زنجیرهای معله ،تومه ویژهای اشتاهان  .امتا مت ا از تمتاویر ،ستتها ،صتواها ،و هعتۀ
وایساگیهای پیچی ۀ یک محاوای نگانهای ،مسۀلهای که ذهت زیانش استانی چتون ناومماچلیسان
(چامسکی )77 :1374 ،را یهخو مگغو کر  ،مسۀلۀ « رونزیانی» و «یرونزیتانی» و روستاخت و
رفساخت یو  .مودوی اویتهنشتلین یک گام پیگار رفت و یتا ارائتۀ «نظریتۀ یتازی» ،یته کتاریر و
یافت معله یرای رک مع ا پر اخت .او ر گزارۀ شعاره  ،556یتهخویی تفتاوا مع تای کتاریر یتک
وا ه را تبیی میک (ویاگ گاای )267 :1393 ،؛ یهگونهای کته او مع تا را رون یافتت و ت هتا یرپایتۀ
پاسخ ش ون ه یه گفاار و موقعیت رنظر میگیر و یهای ترتیب« ،یافت» و «قا تب مع تایی» ر حتوزۀ
مع اش اسی و ی گاه ش اخای ای مسۀله را ر کتانون تومته ختو قترار می هت  .رای میتان ،معکت
است یا تومه یه یافت فره گی و مامعۀ ه ف ،اساعارهای آشکار یا پ هان شو یا یتک حتوزۀ مفهتومی
را یرحسب حوزۀ مفهومی یگری یهکار گیر  .یرپایۀ نظریۀ م یت استاعاری متورج یکتاف و متارک

مانسون 1ر کااب «اساعارههایی که یتا آنهتا زنت گی متیک ی  ،»2اهعیتت و مایگتاه استاعاره را ر
ان یگه ،عع  ،و تجرییاا روزمره ( ر یرایر اساعارههای کالسیک که محت و یته حوزههتای ه تری،
ر

زیباش استتی ،و یالغتتت یتتو ) متتییی ی کتته نگتتان ه ۀ فرای ت گریزناپتتذیر ان یگتته و استتا
تجریههای روزمره یهطور عام ،و حوزۀ سیاست ،یهطور خا ،است (کوچش.)12 :1398 ،
اصتتو کتتاریر زیتتان و نفتتوذ سیاستتت ر زیتتان و زیتتان ر سیاستتت ،حتتاکی از ومتتو

سازمان های سیاسی و اماعاعی و ح اقلی از تع ن یگری است تا یرپایۀ آن ،سخ ی یهستو یتا
1. George Lakoff
2. Metaphors We Live By
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زیان فر یا گروهی گفاه شو و گوی ه و ش ون ه ،توانتایی زم را یترای یرقتراری ارتبتاط اشتاه
یاش و امر سیاسی ر اخ گروهها و حلقههای اماعاعی انجام شو ( وزف .)12 :1395 ،از
ی گاه زیانش اسان ش اخای ،فه نقشهای گفاار ر تعامالا انستانی از طریتق استاعاره ،یتر
نحوۀ رک یهار ما از گزارهها تأثیرگتذار استت؛ زیترا ،شتا و ۀ کتاریر مفتاهی استاعاری ،رک
مبا ییر فه یرپایۀ اساعاره و و یژگیهای یره ک گی آن است ( یکاف.)212 :1400 ،
یره ک گی و ارتباط وسو یه یی گوی ه و مخاطب و پ زمی ههای یافت قا بهایی کته یعضتی
از ا فاظ را فرامیخوان  ،آشکار یتو ن و پ هانستازی را نظامم ت میک ت  .آشتکار یتو ن و پ هانستازی
حوزههای مفهومی ر م اظراا اناخایاتی تلویزیونی ،یکی از ایزارهای اق اعسازی مخاطتب ،مبتارزه یتا
نامز های رقیب ،یا فاع از یرنامههایی استت کته ر یتک یرنامتۀ را یتو و تلویزیتونی یتهکار متیرو تتا
اثرگذاری یر حوزههای ه فی چون گروههای قومی ،مذهبی ،شغلی ،ست ی ،و مت

را افتزایش هت ؛

زیرا ،ه ف نهایی هعۀ نامز های ریاستمعهوری ،ترغیتب رأی ه ت گان و اناظتار پیتروزی ر کستب
آرای شهرون ان استت (روستاا و خویته .)144 :1394 ،رای راستاا ،یتهکارگیری استاعارهها هعتراه یتا
آگاهی از ارزشها ،اناظاراا ،یافت فره گی مامعه ،و مگکالا سیاسی ،اماعتاعی ،و اقامتا ی روز،
یسار م اسبی را یرای ترغیب رأی ه گان یا قوه یه رأی ا ن فراه میک .
ی ایرای  ،ما هعواره از مفاهی اساعاری یهمثایه راههایی یرای گفتوگو ،م تاظره ،و مکا عته
ر راساای ساختم کر ن تجریهای یرحسب تجریۀ یگر اسافا ه میک ی  .اساعارۀ «مباحثته،
م گ است» ،یکی از موار ی است کته مکا عته را یته یحت تبت ی میک ت و ر آن احستا
ر یک موقعیت م گگونه ،ویژگی م تاظره را کته ر

رگیرم گیو ن ناشی از تجریۀ قرار گرفا
قا ب هگت ُیع ساخااری است ،ییان میک .

یح اصلی پژوهش حاور ای است که اساعاره ،ت ها عبارا از چ وا ه نیستت ،یلکته
ان یگه است و مضعونهای خا ،ختو را یهصتورا نگاشتت میتانحوزهای ر یافتت زیتانی
مفهومسازی میک و یح های م اظرۀ تلو یزیونی را یهمثایه اساعارۀ «م تگ» ،کته ریر ارنت ۀ
فرسا ه و گیرن ۀ پیام است ،رنظر میگیر  .ر پتژوهش پتیشرو ر پتی یررستی ایت مستائ
یو های که «چه اساعارههای کلیت یای یتهصتورا پ هانستازی و یرمستاهنعایی ر م تاظراا
تلویزیونی ریاستمعهوری ستا  1400یتهکتار رفاته استت؟»« ،انگیتزۀ نامز هتا از گتزی ش
اساعارههایی خا ،چه یو ه است؟» و « ر ای اساعارهها از ک ام حوزۀ مع ایی ییگتار استافا ه
ش ه است؟» .رای راساا ،پ از پیا هسازی و تب ی فای صوتی یه ما نوشااری ،اساعارههای
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«م گ» و مفاهی وایساه یه آن را ر قا ب هگت مرحلۀ ساخااری حعله ،فتاع ،عقبنگتی ی،
مانور ،و حعله ،ی یست ،ترک مخاصعه ،و تسلی تپیروزی مگخص کر ه و سپ  ،آنها را یتا
اسافا ه از روش «تحلی ا ههای کیفی» ،تفسیر و تبیی نعو های .
 .1پیشینۀ پژوهش
نظریتتۀ استتاعارۀ مفهتتومی ر گستتارۀ وستتیعی از ایعتتا گونتتاگون علتتوم ش ت اخای کتتاریر اشتتاه و
پژوهشهایی ر چارچوب آن انجام ش ه است که ر ا امه یا تومه یته اهعیتت ایت نظریته ر حتوزۀ
مع ایی و ش اخای ،یه تع ا ی از ای آثار اشاره کر های  .ر حوزۀ کاریر ی میتوان یه کاتاب «تحلیت

اناقا ی اساعاره :رویکر ی ش اخایتاساعاری» نوشاۀ چلرت یسـبل 1ا( )1398اشاره کتر کته فمت
وم از یخش وم آن ،موووعاا زیانش اسی پیکترهای و کتاریر زیتان ر ا ههتای شتهو ی یرپایتۀ
یسام اساعارهها و یاه آیی ر یک پیکترۀ یتزرگ را از م بتههای گونتاگون (یتهع وان نعونته ر حتوزۀ
سیاسی ،ییانیههای حزب کارگر م ی یریاانیا ،سخ رانیهای ریاستمعهوری و مراست تحلیت ،ر
آمریکا ،ماون ی ی عه ق ی و م ی ) یررسی کر ه است.

ف دادممرلی 2ا( )1389نیز ر فم شگ کااب «زیتان و سیاستت» ،یته قاعت ۀ استاعاره و

م بۀ کاریر ش اسی آن اشاره میک و یا روگرفاتی از ان یگتههای هلیادگ  ،گالدمی  ،ریناور ،و
َ
مرنت ،یهکعک اساعاره ،و عا محسو و نامحسو را یرای رک فلسفه و زیان سیاستت ر
انسان ناطق ،تفسیر میک .
شفرعزمده ( )1398و چهلرسوق امیارن،اسالطلن ،اواحجالز ()1398
نجفزمده و ا
ا
مقا ۀ
نیز یتهترتیتب یته نقتش استاعاره ر ستاخاار ایت ئو و یک نظتام گفاعتانی و م تاح راستت و
اصالحطلب و ییان رتوریک سیاستی ر ستخ رانیهای مجلت شتورای استالمی و یتاه آیتی
اساعاره و خطایه یا سه رهیافتت «اتتو « (اعابتار ،اطعی تان ،یتا قت را ستخ گو)؛ «پتاتو »
(مذاییتهای احساسی یرای ش ون ه)؛ « وگو » (اسافا ه از شواه  ،مثا  ،ق را یا یت

ر

خو سخ رانی) ،اشاره کر ه و نگان ا هان کته کتاریر استاعاره یته چته میتزان ر اق تاعستازی
مخاطب نقش میک .
پاااورمب مهرم ( )1399ر مقا تتتهای یتتتا ع تتتوان «استتتاعارۀ اناخایتتتاا و مفهومستتتازی
1. Jonathan Charteris-Black
2. Fred Dallmayr
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خو ی/غیرخو ی ر سرخط روزنامههای ایران :ی گاه تحلیت اناقتا ی استاعاره یته چگتونگی
مفهومسازی اناخایاا ر سرخط روزنامتههای ایتران» ،ایت ئو و یهای و م تاح اصتو گرا و
اصالحطلب را ر حوزۀ مگروعیتیخگی یه خو ی و مگروعیتز ایی از رقیتب یررستی کتر ه
است .او از سه مب أ سفر ،نبر  ،و رقایت یرای مقم اناخایاا اسافا ه میک .
نورییرد اوادبر یقدم ( )1398ر مقا تهای یتا ع توان «تحلیت اناقتا ی استاعارهها ر
م اظرههای تلو یزیونی اناخایاا ریاستمعهتوری  1396ایتران» م اظرههتای تلویزیتونی را از
ی گاه نزاع گفاعان های رقیتب یترای تغییتر روایتط قت را ر چتارچوب ایت ئو و ی ر حتوزۀ
مگروعیتیخگی و مگروعیتز ایی واکاوی کر هان  .ر ای پژوهش یرای تفسیر و تبیی از سه
حوزۀ مب أ سفر ،م ازعه ،و ساخاعان اسافا ه ش ه است.
یتتا تومتته یتته ای کتته پژوهشهتتای پیگتتی

ر قا تتب رویکر هتتای گفاعتتانی ر و حتتوزۀ

مگروعیتیخگتتی و مگتتروعیتز ایی انجتتام شتت هان  ،ایتت پتتژوهش تتتالش کتتر ه استتت،
اساعارههای کلی ی «مباحثه ،م گ است» ،که یهصورا پ هانستازی و یرمستاهنعایی ر ایت
م اظرههای تلویزیونی کاریر اشاهان  ،را اساخراج ک .
 .2چارچوب نظری پژوهش
اساعارۀ مفهومی ،1روشی است که اعضای یک فره گ از آن یهم ظور مفهومستازی تجریتههای ختو
ر ارتباط یا مخاطبانگان اسافا ه میک ( یکاف و ترنتر )31 :1399 ،و رواقتع ،ر مقایت مفهتوم
س ای اساعاره قرار میگیر  .نظریۀ م ی اساعاره ،ر تقای یا نظریۀ س ای م عی است کته «استاعاره،
ویژگی مفاهی است و نه وا هها؛ کارکر اساعاره ،نهت ها ا ن شک ه ری یا زیباییش اسانه یته کتالم،
یلکه کعک یه فه یهار یرخی مفاهی است؛ افرا عا ی یهگونهای ناخو آگاه و یت ون تتالش خاصتی
از اساعاره ر زن گی روزمرۀ خو اسافا ه میک » (کوچش)12 :1398 ،؛ یرای اسا  ،استاعاره یته
نحوۀ ا راک و ان یگه ستاخاار مییخگت و ت هتا امتری زائت و یالغتی نیستت ( یکتاف و مانستون،
 .)10 ،1400یکاف و مانسون ،نظامی ی اساعارهها را ر سه یعت ستاخااری ،2مهای تفضایی ،3و
هسایش اخای 4تحلی کر ه و اساعارههای ساخااری را عبارا از موار ی می ان که ر آنهتا ،یتک
1. Conceptual Metaphor
2. Structural Metaphors
3. Orientational Metaphors
4. Ontological Metaphors
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مفهوم یهگونهای اساعاری یرپایۀ مفهتوم یگتری ستاختم میشتو ( یکتاف و مانستون:1400 ،
 .)23هعچ ی  ،نوع یگری از اساعاره ومو ار کته ر آن ،یتک نظتام کامت از مفتاهی نستبت یته
یگری سازمان هی میشو  .آنها ای نوع اساعاره را اساعارۀ مهای تفضایی مینام ت ؛ زیترا ،ییگتار
آنها یا سعتگیری فضتایی ستروکار ارنت  .ستعتگیری فضتایی مان ت یا تپایی  ،ملو تعقب ،و
ور تنز یک استتت .رمقای ت  ،از استتاعارههای هسایش ت اخای ،ی ترای فه ت روی ت ا ها ،ک شهتتا،
فعا یتها ،و حا تها اسافا ه میشتو  .رواقتع ،زمانیکته «مباحثته» را یتهع وان «م تگ» یتا یتک
«هسای» رنظر میگیری  ،میتوانی یه آن اشاره ک ی  ،آن را کعی ک ی  ،یتا یتک م بتۀ ختا ،از آن را
ش اسایی ک ی ؛ ی تایرای  ،میتتوان گفتت ،ر ایت پتژوهش یته هتر سته ُیعت ستاخااری ،مهاتی ،و
هسایش اخای اساعارهها ،یهع وان مزئی از نظریۀ م ی اساعاره ،تومه اشاهای .

1

یرآم ن نظریۀ م ی اساعاره ،واک گی یتو یته کاستایهای « ستاور زایگتیتتگگااری » ناومما

چلیسن  2که زیان را مساق از مع ا رنظر میگرفت .رمقایت « ،زیانش استان شت اخای» یته یتک
رایطۀ رونی یی ان یگه ،مع ا ،و ساخاار زیانی اشاره ار ( ی )12 :1397 ،که تعبیتر ،زاویتۀ یت  ،و
ت ظی یافای ،از ویژگیهای یره ک گی حوزههای مبت أ تجریتی یتر حتوزۀ هت ف انازاعتی آن استت.
رواقع ،یک اساعارۀ مفهومی ،از نگاشت ،3حوزۀ مب أ ،4و حتوزۀ هت ف 5تگکی شت ه استت کته یته

مجعوع آنها« ،نامنگاشت( »٦قا ب گزارهای) گفاه میشو ).(Lakoff, 193: 207
 .2-1استعاره و تعریف اجزای آن

ر زیانش اسی ش اخای ،اساعاره یهصورا فه یک حوزۀ مفهومی یرپایۀ حوزۀ مفهتومی یگتر
تعری ،میشو ؛ یهع وان نعونه ،مباحثته یرپایتۀ م تگ ،نظریتهها یرپایتۀ ستاخاعان ،و زنت گی
یرحسب سفر (فیارتز)98 :1390 ،٧؛ ی ایرای  ،اساعاره و حوزه را ریر میگیتر  :یکتی مبت أ و
یگری ه ف (چارتری تیلک .)23 :1398 ،حوزۀ مفهومیای که ما یرای فه حوزۀ مفهتومی
1. Generative-Transformational Grammar
2. Noam Chomsky
3. Mapping
4. Source Domain
5. Target Domain
6. Name of Mapping
7. Kurt Feyaert
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یگری ،عباراهای اساعاری را از آن اساخراج میک ی  ،حوزۀ مبت أ نامیت ه میشتو  ،و حتوزۀ
مفهومیای که یهای شک فهعی ه میشو  ،حوزۀ ه ف استت .حتوزۀ مبت أ ،اغلتب ،فیزیکتی و
عی یتر است و حوزۀ ه ف ،انازاعی و ذه ی است (کتوچش)21 :1398 ،؛ ی تایرای « ،م تگ»
نسبت یه «مباحثه» ،عی یتر ،فیزیکیتر ،و ملعو تر است.
عباراهای اساعاری زیانی ،تجلی ییرونی زیانی است کته معلتهها را یتهه پیونت می هت و
نظامهایی یهنام اساعارههای مفهومی را تگکی می ه  .نگاشت نیز یه ت اظر ع اصر ستازن ۀ مبت أ یتا
ع اصر سازن ۀ ه ف گفاه میشو که یهصورا «تکمهای» از مفهوم عی یتر یته انازاعیتتر مریتان
ار ؛ یهییان روش تر ،یی حوزههای مب أ و مقم  ،انطباقهای ا راکتی ی یتا ی یتا ذاتتی ومتو ار
(کوچس  .)23 :1394 ،سرانجام ،نامنگاشتها ،ییگار قا ب گزارهای ارن که یه مجعوعه ایت
ت اظر اطالق میشو ( یکاف و مانسون .)328 :1400 ،ت اظرهای یا ش ه ،ای امکان را یترای متا
فراه میک که یا اسافا ه از انش خو  ،روایط یی و حوزه را رک ک ی .
شکل شماره ( .)1الگو سلسلهمراتبی استعاره

کلید مفهومی
جنگ

است اره مفهومی

عبارتهای است اری زبان

مباحثه ،جنگ است.

او تمامی استداللهای من را هدف قرار داد.

ای شیوۀ ان یگی ن ،رایطۀ مساقیعی یا هیۀتنگرهای تجریتی و ایعتا تجریتۀ افترا ر مکا عته
ار « .فر

ک ی  ،شعا رحا مکا عه هسای و ناگهان ماومه میشوی که مکا عته یته یحت

تب ی ش ه است .یرای ای که ریایی که چه چیزی مکا عه را یه یح تب ی کر ه و آنچیتز چته
ارتباطی یا م گ ار  ،ایا ا یای تفاوا میتان مکا عته و یحت را مگتخص ک تی » ( یکتاف و
مانسون .)101 :1400 ،عا یتری نوع مکا عه ،ستک یا و نفر که یهنویت ریتارۀ یتک یتا
چ موووع مگارک صحبت میک  ،آغاز میشو  .رعایت نویت و ا امتۀ گفتتوگو ،نیازم ت

میزانی از هعکاری است .گفتوگو از یک پیشنعونۀ 1علیت مساقی نیز یرخور ار استت کته ر
هعۀ ک شهای زن گی روزمرۀ ما یارها یهصورا مععتی تکترار میشتو و آن عبتارا استت از
ای که« :ک گگر ،طرحی یرای رسی ن یته هت ف ختو ار کته شتام شتک موفقیتتآمیزی از

1. Prototypical
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امراست» ( یکاف و مانسون .)92-93 :1400 ،ما آنها را یه «صتورا هیۀتتنگر 1احستا
میک ی که وقوع ه زمان آنها ر تجریۀ ما ،مه تر از وقوع تکتک آنهتا یتهگونتهای م اگانته
است» ( یکتاف و مانستون)94 :1400 ،؛ ی تایرای  ،افترا ر یافتت یتک مکا عته ( ر ای جتا
م اظره) ،رمییای که ای های ارن که یرایگتان مهت استت و طترف مقایت آن را نعیپتذیر .
رواقع ،یک نامز از یگری میخواه که تسلی ای ۀ او شتو و هعتی امتر ،متوقعیای را یترای
پیروزی و شکست ر م اظره فراه میک .
ه گامیکه هر و طرف یح  ،انر ی ییگاری را صرف تالش یرای ییاعابارسازی موقعیت
طرف مقای و حفظ موقعیت خو میک  ،احسا
طرف مقای را شع فر

رحا م گ یو ن ایجا میشتو و فتر ،

کر ه و تالش میک از موقعیت خو فاع ک  .ر ای جتا ،ا راک و

ک ش نامز یک م اظره ،ما اظر یا ا راک و ک ش کسی است که رگیر ر م گ استت .رواقتع،
هر مزء (یا نامز ریاستمعهوری) ،از و مووع یرخور ار است کته یته طراحتی یتک راهبتر
یرای پیروزی یا تسلی خو ر مقای یگری اق ام میک  .ای راهبتر  ،ریر ارنت ۀ مؤ فتههای
«حعله ،فاع ،عقبنگی ی ،مانور ،و حعله ،ی یست ،ترک مخاصعه ،تسلی تپیتروزی استت»
( یکاف و مانسون.)105 :1400 ،
شکل شماره ( .)2مؤلفهها پایۀ نگاش استعار «مباحثه جنا اس »

حوزه هدف مباحثه

حوزه مبدأ جنگ

ج ول شماره ( .)1قیاسها ساختار مفاهیم «جنا» و «بحث» و تحققها زبانی آنها

طرفین جنگ
حمله
دفاع
عق نشینی
مانور
ضدحمله
ترک مخاصمه /پیروزی /شکست

نام،دها خود را برای حمله آماده میکنند.
شما داد همه را درآوردهاید.
من از موض خود دفاع میکنم.
من نماینده کسی نیستم.
دانش ،تخصص ،و مدیریت جهادی ،نیاز امروز است.
یک در مقابل 5؛ من به انتقادهای آ)ها پاسخ میدهم.
مه و خورشید و فلک درکارند برای یک نفر.

م بع :یکاف و مانسون1400 ،
1. Gestalt
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ازای رو ،یک فعا یت یا یک م اظرۀ تلویزیونی ،یرپایۀ فعا یت یگر ،یع ی نزاع فیزیکی ،فهعیت ه
میشو ؛ یهییان روش تر ،یک اساعارۀ مفهومی ،از ترکیب اساعاری 1یا مرکب 2استافا ه میک ت

که یهگونهای ناخو آگاه ر سطحی مفهومی و یهش ا ره یافاه یهکار میرو ( یکاف و ترنتر،
 .)122-123 :1399صتتورا ناخو آگتتاهی مفهتتومی ای گونتته استتت مفتتاهی انستتانی ،نتتز
علوم ش اخای یهطور عام و زیانش اسی ش اخای یهطور خا ،،ت هتا یازتتاب مستاقی واقعیتت
خارج نیسا  ،یلکه ییگار توسط مست و مغتز متا ،یتهو یژه نظتام حستیتتحرکایمتان ،شتک
میگیرن ( یکاف و مانسون .)47 :1399 ،یترای استا  ،تعتاییر استاعاره یرپایتۀ یافتت تغییتر
میک (کوچش )22 :1398 ،و یه حاظ ش اخای ،نگاشت یی

و حوزۀ مبت أ و هت ف ،رفاتار

فره گی اساعارۀ ذه ی را نگان خواه ا (افراشی.)37 :1397 ،
ای رفاار فره گی ،ه گامیکه یا حوزههتای سیاستی قت را هعتراه متیشتو  ،طترحوارۀ

تمویری 3یهه پیوساهای را که «ی نـذه » نامی ه میشو  ،ر موقعیتهای گفاعانی ،ارتبتاط و
مگارکت قرار می هت و کت فهت متا را یرپایتۀ کیفیتهتای تجریتی و آنچته مفتاهی انازاعتی
مینامی  ،قای رک میک (مانسون.)177 :1399 ،
 .3روش پژوهش
پژوهش حاور ،از نوع کاریر ی است که یه روش کیفیتاکاگافی انجام شت ه استت .ا ههتای
مور نیاز پژوهش نیز یه روش کاایخانتهای گتر آوری شت هان  .پت از پیتا هستازی مباحثتاا
نامز ها ر م اظرۀ تلویزیونی و یا اسافا ه از «زیانش اسی پیکرهمحتور» ،یتهع توان حتوزهای از
زیانش اسی که یه تحلی مجعوعههای یسیار یزرگی از «پیکره »4میپر از ( یاوسلیای:1396 ،
 ،)140پیکتترۀ متتور پژوهش یتتا استتافا ه از نرماف تزار «تحلی ت ا ههتتای کیفتتی ،»MAXQDA
ک گذاری ،تعیی مفاهی  ،و مقو هی ی ش ه است.
هعۀ اساعارههای پیکرۀ یه ستآم ه از ما کام سه م تاظرۀ تلویزیتونی نامز هتای اناخایتاا
ریاستتمعهوری ستتیز ه ر ایتران ( )1400کتته ر تتتاریخ  ،18 ،15و  22ختر ا ر شتتبکۀ یتتک

ص اوسیعای معهوری اسالمی ایران یا شترکت آقایتان ساعرداجلرلا  ،ییسان رضالی ( ،)1مبا مهرم

1. Metaphorical Composite
2. Composite Metaphors
3. Image Schema
4. Corpus
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رئرس ( ،)2للر ضل زمکلن  ،میر حسرناقلض ازمدهاهلشر  ،ییسانایه للراعمده ،و لبدممنلصا اهرتا
یرگزار ش  ،ر قا ب م و ها و یرپایۀ حوزههای مب أ و مقم  ،ستاهی ی و تحلی هتای کعتی روی
آنها انجام ش ه است .ک ها ،پ از مفهومسازی و مقو هی ی ی ایر انگیزۀ نامز هتا ر پ هانستازی و
یرمساهنعایی اساعارهها ،تفسیر و تبیی ش هان .
 .4یافتههای پژوهش
 .4-1یافتههای کمی

از پیا هسازی ما سه م اظرۀ تلویزیونی ،پیکرهای ح و  60826کلعهای تهیه شت کته نستبت
کاریر اساعاره یه پیکرۀ ما  ،ح و  1رص استت .ستپ  837 ،کت یتا استافا ه از نرمافتزار
تحلی ا ههای کیفتی ،استاخراج و یته مفهتوم تبت ی شت و سترانجام ،آنهتا را ر  8مرحلته
مقو هی ی کر ی  .رص فراوانی یهترتیب یه ای شترح استت :قت را ( 26یتار) ،میت ان (10
یار) ،تخریب ( 8یار) ،شکست ( 7یار) ،فرمان ه ( 5یار) ،خ ثی ( 4یار) ،و نفوذی ( 3یار).
نمویار شماره ( .)1کاربری حوزهها پربسام از سو هریک از نامزیها

بسامد واژگانی
10
8
6
4
2
0
همتی

نفوذی

مهرعلیزاده قاضی زاده
هاشمی

زاکانی

رئیسی

شکست

فرمانده

میدان

خنثی

رضایی

قدرت

جلیلی

تخری

 .4-2یافتههای محتوایی

یافاههای محاوایی و ا ههای ارائهش ه ر  8مقو ه ساخااری ی ش ه است کته ر هتر مرحلته،
روایط نظری آنها را یا تومه یه گفاعان هر نامز  ،تفسیر و تبیی خواهی کر .
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نمویار شماره ( .)2الگو جه ساز حمله یر مناظرهها تلویزیونی ریاس جمهور ایران (سال )1400

 .4-3حمله

یه حاظ وا گان« ،حعله» ر یافت نظامی و یهع وان یتک اصتطالح ر م تگ یتی

و یتا چ ت

کگور یا اسافا ه از نیروهای مسلح یترای صت مه ز ن یتا شکستت نیتروی مقایت (مرا پیتری و
شریای )13 :1392 ،و هعراه یا ویژگیهای یگری مان اصایت کر ن ،وریه ز ن ،و تهام ر
یک یافت و چارچوب مع ایی یهکتار متیرو ( توکی  .)185 :2018 ،1ایت وا ه هعچ تی  ،یتا

«سیاست» ه پهلوست؛ زیرا ،سیاست ،ر مریتان زیستت اماعتاعی ،ر گستار هتری مع تا،
«توانایی سایایی یه نایجۀ مطلوب از هر راه معک (هیوو  )19 :1399 ،و مبارزه یرای سایایی
یه م ایع است .نامز ها ر وهلۀ نخست ،یرای پیگتبر هت فهای سیاستی یته ارزش تبلیغتاتی
زیان ،نهت ها یهع وان یک وسیلۀ سا ۀ ارتباطی ،یلکه یهع وان سالحی سیاستی یترای رستی ن یته
نیتهای سیاسی تومه ارن (هیوو .)155 :2015 ،
ی ایرای  ،نامز یا حفظ شرایط مکا عه ،طرف مقای را شع فر

میک و پرستشهایی

را مطرح و اعارا هایی را پیش میکگ تا سرانجام ،مووع طرف مقای را ر راساای پتذیرش
مووع خو تغییر ه  .ای حعلهها که ریر ارن ۀ عباراهای زیتانی استت ،یارهتا ر م تاظره
تکرار میشو ؛ یهگونهای که «احسا م گ» ،یهمای م گ واقعی ،یه ذهت میرست  .ر ور
نخست م اظرههای تلو یزیونی که یه مسائ اقاما ی ،ازمعله تورم ،گرانتی ،ییکتاری ،مستک ،
ی هکاران یانکی ،و انر ی اخاما ،اشت ،نخسای حعلۀ یرنامهریزیش ه یه و ت پیگتی و
1. Lukin
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نامز های اصالحطلب م اسب یه آقای روحلن

ر چارچوب ای موووع انجتام شت کته چترا

« ا هعه را رآور های ؟ و چرا و ت یه هر شکلی ست توی میب مر م کر ه است؟».
ییگاری یسام وا گانی «حعله» ،توسط زمکلن علیه هرت یتهکار رفتت کته ورۀ تمت یگری
ایگان ر یانک مرکزی را یا ییانضباطی ،ع م نظارا ،نایو کر ن پتو ملتی ،و مفست ههای یتانکی،
هعراه انست .رهعی راساا ،رضلی نیز ععلکر هعای را یهسبب افزایش نرخ ر مور نقت قترار ا
و گفت« :آیا ایگان اقاما ان استت؟ چطتور ناوانستاه تگتخیص ی هت ر چته ووتعیای هستت؟
سیاست ایگان یک فامعۀ یزرگ ر نق ی گی کگور یهومو آور » .ایگان ر نویت یگر اشتاره کتر :
«اگر و ت را یه ست یگیرم ،ر او ی فرصت ،ایگان و تعت ا یگتری را ر و تت آقتای روحالن ،
مع وعا خروج و یه ا گاه میسپارم و ر آنجا ثایتت ختواه کتر کته ستتهای خیانتیتاری چته
آسیبهای یزرگی یه ملت ایران ز هان » .جلرل نیز هرت را یهع وان مزئی از رویکتر غلتط یهشتعار
آور و ی یهسرانجام نرسی ن کارها و ح مسائ را ع م فهت رستت مستۀله انستت .قلضا ازمده
هلشر نیز نحوۀ توزیع م ایع ،شترایط راناتیتتغارتی ،و کتاهش ارزش پتو ملتی ر یرایتر ر را از
کاستتایهای یانتتک مرکتتزی ر انجتتام وظیفتتهاش انستتت .رئرساا نیتتز یتتا استتافا ه از استتاعارۀ
مهایتفضایی» یه افزایش « ا » مر م اشاره کر که پیام م یریت هیۀت و ت یو .
« 
یررسی یههای یافای ای معلهها نگان می ه که حوزۀ مب أ «خطتا» یتر حتوزۀ مقمت
«ته ی » ،ساخاع ش ه است و خطاکار یایسای یهسبب ععلکر و نظارا وعی ،یتر مریتان
اقاما که مومب انس ا اقاما ی ،آسیب ،و تخریب یازار ش ه است ،مور یازپرسی قرار گیر .
ج ول شمارۀ ( .)2ساختمن

نام نام،د

سعید جلیلی

محسن
رضایی

نامنگاشت

استعارهها «حمله» یر استعارۀ مفهومی جنا

حوزة هد

حر  ،باد هوا
است.

به انجام رساند) کار

معامله ،دادوستد
است.

حل پرونده هستهای

نمایش ،سرگرمی
است.
کلید ،بازکننده
است.
سقوط ،سرازیری
است.

کارهای نمادین و
نمایشی
با کلید دولت ،قفلها باز
میشود .
استحکام پول ملی

حوزة مبدأ

عبارت استعاری متن مناظره

سخنرانیهای بدو)
پشتوانۀ واقعی

هشت سال پیش در همینجا
یکچی،هایی گفته شد ،اما
کدامش انجام شد؟

گفتوگوهای
دیپلماتیک گروه
م اکرهکننده
طرحهای دولت
روحانی
با کلید دولت،
قفلها باز میشود.
صعود /سقوط
ارزش پول ملی

برجام یک چک بالمحل بود.
با نمایش ،کشور اداره نمیشود.
هشت سال پیش در همین
مکا) در مقابل آ) کلید
بیخاصیت ،من یک ه،ارتومانی
نشا) دادم و گفتم اگر اوضاع
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سیدابراهیم
رئیسی

علیرضا
زاکانی

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی
محسن
مهرعلی،اده

عبدالناصر
همتی
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جی  ،ذخیره پول
است.

دخلوخرج زندگی

پُر و خالی بود)
جی

سارق ،جی بر
است.

دولت روحانی

استقراض از پول
مردم

فریاد ،بلندی صدا
است.

اقشار مختلف مردم

اعتراضات،
مخالفتهای
کارگرا)،
کشاورزا)،
صنعتگرا)،
بازاریها
مسئولیتهای
رئیسی در قوه
قضائیه
اقدامات رئیس
بانک مرک،ی در
حوزة پول

ادامه پیدا کند ،پول ملی سقوط
میکند.
به جی هایتا) نگاه کنید .امروز
ما چه وضعی در زندگی داریم و
به آ) میرسیم.
هرگاه مشکلی برای دولت پیش
بیاید ،دست توی جی مردم
میکند.

چرا داد همه را درآوردید؟

لطمه زد)
عمدی ،تخری
است.

تعدی و لطمه با آبروی
رئیسی

سب  ،نیرو است.

تصمیمات بانک مرک،ی

عاملها ،نیرو
هستند.

دولت روحانی

عبدالناصر همتی

شباهت ،ن،دیکی
است.

تغییروتحول عمی در
جامعه

اهدا  ،مقصد
است.

حفاظت از پول ملی

وض اقتصادی
خرا جامعه
تغییر راهبردی بین
پول ملی و ارز
خارجی

بهجای اینکه مسئول حفاظت از
ارزش پول ملی باشد ،مسئول
حفاظت از ارز خارجی بود.

تخصص ،دانش
است.

فهم و برنامهری،ی برای
مسائل کشور به تخصص
نیاز دارد .

فقدا) تحصیالت
دانشگاهی رئیسی

بیسوادی ،فقدا) برنامهری،ی ،و
نفهمید) مسائل است.

فقر ،زشت است.

خط فقر زندگی

وض بد اقتصاد
خانوار

اقتصاد ،کیک
است.

عادالنه توزی کرد)
اقتصاد

تولید و توزی ثروت

پنجاهدرصد از مردم ،زیرخط فقر
زندگی میکنند.
این دوستا) از تولید ثروت
حر نمیزنند ،عمالً از توزی
فقر میگویند.
برای بهبود وضعیت جیبتا)،
الزمهاش اصالحات است که
بقیه توا) آ) را ندارند ،اما من
برنامه و توانش را دارم.

نیرو ،حرکت
است.

بهبود وضعیت اقتصادی
کشور

اصالحات اقتصادی
به خروج از وضعیت
کمک میکند

چرا میخواهید بهنحوی با
تخری جایگاه من ،خودتا) را
اثبات کنید.
پول ملی را شما نابود کردید.
شما اصلیترین نام،د پوششی
هستید .آمدهاید  8سال افتضاح
دولت را پوشش دهید.
پدر مملکت را درآوردید.

م بع :یافاههای پژوهش
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 .4-4دفاع

فاع را میتوان ر و سطح تحلی کر  :ا  )،فاع از یرنامههای خو ؛ ب) فاع از یرنامتههای
خو ر یرایر اتهامهای وار ش ه از سوی نامز های یگر .هرت
یرایر یگران قرار می ه و میگوی « :م

ر ای مرحله ،یارها خو را ر

ر مقای پ ج نامز هسا ؛ قاع تا یه ریاست م تاب

آقای رئیسی» که تو ی ای معله ،پیام اساعاری «رویارویی ،نبر است» را ریر ار که او یرای
فاع از خو  ،فاع از مر م ،فاع از معهوریتت ،و فتاع از صت ای قت را ییقت رتان ،یتهکار
میگیر  .ای « فاع» ر مقایت نبتر ی استت کته علیته متر م و حاشیهنگتی ان ییصت ا انجتام
میشو  .نام و ت پیگ ها ی وی ،یع ی «ص ای سوم :تعام از خانه تتا مهتان» ،نگتان ه ۀ
اناخاب «راه سوم» ،فراتر از م اح راست و م اح اصتالحطلب استت تتا یتا استافا ه از انتش
تخممی خو یهع وان یک اقاما ان ارای تجریۀ م یریت اقاما ی ،اصالحاا اقامتا ی را
یهم ظور توسعه و خروج از ووعیت ی اقاما ی ،سر وحۀ کار خویش قرار ه و اعاعتا را یته
فضای سیاسی یرگر انت  .او ر ایت مرحلته از استاعارۀ «فهعیت ن ،انستا استت» و « انتش،
تخمص است» اسافا ه میک  .مهرعلیزا ه نیتز ،یتا استافا ه از استاعارۀ «میت ان» یته تعامت
م طقی یا مهان و ا گوی حکعرانی اقاما اماعاعی ر « و ت اصتالحاا» اشتاره کتر و یته
فاع از آن پر اخت .ملیلی ،روایی ،زاکانی ،و رئیسی نیز از ُیع رونم تاحی ،یتا استافا ه از
ا ییاا سیاسی «توانسا » و اشا «یرنامه» ،از ی گاههای خو فاع کر ن .
ج ول شماره ( .)3ساختمن

استعارهها «یفاع» یر استعارۀ مفهومی جنا

حوزه هد

نام نام،د

نامنگاشت

سعید جلیلی

دانستن،
توانستن است.

شناخت مسئله و اراده
و باور به آ)

محسن
رضایی

دفاع ،سپری
در برابر
حوادث است.

چالشها و
ابرچالشهای
پیشروی ایرا)

سیدابراهیم
رئیسی

صداقت،
اخالق درست
است.

صداقت ،شفا سازی
برنامهها است

حوزه مبدأ
مشروط شد)
مشکالت به عدم
پ یرش «ا  .ای .تی.
ا »1
دفاع و محافظت از
ایرا) در برابر
چالشهایی مانند
بحرا) آ  ،بیکاری،
گرانی ،تورم
اخالق درست ،اعتماد
بهبار میآورد.

عبارت استعاری متن مناظره
دوستا) بهصراحت میگویند که
نمی شود .نه .شما نمیتوانید.

هشدار بدهم و بگویم چرا سینۀ خود
را دوباره سپر حوادث ملت ایرا)
میخواهم بکنم.

من با مردم با صداقت حر میزنم.

(گروه ویژه اقدام مالی) 1. FATF: Financial Action Task Force

سیدهاشم منیری و همکار /استعاره مفهومی «مباحثه ،جنگ است» در مناظرههای تلویزیونی انتخابات...

228

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 207- 241

پنج نام،د اصولگرا که
گفتما) غال را در
دست دارند.
تهمت ،تخری  ،و
پوششی قلمداد کرد)
پنج نام،د اصولگرا

علیرضا
زاکانی

ج،ء ،کل
است.

نام،دهای جناح
اصولگرا

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی

دوست ،با ما
است و دشمن،
با ما نیست.

دوقطبیهای کاذ
به سب نداشتن
برنامه است

محسن
مهرعلی،اده

مسیر ،حرکت
است.

تعادل و حرکت کشور
برای حل مشکالت

توسعۀ همهجانبۀ دولت
اصالحات - 1384
1376

دانش،
تخصص است.

حل مسائل اقتصادی
کشور

یک اقتصاددا)
میتواند مسائل را حل
کند

من مرد اقتصاد هستم .من
اقتصاددا) هستم.

هد  ،مقصد
است.
فهمید)،
دانستن است.

مدیریت مسائل
اقتصادی کشور
براساس اهدا و
دانش تخصصی

اقتصاد ون،وئال و کره
شمالی در سطح پایینی
قرار دارد .

افتخارم این است که در شرایط
بسیار سخت ،بانک مرک،ی را اداره
کردم .نگ اشتم ایرا) ،ون،وئالیی یا
اقتصاد کشور بهسمت کره شمالی
برود.

عبدالناصر
همتی

ما پنج نفر نیستیم ،ما  85میلیو)
نفریم که شما نابود کردید.
با ایجاد دوقطبیهای کاذ  ،با ایجاد
جوسازی ،با ایجاد تهمت ،میخواهند
بیبرنامگی خودشا) را نشا) بدهند.
دولتی بر سر کار بود که توانست با
حرکت آرام ،منطقی ،عقالیی ،و
بهدور از هیجانات و نوسانات ،شرایط
کشور را بهنحوی مناس در جهت
توسعه حرکت دهد.

م بع :یافاههای پژوهش
 .4-5عقبنشینی

ر م اظرههای تلویزیونی« ،هعچ انکه یح پیشمی رو  ،حفظ ی گاه کلی معک است
مسالزم یرخی تج ی نظرها یاش » ( یکاف و مانسون )104 :1400 ،و شرکتک گان یه
پ هان سازی یا آشکار کر ن یعضی از مواوع خو اق ام ک ت  .ایت عقبنگتی ی ،متوقای
است و سبب می شو  ،فگار ناشی از حعله ،خ ثی یا ک اثر شو  .هعای ر پاسخ یه حعلۀ
روایی ر ای معله که تعام ای «ممیبتهای اقامتا ی» « ،رایطتۀ و تت یتا اقامتا و
اقاما یا مر م» ،و « یالیی که توسط ایگان و وساان ایگان یر سر کستری یو مته» آمت ه
است را ناشی از خو ن انست و آن را یه « اخاالف یی ش اقاما ی خو یا آقای روحانی و
ای که ایگان یی ش اقاما ی ن اشا » ارتباط ا  .او ر پاسخ یه حج گسار ۀ حعالا یه
م یریاش ر حوزۀ اقاما ی ،که یه خلتق نقت ی گی ،تتورم ،افتزایش قیعتت ارز ختارمی
ازمعله

ر ،و ووع میب مر م انجامی ه است ،ر یک عقب نگی ی آشکار اعالم کر که

«م  ،نعای ۀ آقای روحانی نیسا » .هعای ر ای مرحله ،از استاعارۀ « انتش ،تخمتص
است» و «فهعی ن ،ی ن است» اسافا ه کر ه است.
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ج ول شماره ( .)4ساختمن

نام نام،د

استعارهها «عقبنشینی» یر استعارۀ مفهومی جنا

نامنگاشت
پیش رفتن،
گام برداشتن
است.

حوزه هد
فرهنگ کار نمایشی
و تعارفی ،مان از
رفتن به جلو است.

حوزه مبدأ
کار نمایشی دولت و
فرهنگ سیاسی
جناحها

محسن
رضایی

زندگی ،جنگ
است.

صبوری مردم در
برابر زندگی سخت

وضعیت پساجنگ و
رویارویی مردم با
انواع نامالیمات و
مشکالت

سیدابراهیم
رئیسی

اب،ارها ،مسیر
هستند.

صر نظر کرد)

عق نشینی از حمله
براساس ح قانونی

علیرضا زاکانی

رویداد ،کنش
است.

سخنرانی ،یکی از
تاکتیکهای گری ،از
جنگ است.

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی
محسن
مهرعلی،اده

واگ اری،
عق نشینی
است.
سیادت،
فضیلت است.

عبدالناصر
همتی

دید) ،لمس
کرد) است.

سعید جلیلی

ح حاکمیت مردم
جایگاه سادات در
نظام ارزشی جامعه
همتی نماینده غای
روحانی است

حر سیاسی در
مناظرة همتی و
زاکانی
واگ اری دولت به
مردم و ح
ع،لونص مسئوال)
احترام به سیادت
آقای رئیسی
فشار و حمله به
همتی بهعنوا)
نمایندة روحانی در
جلسه

عبارت استعاری متن مناظره
فرهنگ سیاسی ،کار نمایشی و تعارفی
است که باعث می شود کشور پیش
نرود.
هیچوقت فکر نمیکردم ،باقی بمانم و
مردم صبوری را ببینم که با انواع
نامالیمات ما دولتمردا) که امروز
آ)ها را بازیچه میخواهیم ،تحمل
کنند.
در قانو) آمده اجازه داده شده که
چنددقیقهای بنده دفاع کنم .من از این
ح دفاع نمیخواهم استفاده کنم .
ما استاد حر سیاسی هستیم که چه
جوری حر ب،نیم گرفتار نشیم.
روزبهروز مردم را از میدا) خارج
کردهایم .دولت را به مردم واگ ار
میکنیم.
آقای رئیسی سید هستند .ما برای جد
ب،رگوارشا) احترام قائلیم.
من نمایندة آقای روحانی نیستم.

م بع :یافاههای پژوهش
 .4-6مانور

مانور ر اصطالح یه امرای نعایگی و تعری ی ععلیاا م گی و نیتز یتهکارگیری و تعرکتز هعتۀ
وستای جستایکی و پگتایبانی یتر شکستت شتع  ،گفاته میشتو (یتتاویر)152 :2007 ،1؛

ی ایرای  ،تعرکز یر شع یا نامز  ،پیشفر

تلقی میشتو و تتالش میشتو مقت ماا یحت

یهگونهای تغییر ک که فر یا نیروی م گی ر مووع یرتر قرار گیتر  .ر ایت مرحلته ،زاکتانی،
ییگاری امرای نعایگی یرای مانور را یه خو اخاما ،ا ه است؛ یهع وان نعونه« ،یرخور یتا
مقاماا»« ،ک ن ریگۀ فستا »« ،ک ت ن ریگتۀ رو »« ،ریگتهک ی فقتر و فستا » ،و «مبتارزۀ
اساسی یا گر نکلفتتری افرا » ،ازمعله یح هایی است که وی ر نفی ووع مومو و یترای
1. Bowyer
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مبارزه یا «ن انسا »« ،نخواسا » ،و «ناوانسا » مطرح کر ه است .او ر ای مرحله از استاعارۀ
«معضالا ،ریگهای است» و «حق ،حقیقت است و رو  ،یاطت » ،استافا ه کتر ه استت .او
هعچ ی  ،ر وقت م اظرۀ سوم خو از «اساعارۀ طرحوارۀ تمویری »1پی وکیو یرای ییان ووتع و
مانور یر روی رو گویی و ت روحانی اسافا ه کر و گفت« :مگک ما رو گویی است .اگر
پی وکیویی پی ا میش  ،ماغش وسهیار ور زمتی میچرخیت » .ر طرحوارههتای تمتویری،
یک شیوۀ پیوساه و قیاسی یرای فه ما ومو ار ؛ یهگونهای که آنها ،یازنعاییهای ذه ی متا را
ر یک سطح عامتر و انازاعیتر تگکی می ه (مانسون.)76 :1400 ،
روایی نیز از اساعارۀ «ریگه» ر راساای تبیی مفاس اقاما ی اسافا ه میک ؛ یتهع وان
نعونه میگوی « :مفاس اقاما ی ،ر ییتومهی یته فره تگ و نیتروی انستانی ،ریگته» ار و
«مگکالا اقاما ی ،ریگۀ اقاما ی ار » .رئیسی نیز از اساعارۀ مهای «سکون ،م یر نگستاه
است» ،یرای تقای م یر نگساه /یرخاساه ،یهره گرفاه است.
ج ول شماره ( .)5ساختمن

نام نام،د

سعید
جلیلی

نامنگاشت

حوزة هد

حوزة مبدأ

عبارت استعاری متن مناظره
ما برای روستا چه برنامهای داریم،
چه بحثی داریم ،تا اال) از روز
اول کسی از من یک سؤال راج
به روستا نکرده.

دانستن،
فهمید) است.

آشنا شد) با
مسائل و مشکالت
روستاییها

شرط ن،دیکی به مسائل یک
حوزه ،پرسش و پاسخ درباره
آ) است.

بود) ،شد)
است.

لغو تحریمها

نباید مسائل کشور را به
«ا .ای.تی.ا » گره زد.

میشود ،ولی شما نمیتوانید.

اشرا رئیسجمهور به همۀ
مسائل

رئیسجمهور کسی است که
ماشین دولت را راه میاندازد.

بهرهبرداری از پیشرا)های
اقتصادی با مشارکت همۀ
وزارتخانهها و سازما)های
دولتی

کشور را فقط اداره نکنیم ،بلکه
جهش بدهیم.

بهکارگ یری اهل تسنن ،اقوام،
بانوا) ،جوانا) در اقتصاد ملی

همۀ اقوام و همۀ استا)نشینهای
مرزنشین و همۀ قشرها بتوانند
وارد اقتصاد بشوند.
از بسیج همۀ مردم از اهل تسنن
گرفته تا بانوانی که امروز حاشیه

دولت ،ماشین
است.

جهش ،پرش
به باال است.

محسن
رضایی

استعارهها «مانور» یر استعارهها مفهومی جنا

حاشیه،
کمرنگ است.

دولت بهمثابه
ماشین که
رئیسجمهور آ) را
راه میبرد.
استفاده از
ظرفیتهای داخلی
و فرصتهای
بینالمللی برای
جهش ملی
جهش اقتصاد ملی
با استفاده از
ظرفیتهای
حاشیهای داخلی

1. Image Schema Metaphor
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مهم ،ب،رگ
است.

فداکاری،
سربازی است.

سیدابراهیم
رئیسی

علیرضا
زاکانی

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی

محسن
مهرعلی،اده

عبدالناصر
همتی

جهاد ،مبارزه
است.

کاهش تدریجی
اقتدار ملی
درصورت حملۀ
دشمن به ایرا)،
وظیفۀ یک سرباز،
دفاع و فداکاری
است.
مبارزه با فساد،
رانت و کارهای
غیرقانونی

منفعل ،نشسته
و فعال،
برخاسته است.

بازرسی و سرکشی

قوی،
گرد)کلفت
است.

مفسدا) اقتصادی
و سیاسی

قیام ،برخاستن
و جنگ است.

مبارزه با فساد
اقتصادی

تصمیمگیرنده،
فرمانده است.

تغییر مدل
حکمرانی

انقال  ،سفره
است.

خارج کرد)
فرصتطلبا) از
پای سفره انقال

کوچکتر کرد) حلقه انقال
با مفاهیم خودی و غیرخودی

هستند.
قطار انقال روزبهروز کوچکتر
شده ،قطار به یک اسکوتر
تبدیلشده .قطار اقتصاد را من
ب،رگ میکنم.

دربارة مسئلۀ گروگا) گرفتن
آمریکاییها و پرداخت دالر

من یک سربازم .

تصوی قوانین ضدفساد،
بهعالوه بازرسیهای مستمر

دنبال یک مدیر مقتدر جهادی
میگردند.

سرکشی و بازرسی سرزده از
ادارههای تابعۀ قوة قضائیه و
سایر نهادها
مبارزه با دادستا) اسب
تهرا) ،وزیر  20سال پیش
اطالعات ،و وزیر نفت و برادر
رئیسجمهور
برای ریشهکنی غارتگری
نیاز است که مردم در مبارزه،
وحدت داشته باشند.
با ایجاد پنج فرماندهی در
دولت ،کارها بهساما)
میشود.
دست رانتی غنیمتیخواها)
را از دستاندازی به
سرمایههای کشور کوتاه
کرد)

مدیر نشسته نیستم

سعی کردم با گرد)کلفتها طر
بشوم.
مردم علیه غارتگرا) قیام کنید،
امروز وقت قیام است.
باید حکمرانی و مدل ادارة کشور
را تغییر دهیم .دولت 5 ،فرماندهی
پیدا خواهد کرد.
فرصتطلبا) را از پای سفرة
انقال بلند کنیم.

رویداد ،کنش
است.

تنشزدایی در
داخل و منطقه

اف،ایش صلح و دوستی در
داخل و تنشزدایی در خارج

نداشتن تنش در داخل و سطح
بینالمللی بهویژه در کشورهای
همسایه

بیشتر ،قوی تر
از کمتر است.

حمله نام،دهای
اصولگرا

پنج نام،د اصولگرا در برابر
یک نام،د اصالحطل

پنج تا علیه من صحبت میکنند.

پیروزی،
رسید) به
هد است.

برد) صحنه
انتخابات

قهر نکرد) مردم از صندوق
انتخابات و اراده به تغییر
وض موجود

ما مردم میتوانیم ببریم ،ایرا) هم
میتواند ببرد ،جمهوریت هم
میتواند ببرد ،ما مردم میتوانیم
بازی و صحنه را عوض کنیم.

م بع :یافاههای پژوهش
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 .4-7ضدحمله

ر و حعله معک است پرسشها و اعارا هتای م یت ی مطترح شتو کته مهتت حعلته را یته
شخص مخاطب تغییر ه و فرصت م اسبی را یرای طرح ا عا یا یرنامههایی ایجا ک کته میتوانت
رقیب را ر مووع وع ،قرار ه  .ر ایت مرحلته ،هعاتی یتا مخاطتب قترار ا ن روتایی گفتت:
«یهمای ای که یگوی  ،یانک مرکزی مقمر است ،چگونه میخواسا یا گروگان گترفا رآمت ارزی
مور ک » .او سپ یا یک و حعلۀ سراسری ،تعام وع ههای نامز ها را یهصتورا تلتویحی رو
خوان و گفت« :ای وع هها امکان تحقق ن ار ؛ زیرا ،م ایع زم یرای آنها ومو ن ار ».
قاویزا ه هاشعی نیز یا طرح اساعارۀ «تورم ،ما ر مگتکالا استت» ،مستۀلۀ حکعرانتی
پو ملی و قمور رئتی یانتک مرکتزی ر حفتظ ارزش ریتا را یتهع وان یت اصتلی ایجتا
ووعیت ی اقاما ی مر م مطرح کر  .او گفت« :یانک مرکزی یهمای ای که مسۀو حفاظت از
ارزش پتو ملتتی یاشت  ،مستتۀو حفاظتتت از ارز ختتارمی استتت» .زاکتتانی نیتتز رایت راستتاا،
«ییانضباطی و یی قای یانکها» را علت یهومو آم ن «مفس ههای یانکی» خوانت و «حجت
یا ی ایری هکاران یانکی» و «ع م نظارا قیق یتر حتوزۀ پتو ی» را سرچگتعۀ ایت مستائ و
«نایو ش ن پو ملی خوان » .زاکانی یا اسافا ه از اساعارۀ مهای «یا  ،افزایش استت و پتایی ،
کاهش است» ،رایطۀ یی

قت و نظارا یا و یی قای و نظارا پایی را ،نگان ا و گفت« :ما

یا مفاس اقاما ی ،مفاس ا اری ،و یوروکراسی یا اش مجازاا یرخور میک ی » .رئیستی نیتز
یا اسافا ه از اساعارۀ «اسااار» ،ی یان پوشگی یو ن نامز ها را یه اصالحطلبان نسبت ا .
ج ول شماره ( .)6ساختمن

نام نام،د

نامنگاشت

استعارهها «ض حمله» یر استعارۀ مفهومی جنا

حوزه هد
رویکرد غلط همتی
و دولت روحانی

با اقدامات ج،ئی و
نمایشی ،مسائل را حل
کرد.

میدا) ،مکا)
مبارزه است.

کار اقتصاد باید
درعمل نتیجه دهد.

یک اقتصاددا) ،بهجای
سخنرانی در رسانهها ،باید
در میدا) اقتصادی باشد.

شجاعت و شرافت،
فضیلت است و
ترس و زبونی،
عی و رذیلت
است.

رج،خوانی نظامی و
جنگی ،نوعی
تاکتیک دفاعی
است.

اتهام رضایی به همتی
دربارة رج،خوانی خود با
آمریکاییها

ج،ء ،کل است.
سعید جلیلی

محسن
رضایی
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عبارت استعاری متن مناظره
آقای همتی ،ج،ئی از رویکرد غلط
است .رویکرد غلط اینکه میخواهید
عوض کار واقعی ،کشور را با نمایش
اداره کنید.
مرد اقتصادی ما باید در میدا)
اقتصاد باشد ،نه اینکه در رسانه
بیشتر باشد.
آقای همتی رج،خوانی نظامی و جنگی
را نمیداند ،یک مسئله است؛ ولی
اینکه از دشمنا) ایرا) ،دلجویی کند،
عی بسیار ب،رگی است.
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سیدابراهیم
رئیسی
علیرضا
زاکانی

ریشۀ فساد بانکی را
باید خشکاند.

این مفسدههای بانکی از کجا
سرچشمه گرفته است؟

عامل ،نیرو است.

عملکرد بانک
مرک،ی

حفاظت از ریال که
مسئول مشخصی ندارد.

ای کاش رئیس بانک مرک،ی ما
خودش را مسئول حفظ ریال بداند تا
دالر

حل مسئله،
شناسایی است.

نخستین وظیفه
یک مسئول،
شناسایی مسئله و
حل مشکل است.

رئیسی فاقد تخصص
در علم اقتصاد و
مدیریت است.

[خطا به رئیسی] :واقعاً خودتا) تا
چقدر با مسئله آشنایی دارید؟

فرمانده ،ارشد
است و سرباز،
زیردست.

حس ارعا و
برتریطلبی رئیسی

این تصور که مردم
سرباز هستند و آقای
رئیسی امیر آ)ها است.

سازما) ،زندا)
است.

مجم تشخیص
مصلحت ،مجوز
آزادی و زندانی
کرد) معاهدات

«ا .ای.تی.ا »
نیازمند امضای مجم
است.

استتار ،پوشش
است.
عامل ،سب
است.

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی

محسن
مهرعلی،اده

عبدالناصر
همتی

اشاره به آقای
جهانگیری در مناظرات
تلوی،یونی سال 1396

در تاریخ سیاسی ایرا) ،اولین کسی
که پوششی عمل کرد ،بنیادش را
دوستا) شما گ اشتند.

دربرگرفتن چند
نماینده برای کمک
به دیگرا)
سرچشمۀ
مفسدههای بانکی،
دوستا) همتی
هستند .

[خطا به رئیسی] :بهجای ارائۀ
راهکار برای معیشت میگویند تمام
اقتصاددانا) را بهخط میکنیم...
گویی مردم رعیت و اینها اربابند .
[خطا به جلیلی] :شما
«ای.ا .تی.ا » را دو سال زندانی
کردید در مجم تشخیص مصلحت.
یا رد می کردید یا قبول میکردید تا
نرویم توی لیست سیاه.

م بع :یافاههای پژوهش
 .4-8بنبست

ر مرحلۀ ی یست ،هیچیک از نامز ها ،یگری را قانع نعیک و هرک ام یر مستۀله ،راهحت  ،و
یرنامۀ خو پافگاری میک  .نعونۀ ای مرحله ر مباحت قاوتیزا ه هاشتعی مب تییتر ای کته
«مث ای که هرچه نمیحت میک رفقا را ،فای ه ن ار  .یهار استت حترف خو متان را یتزنی »،
نهفاه است .جلرل و یگران ،افزونیر نوع شکلی م اظره ،یه نق م

پرسشها ،ت ز مایگتاه

رئی معهوری ،و پرسشهایی که یه حاظ اساعاری ،یزرگ ،مه  ،و تعیی ک ت ه یاشت  ،اشتاره
میک  .ر می ان م گ م اظره ،اگر صح ه فاق پگایبانی ،یرنامه ،و ععلیتاا پوشگتی یاشت ،
کارزار تبلیغاتی ،وعی ،و ک اثر میشو که ر ییان ییگار نامز ها یازتاب یافاه استت .روتایی
نیز از «روش» یرگزاری م اظرهها اناقا کر و از للا الساه  ،رئتی صت اوستیعای وقتت،
خواست که آن را تغییر ه  .نوع اناقا مهرعلیزا ه مبا ییر اساعارۀ «کوچک ،ک اهعیت است و
یزرگ ،ارزشتع استت» یتو  .او گفتت ،یتهمتای پرستشهای ریتز و کت اهعیتت ،یهاتر یتو
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پرسشهای یزرگ و اساسی پرسی ه میش .
ج ول شماره ( .)7ساختمن

استعارهها «بنبس » یر استعارۀ مفهومی جنا

حوزه هد

حوزه مبدأ

نام نام،د

نامنگاشت

صداوسیما

سعید جلیلی

استعارة ظر و
فضا و طرحواره
تصویری «داخل»

مکا) مناظره

محسن
رضایی

روش ،رسید)
است.

نوع مناظره

مناظرة سوم
تلوی،یونی

سیدابراهیم
رئیسی

برنامه ،مسیر
است.

دولت روحانی و
سخن نام،د
اصالحطل

آقای همتی

علیرضا
زاکانی

مسیر ،بنبست
است.

نمایندة پوششی
دولت روحانی

آقای همتی

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی

نصیحت،
اثرپ یری است.

مجموعۀ مناظره

نام،دها

محسن
مهرعلی،اده

تن،ل جایگاه،
سقوط است.

نوع پرسشها در
مناظره

پرسشهای
مقولهبندی شده
مناظره

عبدالناصر
همتی

مهم ،ب،رگ است.

شکل و شیوة
مناظره

نوع و جنس
پرسشهای
مناظره

عبارت استعاری متن مناظره
من در شبکۀ تلوبیو) آنچه در اینجا
نمی شود بیا) کرد بیشتر توضیح خواهم
داد ....این پاسخگویی میتواند مردم را
کمک کند؟
تقاضا میکنم از جنا آقای علی عسگری،
اگر میتوانند ،مناظره سوم را روشش را
تغییر بدهند.
در جلسۀ مناظرات برنامه میگن ،کارنامه
میگن ...از اول تا آخر شروع کنید این
حر ها ...مردم به شما اقبال ندارند.
چو) نمایندة ایشا) اینجا هست ،ولی حاضر
به مناظره با بنده نیست .درواق  ،اینهم
یک مدلی است که پاسخ ندهند.
مثلاینکه هرچه نصیحت میکنم رفقا را،
فایده ندارد .بهتر است حر خودما) را
ب،نیم.
امروز حتی همین مناظره هم به محلی
برای تن،ل جایگاه ریاستجمهوری تبدیل
شده .بهجای سؤالهای اساسی ،یکسری
سؤالهای کوچک و ج،ئی.
شیوة مناظره ،مثل مسابقۀ هفتگی شده.
بهتر بود سؤالهای مهمتری مطرح بشود؛
سؤاالتی که مردم ع،ی ،برایشا) مهم است.

م بع :یافاههای پژوهش
 .4-9ترک مخاصمه

ر مرحلۀ ترک مخاصعه ،ووع یهگونهای است که نیتروی شترکتک ه ر میت ان از یحت یتا
م گ خساه میشو و صح ه را ترک میک که یهمع ای نه پیروزی و نته تستلی استت .پت از
پایان ای م اظراا ،سه نفر یهنام علیروا زاکانی ،محس مهرعلیزا ه ،و سعی ملیلتی ،از ا امتۀ
مبارزه انمراف ا ن و صح ۀ مبارزه را ترک کر ن ؛ اما چون ای اتفاق پ از م تاظره روی ا ه
و خارج از مح و ۀ پژوهش حاور است از آن چگ پوشی میک ی .
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 .4-10پیروزیـتسلیم

ر ای مرحله ،یکی از نامز های حاور ،پیروز و یگران تسلی میشون ؛ ی ایر ای غایت ،ساا
اناخایاتی هر نامز ی یا یرنامهریزی ،یح  ،گفتوگو ،مبارزه ،و راهبر  ،شان پیروزی ختو را
افزایش می ه و یا ارائۀ راهبر ها ،راهح ها ،نق ووتع مومتو  ،و طترح آی ت های یهاتر ،پیتام
ماقاع ک های را یرای رأی ه گان میفرسا  .هر ساا یا تگخیص گروههای ه ف ،پیامهتای
پگایبانی جسایکیتفکری را ر و فضای مجازی و واقعی ارستا میک ت تتا فضتای سیاستی
کگور را یهنفع سیاستهای خو رق ز ه و اقا ار م ی ی را یهومو آور ؛ ی تایرای  ،سته طیت،
حوزۀ اناخایاتی ،رأی ه گان ،و ساا مرکزی هر نامز اناخایاا ،ر یک یتره ک ش ه زمتان
یی خو و مر م ،پیام اناخایاتی را یا اسافا ه از آشکارسازی و پ هانستازی استاعاریای کته ر
ای ئو و ی سیاسی ر قا ب عباراهای اساعاری شتک گرفاته استت ،یتهگونتهای غیرمستاقی
ارسا میک .
شکل شماره ( .)3ساختار مناظره برحسب نگاش «مباحثه جنا اس »

حمله
دفاع

تسلیموپیروزی

اب اد ساختاری
مناظره بر
حس جنگ

عق
نشینی

مانور

ترک
ِ
مخاصمه

بن بست
ضد حمله
ِ

نتیجهگیری
اساعارۀ مفهومی یهع وان یک نظریۀ م ی ( ر یرایر نظریۀ س ای اساعاره که مح و یه یالغتت،
سبکش اسی ،و تزئی زیان است) ،یی زیان ،ذه  ،و ا راک ،ارتباط یرقرار میک تا یا استافا ه
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از یک اساعارۀ کلی ی یه رک یهار گزارهها ر تبیی پیکرۀ ما ی کعک ک  .استاعارۀ کلیت ی ر
م اظرههای اناخایتاتی ستیز هعی

ورۀ ریاستتمعهتوری ایتران « ،1400م تگ» استت .ر

نگاشت میان و حوزۀ مفهومی م گ و مباحثه ،اساعارۀ مفهتومی و ایت ئو و ی و تت آی ت ه از
نگاه هر نامز و حعله یه طرحها ،یرنامهها ،و کارنامۀ گذشاۀ هر نامز  ،نوعی توا ی خطی ومو
ار که ر هگت مرحلۀ حعله ،فاع ،عقبنگی ی ،مانور ،و حعله ،ی یست ،ترک مخاصتعه،
و تسلی تپیروزی و ر قا بهای مع ایی وا گان نظامیای هعچون میت ان ،فرمانت ه ،شکستت،
خ ثیستازی ،نفتوذی ،قت را ،و تخریتب شتک میگیتتر  .ر ایت فرای ت  ،هتتر نتامز یرپایتتۀ
اساعارههایی که یهکار مییر  ،خطمگی ،ای ئو و ی ،فره گ ،و سیاستت را از ریچتۀ ارزشتی،
اق اعیتاحساسی ،سیاسیتای ئو و یک ،و انگیزشی ،آشکار یا پ هان میک .
پژوهش حاور از نظریۀ م ی اساعاری مورج یکتاف و متارک مانستون یترای تبیتی و
تفسیر اساعارۀ مفهومی «مباحثه ،م گ است» ،اسافا ه کر ه است .تحلی کعتی استاعارهها ر
پیکرهای حت و  60826هزارکلعتهای از متا پیتا هشت ۀ م اظرههتا ،حتاکی از یستام پتایی
اساعارهها (ح و  1رص ) نسبت یه پیکرۀ ما است .ساهی ی اساعارۀ مبت أمحور «م تگ»
ر حوزۀ مع ایی «ق را» ( 26یار) ،ر حتوزۀ مع تایی «میت ان» ( 10یتار) ،ر حتوزۀ مع تایی
«تخریب» ( 8یار) ،ر حوزۀ مع ایی «شکست» ( 7یار) ،ر حوزۀ مع ایی «فرمان ه» ( 5یتار)،
ر حوزۀ مع ایی «خ ثی» ( 4یار) ،و ر حوزۀ مع تایی «نفتوذی» ( 3یتار) ر م اظرههتا کتاریر
اشاه است که هعای ،یهع وان عضو پیگی

و ت ،ر معر

ییگاری یسام وا گانی حعله از

طرف نامز های اصو گرا یو ه است .تحلی کیفی هفت استاعارۀ اناختایی نگتان می هت کته
نامز هتتتای اناخایتتتاتی از چهتتتار ستتتطح انگیزشتتتی ،ارزشتتتی ،اق اعی تاحساستتتی ،و
سیاسیتای ئو و یک ر حوزههای آش ای تجریی مخاطبان ،یرای یرمستاهنعایی و پ هانستازی
ویژگیهای ای حوزهها و مفهومسازی اه اف و یرنامتههای ختو استافا ه کر هانت  .فراختوانی
وا گان یهکاررفاه یهع وان یک واقعیت اماعاعی که هعتواره ماضتع نتوعی خعیرمایتۀ نعتا ی
است ،ر یسیاری از موار  ،ریرگیرن ۀ پیون اماعاعی ر قا ب تماویر و یازنعایی واقعیتهای
روزمرۀ زن گی مر م و زیست سیاسی مامعه است که یه ور از اصتو عی ینگتری ییطرفانته و
رواقع ،نوعی پ هانسازی مبا ییر ستکاری ای ئو و یک است؛ ی تایرای  ،ت تاظر ایجا شت ه
یی حوزۀ مب أ «م تگ» و حتوزۀ هت ف «مباحثته» ،زومتا هعتۀ مفتاهی یتهکاررفاته را نگتان
نعی ه  ،یلکه ت ها یک م به از یح را یرپایۀ م بۀ یگر ،آشکار /پ هان میک ؛ زیرا ،مفتاهی
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اساعاری میتوان ما را از تومه یه م بههای یگر مفهوم ،که یتا ایت استاعاره ستازگار نیستا ،
یاز ار .
رمجعوع میتوان گفت ،یرپایۀ یافاههای ای پژوهش:
 )1کاریر اساعارهها توستط نامز هتا یته رک مخاطبتان از وقتایع گفاتاری مگخمتی از
فره گ حاک یهصورا ناخو آگاه و غیرارا ی م اهی میشو که گونهای از یک تجریۀ عی تی از
م گ است (نیروی انگیزشی)؛
 )2ر طو مباحثه ،یک ا گوی فره گی یت ی یتهع توان یتک ه جتار ارزشتی یازنعتایی
میشو  .یرمساهنعایی حکومت یهع وان یک «امانت ا هی» و «شیوۀ حکومت اری امتام علتی
(ع)» ،نعونههایی از ای ا گو یهشعار میآی (نیروی ارزشی)؛
 )3استتاعاره یتتهع تتوان پ ی ت های چ مانبتته کتته ستته ُیع ت زیتتانی ،ا راکتتی ،و ی نم ت را
ریرمیگیر  ،ایتزار ا راکتی ق رتع ت ی را ر راستاای اق اعستازی مخاطتب و افتزایش نیتروی
احساسی ر ف اکاری ،سریازی ،سی هسپر کتر ن ر یرایتر مگتکالا ،و ...فرامیخوانت کته ر
مباحثۀ نامز ها یرای ح مگکالا مگاه ه میشو (نیروی اق اعیتاحساسی)؛
یتای ئو و یک ،گونهای مگروعیتیخگتی
 )4کاریر اساعارهها ر قا ب مؤ فههای سیاس 
یه ی گاههای خو و مگروعیتز ایی از ی گاه رقیبان است که کاسایهای رقیب را «یرمستاه»
و هعکاری ،مگارکت ،و ح مسائ را «پ هان» میک
یی  7نعای ۀ حاور ر م اظرهها مگاه ه میشو

یا یهحاشیه مییرنت کته یازتتاب آن ر

.
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یادداشتها

سبزوار روایی میرقائ  ،مگهور یه محس روایی

سی ایراهی رئی ا سا اتی ،مگهور یه ایراهی رئیسی
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Extended Abstract
Introduction
The familiarity of Iranians with Western civilization began with communication
between Iran and Europe. Although this connection dated back to the Safavid
period, attention to the new science and its achievements, and its impact on
Iranians occurred during the rule of the Qajars. The competition between European
governments that began in the Nineteenth century affected Asia. Meanwhile, Iran
stepped in global politics because of its particular geographical location. As a result
of these competitions, Iran placed on the path to familiarity with the elements of
Western civilization. In addition, the occurrence of Iran-Russia wars, the attention
of the French government and the United Kingdom to Iran and their competition to
attract the Qajars, sending ambassadors to Europe, sending students to Europe, the
economic privileges and the journeys of Iranian tourists, were among factors that
provided Iranian familiarity with Western civilization. At the beginning of
acquaintance with the West, Iranians felt backward and attempted to bring
civilization to Iran. For Iranian intellectuals, the order and law of these countries
was the result of the law and justice, so legalization and justice became the main
issue of the critical texts and critique of the Nasseri era.
In this period, Iran was recognized as the land of faith, due to the Shia government
of Qajar. The normative system ruling the society, used concepts such as belief and
disbelief to discuss a civilized, legal, and just community. Shia ideological texts,
which formed the normative system of society, worked for the perfection of
people's soul in the light of the performance of the Shari’a. In these texts, the
greatness of the government depended on the dignity and support of religion and
Shi’ites. These concepts and texts attempted to implement religion and suppress
disbelievers. In this political-religious order, sultans fought infidels and removed
their evil. They tried to justify their authority by supporting their religion and faith.
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Meanwhile, Archaism or praise for ancient Iran appeared within intellectual texts.
The first archaists in Iran were the intellectuals of the Nasseri era, who criticized
Iran's backwardness and condemned the Qajar's autocratic system. The
intellectuals considered the Arab attack on Iran as the beginning of the Iranian
backwardness process. Also, the continuation of this backwardness was due to the
sovereignty and teachings of Arabs. The praise of ancient Iran is one of the most
important and radical propositions of intellectual texts. This paper, based on
Skinner’smethod wantsto understandthe intentions of intellectuals fromraising
archaism in this historical period. This kind of reading, firstly, considers the text as
a response to a question, and secondly, understands the meaning of the text as the
author has carried out with the use of normative concepts and in order to solve the
problem.
Methodology
This article uses Quentin Skinner's text readings method. The pivotal issue for
Skinner is the understanding of the text. The Skinner method has been based on
"conceptual history" and "conceptual change". The conceptual change to Skinner
means changing the use of concepts. This kind of historical analysis is, in turn,
based on the idea of "executive" of language and the theory of "speech action".
That is, "the author and speaker, when they express a story, raise it with a certain
speech remainder; they do things with words and sentences. The view that "text
has an executive aspect" has caused Skinner to consider texts and generally a
political theory as a political action that tends to do certain actions. The text is tied
as a deed with common norms and moral language dominant in a specific period.
The logic of this link is that the author / speaker perform its actions by words.
Words have a special illocutionary force and lead to a special action. Skinner's
order of words with a special illocutionary force is the concept that can contain "an
impact such as expressing, or seeking approval or disapproval of acts that are
described. In other words, normative vocabulary is used to implement things like
praise and confirming or criticizing any acts that describe it. This means that the
author is forced to apply conventional normative concepts. This brings us to the
author's use of conventional norms or language innovations. Skinner states that
authors try to resort by changing the use of normative concepts and their reference
to situations. What happens is that an account of legitimacy is degraded and in this
way social formulation changes. According to Skinner, the interpretation of texts
can be achieved in four steps. That is, the interpreter should pay attention to these,
A. What the writer has done when writing about existing texts that form an
ideological field of era? B. What does the author have done in writing the text in
relation to the problematic political action, which forms the practical context of the
text? C. How should the ideologies be identified and how should their development
process and evolution be explained?, And ultimately, D. What is the relationship
between political ideology and political action that deals with the prevalence of a
particular ideology, and what does this effect on political behavior?
Result and discussion
Iran was conquered by Muslims after the Arab arrival. During the period of the
Qajar, it was identified as the land of faith in the form of the Shi'i religion.
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Collective and political life inhabitants of the land of faith were conducted under
the rule of religion and reign. Religion and reign were two pillars of Imamate. At
all times of Qajar, from the beginning of the reign until the discussion period,
mujtahids and sultans were engaged in ordering community affairs. In this
political-religious order, sultans fought against infidels and mujtahids tried to
defendfaithandbeliefs,andspreadtheShari’a.Inaccordancewiththeideological
texts of the Shi’a, the reign, as one of the pillars of the Imamat, aimed at
collaboration with the scholars. In the light of these texts, which formed the
normative system of society, prosperity refers to the status of the implementation
of religious sentences and the greatness and authority of the government also
defined the reverence and support for religion. Since the change in the use of
concepts is one way in which social activists can recover their world and change it,
so change the use of concepts from competing groups can be seen as an ideological
tool. It was conducted by those such as Akhundzadeh, Aga Khan Kermani and
Zaynandaddin Maragheh and Abdul Rahim Talalef. They changed the use of
concepts in the path of civilization and progress. Intellectuals also tried to provide
the ground for eliminating the problems of the country and obtaining progress and
civilization. Something they had seen in the West and demanded. The first step for
these intellectuals was trying to prepare a new meaning for politics and
governance. The meaning that was introduced by European states. By providing
thisdefinition,theintellectualssubstitutedsciencefortheShari’aandconsidered
its implementation by the reign with disregard and marginalized on the path of
their civilization. The intellectuals considered the benefit and interest of the
country, which makes the authority of the nation and the homeland dominated. In
this way, the first step was to turn to the authority of nation and a country.
Conclusion
The intellectuals, after familiarity with the Western political system, sought to
modernize the political-social system in Iran. The views that existed on politics and
reign had difficulty to reconcile with the civilized, legal and just community.
According to the ideological texts dominating society, the reign, as one of the
pillars of the Imamate, was engaged in the implementation of the Shari’a. The
reigncarriedouttheexecutionoftheShari’awiththeaimofperfectingthespiritof
the people. In the light of these texts, the normative system of society was used to
describe a situation in which the Shari’a is implemented. In addition, the
magnificence of the government was also dependent on the dignity and support of
religion and belief. It was also used for a situation in which the enemies of God
and Muhammad are suppressed. These intellectuals claimed they need to correct
the social beliefs and perceptions of their audience. For this reason, they tried to
change the use of normative concepts so that they can prepare society's normative
system for accepting new political-social formations and provide a new moral
stance to look at social issues. Intellectuals defined happiness as prosperity and
welfare. While the application of the concept of happiness in the community of
that day was observed as the implementation of the Shari’a and followed by
passion. This change was made by intellectuals, with the intention of repudiating
traditional social formulations and transition to a civilized society, which in turn
meant the critique of ideological texts. Archaism occurs in this process. The
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intellectuals focused on ancient civilization, which had a different situation with
new civilization due to their specific perceptions of politics and society. Iran in
ancient period was introduced as the magnificent era.
Keywords: Archaism, Modernization, Intelligence, Religion-Based Community,
Nasseri Era, Quentin Skinner.
Four stages of interpretation and understanding of the intellectuals of
the Nasseri era

Application of
the concept of
happiness to
providing the
possibility of
religious life by
the monarchy
of the
supporter of
religion

Interpreter /
historian action

The result of
interpretation

Application of the
concept of
happiness for
civilian life by
intellectuals

Criticism of the
monarchy and social
structure, and
therefore rejecting
religious norms for
politics and society in
intellectual texts

The lack of
sense of
belonging to
the homeland
and in
religious norms

Trying to replace
the concept
Ummah with of
homeland.

Removing the
normative framework
governing the society
to favor a civilized
and prosperous
society

The legitimacy
of the
monarchy in
the ideological
texts of the
community
(jurisprudential
texts)

Despotism and
fanaticism as two
pillars of reign Mujtahid

The condemnation of
religious assessments
of politics and society
And description and
re-evaluation of them
based on civilization,
in intellectual texts

Confirmation of
the reign with
the use of the
concept of
happiness for
description it
and confirming
the existing
social
relationships

Changing the
application of the
concept of
happiness, and
the elimination of
the undesirable
Speech Act of the
ruling ideology
(such as disbelief
and unbelievers
by intellectuals)

Eliminating the
legitimacy of religious
formulation of society
and government
Praising civilization
and as a result,
praising ancient Iran
because of its
civilization vis-a-vis
Iran of the Islamic
period

levels

Topic

Axis of subject

Step1

Legitimacy of the
reign
and social
hierarchical
structure in
religious texts

Step2

Step3

Step4

The weak reign in
the realm of
global politics,
oppression and
lack of law in
domestic realm
and ignorance,
poverty and
misery
The formation of
the Qajar
religious
monarchy and
considering it as
one of the pillars
of Imamate as
the executive
agent of the
Shari’a in the
Shi’a ideological
texts
Writing critical
texts by
intellectuals as
political action
with the aim of
civilization in the
framework of the
religious
normative system
of society
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ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 243- 283

باستان گرایی؛ جدال ایدئولوژیکی روشنفکران متجدد عصر ناصری در
بستر جامعة کیشمحور
1

نسیبه نوری

iD

2

سیدمحمدعلی تقوی

iD

3

مرتضی منشادی

iD

روحالله اسالمی

4

iD

 .1دانشجوی دکترای اندیشههای سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا)
 .2دانشیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه عالمه طباطبایی ،مشهد /تهرا)  ،ایرا)
 .3دانشیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا)
 .4استادیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا)
.1

 .1دانشیار گروه مطالعات منطقهای ،دانشگاه تهرا)  ،تهرا) ،ایرا)

ی ک گزارش نایجه مگایهتیایی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/3AF3D217AE7B2CCE/5%
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1401.17.2.1.3

چکیده
ه ف ای نوشاار ،خوانش تتاریخی یاستاانگرایی ر ان یگتۀ روشت فکران عمتر
تاریخ دریافت 1400/07/15 :ناصری یا رنظر گرفا آرمان تع نخواهی ،قانونخواهی ،و ع ا تخواهی آنهتا
تاریخ پذیرش 1400/10/03 :ر یسار مامعتهای کیش محتور استت .ر ایت وره ،سترزمی ایتران ،یهواستطۀ
حکومت شیعهمذهب قامار ،تگخص « ارا یعانی» اشت .نظام ه جاری حاک
تاریخ انتشار 1400/11/06 :یر ارا یعان ،یا کاریر خا ،مفاهیعی هعچون سعا ا و کفر ،زاویۀ اخالقیای
را ت ارک ی ه یو که یه نظر گروهی از روشت فکران ،راهیتایی یته مامعتۀ ماعت ن،
قانونم ار ،و ع ا تمحور را یا مگک رویتهرو میکتر  .ایت نوشتاار یتا شتواره
انسا فرای عبور از مامعهای کیشمحور یه مامعتۀ ماعت ن و قانونمت ار ،ایت
پرسش را مطرح میک که« ،یاساانگرایی ،چگونه ر ان یگتۀ روشت فکران عمتر
ناصری ،امکان ظهور یافاه و تعجیت از آن یتا چته هت فی انجتام شت ه استت؟»
نوع مقاله :پژوهگی
فاحعلی آخون زا ه ،میرزا آقاخان کرمتانی ،زی ا عایت ی مراغتهای و عبت ا رحی
طا بوف ،ازمعله روش فکران مور نظر ای پژوهش هسا  .فرویۀ قایت طرح ایت
است که «یاساانگرایی ر فرای م ا ای ئو و یکی روشت فکران یتهم ظور تغییتر
واژگان کلیدی:
صورای ی اماعاعی کیشمحور رخ نعایان » .یافاههای پژوهش نگان می هت
باستانگرایی،
که روش فکران یا ه ف ایجا تغییراا ه جاری ر مامعۀ ی ی ،گذار یه م نیت و
تجددخواهی،
ت ارک زاویۀ اخالقی مطلوب یترای آن ،کتاریر مفهتوم ستعا ا را تغییتر ا نت .
روشنفکران،
روش فکران ،مفهوم سعا ا را ،که ر مامعۀ آن روز ناظر یر امرای شریعت یتو ،
یرای توصی ،م نیت و آیا انی یهکار یر ن و از هعی رهگتذر ،ایتران یاستاان ر
جامعۀ کیشمحور،
یرایر ایران وران اسالمی قرار گرفت و یاستعا ا توصتی ،شت  .شتیوۀ گتر آوری
هرمنوتیک قصدگرا،
ا ههای پژوهش حاور ،کاایخانهای یو ه و یرای تفسیر ا هها از ف خوانش ما
کوئنتین اسکینر
کوئ ای اسکی ر یهره گرفاهای .

 نویسنده مسئول:
سیدمحمدعلی تقوی

پست الکترونیکsmataghavi@um.ac.ir/sma.taghavi@atu.ac.ir :
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مقدمه
ایرانیان پ از یرقراری روایط میان ایران و اروپا یا تع ن غریی آش ا شت ن  .اگرچته ایت ارتبتاط یته ورۀ
صفویان یرمیگر  ،و ی ر وران حاکعیت قامارها یو که ماومه عل م ی و سااور های آن و تتأثیر
آن یر ایرانیان ش ن  .رقایت میان و تهای اروپایی که ر پی تحو ا عظی قرن نوز ه آغاز ش ه یو ،
یه آسیا کگی ه ش  .رای میان ،ایران یه ی موقعیت خا ،مغرافیایی ختو یته عرصتۀ یتازی سیاستت
مهانی گام نها  .ر نایجۀ ای رقایتها ،ایران ر مستیر آشت ایی یتا ع اصتر تعت ن غترب قترار گرفتت.
افزونیرای  ،وقوع م گ ایران و رو  ،تومه و ت فرانسه و انگلساان یه ایران ،و رقایت آن و یا یکت یگر
یرای ملب موافقت و اعر ان قامار ،گستی اشتا ستفیر سیاستی یته سترزمی های فرنگتی ،اعتزام
انگجویان ایرانی یه فرنگ ،ورو هیۀت مساگاری یه ایتران ،امایازهتای اقامتا ی ،و ستفر مهتانگر ان
ایرانی ،مه تری عوام زمی هساز آش ایی ایرانیان یا تع ن غترب یو نت  .آنچته ذهت ایرانیتان را ر آغتاز
آش ایی یا غرب یه خو مگغو میکر  ،سامانیافاگی و مارقی یو ن آنها یو که احسا عقبمان گی و
ترقیخواهی را ر آنان ایجا مینعو  .یهییان روش تر ،آنچه ر ایا ا نظر یی گان ایرانی را یه خو ملب
میکر « ،نظ و آیا ی» ای سرزمی ها یو  .آرزوی روش فکران یترای اشتا «اناظتام و اقات ار گتکر،
آسایش و آیا ی معلکت» که آن را رهاور «قانون و ع ا ت» می انستا (مساگتارا و ه،)48 :1397 ،
قانونخواهی و ع ا تخواهی را یه شاهییت هعۀ ماون و رسا ههای اناقا ی عمر ناصری تب ی کر ه یو .
ایران ر ورۀ مور یحت  ،یتا حاکعیتت حکومتت شتیعهمذهب قامتار یتر آن و یتهویژه پت از
م گهای ایران و رو  ،مایگاه « ارا یعانی» یه ست آور ه و یتهع وان سترزمی فرقتۀ نامیته هویتت
یافاه یو  .نظام ه جاری حاک یر ارا یعان ،یا کاریر خا ،مفاهیعی هعچون ستعا ا و کفتر ،زاویتۀ
اخالقیای را شک ا ه یو که راهیتایی یته مامعتۀ ماعت ن ،قانونمت ار ،و عت ا تمحور را یتا مگتک
رویهرو میکر  .ماون ای ئو و یکی شیعه که نظام ه جاری مامعه را تگکی می ا ن  ،ستعا ا را یترای
تکعی نفو خالیق ر پرتو امرای شریعت یهکار مییر نت  .ر ایت ماتون ،ستعا تع ی و شتوکت و
عظعت و ت ر گروی عزا و حعایت ی و مؤم ان معرفتی میشت  .آنچته از ایت مفتاهی و ماتون
ریارۀ کارویژۀ سلط ت یر اشت میش  ،تالش یرای پوشی ه نعان ن معا حال و حرام ،نمترا یت
َ
حق و تأیی شریعت و فرو آور ن تیغ سلط ت یر فرق اعا ی حق و شع ان ی (کفار و فجار) یتو  .ر
ای نظ سیاسیت ی ی ،سالطی یه محاریه و مجاهت ۀ کفتار و فجتار و ست ثغتور و رفتع شترور آنهتا
مگغو میش ن و یا تالش یرای حفظ عزا و حعایت ی مبی و ترویج شعار ایعان و متؤم ی  ،ی تای
و ت و از یا عظعت و شوکت سلط ت خو را فراه میکر ن .
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رای میان ،یاساانگرایی یتا تعجیت از ایتران یاستاان ر ماتون روشت فکران نعتو ار شت .
یاساانگرایی ر پی آن است که یا احیا و تج ی حیاا س تها و عقای کهت و یاستاانی ،نظت
م ی ی را ر تفکر اماعتاعی ،فره گتی ،و سیاستی مامعته یازتو یت ک ت و زیرستاختهتا و
پایههای فره گی و اماعاعی نوی ی را یرپایۀ س تهای کهت ی تا نهت (اکبتری.)188 :1375 ،
روش ت فکران عم تر ناصتتری ،پیگتتگامان یاستتاانگرای تی ر ای تران یو ن ت کتته وتتع اناقتتا از
عقبمان گی ایران ،نظام اساب ا ی قامار را نکوهش میکر ن  .روش فکران ،افزونیتر استاب ا ،
آغاز عقبمان گی و فالکت ایرانیان را حعلۀ اعراب یه ایران و ت اوم ای عقبمان گی را ناشتی از
حاکعیت و تعلیعاا اعراب ،که هعان احکام اسالم یاش  ،معرفی میکر ن  .تجلی از شتکوه و
سعا ا ایران یاساان ،از مه تری و پرتکرارتری گزارههای ای روش فکران ر میان ماون است.
ای مقا ه یر آن است که یا تکیه یر روش خوانش ما اسکی ر ،نیت و قم روش فکران از مطرح
کر ن یاساانگرایی ر ای

ورۀ تاریخی را ریای  .ای نتوع ختوانش ،نخستت ،متا را یتهمثایته

پاسخ یه یک پرسش رنظر میآور و وم ای که ،مع ای ما را فه ک گی می ان که مؤ ت ،یتا
کاریر (تغییر کاریر ) مفاهی ه جاری و ر مهت ح مگک انجام ا ه است.
 .1پیشینۀ پژوهش
ان یگۀ سیاسی روش فکران عمر قامار ،تاک ون ساعایۀ پژوهگی کاابها و مقا تههای زیتا ی یتو ه
است که ر ا امه ،مه تری و نز یکتری م ایع یه موووع ای نوشاار را یررسی خواهی کر  .حسارنا
کچویرلن ر کااب «تطوراا گفاعانهای هویای ایران :ایرانی ر کگتاکش یتا تجت و مایع تجت »
( )1384مسۀلۀ هویت (معض هویای) را نقطۀ محوری پژوهش ختو قترار ا ه و ان یگتۀ مافکتران
ایرانی از ایا ای قامار تا معهوری اسالمی را ر چارچوب سااور های فکری غترب یترای شترق و
یهعبارا یهار ،ر چارچوب یحران هویای ایجا ش ه یرای ایرانیان ،پیگیری کر ه استت .کچوییتان ر
ای کااب ،مسۀلۀ هویت و گفاعانهای هویای ایران را ر چارچوب کلیتر تتاریخ تجت قترار ا ه و
یه شرایط ییرونی تطوراا تاریخی تج

ر غرب تومه نگان ا ه است.

کااب «ایرانیت ،ملیت و قومیت» یهقل مصغ اشر مز ( ،)1395یه تاریخ پی ایش مفهتوم
ایتران و م ت و ستترزمی ی ،قتتومی ،و سیاستی آن ر وران پیگ تامت رن و ش ت اخت گونتتههتتای
ناسیونا یس (گرایشهای ایرانگرا ،ملتگرا ،و قومگرایانه) ر وران م رن ،از آغاز ستا 1200
شعسی تا آغاز م گ مهانی وم و سقوط رواشاه ،پر اخاه است .نویس ۀ ای کااب ،یتر ایت
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نظر است که ناسیونا یس ایرانی ر یسار رویارویی یا غرب پ ی آم و یههعی

ژپوهشناهم علوم سیاسی
ی  ،ای ههایش

از ناسیونا یس اروپایی تأثیر میپذیرفت.
ییرداتوکل ااط ق

ر کااب «تج یومی و یازان یگی تتاریخ» ( ،)1395از م ظتری نتو

یاساانگرایی را ر تاریخنگاریهای م ی پی میگیر  .وی یا اعاقا یته ایت گتزاره کته تجت ،
فراساخاۀ رون آمیزش و پیون فره گها و مر مان سراسر مهان و رنایجه ،پی ایش تجریتههای
تازه و یازنگری خویش است ،ییان میک که ا وسا فره گی یا فرنگ ر عمر قامتار ،زمی تۀ
یازپر ازی مفهوم ملت ،ایران ،و ملت ایران را ر گتزارشهتای تتاریخ فتراه کتر  .نایجتۀ ایت
ووعیت ،ایران و ملت نوپر اخاهای یو که حاص پیون ماون که و آثار یاساانی یتو ؛ یتا ایت
تفاوا که گذشاه ،یگر ع وان مها ت را ن اشت ،یلکه گذشتاهای یاشتکوه نعتو ار شت کته ر
مهت آی هنگری یازآرایی ش ه یو .
ییردلل امکب

ر کااب «تبارش اسی هویت م ی ایرانتی» ( ،)1384یتا پایب ت ی یته

م طق کار مورخانه که از اص ع م ت اوم تاریخی روی ا ها پیتروی متیک ت  ،مووتوع هویتت
ایرانی ر قرن سیز ه را واکاوی کر ه است .وی ر پاسخ یه ای پرستش کته کت ام مقاضتیاا
تاریخی ،تومه یه هویت م ی ایرانی را ر روزگار قامار و پهلوی گریتزناپتذیر کتر  ،یته یتروز
تحو ا فکری ،اقاما ی ،سیاسی ،و فره گی که هعان ورو یه عرصۀ تحو ا مهانی پت از
مریان م گ ایران و رو است ،اشاره میک که صتورای ت ی اماعتاعی گذشتاه را گرگتون
کر ه و گفاار م ی هویای را رق ز ه است.
محردامش ف ،یکی از فمت های کاتاب «هویتت ایرانتی ،از وران یاستاان تتا پایتان پهلتوی»
( )1396را یه هویت ایرانتی ر ورۀ مت رن ،یع تی ورۀ قامتار ،اخامتا ،ا ه استت .وی ر ایت
فم تالش میک تا ایا ای هویت ایرانی یر مؤ فههای هویت تاریخی ایرانی ر ورۀ م رن را نگتان
ه که ر آثار ا یی نظ و نثر شاعران و کاابهای تاریخی وران اسالمی نعو ار ش ه است.
رستر و زیبلکمم ر مقا های یا ع وان «تبارش اسی ای ئو و ی ناسیونا یس یاستاانگترا و
یگریسازی» ( ،)1397یا تعرکز یر س ۀ نوز ه و گسارش ای ئو و یهای سیاستی یتهع توان
نیروهای مارقی ر ای س ه ،یه مکاب ناسیونا یس یاساانگرا اشاره کر هان که م جر یه تگتکی
و ت پهلوی ش ه است.
قا ری و میرزایی ر مقا ۀ «ناسیونا یست ایرانتی ر ست ۀ نتوز ه » ( ،)1390چگتونگی
شک گیری ناسیونا یس و ویژگیها و گرایگتاا آن را یررستی کر هانت  .نویست گان ،پیت ایش
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ناسیونا یس ایرانی ر ای س ه را ،پیام گر یزناپذیر یحران ناشتی از رویتارویی ایتران ست ای یتا
م رنیت انساهان که آش ایی و ریافت ا ههای سیاستی مت رن ،گرایگتی مت نی یته آن ا ه و
سپ  ،ر یازگگت یه اشاههای فره گی یهترتیب ،گرایگی یاساانی و مذهبی یافاه است.
لل ازمده و ط فدمر

ر مقا ۀ «تبارش اسی مبانی هو یت ملی ر تاریخنگاری ملیگرایانتۀ

وران قامار و مگروطه» ( ،)1389تالش کر هان تا چگونگی پی ایش تاریخنگاری ملیگرایانه
ر میان مورخان ایرانی و ناایج گوناگون و پرشعار ای نوع تاریخنویسی را از زاویۀ ت ارک مبتانی
هویت ملی مبا ییر تاریخ ایران یاساان ،یررسی ک .
قدیر اقردمر نیز ر مقا ۀ «تاریخنویسی یاستاانگرا و ناسیونا یستای ر ایتران عمتر قامتار»
(،)1391یا تکرار هعی مووع ،تتأثیر ان یگتۀ غریتی ناسیونا یست را یتر نگتاه تتاریخی یاستاانگرا و
جملممدینایر زم واکاوی کر ه است.
مقلزلناک یلن  ،و ا
ناسیونا یسای ان یگۀ مزوندزمده،
ِ
اگرچه ای ساه از م ایع مطا عاتی ،یاساانگرایی را یهع وان محاوای گفاارهای ملی روشت فکران
و مورخان رنظر آور ه و آن را ر یسار آش ایی یا تع ن غرب یهتمویر کگتی هان  ،ییگتار آنهتا طترح
ملیستتازی و م رنستتازی را یتت ون رنظتتر گتترفا یستتار ی تتی مامعتته (مامعتتۀ کیشمحتتور) و
ی یستهایی که ای نوع صورای ی اماعاعی یرای یرنامۀ م رنسازی و ملیستازی (یهستبب نتوع
خا ،سیاستان یگی و تقستی ی ی مععیاتی مبا ییتر راستکیگتی و ی کیگتی) ایجتا میک ت ،
یررسی کر هان  .ای مقا ه یه حاظ موووعی و روشی ،معیار نوآورانۀ یتک متا پژوهگتی را یترآور ه
میک  .هرچ موووع ناسیونا یس و هویت ملی ،مووتوع پرتکترار ماتون پژوهگتی یتو ه استت،
یک هیچگاه مستۀلۀ یاستاانگرایی ،یهگونتهای مستاق  ،مووتوع ان یگتۀ روشت فکران نبتو ه استت.
یه حاظ روشی نیز نگارن گان یا ه ف فه قم روش فکران تج خواه از یاستاانگرایی ،کوشتی هان
ماون روش فکران ای وره را ر یسار تاریخی و زیانی زمانۀ آنان یازخوانی ک ت ؛ کتاری کته متورخ را
یرای ح مسائ مومو (ی یستهای سیاسی) یته نیتای مت ا های ایت ئو و یکی روشت فکران یتا
طرف اران نظ س ای وار کر ه و ازای طریق ،یههای ععیق م ازعاا مفهتومی میتان آنتان را یتر وی
آشکار میک  .یتازخوانی یاستاانگرایی روشت فکران یتا ایت روش ،م ازعتاا مفهتومیای را آشتکار
میک که مبا ییر تعهی اا روشت فکران ر مهتت یازتوصتی،های اماعتاعی استت و فهعیت ن آن
یرای تاریخ ان یگۀ سیاسی و نیز تاریخ سیاستی ایتران ،اهعیتت فراوانتی ار ؛ م ازعتاتی کته ر پرتتو
کاریر مفاهی رخ ا ه و ا راکها و ریافتهای اماعاعی ساک ان سرزمی ایتران ر عمتر قامتار را
ریارۀ صورای ی مامعه ،گرگون کر ه است.
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 .2روش پژوهش
یررسی ان یگۀ مافکران و پی یر ن یه مع ای ماون آنها ریارۀ مووتوعهای گونتاگون ،نیازم ت اتختاذ
روشی است که ر پرهیز از قرائتهای غیرتاریخی یه مورخ کعک میک  .ایت مقا ته ،از هرم وتیتک
روشتتی و شتتیوۀ پیگ ت ها ی مه تتتری نظریتتهپر از آن ،یع تتی کتتوئ ای استتکی ر ،1کتته روش مبا ییتتر

«قم یت »2مؤ  ،خوان ه میشو  ،اسافا ه کر ه است .مسۀلۀ محوری مور نظر اسکی ر ،فهت متا

و روش فهعی ن آن است .ی ای روش اسکی ر یر «تاریخ مفهومی »3و «تغییر مفهتومی »4استاوار یتو ه

است .از ی گاه اسکی ر ،تغییر مفهومی یهمع ای تغییر کاریر مفاهی است؛ ای که ک گتگران گونتاگون
ر زمانهای مافاوا ،مفاهی را چگونه و یا چته قمت ی یتهکار یر هانت  .استکی ر ،نگتارش حقیقتی
تاریخ را نگارشی می ان که یر کاریر ماغیر مفاهی و ایت هها استاوار استت .یتهییان وی« :تاریخچتۀ
کاریر  ،یگانه تاریخچۀ ان یگه [و مفاهیعی] است کته یایت نوشتاه شتو » (استکی ر.)297 :1393 ،

ای نوع تحلی تتاریخی یهنویتۀ ختو یتر ایت ۀ «کتر اری و امرایتی »5یتو ن زیتان و نظریتۀ «کت ش
گفااری »٦مبا ی است؛ یهای مع ا که «نویس ه و گوی ه ،ه گام ییان یک مطلتب ،افزونیتر ای کته آن
را یا مع ای گفااری معی ی ،یع ی مع ا و

ت خاصی ،مطرح میک  ،چیزهایی را نیتز یتا کلعتاا و

معالا انجام می ه » (تو ی1998 ،٧ب.)8-9 :

یر اشت اسکی ر ریارۀ ای که «ما ها م بۀ امرایتی و کتر اری ارنت » (استکی ر،)11 :1393 ،
سبب ش ه است که او ماون را و یهطورکلی ،یک اثر یا نظریۀ سیاسی را ،یک ک ش سیاستی ی انت کته
تعای یه خلق تأثیرهای معی تی (انجتام کت ش خاصتی) ار (یتا  .)27 :2002 ،٨تومته یته کت ش

انجامش ه توسط کلعاا و ماون ،ای نایجه را ر نحتوۀ ختوانش متا ار کته متورخ رمییایت کته
نویس گان ما ر ه گام نوشا آن چه میکر هان  .پی یر ن یه ای قضیه ،ایا ا نیازم تومه یه زمی ته

1. Quentin skinner
2. Intentionality
3. The History Of Concept
4. Conceptual Change
5. Performative
6. Speech Act
7. Tully
8. Ball
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یا شرایطی است که ما ر آن ساخاه ش ه است (آسای )234 :1970 ،1؛ زیرا ،هتر ما تی ر پاستخ
یه یکسری مسائ نوشاه ش ه و ما یهمثایه پاسخ ،رحا ح آنها یتو ه استت (یتا .)27 :2002 ،
افزونیر زمی ۀ تاریخی ما  ،فهعی ن زیان اخالقی مامعه نیتز اهعیتت ار (استکی ر-136 :1970 ،
 .)135اهعیت زیان اخالقی مامعه ر تفسیر یهای سبب است که ما یهع وان کتر ار یتا ه جارهتای
رایج و زیان اخالقی حاک یر یک ورۀ خا ،گتره ختور ه استت .م طتق ایت پیونت ایت استت کته

نویس ه /گوی ه ،ک شهای خو را یهوسیلۀ کلعههایی یا نیروی گفااری 2انجام می ه ؛ نیرویتی کته
ر وع هر گفاار م یای ومو ار و م جر یه امترای کت ش کتارگفای ویتژهای میشتو  .م ظتور
اسکی ر از کلعههای ارای نیروی کارگفای ویژه ،مفاهیعی است که میتوان ت ریر ارنت ۀ «تأثیرهتایی
ازقبی ایراز کر ن ،ییان کر ن ،یا مویا ش ن تأیی یا ع م تأیی اععا ی کته توصتی ،میک ت » یاشت
(اسکی ر)252 :1393 ،؛ یهییان روش تر ،م ظور اسکی ر ،مفاهی ارای تأثیر کارگفای تأییت یتا عت م
تأیی است؛ یع ی تعام وا گان ه جتاری یتا وا گتان ارزشتی (توصیفی ته جاری) کته یترای امترای
کارهایی مان ساو ن و تأیی کر ن یا نکوهیت ن و اناقتا کتر ن از هرگونته ععلتی کته آن را توصتی،
میک  ،اسافا ه میشون .
ای ووعیت ،یهای مع است که نویس ه ،مجبور یه کتاریر مفتاهی ه جتاری مرستوم استت.
رواقع ،اگر آنها تعای یه فهعی ه ش ن اشا  ،مجبور یو ن شک هایی از توسعه یا اناقتا از یرختی
مهتگیریها یا مریانهای مومو را که مععو ه جتار مرستوم و حتاک هستا  ،یتهخو یگیرنت .
رغیرای صورا ،شانسی یرای فهعی ه ش ن ن اشا (سیرمامکی .)78 :2011 ،3ای مسۀله ما را یته

خ وتمرفهای نویس ه ر ه جارهای مرسوم یتا نوآوریهتای زیتانیای میرستان کته نویست ه
مگغو آن است .اسکی ر یه و راهبر یرای امرای فرای خ وتمترف ر کتاریر وا گتان ه جتاری

ر راساای اه اف نویس ه اشاره میک  .ر راهبر خطایی ،4ک گگر رگیتر خ وتمترف ر کت ش

گفااری وا ههاست .آنچه ر ایت فرای ت رخ می هت  ،ایت استت کته قایلیتت یک ستاه از وا گتان
ه جاری یرای امرا و ترغیب اععا ارزیایی خا ،،از حی مسیر یا یه حاظ ش ا ،تغییتر میک ت .
یکی از راهکارهای ای راهبر عبارا استت از « گرگتون کتر ن وا های خ ثتی یته وا های مطلتوب و
1. Austin
2. Illocutionary Force
3. Sirjamaki
4. Rhetorical Strategies
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یهکار یر ن آن ر راساای مع ای گسارشیافاهاش ،یهم ظور توصتی ،مریتان ععلتی کته میخواهیت
مور تعجی قرار گیر » (اسکی ر .)257 :1393 ،راهکار وم« ،تالش یرای تغییتر ا ن آن حتوزهای از
ک ش گفااری است که مععو یا وا ههای نامطلوب مومو یهامرا رمیآیت »؛ یهای شتک کته یتا آن
را خ ثی میک ی یا ای که ظرفیت ک ش گفااری آن را وارونه کر ه و از آن یرای تأیی و روتایت استافا ه
ک ی (اسکی ر .)258 :1393 ،ایت و راهکتار ،یهگفاتۀ استکی ر ،تمتویر آی تهای نیتز ارنت  ،یع تی
«میتوان وا ههای نامطلوب را یرای ایراز مخا فت یا اعارا

ر یرایر ه جارهتای پذیرفاهشت ۀ رفاتار،

یهکار یر یا ای که وا ههای خ ثا را (از طریق گسارش استاعاری کاریر شتان) یته وا ههتایی نتامطلوب
تب ی کر و رنهایتت ،ظرفیتت کت ش گفاتاری وا ههتای ساایگتگرانۀ مومتو را وارونته ستاخت»
(اسکی ر.)259 :1393 ،
ر راهبر وم ،ک گگر ،یتا یتهییان استکی ر« ،ای ئو و یستت نتوآور» ،رگیتر خ وتمترف ر
معیارهای مریوط یه کاریر مجعوعهای از وا ههتای ارزشتی مومتو استت .ر ایت ه گتام پرستی ه
میشو  ،آیا عع یا ووعیت معی ی یته متا امتازه می هت کته وا ۀ ارزشتی خاصتی را (مطلتوب یتا
نامطلوب) یهع وان توصی ،م اسب آن عع یا ووعیت یهکار یری یتا نته؟ اگتر یهگونتهای پتذیرفا ی
یاوان ا عا کر که معیارهای مریوط یه کاریر یک وا ه ر ععلی معی یا ر شترایطی ختا ،یازتتاب
مییای  ،پ آن وا ه نهت ها ر راساای توصی ،،یلکه رعی حا  ،یرای ارزیایی آن [نیتز] کتاریر ار .
اسکی ر ییان میک که نویس گان یا تغییر کاریر مفاهی ه جتاری و اطتالق آنهتا یتر ووتعیتها،
سعی ر یازتوصی ،آنها ارن  .آنچه ر ای یازتوصتی،ها رخ می هت  ،ایت استت کته ستاهای از
اععا  ،مگروعیت مییای یا از ساۀ یگری مگروعیتز ایی میشو و یتهای ترتیب ،صتورای ی
اماعاعی تغییر میک  .یهییان روش تر ،نویس ه یا اسافا ه از ای خ وتمرفها ر کاریر مفتاهی
توصیفیته جاری و اطالق آنهتا یتر اععتا ی کته قمت توصیفگتان را ار  ،ر پتی تحعیت ییت ش
اخالقی خاصی یر ععلکر های مهان اماعتاعی استت و ستعی ار یته اععتا نظتارا اماعتاعی
یپر از (اسکی ر .)25 :1393 ،ای هعان چیتزی استت کته یته وا ههتای ارزشی تتوصیفی اهعیتت
ای ئو و یک مییخگ ؛ یهای مع ا که کاریر وا ههای ه جاری از سوی ک گگران ،یهم ز تۀ م ازعتاا
و رگیریهای ای ئو و یک است که ر ای م ازعاا ،مفاهی ه جاری یگتر نته یهم ز تۀ گزارههتایی
ریارۀ مهان ،یلکه ییگار یهم ز ۀ ایزار و م گافزارها نعایان میشتون  .آنچته ر فرای ت تغییتر کتاریر
مفاهی رخ می ه  ،نگاه کر ن یه امور از روزنۀ اخالقی م ی است .یهگفاۀ استکی ر ،متا یتا یررستی
مجعوعه وا گانی که یرای توصی ،و ارزیایی مهان اماعتاعی ختویش یتهکار مییتری  ،یته سته نتوع
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یی ش ،ش اخت ،و آگاهی مه اماعاعی ست پی ا میک ی « :یی ش ریارۀ تغییر نظریهها و یاورهتای
اماعاعی ،ریارۀ تغییتر آگتاهی و ریافتهتای اماعتاعی ،و ریتارۀ تغییتر نگرشهتا و ارزشهتای
اماعاعی» (اسکی ر.)290 :1393 ،
یرپایۀ روش اسکی ر ،فه و تفسیر ماتون ر چهتار مرحلته از کتاوش رخ می هت ؛ یع تی
مفسر یایسای یه ای نکاه تومه ک که «ا  )،نویس ه ر ه گام نوشا  ،نسبت یه ماون مومتو
و ر سار خو که زمی ۀ ای ئو و یک وران را تگکی می ه  ،چه کاری انجتام متی هت یتا
ا ه است؟؛ ب) نو یس ه ه گام نوشا ما

ریارۀ ک ش سیاسی مسۀله ار و مومتو کته زمی تۀ

ععلی ما را تگکی می هت  ،چته کتاری انجتام ا ه استت یتا متی هت ؟؛ ج) چگونته یایت
ای ئو و یها را ش اسایی و فرای تکوی و تحو آنها را یررسی و تبیتی کتر ؟؛ و سترانجام )
ارتباط یی ای ئو و ی سیاسی و ک ش سیاسی که یه اشاعۀ یتک ایت ئو و ی ختا ،متیپتر از ،
چیست و ای چه تأثیری یر رفاار سیاسی ار ؟ (تو ی1998 ،ب.)7-8 :
ج ول شماره ( .)1چهار مرحلۀ تفسیر و فهم متون

مراحل

موضوع موردبررسی

محور موضوع

عملِ مفسر /مورخ

گام
اول

عمل (کنشِ) انجامشده
توسط نویسنده هنگام
نوشتن نسبت به زمینۀ
ایدئولوژیک دورا)؟

توجه به مفاهیم و
داللت واژگا)

قرار داد) متن در زمینۀ
ایدئولوژیک و
زبا)شناختیِ آ)

گام
دوم

عمل انجامشده توسط
نویسنده هنگام نوشتن
دربارة کنش سیاسیِ
مسئلهدارِ موجود (زمینۀ
عملیِ متن)؟

توجه به معضالت در
پرتو مفاهیم و ایدهها

قرار داد) متن در زمینۀ
عملی و نگاه کرد) به آ)
بهعنوا) پاسخی به
معضالت و بنبستهای
سیاسی /راهحل متن

فهم متن بهعنوا) یک
عمل سیاسی

گام
سوم

شناسایی ایدئولوژی و
بررسی فرایند تکوین و
تحول آ)؟

توجه به متنهای
کوچک و شناسایی
هنجارهای مرسوم
سازندة ایدئولوژی حاکم

بررسی تحوالت
ایدئولوژیک متنهای
ب،رگ

فهم تحول ایدئولوژیک
در یک مقط تاریخی

گام
چهارم

ارتباط بین ایدئولوژی
سیاسی و کنش
سیاسی؟

توجه به واژگا) سیاسی
ایدئولوژی حاکم از
طری ظرفیت کنش
گفتاری کلمات
هنجارین آ)

تالش برای فهمِ تحوالت
ظرفیت کنش گفتاری
واژهها و دخلوتصر های
انجامشده توسط نویسنده

فهم عمل ستود) یا
نکوهید)/
مشروعیتبخشی یا
مشروعیتزدایی از کنش
توسط ایدئولوژی حاکم و
خصیصهیابی دوبارة
وضعیت توسط نویسنده
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انجامشده در هنجارها/
پی برد) به عمل
ایدئولوژیک متن /رد یا
پ یرش هنجارها توسط
نویسنده
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فه تاریخی و پی یر ن یه مسائ و پرسشهایی که نویس ه ر پی ح آنها یو ه استت ،تومته
یه زمی ه و شرایط و یازسازی پرسشهای تاریخی را گریزناپذیر میک  .رای راساا ،نگارنت گان
یر حجعی از م ایع و ماون تکیه کر هان که زمی ته و یستار تتاریخی ععت روشت فکران ر ورۀ
مور نظر را تگکی می ه .
 .3زمینۀ عملی و تاریخی
 .3-1حراست شکننده از ممالک محروسه

وران سلط ت فاحعلیشاه ،هعراه یا کارنامۀ و م گ و و عه نامه ،یا مرگ وی یه پایان رستی
و تاجوتخت سلط ت یه محع شاه واگذار ش  .گکرکگی نافرمام یرای تمرف هراا ،رگیری
یا و ت عثعانی یر سر محعره ،و معاشاا ر یرایر غرب یهم ظور حفظ ای سرزمی ها ،یخگی
از کارهایی یو که شاه م ی را ر وران سلط اش یهخو مگغو کتر ه یتو  .ر روزهتایی کته
محع شاه مگغو محاصرۀ هراا یو  ،عثعانی ه یه محعتره حعلته کتر  .صت راعظ و تت
عثعانی ر یرایر اعارا

فرساا ۀ و ت ایران ،محعره را «از توایع شهر یغ ا و یمره» شعر و یا

ای اسا

که ساک ان محعره «م تی از زمان سر یه طغیان و عمتیان یرآور نت  ،کیفتر ععت

ایگان فر

افاا و یا شریعت سلط ت ،آن معاعت را کیفر کر ی » ،محعره را ر شعار اراوتی

روم یهحساب آور (مگیرا و ه2 :1320 ،؛ سپهر ،1377 ،ج .)1253 :2حرکتاا و تت روم
ر محعره ،یه تمعی اعزام امیرکبیر یه ارزنةا روم م اهی ش که خو  ،م جر یه «قا مفاضتحانۀ
اه سفارا ایران ر ارزنةا روم» گر ی (صفائی.)41 :1352 ،
ر سوی یگر ،حعلۀ محع شاه یه هراا ،یا م افع انگلی
و ت انگلی

ر پی ای اعارا

ر ه وساان تت اخ یافتت.

که «ه وز فاح هراا ر ه وساان سعر نگگتاه ،متر م ه ت

طریق ییفرمانی گرفاهان »؛ ته ی کر کته اگتر از ای جتا ستت یازن ارنت « ،از مانتب فتار
ساخاه م گ یاش » (سپهر ،1377 ،ج .)724 :2و ت ایران ،ر یرایر پهلو گرفا کگایهتای
م گی و ت انگلی از ریای ععان تا ک تار مزیترۀ ختارک« ،ا ای حتق وستای 50ستا ه یتا
انگلی

را یه هراا [که یگر] مز نتامی یتاقی نیستت ...و فتاح آن ستو ی نخواهت یخگتی »

ترمیح ا و محاصرۀ آن را رها کر (سپهر ،1377 ،ج724-723 :2؛ هت ایت ،1380 ،ج:10
 .)8256یهای ترتیب ،رون ت ریجی و فزای ۀ شکست و تر از غرب که از م گهای ایران و
رو آغاز ش ه یو  ،ر وران محع شاه نیز ت اوم یافت .مواییته وی یته توصتیۀ فریت ونمیترزا
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ریارۀ امر سرح اری و زوم تهیۀ اسباب و خری ن چ فرون کگای یرای حفظ و حراستت از
ی ر خارک و یوشهر ،یا ای عبارا که «کگای خری ن ه یعت از اطعی تان از انگلتی ختوب
است و ا ما یخری  ،آنها وبط ک  ،چه فای ه ار ؟» (صفائی ،)38 :1352 ،نعایانگر تر
و حقارا ساگاه سلط ای یو که حگعت ار وی مفملش ،مرکب از ستواره و پیتا ه و خت م و
حگ  ،یهگونهای که ر خور نعایش سلط ای یاش  ،ر یرایر غرب رنگ یاخت.
پ

از مرگ محع شاه ،تاجوتخت سلط ت یه ناصرا ی شاه رسی  .ییتتومهی و نتاتوانی

ر ا ارۀ امور معهور و نظ ح و وثغور ر ورۀ ناصرا ی شاه نیتز کعاکتان یته قتوا ختویش
یاقی مان ؛ چ انکه ر اس ا مریوط یه سا  ،1284جنلناغورنلتور ،خ اون گار حامی ترختان،
یه ک سو ایران ر ای شهر میگوی « :او یای و ت علیۀ ایران یاومو اساحضار تعام از رفاتار
و خیا تراکعه ر اسارآیا و آن صفحاا ،استاحکاماا زمته از قگتون و غیتره ر آنجتا مهیتا
ن عو ه و هعیگه اها ی اسارآیا از قا و غارا آن طایفۀ شتریر ،ماز تز و پریگتان و اطعی تان
رست از اموا و مان خو شان ن ارن [ .حای] ای طایفه مسور ش هان کته ا عتای تمتاحب
اسارآیا را نعو ه و آنجا را محاصره کر هان » (صفائی .)139 :1352 ،ای وع ،و ناتوانی ،ر
ح ی یو که «ترکع های آخا و تکه ،مرو را یرای خو  ،مرکتز قترار ا ه یو نت و هتر چ ت ی
یکیار ،یه ح و خراسان حعله میکر ن و زمانیکه ناصرا ی شتاه یته قمت سترکویی آنهتا
ت ارک گکر و سپاه ی  ،شکست خور و از هزارو ویست نفر یه پانم  ،شگم نفر ت ز کر
و زمانیکه رو ها ،خیوه و یخارا را فاح کر ن و تا مترو و عگتقآیتا و سترخ ملتو آم نت ،
و ت ایران ناوانست ر ای اراوی از سترفاه ،ا عای حقی یک و فقتط یته ک ت ه شت ن شتر
ترکع ها قانع ش » (مساوفی.)93-94 :1321 ،
ییق رتی ساگاه قامار ر یرایر و تهای ختارمی ،ر متور معا تک محروستهاش ر
موووع چگ اشت و ت عثعتانی یته ملتک یحتری

ر ستا  1286نعایتان شت کته ر آن،

مگیرا و ه ،سفیر ایران ر عثعانی ،یرای اثباا حاکعیت ایران یر یحتری یته «تلغتراف و تت
انگلی که میگوی  ،یحری ماعلق یه و ت ایران است» یس ه میک و آن را مکفی می انت .
سپ « ،یهمهت س راه و رخ ۀ یگران» صالح می ان که «یحری و خلیج را یهمومب فرمتان
ر حعایت کارک ان و ت انگلی واگذار فرمای [یهایت مهتت کته] هت اثبتاا م یت ی یتر
حقانیت و ت علیه خواه نعو و ه آنکه موقعیکه ر حعایت انگلی قترار یافتت ،احت ی
مقا ر یه آن نیست که ر مقام تعر
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 .)147ر ک ار سیاستهای تهامعی و م فعتطلبانۀ و ت انگلی  ،و ت روسیه نیز حضتور
اشت که یرپایۀ گزارشهای حلج ایر زمامقلس

ر سا « ،1261چاپتار را از رفتا یته تفلتی

مانع میآم ن  ...یا ای که هعه ،موافق عه نامه یو » ،و یرعک « ،هرچه خو شان میخواسا ،
هعه را یا ای که خالف عه نامه یو  ،مجری می اشا  .تتا کتار یتهمتایی رستی کته یتا زور یته
اسارآیا آم ن و یا ترکعان مخا طه کر نت و ق ستو گذاشتا  .حتا یتیاذن و امتازه ،کگتای
یهمر ابآم ۀ گیالن را یر ه ز هان » (صفائی .)42 :1352 ،ت اوم ای رونت ر ستا ،1286
وزیرمخاار ایران ر روسیه (ساع ا علک) را یر آن اشتت کته ،ر یرایتر خطتر احاعتا تجتاوز
روسیه یه مرز گرگان و روانه ش ن قگون از سعت اسارآیا و اترک تا خیوق ،یهیهانتۀ نز یکتی راه
تجارا یا ترکساان و اطاعت طوای ،یعوا و کوکالن از آنها ،یه شاه گاه هگ ار ی ه و ییتان
ک که «نعی ان که آخر ای کار چه خواه ش ؟ مگر ای که خ اون  ،خو از مای یگر چتارۀ
ای کار را ی عای و مگغو یت یگری از یرای حضراا پی ا شو و ا یسی مگتک استت کته از
ای خیا ا صرف ظر نعای » (صفائی.)158 :1352 ،
مطا ب مطرحش ه ،نگان ه ۀ ووعیت ایران ر عرصتۀ سیاستت مهتانی یتو  .ر ایت
شرایط ،روش فکران یا سلط ای ییق را رویهرو یو ن که معا ک محروسهاش ،هر چ ت وقتت
یکیار ،مور تجتاوز و تمترف قت راهتای ختارمی قترار متیگرفتت .ووتعیت اقامتا ی،
اماعاعی ،و حقوقی ایرانیان ر سرزمی های تحت حراست قاماریان ،یختش یگتری از زمی تۀ
ععلی و تاریخی ک ش روش فکران است که ر ای جا نیاز یه یازسازی ار .
 .3-2خویشتنپروری نیروهای حاکم بر ایران

ر ای گفاار ،اوواع اخلی ایران را آنگونه که ر ماون اناقتا ی ترستی شت ه استت ،ارزیتایی
خواهی کر  .ییر ادومتامبلد «ق را ناصرا ی شتاه و قت راهتای شخمتی شتاهزا گان و
رما یزرگ که ر ایا ا و و یاا حکعرانی ارنت  ،یتهوتعیعۀ قتوای نظتامی و قتوۀ رؤستای
ایا ا» را او ی قوه ر معلکت معرفی میک که «حا خلتق نستبت یته ایت قتوه ،ائرمت ار
ک طععی و پرطععی» آنان مییاش ( و تآیا ی ،1361 ،ج  .)49 :1ایت م اصتب ،یراستا
نسب و رشوه ،و نه یاقت ،تماحب میشون ؛ یهگونتهای کته «تبت ی اغلتب حکتام ر ستا ی
یکمرتبه» و آنه یرای مبران «کسر یو مه و یگرفا تق یعی زیتا از حکتام و یتاا» انجتام
میش (هعان .)101 ،یهای صورا که «از هریک ،تق یعی زیا که مقای قسعت یزرگ ما یاا
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مح است ،گرفاه آنها را یا ق را کام یه ایا ا و و یاا میفرسا  .آنها نیز یرای پتر اخا
ای مبلغ ه گفت ،کارهای ا اری حکومت مرکزی یا حکومتهای متزء ختو را یتا اشتخا،
ماعو ارای هر صفت که یاش  ،متیفروشت ؛ حاتی چتوب و فلتک ارا حکومته را مقاطعته
می ه  .خری اران و مقاطعهک گان نیز یا شعبههتای کارهتای ختو و نستبت یته زیر ستاان،
هعی معامله را میک » (هعان.)101 ،
نویس ۀ «مسا کا عحست ی » ریتارۀ ایت ووتعیت میگویت « :تغییتر حکتام کته هتر
ششماه ،یکی عز و یگری نمب میشو  ،نه ر ایلخی ما کره ،نه ر کیسۀ ما ی ار ،نته یترای
مهیز خاران ما قا یچه و سجا ه گذاشت .هیچک از حا تت ختو مطعتۀ و آستو ه نیستت.
یازار نعام رواج است؛ هرچه میگوی و مینویس  ،چون یهانۀ مت اخ استت ،مستعوع استت.
ای زن گی ما کرایۀ مر ن نعیشو  .فرار .یهنظر میرس که ت ها راه نجاا هعتی استت ،امتا یته
کجا؟ ظل اساب ا ی ،یساط خو را ر خارج از کگور نیز گسار ه است و حاتی ر ختارج نیتز
مر م از ست او امان ن ارن » (طا بوف .)17-18 :1356 ،حاج سیاح ر موار یگری از قتو
ظ ا سلطان میگوی « :شاهزا ه معاع ا و ه ،خو ش یسیار نفو تل ،میک کته یته شتاه و
ریار خبر نعیرس و کسی ق را اظهار ن ار و اگر شخص معروف و معابری یاشت  ،تهعتت
یاغیگری و سرکگی یا ز ی و غارتگری میزن و یا کفر و زن قه و یاییگری نسبت ا ه ،مان و
ما و خان انش را پایعا میک » (ستیاح« .)40-41 :1346 ،مافترق و پراک ت ه شت ن ثلت
ییگار نفو ایران یه اطراف عا  ،از کثترا ظلت حکتام ،فقتر و پریگتانی و ییکتاری ،ذ تت و
حقارا و فعلگی و نوکری و آبفروشی ر معا ک خارمه» (اس آیا ی« ،)83 :1379 ،یتهف تا
رفا ایران ،گرس گی و پریگانی ایرانیتان ،از ستت ا ن ثتروا ،غیترا ،صت عت ،تجتارا و
عزتگان» (سیاح« ،)486 :1346 ،اسیری ص وپ جاههزار رعیت ایران ،زیر و زیتر نعتو ن کت
ی ا ر ایران توسط هزار سریاز ه ی ،قحطی غله ر یک و یت و وفور غله و فقر و یأ زارعتی
و یت یگر یهواسطۀ ع م ومو مگاری» (ملک « ،)5-6 :1363 ،پریگانی گتکر ،اغاگتاش
اسایفا ،گرس گی نوکر ،تع ی حکام ،ذ ت رعیت ،هرجومرج ساگاه یوان ،افاضاح و خطتراا
خارمه» (طا بوف ،)7 :2536 ،نعو هایی از ناایج خو یگتا پروری ستاگاه ستلط ت قامتار
یو .
ایرانیان ر ورۀ قامار و یهطور مگخص ر عمر ناصترا ی شتاه ،گرفاتار فقتر ،ظلت  ،و
ییقانونی یو ن و ایران ر عرصۀ سیاستت مهتانی نیتز کگتور عقتبمانت ه و یتیقت رتی یتو .
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روش فکران ر یسار ای مگکالا اخلی و خارمی ،اق ام یه نگتارش ماتون ختو کر نت و ر
ت ارک ای یو ن که نخست :خلق ایران هت یاوان ت «مان ت خارمته ر ملتک امت ا ی ختو
صاحب حق زن گی ک » (ملک  )195 :1382 ،و وم ای که؛ «یتر مک تت و ثتروا و ترقتی و
ص عت خو ییفزای » (شیرازی .)108-109 :1333 ،ووع مومو یهییان اس آیا ی« ،مهاتی
یهغیر از ای که ع

و مساواا و اخوا و آزا ی و قانون» نبتو  ،ن اشتت (هعتان.)109-110 ،

مفاهی ذکرش ه ر عباراهای اس آیا ی ،ارمغان آش ایی یا تع ن غترب یتو کته غیایگتان ر
نظام اماعاعیتسیاسی ایران احسا ش ه و یهع وان راهح رخ مینعایان  .هعانگونه کته گفاته
ش  ،ماون ،م بۀ کر اری ارن و یک ک ش سیاستی یهشتعار میآی ت  .یترای رک و فهت کت ش
روش فکران زم است که مروری یر ماون ای ئو و یکی حاک یر مامعه اشاه یاشی ؛ فهعی کته
اناظار ما را ریارۀ محع ظهور یاساانگرایی و تعجی از آن یرآور ه میک .
 .4نظام اجتماعی مبتنیبر دیندوستی
 .4-1سعادت در داراالیمان

معا ک ایران پ از ورو اعراب ،سرزمی های «مفاوحا َع وه»ای تلقی میش ن که یه تمترف
مسلعانان رآمت ه یتو (کاشت،ا غطا )213 :1380 ،و ر ورۀ مور یحت نیتز یتا حاکعیتت

حکومت شیعهمذهب قامار یر آن ،مایگاه « ارا یعانی» یافاه و یتهع وان سترزمی فرقتۀ نامیته
هویت یافاه یو  .یهموازاا هعی شرایط ،زیست مععی و سیاسی ساک ان سرزمی ایعتان ،زیتر
سایۀ و «رک ی و سلط ت یهمثایه ارکان م مب امامت» قرار گرفاه یو و ت اوم اشت .یهییان
روش تر ،زوم امرای طریقۀ حقه ر « ُملک امام زمتان» و حفتظ حت و ا هتی میتان مستلعی
(کگفی ،1390 ،ج )238 :1یاع ش ه یو که ر تعتام وران قامتار ،از آغتاز ستلط ت ،و ر
تعام وران م گ و پسام گ ،مجاه ان و سالطی  ،اناظام امور مامعته را «یراستا

یت  ،کته

عل یر اوواع رسو ی یو  ،و سلط ت ،که اقامه نعو ن هعان اوواع ر وع نظتام ا ن عتا
یو » ،یهعه ه یگیرن (هعان .)133 ،ر ای نظ سیاسیت ی ی ،سالطی یه «محاریه و مجاه ۀ
کفار و فجار و س ثغور و رفع شرور آنها» مگغو میش ن و یا تتالش یترای حفتظ «عتزا و
حعایت ی مبی و ترویج شعار ایعان و مؤم ی »« ،ی ای و تت و از یتا عظعتت و شتوکت»
سلط ت خو را فراه میساخا (یهبهانی ،1390 ،ج.)47 :1
ْ
میرزای قعی ر یکی از نامههایش یه فاحعلیشاه «کالم مخامر نتافعی» را پیگتکش وی
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میک که « ر مراح معرفت و ی گی و خ اش اسی کافی و یه وصتو اعلتی مقاصت نگتاتی
وافی» است و آن «طریقهای است که م ار انبیا و اوصیا از زمان آ م تا عمر خات و اوصیای او،
یر آن یو ه و قرآن مبی و کلعاا معمومی یه آن مگحون یو ه و از قیت وقتا مختا فی و اهت
ی عت و وال  ،فار » است .ای طریقه نز میرزای قعتی« ،اعاقتا یته اصتو یت و افعتا و
اععا فروع ی » یو که قرآن و ح ی از ما میخواسا ؛ ی ایرای « ،آنچه یر پا شاه ما زم یو
[ای یو که] یه ق ر مق ور ،سعی ر ترو یج شریعت اشاه یاش و یه مقاضتای اوامتر و نتواهی
ا هی عع ک » تا مامع «سعا اا» گر و و اش مفاخر یه سعا تع ی گر (قعی،1390 ،
ج.)40-35 :1
ووعیت سیاسی مطلوب نز سردجعف اکشف نیز ووعیای است کته ر آن «مجاهت ی و
علعا ،حام یک رک  ،یع ی عل و ی و معرفت یه اوواع رستو ی ،و ستالطی  ،ماکفت رکت
یگر ،یع ی اقامه و ترو یج هعان اوواع رستو ی» هستا (کگتفی ،1390 ،ج.)134-135 :1
وی هعکاری علعا و سلطان را حا ت و ووعیت «سیاست فاوله و و ت حقه» معرفی میک
که ر آن« ،سلط ت و امارا یر ومهی است که ر وع نظام عا  ،امور ی و س شتریعت
ایضا» اقامه میشو و «معیگت او ر سلط ت ،معیگت ی یه و معا یه و یر وفق آثار عقت و یتر
طریق ع ا ت و انسانیت که طریق نیایت از مانتب امتام استت ،متییاشت » .غتر

ایت نتوع

سیاست« ،تکعی نفو خالیق و رسانی ن آنهتا یته ستعا ا ای یته و م تت سترم یه» استت
(هعان .)154 ،یهای ترتیب ،سی معفر کگفی یتا «سیاستت ناقمته و تغلبتی و و تت یاطلته»
نامی ن سلط ای که «یر ومه مذکور نباش و یه اقامه امور ی و ست شتریعت» نپتر از  ،هعتۀ
سلط تهای « نیویۀ غیر ی یه» را مومتب «تضتییع نفتو خالیتق و شتقاوا ای یته و نت امت
سرم یه» معرفی میک و رمقای « ،سعا ا» و «سعا تع ی» را یر ووعیت هعکاری میتان
سلطان و علعا ر امرای اوواع رسو ی ،اطالق میک (هعان.)156 ،
ییردیهد ان مق  ،ه راساا یا نظتام فکتری فقیهتان ایت عمتر یتر ایت نظتر استت کته
«فرمانروای مقا ر»ی که یاوان «مر م را قهرا یر عع [یه اوواع رسو ی] وا ار » و «قاوتیان و
حاکعان و زن ان و یازار ترتیب» ه و «خلق را یه قانون شرع و ع

نتاگزیر» ستاز  ،ستلط ای

«سعا تع » خواه یو که هعگی ای ها یه ومو او یستاگی خواهت اشتت (نراقتی،1390 ،
ج .)37 :1یممحردان مق  ،یکی یگر از علعای ای عمر ،اقامۀ ی را رصورا ع م سلط ت
سلطان ،غیرماحققا وقوع می ان  .یهنظر وی ،شرایط تحمی «ستعا ا» ،کته ععت یته علت
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اوواع رسو ی است ،ر نبو اناظام امتر معتاش ،کته وتروری زنت گی انستان استت ،محقتق
نعیشو (نراقی ،1390 ،ج .)161 :1یماییردلل افقرهاتب یع نیز «م تاط کلتی ر تحمتی
کعا ا و وصو یه مراتب سعا اا» را سلطانی معرفی میک که «ا افاا یه اعالی کلعۀ ی
و سعی ر ترویج احکام سی ا عرسلی » اشاه یاش (تبریزی ،1390 ،ج.)230 :1
ای نگاه ر سراسر عمر قامار تا ورۀ ناصرا ی شاه حتاک یتو  .آنچته از اناظتام امتور
مامعه ر ارا یعان ایران از سوی مجاه ان یهع وان «اوواع رسو ی» رحا امرا یو  ،عبتارا
یو از فاع از فره گ و افکار ماگرعانه ،اسااار و ت تاقض ملت یاطلته و نحت عاطلته ،تزایت و
اناگار شریعت غرا و یهطورکلی ،عزا و حعایت ی مبتی و تترویج شتعار ایعتان و متؤم ی ؛
ی ایرای  ،یر سلطان وامب یو که ر معیع احوا « ،احکام ا هیه» را و ای که ک ام حال و کت ام
حرام است ،از «علعای فرقۀ محقه» یپرس و چگونگی تکلی ،خو را ر معیتع احتوا مویتا
گر  .آنچه از ای م اسباا ،که مبا ییر نمرا ی حق و تأیی شریعت ستی انتام یتو  ،م تاج
میگر ی « ،تیغ و شوکت سلط ت» یر فرق اعا ی حق و شع ان ی یتو (قتائ مقتام:1380 ،
 .)66یهای ترتیب ،شوکت اسالم و و ت اسالم ر پرتو «م ر نگ ن رسوم استالم و معطت
نعان ن شریعت َملک َعالم و فاع از شتریعت و پوشتی ه نعانت ن معتا حتال و حترامهتای
شرعی» معرفی میش (طباطبایی .)71 :1378 ،یراسا

ماون ای ئو و یکی حتاک  ،ستلط ت

یهع وان یکی از ارکان م مب امامت یا ه ف تکعی نفو خالیق یا هعکاری یا علعا یه اقامتۀ
شریعت مگغو یو  .ر پرتو ای ماون که نظام ه جاری مامعه را تگکی می ا ن  ،سعا ا یه
ووعیت آشکارگی معا حال و حرام اطالق میش و شوکت و عظعت و ت نیتز وایستاه یته
عزا و حعایت ی و مؤم ان تعری ،میگر ی .
های کیشی
 .4-2طردها و حاشیهسازیها در پرتو کشاکش ِ

نایجه و انعکا تالش یرای پوشی ه نعان ن معا حال و حرامهای شرعی ر مامعه ،سرکوب

فرقههای مذهبی و ی ی ،رواج اتهامهای ی کیگی و ی ی ی ،و یهطورکلی« ،اسااار مل یاطلته و
نح عاطله» ر عرصۀ زیست سیاسی و اماعاعی یو ؛ یهگونهای که میرزای قعتی ر «راستاای
حفاظت از ی ا هی و شریعت محع ی و مذهب اث تیعگتری» (میترزای قعتی ،1390 ،ج:1
 )139از شاه قامار میخواه که صوفیمذهبان و طرف اران اه ست ت را یته ختو راه ن هت و
ازای طریق ،یهمقاضای «ا ا علی ی ملوکه » خالیق را «فاس ا عقی ه» نک تتا شتریعت،
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یا عره از یی یرو (هعان )137 ،و یرای «سعا ا» نیا و آخترا« ،یتهقت ر مقت ور ،ستعی ر
تتترویج شتتریعت و مقاضتتای اوامتتر و نتتواهی ا هتتی» اشتتاه یاش ت و صتتوفیان و ایاحایتتان و
مبریمذهبان را ر «ذ ت و خواری» نگه ار و اعا ایی یه آنها نک تا «خالیتق از شتر آنهتا
محفوظ یعان » (هعان .)144 ،سی معفر کگفی نیز ،یا استا ا یته کاتاب «ح یقتةا گتیعه» و
روایت م اسب یه امام معفتر صتا ق(ع) ،اهت فلستفه و تمتوف را «قطتاعا طریق متؤم ی از
طریقت شریعت و راه حق ،فریب ه ه و خوان ۀ مر مان یه نحله و طریقۀ ملحت ی و وستای
نعو ن یا مخا فی ائعه» معرفی میک که یرای «حفظ ایعان و ی » یایسای از آنان یه ور یتو .
وی سرانجام ،حک وموب اما اب از «تعام فرق یگر» را که «هعگی از طریقتۀ اوایت ییترون
رفاهان و ع و و انحراف از شریعت و طریقای کته تکلیت ،هریتک از آنهاستت ،نعو هانت »
صا ر میک (کگفی ،1390 ،ج.)158-159 :1
سخ ان حلجاییردک یمازلن ر مریان حعلۀ انگلی یه یوشهر ،افزونیر ای که ستااور
ان یگه « و ای از ما» یو  ،ناظر یر ساهی ی ارزشی ساک ان ارا یعتان نیتز یتو  .یتهنظر وی،
چ انچه «اشرار ،اسایال یای  ،...ر مجا

و محاف اشراف و سا اا و علعتا ،گبتر و یهتو و

ارم ی را ی گان  .یلکه آنها را مق م ارن یر علعتای شتیعه و ستا اا و ذریتۀ رستو و احت ی
ناوان حرف یزن و اشرف مسلعی یرای ا نای نمرانی ،کرنش و تعظی نعایت  .یتهمهتت آنکته
و ت ،و ت ایگان است .یلکه از قرار مذکور حکعی است که یای یک ؛ و چ انکه یهتو ی و
نمرانی و مجو
خوار» .یههعی

ر و ت اسالم از اه ذمه و خوار است ،مسلعی ه ر و ت آنها ذ ی و
ی « ،غیرا و حعیت» اه ایران اقاضا مینعو که «آثتار محعت » یرنیفات و

«نمرانی اسایال نیای و مسلعانان مث یهو ی یه ذمه رنیای » (حاج محع کری ختان،1390 ،
ج .)217 :1حاج محع کری خان رنهایت از خ اون میخواه که «پا شاه استالم را یتر ایت
اشرار فجار ،ظفر» و «ساحت ایتران را از توث آن فجتار» پتاکی یبخگت و « بتا متذ ت یتر
مسلعی و مؤم ی » نپوشان و «آثار ی اسالم را» یرنی از و اه ایران را ارای «غیترا فتاع
از ی » نعای (حاج محع کری خان ،1390 ،ج .)220 :1چیزی کته ر هعتۀ ایت عباراهتا
مگهو است ای است که غیرا و حعیت یه ی اری و ی خواهی (حب ی ) اطالق میشت
و ذ ت و خواری ر پرتو یرافاا ن شعایر و آثار ی اسالم ر مامعه رخ می ا .
مفاهی ایاحایان ،مبریمذهبان ،مل عاطله و نح یاطلته ،مفتاهیعی یتا کت ش گفاتاری
م فی یو ن که ر ماون ای ئو و یکی فقیهان یرای توصی ،اقلیتهتای متذهبی و ی تی یتهکتار
267

نسیبه نوری و همکاران /باستان گرایی؛ جدال ایدئولوژ یکی روشنفکران متجدد عصر ناصری در بستر جامعۀ کیشمحور...

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 243-283

ژپوهشناهم علوم سیاسی

میرفت .کاریر ای مفاهی  ،ه زمان روزنۀ اخالقیای را ایجا میکر که از طریق آن یه ستایر
ساک ان ،یع ی غیرمسلعانان و مسلعانان غیرشیعه و شتیعۀ غیراث تیعگتری نگریستاه متیشت ؛
روزنهای که ریرگیرن ۀ ارج و قرب یتک ستاه و ذ تت و ختواری ستاههتای یگتر یتو  .ایت
ساهی ی ارزشی ،یهنویۀ خو  ،عرصۀ زن گی سیاسی و اماعاعی ساک ان را رگیتر سترکوبها،
م اقگاا ،و م ازعاتی کر ه یو  .اذیت و آزار زر شایان ر یز و کرمان توسط یعضی مستلعانان
ماعمتتب یهستتبب شرکگتتان (ی تراون ،)334 :1371 ،خگتتونت و س تاۀ حی ت ری و نععا تی،
کگعکش فرقههای ماگرعه و شیخی یتا یکت یگر (آیراهامیتان40 :1378 ،؛ کستروی:1340 ،
 ،)130-135گوشهای از رخ ا هایی هسا که ر چارچوب مفاهی یا ش ه اتفتاق میافاتا و
از آن تغذیه میکر  .ی وسای و غیرا ی ارانه ر یسیاری از شهرهای یزرگ ایران و ر میتان
اها ی م گهای مذهبی و فرقهای یرپا [کر ه] یو و یه هواخواهی آن ف َترق ،هعتهستا ه خونهتا
ریخاه و یسا میش که طرف غا ب یه خانهها و کاکی مغلتویی افاتا ه ،از غتارا امتوا نیتز
خو اری نعیکر ن  .فا ه و آشویی که مگاع میگر ی  ،مععو یهمومب ساورا عع یعضتی
از علعا صورا میگرفت و حکومت ه اصال ر مقام م ع یا مؤاخذه نبتو (شتری ،کاشتانی،
.)136 :1398
ر پرتو ماون فقها ،مفاهیعی هعچون سعا ا ،شوکت ،و سعا تع یهایت

یت

ر متور

سلط ت قامار یهکار میرفت که فتراه ک ت ۀ زیستت ماگترعانه یتو  .یراستا روشش استی
اسکی ر ،کاریر مفهوم ستعا ا ،و تت ستعا تع  ،کفتار ،و فجتار یترای توصتی ،ووتعیت
سیاسیتاماعاعی مومو  ،ه زمان یهمع تای تأییت و مگتروعیت هتی یته ستلط ت و ستاخاار
سلسلهمراتبی مامعه نیز یو  .رواقع ،هعی تحعی کتر ن ییت ش اخالقتی یتر ععلکتر مهتان
اماعاعی (مگروعیت هی /ز ایی مهان اماعاعی یهوسیله کاریر مفاهی ) است که یه مفتاهی
ه جاری  ،اهعیت ای ئو و یک مییخگت و آنهتا را تتا حت ایتزار و م تگافتزار ر م ازعتاا
ای ئو و یکی یرمیکگان  .ازآنجاکه تغییر کاریر مفاهی از راههایی انستاه متیشتو کته ر آن
ک گگران اماعاعی می توان مهان خویش را از نتو ارزیتایی ک ت و تغییتر ه ت  ،پت تغییتر
کاریر مفاهی از سوی گروههای رقیب ،یهم ز ۀ م ا ی ای ئو و یک است.
 .5دخالتهای جدلی در کشمکشهای ایدئولوژیکی
روش فکران ر یسار ساگاه سلط ای که «ی ای و ت و از یا عظعت و شوکت» ختو یش را یتر
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«محاریه و مجاه ۀ کفار و فجار» و «ترو یج شعار ایعان و مؤم ی » نهتا ه یتو  ،ستعی اشتا
زمی ه را یرای رفع مگکالا معلکت و اختذ ترقتی و تعت نی کته ر غترب یت ه و خواستاارش
یو ن  ،فراه ک  .ر رون ای م

از خواسا ها یو که م ازعه شتک گرفتت و مفتاهی یته

می ان آور ه ش ن تا یهتماحب رآی  ،تخلیه شون  ،تغییر مسیر ه  ،یا حتذف شتون  .آنچته
میان روش فکران و شیوۀ مرسوم زن گی مععی مومو  ،م ازعه ایجا کر  ،تالش یرای رهتایی از
چ گ تلقیهای سلطهمویانه از آن ارزشها یو که پیشآه گانی هعچتون مزونادزمده ،مقلزالنا
زینممعلبدینای مغهام  ،و لبدمم حرماطلمبوف انجتام ا نت و ر پرتتو سیو یلیزاستیون و
ک یلن  ،ا
ترقیخواهی ،اق ام یه تغییر کاریر مفاهی کر ن .
 .5-1میرزا فتحعلی آخوندزاده

میرزا فاحعلی آخون زا ه ،پیگگامتری و سرش ا تری ان یگتع ی استت کته َعلت مبتارزه را
یرافک ه است .نخسای گام آخون زا ه ،ت ارک مع ایی از معلکت اری و سیاست استت کته آن
را یا ع وان فرنگی «پلیایک» مع ا میک ؛ یهای ترتیب که پلیایک را «هعۀ آنگونه امتور و علتوم»
می ان که «یه سلط ت و معلکت تعلق و م خلیت اشاه یاشت و صترفه و صتالح ستلط ت و
معلکت ر آن ،م ظور» شو (آخون زا ه .)16 :1395 ،یهنظر میرس  ،وی یا ارائۀ ای تعری،،
عل یه اوواع رسو ی و امرای هعتان اووتاع توستط ستلط ت را یتا یتیاعا تایی یتهفراموشتی
میسپار و آن را ر ایرۀ سیو یلیزاستیونش یته یتیوزنتی متیکگتان  .آخونت زا ه ر پیگتگفاار
«مکاویاا» ،رنظر گرفا صرفه و صالح معلکت را مومب «اقا ار ملای و حراستت وطت از
تسلط مل و و ییگانه» معرفی میک و «سعا ا» را ایرم ار سایایی یته ایت اقات ار ذکتر
میک (هعان .)10 ،یهای ترتیب ،نخسای گامها ر راستاای تغییتر کتاریر ستعا ا یر اشتاه
میشو و یه اقا ار ملای و معلکای اطالق میگر  .پ ازآن ،آخون زا ه ،ت ییر یرای کسب ایت
سعا ا را م حمر یه «اناگار علوم ر کت اصت اف ملتت و کاشتا تخت غیترا و نتامو و
ملت وسای و وط پروری ر مزرع وعیر ایگان» ذکر میک  .نویست ۀ «مکاویتاا» ر ایت
عبارا ،ملت وسای و وط پروری را شترط وتروری کستب اقات ار ملتت و معلکتت معرفتی
میک  .او یا ییان ای که «هعۀ ای صتفاا از خمتایص مر انگتی و فاتوا شتعر ه متیشتو »
(هعان ،)10 ،ومی گام را یرای تغییر کاریر مفاهی یرمتی ار و مفهتوم مر انگتی و فاتوا را
یرای توصی ،وط پروری و ملت وسای ،یهع وان و ویژگی زیست اماعاعی تسیاستی یتهکتار
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مییر و ه زمان میساای .
رحقیقت ،طلب «سیو یلیزه و پروقتره» یترای معلکتت ،آخونت زا ه را یهستوی ا گوهتای
تازهای از توصی ،اماعاعی سوق می ه  .او پلت یوت را فر ی معرفی متیک ت «کته یتهمهتت
وط پرسای و حب ملت ،از یذ ما و مان مضایقه نکتر ه و یتهمهتت م تافع و آزا ی وطت و
ملت خو  ،ساعی و مفاکش یاش » ،سپ  ،ا امه می ه که «ای حا ت و خاصتیت ،هعیگته
ر مر ان غیرتع یروز میک » .ر ای جا آخون زا ه ر راساای اه اف ماع نانهاش ،ستعی ر
تماحب و کاریر مفاهیعی ار که ارای ک ش گفااری مطلوب هسا و ر ای ئو و ی رقیب،
یرای توصتی ،شتورهای ی تی یتهکتار متیرونت  .ممت « ،مکاتوبا و ته» ر مریتان ایت
یازتوصی،ها و موفقیتآمیز یو ن اسا

هایش« ،پیغعبتر متا محعت » را ،یتهستبب اقت اماا

«عظی و شاقهاش» ر مهت «سعا ا وط خو  ،عریساان ،یا خمو ،مکته ،کته عگتیرۀ او
قریش ر آنجا ساک یو » ازمعله افرا پاتریوا معرفی میک (هعان.)16 ،
آخون زا ه ر پی خت و تمترفهایش ر کتاریر مفتاهی  ،یته مباحت تتاریخی روی
میآور  .او یتا نگتاه کتر ن یته تتاریخ سترزمی ایتران از زاویتۀ معلکتت اری و وطت پرستای،
«سعا ا ،شکوه ،و شوکت» را یه ووعیت ایران پیش از اسالم پیون ز ه و سپ  ،آن را یهع توان
مااع گعگ ۀ عمر اسالمی مستومو متیک ت و ییتان میک ت « :ای ایتران! کتو آن شتوکت و
سعا ا تو که ر عه کیومرث و معگتی و گگااستب و انوشتیروان و خستروپرویز متییتو ؟
سعا ا و شوکت تو ر م ب شوکت و سعا ا حا یۀ مل فرنگساان یهم ز ۀ شتععی استت ر
مقای آفااب ،تیک  ،نستبت یته حا تت حا یتۀ ایتران ،مان ت نتور استت ر مقایت ظلعتت».
یهای ترتیب ،یاساانگرایی آخون زا ه ر فرای تع نخواهیاش ظهور کر  .یتهییان روشت تر ،او
ر ا امۀ کاریر مفهوم سعا ا یرای اقا ار ملای و معلکای ،ایران یاساان را یهسبب یرختور اری
«از کامرانی ،نععاا ،عزا ،و آسایش» ،کگوری ماع ن ،مقا ر ،و یاستعا ا توصتی ،کتر و
مور ساایش قرار ا (هعان.)21 ،
آخون زا ه ر عباراهای یا سعی ار یر مت یریت عقالنتی و پلیایکتی ایتران تأکیت  ،و
ساگاه سلط ت را از ورطۀ اوواع رسو ی خارج ک  .ر راساای تأکی یر م یریت عقالنی ،یتر
احکام پیعان فره گ ر عمر سالطی یاساان ،ازمعله «یو ن محاسبانی یترای ما یتاا ر هتر
شهر ،کارگزاران و اروغگان ،ع م ق را احت ی یتر متور و تعت ی ،راه عتایی پا شتاه توستط
موی انی که از معیع علوم ،خموصا تاریخ و احکام پیعان فره گ یاخبر یو ن » (هعتان-24 ،
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ر عا » و «یرگزیت گی ملتت فتار

ر میتان

مل عا » و «وسعت عرصۀ ملک سالطی فار » (هعان )26 ،را از «ناایج احکام فره تگ»
معرفی میک و سرانجام ،یا نگاهی حسترایتار یته « و تت و شتوکت و قت را و ستعا ا»
یاساان« ،ظل یسپوا و زور ف اتیک علعا» را علت «وع ،و ناتوانی» ک تونی ایتران و «ذ تت
اه » آن یهعلت فعلگی ر معا ک عثعانی ،رو  ،افغانستاان ،و ه وستاان معرفتی متیک ت
(هعان .)27 ،آنچه ر ای عباراها مگهو است ،ای است که آخون زا ه یا نگاه یه مگتکالا
مامعه ،یع ی ییق رتی سلط ت ر عرصۀ سیاست مهانی و ووتعیت فقتر و فالکتت ایرانیتان،
زیان یه تعجی از ایران یاساان گگو ه است .آخون زا ه ر نکوهش ووعیت «ییخبتری امترای
ایران از عل و قانون ا اره و پلیایک» م ی  ،آن را معلو «ظ اه ایران یه عبت یتو ن علتومی
غیر از عل آخرا ،یهواسطۀ مالها و علعای ف اتیک» (هعان )60 ،گزارش میک ت  .ستپ  ،ر
راساای تأکی یر زوم «قاع ه و قانون» (هعان )43 ،ر امر معلکت اری ،ایت نگترش علعتا و
عوام را یا ع وان «مها ت» معرفی کر ه و توصیه میک  ،یتهمتای «اعاقتا اا پتوچی هعچتون
مقبرهسازی یرای اساجایت عا و اساگفای مر » یه «آیا ی معلکت و رواج تجتارا و آزا ی
ملت از فقر و تععیر طرق و ساخا مریضخانه و ی ا نعو ن م رستۀ علتوم یام فعتت» (هعتان،
 )40-41تومه ک .
فاکرللممدومه یا توصیه یه «ملت وسای و وط پرسای» ،آن را مومب «اتفاق» ملت
ا
یصن
و رفع «نفاق» ذکر میک که یاع میشو « ،ذ ت و فقر ،رفع ش ه و ثتروا و مک تت یترای او
روی آور » (هعان .)174 ،پیون میان مفاهی اتفاق یراسا وط پرسای و ثتروا و مک تت ،و
ارماع فقر و ذ ت حا یه یه نفاق ،هعگی ر راساای مگروعیتز ایی از صورای ی اماعتاعی
مبا ییر ی وسای و تومیه زیست سیاسی و اماعاعیای انجام میشو کته فاقت صتبغۀ ی تی
یاش  .وی هعۀ اق اماتی که یهگونهای ی ارانه و یه ی «حتب یت و ععت یته تکلیت ،یترای
ثواب» انجام میش را ناشی از «ع م یمیرا و معرفت مر م از هجرا تا امروز» معرفتی کتر
و علعا را یا مفهوم ه جاری «فریب گان عوام» رنظر آور که مگغو «فا ه و شورش افک ن ر
خاک ایران» هسا و یاع «خانهخرایی ماوط ان ای اقلی » ش هان (هعان .)175 ،آخون زا ه
سپ یا تذکر ای مسۀله که «هزارو ویستوهگاا سا ر خطا یو های » ،توصیه متیک ت کته
«یع از ای  ،خو مان را یه مر گان تازیان ،ی ه نگعاری  .یهطرف یازمان گان و یا گاران نیاکتان
خو مان عط،نظر یک ی ؛ یع ی پا شاهان ما و او یای و ت ایگان و معیتع فرزنت ان ایتران یته
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تعمب یرا ری و ه وط ی ،زر شایان ایران را مان او یگعارن » (هعان)182-183 ،؛ زیرا،
«فقط امروز فهعی ی که ما فرزن پارسیانی و یر ما تعمب پارسیان فر
رهزنان تازیان؛ یع ی تعمب وط و ه م سان و ه زیانان فر

است نه ای که تعمب

است نه ای که تعمتب یت »

(هعان .)184 ،وی یار یگر «تعمب وط و عگیره را غیرتع ت ی و یاعت نیک تامی» معرفتی
کر ه و امی وار است «ا واط و اشرار» ،که م ظورش هعان محبان ی هسا  ،رفاار خو شتان را
ر حق یرا ران وط ی خو «تغییر ه و نسبت یه آنها رئوف و مهریان یاش » (هعان.)184 ،
حای ر مایی ،آرزوی «از یی رفا پیروان ییگانه» میک و رآنصورا است کته «وطت متا
گلزار خواه ش و ع ا ت ایام سا فه ،یازتج ی خواه یافت» (آخون زا ه.)336 :1357 ،
آنچه میتوان از ماون آخون زا ه اسا ااج کر ای است کته وی تت ییر مگتکالا سیاستی
عمر ،یع ی ییق رتی ایران ر عرصۀ سیاست مهانی ،آوارگی ،و ععلگی ملتت ایتران و تجزیتۀ
معا ک و اسایالی غرب یر آن را ،م حمتر یته اختذ علت پلیایتک غریتی توستط و اعتر ان و
وط پرسای و ملت وسای آحا مر م می انست .ر مریان ای توصیهها و تومیهاا ،غیترا و
فاوا یر فر وط وست اطالق ،تگویق ،و تحسی ش  .وی هعچ ی  ،سعا تع ی ،شتکوه ،و
عزا را یرای ووعیت اقا ار ملی و حراست وط از تسلط ییگانگان ،که نایجه و یرآی سیاست
وط وساانه یو  ،یهکار یر  .ر پرتو ای اق اماا ،که یا قم نکوهش ووتعیت متاری انجتام
میش  ،ایران یاساان ،یهسبب یرخور اری از کتامرانی و نععتاتش ،متور تومته و تعجیت قترار
گرفت.
 .5-2آقاخان کرمانی

آقاخان کرمانی ،ازمعله روش فکران غیرمذهبی یهشعار میآی  .آقاختان ،معضت اصتلی زمانتۀ
خو را ایا ای ساخاار سیاسیتاماعاعی یر ی تگخیص می ه  .او نیتز مان ت آخونت زا ه ،ر
راساای نگاه ی یا ی ش یه «پلیایک» که ناظر یر هعۀ مقاص و مطا بی یو که « ر صرفه و صالح
و ت و معلکای» است (هعان ،)112 ،سیاست را از امرای اوواع رستو ی مت ا میک ت و ر
راساای هعی پ اشت ،یه کتاریر مفتاهی مگتغو متیشتو  .آقاختان ،پتاتریوا را شخمتی
«غیرتع و ارمع » معرفی میک که «یرای ترقی ملت و تع ن معلکتت ختو از فترط حتب
وط پرسای از یذ مان و ما و هسای مضتایقه و ختو اری» نعیک ت  .او ا امته می هت کته
ومو ای «شرف» ر افرا پاتریوا ،یاع میشو «محیی و ها ی معتاعای» شتون  ،ستپ
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«پیغعبر عریتی» را «کته یترای ستعا ا ملتت عترب و عگتیرۀ قتریش آنقت ر شتأن و شترافت
ان وخت» ،ازمعله افرا پاتریوا معرفی میک (هعان.)112 ،
کاریر مفهوم سعا ا ر عبارا یا  ،ناظر یر م نیت است .آقاختان ستعی ار رستا ت
«پیامبر عریتی» را مت نیت تفستیر ک ت و زاویتۀ اخالقتی م یت ی را (تومیته و تأییت ) یتهروی
تع نخواهی عمر خو یگگای  .مفهوم سعا ا که ر ماتون ایت ئو و یک ی تی ،ییگتار یترای
«زن گی یراسا اوامر و نواهی شرعی و کسب روایت پرور گار و فوز ای ی» یتهکتار متیرو ،
توسط آقاخان ،یرای «معا جه و م اوای امترا

طاریته و اختالق و عیتوب فاست ه» اشتخا،

«یا یهنگی و شارچران» که « ر مکاتب مها تت و یت یخای و نتا انی فترو رفاته» یو نت و «از
سعا ا و صالح خویش ،یهکلی غاف و ییخبتر مانت ه» یو نت » (هعتان )174-175 ،یتهکار
گرفاه ش  .کرمانی یا ر گیری کاریر م ی مفهوم سعا ا ،و یا نظر یه ووعیت ک ونی ایران ،که
آن را ناشی از «حعلۀ اعراب ،سقوط و ت سههزارسا ۀ کیانیان ،و رسوخ عا اا ای قوم ر قتوم
ایرانی» می ان  ،یا ان وه و حسرا ،گذشاۀ ایرانیان را ن ا می ه و مینویس « :ای ایران! کتو آن
شوکت و سعا ا تو کته ر عهت کیتومرث و گگااستب و انوشتیروان و خستروپرویز اشتای»
(هعان .)119 ،ایران سعا تع و یاشکوه نز آقاخان ،یه زمانی مریوط است که «معلکت ایران،
مگهور عا و ملاش ،افاخار ی یآ م» یتو  .زمانیکته «پا شتاهانش یتر پیعتان فره تگ ععت
میکر ن و[ ...ایران] ر پرتو سلط ت ایگان از نععتاا ا هتی و فیووتاا ناما تاهی یهترهیتاب
ش ه ،ر عزا و آسایش پرورش یافاه ،زن گانی میکر نت و ر ختارج آن ،محاترمتتر و مکترم
میزیسا » (هعان )120 ،و نیز زمانیکه « ر هر شهری ،حاسبان توانا و مساوفیان انا» ر کار
یو ن ؛ زمانیکه «از مانب پا شاه ر معیع شهرها ،وقایعنگاران رستت و راستت و کتارگزاران
امی و کارآگاهان و اروغکان» م موب و مسۀو یو ن و زمانیکه «پا شاه ،مقا ر ،اما محروم
از ق را انحراف از احکام فره گ» یو ؛ زمانیکه «یته حکت  ،علتیا ستویه یتا رعایتا» رفاتار
میش  ،حق «تع ی و مور اعیان معلکت یر زیر ستاان» ومتو ن اشتت« ،رعیتت یتهمومتب
قانون فره گ از محمو ا ارویۀ خو فقط نتی عگتری زیتا ه نعتی ا و( »...هعتان-124 ،
.)120
ه ف آقاخان از کاریر م ی مفهوم سعا ا ،افزونیر مگروعیتیخگی یه تع نختواهی
و م نیت غریی ،تخطۀۀ ماون ای ئو و یک حاک و خارج کر ن ساگاه سلط ت از ورطۀ امرای
اوواع رسو ی یو ؛ اوواعی که یهنظر آقاخان ،مانع گذار یه مامعۀ ماع ن ع ا تخواه میش .
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ر ای فرای  ،یاساانگرایی ظهور کر و یهسبب آیا انی و تع نش که رهتاور «فره تگ اورنتگ
پا شاهی»اش یو  ،مور تعجی واقع ش ؛ ایران ستعا تع ی کته «یعت از استایالی اعتراب»،
عاط مان ه یو و قوه اقا ارش «از کثرا خرافاا و مزخرفاا ،یاط » ش ه یو (هعان.)129 ،
معض

یگری که آقاخان آن را یرای ریافت تع ن غریی مگک ساز می انت « ،کت ورا

مها ت و تاریکی و زنگ عمبیت» ی ی حاک یر م استباا اماعتاعی یتو  .او یتا یتهکارگیری
مفهوم ف اتیک یرای «کسیکه ر ی  ،ماعمب یو ه» ،حج و زیا تی پایب ی یه «قیو اا ی یه
و تعمباا مذهبیه» را عام «هر قس تع ی و راز ستای ر متا و متان و عتر

و نتامو

مخا فی مذهب و ی و مغایری ملت و آیی خو » معرفی میک ؛ یهگونهای که اناظار «ثواب
و امر» اخروی ،او را از چ گا هر «یاک»ی میرهان و وی را آما ۀ «روا اشا هر زحعای یتر
مخا فان مذهبش» میک (کرمانی .)110-111 :2000 ،کرمانی یا تع ی نامی ن اععتا ی کته
ر ماون ای ئو و یک ،غیرا ی ارانه توصی ،میش  ،پ بۀ مریان ععت مومتو را متیزنت و
سپ  ،پیکرۀ نیعهمان آن را یه می ان هعاور ی م اسباا م ی ی میفرسا که قم اشتاعهاش
را ار .
آقاخان یا توصیه یه از یی یر ن چ گانگیهای مذهبی و ی ی ر قا ب مفاهی « جتاج و
ع ا و کی ه و نفاق و مریعه و مزیه» که میراث «مخاصعاا و معا اا قبیلهای اعراب یتو » یته
اناقا و نکوهش مریان حاک میپتر از و هعگرایتی آنتان را یتا مفتاهی «اتحتا و یگتانگی و
اخوا و م سیت» (کرمانی )122-123 :1386 ،میساای و مگتروعیت مییخگت  .آقاختان،
تفرق مذهبی و ی ی ایرانیان را که یا شور و حرارا ی ارانه پیگیری میش « ،نفاق و شقاق»ی
معرفی میک که میراث «خوی عرب»ی است و یهسبب «معاشترا یتا کتیش تازیتان ،اخت
َ
خون و خوی و مزو طبع ایرانیان گگاه» است و «مخرب اسا آ میت و مضیع حقوق مت نیت
و معوق ترقیاا ملت و و ت است» (هعان .)124 ،رهعی راساا ،یه اه ایران ن ا می ه که
«ای پسران ایران ییسروسامان ...ر ای تاریخ که از ا طاف رحعانی و تما فاا زمانی روایتح
طیبه و نفحاا روحانیۀ عت ا ت و تأستی استا مت نیت و مگتروطیت یته تأییت اا غیبتی و
توفیقاا ریبی گر ی ه ،...نائت و رذا ت را ک ار گذاشاه ،اتفاق و وفاق را پیگۀ خو کتر ه هتر
اساسی که مبای و مخا  ،ی یان حمی و ی یا زری سیاسیه و م افی وازم و مقاضیاا م افع و
فوای خیریۀ ععومیتۀ معهوریته استت ،مطترو و نتایو ش ستازی » (کرمتانی-629 :1324 ،
.)628
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آنچه از ماون آقاخان اسا ااج میشتو  ،تتالش وی یترای تغییتر صتورای ت ی اماعتاعی
م ی ی است که آیا انی ،ق را ،و تع ن را یرای ایرانیان یهارمغان میآور  .ای مسۀله ،گرگتون
کر ن ا راکها و ریافتهای اماعاعی مخاطبان ریارۀ زیست سیاسیتاماعاعی را نز آقاخان
یه یک ورورا تب ی میک  .خمیمهیایی ویارۀ صورای ت ی اماعتاعی حتاک از حا تت
مگروع و ساو نی یه نامگروع و نکوهی نی ،ک گی است که کرمانی ر سرتاسر ماونش یه انجام
آن مگغو است .ر ک ار ای موار  ،پیگیری ماعمبانۀ قی های ی ی و مذهبی ،ووعیت متاری
حاک یر ایران و م اسباا اماعاعیای یو که آقاخان آن را نقطۀ مقای م نیت و متانع گتذار یته
آن می انست .ای امور ،آقاخان را یهستوی انجتام کت ش مترتبط یتا یازتوصتی،های اماعتاعی
کگان تا ازای طریق یاوان پگاوانۀ اخالقیای یرای سبک م ی زن گی اماعاعی تت ارک یبی ت .
ر ای یازتوصی،ها ،آیا انی و رفاه ،سعا ا نامی ه ش و فر وطت پرستت (نته فتر ف اتیتک)،
فر ی غیرتع و ارمع توصی ،گر ی .
 .5-3زینالعابدین مراغهای

زی ا عای ی مراغهای ،نویس ۀ کااب «سیاحتنامۀ ایراهی ییگ» ،از معروفتری و متؤثرتری
افرا ی است که ر عمر ناصری یه ییان اناقا ی ووعیت معلکت روی آور ه است .مراغهای یا
اشاره یه اق اماتی که ر «عمر شهریار شیرشتکار» (شتاهعبتا صتفوی) انجتام شت ه استت،
گرایش خو را یه سیاست معلکت اری و پلیایک م ی آشکار میک ت  .او یتا ییتان تأست،آمیز
ای مسۀله که «ح و معلکت ما از یلخ گرفاه ،تعامی سواح

ریای خزر و مبتا اغستاان و

کوه های قفقاز را گذشاه از یغ ا یه خلیج یمره و ععان م اهتی» شت ه یتو  ،یته ییتان اقت اماا
شاهعبا میپر از « .محافظت طرق و شتوارع»« ،توستیع ایترۀ تجتارا»« ،تزییت تجتارا
معلکت و ثروا ععومی»« ،هعوار نعو ن آنهعه راه صعبا عبور ،ساخا پت هتای ماتی یتر
روی رو خانهها و یرپا کر ن کاروانسراهای ماع و محک ر نقاط زمته و یتاز کتر ن ایتواب
مراو ه یا و خارمه» « ،صیانت ما و مان تجار هر ملای از هرگونه تع ی و تجتاوز و یختش
نعو ن مساواا یه ععوم رعیت ،یهشرط ص اقت یه و ت ،ی وناساث ای مذهب و آیتی ختو »
ازمعلتته اقت اماتی هستتا کتته مراغتتهای یتته آن اشتتاره میک ت و آن را ی ت «یل ت ی مقتتام» و
«سلیعاناحاگام»ی پا شاه می ان (مراغهای.)59-60 :1397 ،
نویس ۀ سیاحتنامه ،عربسایز و ستکو ر نیستت ،امتا یتا ایت تذکاریتهها کته «ایتران
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[هعان] است که سلط ت و ع ا ت از آن ختاک پتاک یته ستایر یتال م اگتر شت ه و [از عهت ]
کیومرث که نخسای پا شاه [یو ه] تا اواخر ساسانیان ،ای معلکتت ،آیتا و م بتع عت

و ا»

(هعان )216 ،یو ه« ،گلساان روی زمی و هعس گ یهگت یری » یتو ه و «امتروز ،مغتیالنزار
یهنظر میآی » ،آنوقت «یه عل و انش ،یل آوازه» یو ه و امروز« ،چونان یو و  ،روزگتار یته
وحگت میسپرن » (هعان ،)128 ،هعان ک شهایی را انجام متی هت کته م تورا فکران یگتر
انجام ا ن  .تخطۀۀ ووع مومو ر پرتو ع م کاریر ی ی مفاهی عتزا ،شتوکت ،و ستعا ا
(خ ثیسازی ک ش گفااری مطلوب ای مفتاهی ر توصتی ،و ارزیتایی ستلط ت) ،یخگتی از
ک گی است که مراغهای ر راساای نگتاه م یت ش یته ستلط ت و سیاستت انجتام متی هت و
یرعک  ،یر عزا ایران یاساان یهسبب ععارا و آیا انیاش پای میفگار  .او ایرانیان را «او تی
قوم ماع ن روی زمی » معرفی میک که «ییگار از سایر مل یه عزا و افاختار متیزیستا »،
و ی اک ون« ،وحگیتر از هعۀ اقوامگان می ان » (هعان.)146 ،
مراغهای نیز وط وسای را پیش رآم تع نخواهی می ان  .او از ای که «اح ی از م تافع
مگارکه وط و ای ای وط سخ نعیگوی ؛ [یهگونهای که گویا] نه ای وط از ایگان است و نه
یا یک یگر ه وط ان » (هعان )77 ،اظهار تأست ،متیک ت و از ایرانیتان متیخواهت « ،وطت
خو شان را ر انظار ییگانگان محارم ارن  .اسباب عزا و افاخار اختالف خو شتان را فتراه
ییاورن  .وط را خانۀ خو و او وط را او خو شعارن » .مراغتهای ر عباراهتای یتا ،
مفاهیعی را خ ثی میک که ر صورای ی سیاستی متور نظرش یتیاهعیتت استت .حتذف
کاریر مفاهی کفار و فجار یرای توصی ،یخگی از مععیتت و متایگزی کتر ن آن یتا مفهتوم
ای ای وط  ،ییانگر تالش او یرای تومیه و مگروعیتیخگی یه صورای ی م یت متور نظرش
استتت .وی رهعی راستتاا « ،ترییتتت او و آیتتا نگتته اشتتا خانتته [را] از نخستتای تکتتا ی،
انسانیت» معرفی میک (هعان.)227 ،
اگرچه مراغتهای تعت نخواه استت و مفتاهی را رهعی راستاا یتهکار میگیتر  ،امتا یترخالف
روش فکران یگر تالش میک مؤ فههای تع ن م ی را ر اسالم مستومو ک  .وی یا اذعتان یته
ای که اسباب ترقی و تع ن هعچون «حب وط  ،اتفاق ،اخوا» ر «قوانی و احکتام شتریعت پتاک
اسالم» (هعان )215 ،ومو ار « ،حب وط » ر نز «شارع مق

اسالم» را «ه ست گ ایعتان»

معرفی میک (هعان)51 ،؛ وط ی که «وط مع وی و آخرا» نبو ؛ زیرا «پیغعبر یرای حفظ و حتب
وط اخروی ،رع یه ت مبارک خو راست نعیفرمو و شعگیر یه کعر مق

ختو نعییستت و ر
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را که مع ی حتبا وط م ا یعتان یتو  ،یته وطت اختروی خطتاب

نعیفرمو »؛ ی ایرای  ،سزاوار یو که «مستلعانان غیرتع ت پاکت ی  ،مع تی حتبا وط را ییاموزنت و
ی ان وط ی که یه حب آن مأموری  ،هعانا خاک پاکی استت کته ر آن یته عرصتۀ ومتو آمت های و
حفظ و حب هعان فضا و ر و یوار گلی آن ،که مسک عیا و او و نامو ما و م ف نیاکتان متا
و مح نگو و نعای ما است ،یر متا وامتب و فتر

عتی استت» (هعتان .)171 ،مراغتهای یتا ایت

عباراها ،نهت ها حب وط را ر قا ب مفهوم غیرتع ی و پاک ی ی ،متایگزی حتب یت میک ت ،
یلکه حای آن را اصلی از اصو اسالم معرفی کر ه است.
یهای ترتیب ،مراغهای هعان آخون زا ه و آقاخان ،تعت نختواهی و مت نیت را یتا مفهتوم
سعا ا و عزا توصی ،میک و زیست اماعاعی کیشمحورانه را یه حاشتیۀ نقت و نکتوهش
میران  .یهنظر او تعجی از ایران یاساان نیز یهاعابتار آیتا انی و ستلط ت رعیتتپترور آن انجتام
میشو  .اما مراغهای یرخالف آخون زا ه و آقاخان سعی میک  ،مؤ فههای م نیت را ر اسالم
کگ ،و نعو ار ک  .او یا آگتاهی از ای کته مت نیت و تعت نختواهی یتا مؤ فتههتای عت ا ت،
مساواا ،و اخوا ،نیازم عبور از م اقگاا مذهبی است ،مفهوم ای ای وط را مطرح و حتب
وط را ه س گ ایعان معرفی میک و مگروعیت مییخگ .
 .5-4عبدالرحیم طالبوف تبریزی

طا بوف یا تومه یه ارزیاییای که از ووعیت معلکت ار  ،یه ییخبتری از «هجتوم ملت ام بتی کته
چون سی ی یانک  ،ور معلکت را فراگرفاه» اشاره میک ت کته ناشتی از «غگتاوه ستامعه و یاصتره»
است و یاع ش ه ن انی «وط و مذهب ...ر معر

خطر است» (طتا بوف ،1356 ،ج.)94 :2

وی ووعیت ک تونی «معلکتت» را از حیت «علت و ثتروا و حیثیتت» چتار «قحطتی و گرانتی»
ارزیایی میک که «از طرف مه و نکبت یسیار یسیار فراوانی و ارزانی» ار  .طا بوف ر ا امتۀ ایت
توصی ،و ارزیایی که یا تومه یه تع ن م ی انجام میشو  ،یتا ح تی تأست،آمیز اعاقتا یته «فرقتۀ
نامیه یو ن ر میان هعۀ مل عا » را ،یهع وان ت ها «زیتور عترو عقایت روحتانی متا» ،یتهچا ش
میکگان که ییانگر ناکافی یو ن آن یرای تو ی ثروا و حیثیت است (هعان.)123 ،
یهنظر طا بوف نیز خروج از ای ی یست ،نیازم «غیرا ،حعیتت ،و عمتبیت» ورزیت ن « ر
حفظ عزا وط و نامو وط و از یا ثروا وط و ترییت او وط است و ی » (هعتان-93 ،
 .)92تغییر کاریر مفهوم غیرا و حعیت یر حفظ وط  ،نعو ار تالش طا بوف یرای حتذف اهعیتت
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وایساگیهای ی ی ر عرصۀ اماعاعی و سیاسی استت .او مخاطبتانش را تفهتی میک ت کته «ایت
وط که وظیفۀ ما ر حفظ او و ترقی او ،هر نوع ف اکاری و مانسپاری است ،ایران است ،که استامی
شهرهای معروفش شیراز ،اصفهان ،یز  ،کرمان ،کاشان ،طهتران ،خراستان ،قتزوی  ،رشتت ،تبریتز،
ختتوی ،و ستتایر ملحقتتاا او استتت» (هعتتان .)93 ،طتتا بوف ر راستتاای تأکیتت یتتر فضتتیلت
وط وسای ر مامعۀ ی ی ای وره ،پا
معرفی میک و اظهار می ار « ،هرک

اشا حرمت وط پرساان را یکی از وظای ،ای ای وطت
ر حفظ نامو وط و اساقال و سریستاگی آن ،متال ا

و ص اقت مثعر ناایج مهعه ظاهر ساز  ،...چ ی شخص یزرگوار و وط پرست را از اخالف حا یته و
آتیۀ وط  ،یای هعیگه یرای تگویق یگران و تحریک غیرتع ت ان یستاای و روز و ا و وفتاا او را
از ایام تگریفاا ملای قرار ه » (هعان.)101 ،
تغییر مهت حب اماعاعی مر م ر نز طا بوف یهگونهای پیش میرو که و ا و وفاا
وط پرساان را یه ی کرامت و یزرگواریشان ،مزو ایام ملای قرار می هت و شایستاۀ یتا آوری
معرفی میک  .وط یرای طا بوف« ،مسک مح و ا عسافه»ای است کته ریرگیرنت ۀ «ملتت،
یع تی هیۀتتت مامع تۀ یگتتری» استتت (هعتتان .)127 ،ای ت مستتک مح و ا عس تافه« ،ملتتک
موروثی»ای است (طا بوف ،1356 ،ج ،)124 :2که « ارای ق مت تاریخی» است (طتا بوف،
 ،1356ج )29 :1و «عی نوروز از امله و اق م اعیا » آن است ،و زم است که هعۀ ایرانیان یته
شکوه و ق مت تاریخ و فره گ آن ر نز سایر مل یه خو شان یبا

(هعان.)30-31 ،

سرانجام ،طا بوف یا تومه یه ای مسۀله که «ملیت هر طایفه ،یساه یه اساقال آنهاستت»
(طا بوف ،1356 ،ج ،)124 :2توصیه میک کته «یایت چگت غیترا را یتاز نعتایی و گتوش
ناموش یه آواز خیرخواهان عاق وط ی اری  ...و از روی قوانی مضبوطه ،ا ارۀ خانتۀ خو متان
را ،که امرای اوامر شرع شری ،و حتاوی معیتع مزئیتاا تعت ن و تگتخیص حقتوق فتر ی و
ععومی و س س ی یه تع یاا اقویا یر وعفا و ظا یر مظلتوم استت ،استا عا یک تی  ...و از
روی عل و یمیرا ،ملیت خو مان را ر روی اسا شرع قوی و ی تای محکت استالم مت ظ
نعو ه ،یه اخالف خو یا گار یگذاری » ،رغیرای صورا «اخالف ما از ای مه و ییعلعتی
و ن اشا قانون معلکت و ن انسا حقوق وط محبوب ،ر آی ه خانۀ شاگر و نوکر و چوپتان
مل ام بی میشون » (هعان.)99 ،
یهای ترتیب ،طا بوف نیز ر کسوا یکی از چ روش فکر عمر ناصری ،خطر زو ه گام
استتایالی ق ت را هتتای غریتتی را احستتا کتتر ه و راه رهتتایی از آن را تعتتام کتتر ن م ازعتتاا و
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غ غههای صرفا ی ی معرفی میک و ر پی آن است که حب وط و وط پرسای را یتهع توان
یک فضیلت ر زن گی فکری و اماعاعی ای

وره ،ماسازی ک ت ؛ فضتیلای کته آن را آیگتخور

تالش یرای قانونگذاری و حفظ حقوق فر ی و ععومی اه معلکت می ان  .ا زام وط پرستای
ر مسیر تع ن ،محع ظهور یاساانگرایی ر ان یگۀ طا بوف است.
م و شعاره ( )2فرای تفستیر ماتون را یرپایتۀ چهتار مرحلتۀ پیگت ها ی استکی ر نگتان
می ه .
ج ول شماره ( .)2چهار مرحله تفسیر و فهم متون روشنفکران عصر ناصر

مراحل
گام
نخست

موضوع موردبررسی
مشروعیت داشتن سلطنت
و ساختار سلسلهمراتبی
اجتماعی در متو) دینی

گام
دوم

بیقدرتی سلطنت در
عرصۀ سیاست جهانی،
ظلم و بیقانونی در
عرصۀ داخلی و جهل ،فقر
و فالکت ایرانیا)

گام
سوم

شکلگیریِ سلطنت
شیعهپناه قاجار و تلقی
کرد) آ) بهعنوا) یکی از
ارکا) منص امامت
بهعنوا) عامل اجرایی
اوضاع رسولی در متو)
ایدئولوژیک شیعه
نگارش متو) انتقادی
توسط روشنفکرا) بهمثابه
کنشی سیاسی در راستای
تمد)خواهی در چارچو
نظام هنجارین دینی
جامعه

گام
چهارم
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محور موضوع
کاربرد مفهوم سعادت و
سعادتمندی برای فراهم
شد) امکا) زیست
متشرعانه توسط سلطنت
دینپناه
عدم تعل به وطن و
بهطورکلی فقدا) عنصر
وطن بهعنوا) یک تعل
اجتماعی ازیکسو ،گرفتاری
جامعه در کشاکشهای
کیشی برآمده از ابتنای
زیست سیاسی اجتماعی در
پرتو کاربرد مفاهیم سعادت،
کفر ،و غیرت دیندارانه
ازسویدیگر
مشروعیتبخشی به آ) با
عنوا)های سیاست فاضله و
دولت حقه در متو)
ایدئولوژیک جامعه (متو)
فقهی) بهواسطۀ فراهم
کرد) زیست متشرعانه برای
مؤمنا)
تأیید سلطنت با کاربرد
مفهوم دولت سعادتمند و
تأیید مناسبات اجتماعی
موجود با کاربرد مفاهیم
مؤمنا) /ملل عاطله و نحل
باطله

عمل مفسر /مورخ
کاربرد مفهوم سعادت
برای زندگی متمدنانه
توسط روشنفکرا)

نتیجه تفسیر
انتقاد به سلطنت و ساختار
اجتماعی و درنتیجه ،رد
هنجارهای دینی به سیاست
و جامعه در متو)
روشنفکرا)
رف بنبستهای هنجاری
حاکم بر جامعه و عبور به
جامعۀ متمد) و مرفه

دیسپوتیسم و
فناتیک نامید) دو
رکن سلطنتـمجتهد
بهعنوا) ارکا)
اوضاع رسولی

نکوهش توصیفها و
ارزیابیهای دینی از سیاست
و جامعه و خصیصهیابی
دوبارة آ)ها برپایۀ مدنیت
در متو) روشنفکرا)

تغییر کاربرد مفهوم
سعادت ،و
خنثیسازی کنش
گفتاری نامطلو
واژههای ایدئولوژی
حاکم همچو) کفار
و فجار توسط
روشنفکرا)

نکوهش و مشروعیتزدایی
از صورتبندی دینی جامعه
و حکومت /ستایش و
مشروعیتبخشی به مدنیت
و تمد) و درنتیجه ،تمجید
از ایرا) باستا) بهواسطۀ
مدنیتش در برابر ایرا) دوره
اسالمی

تالش برای
جایگ،ینی
وطندوستی و سوق
داد) جامعه بهسوی
همکاریهای
وطنپرستانه
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نتیجهگیری
روش فکران پ از آش ایی یا سامان سیاستی غترب ،ر پتی نوستازی نظتام سیاسی تاماعاعی ایتران
یرآم ن  .نایرایری مومو ر ارا یعان و یر اشتهایی که از سیاست و سلط ت ومو اشتت ،عبتور
یه مامعه ماع ن قانونم ار و ع ا تمحور را یا مگک رویهرو کتر ه یتو  .یرپایتۀ ماتون ایت ئو و یک
حاک  ،سلط ت یهع وان یکی از ارکان م مب امامت یا ه ف تکعی نفو خالیق یه اقامتۀ شتریعت
مگغو یو  .ر پرتو ای ماون که نظام ه جاری مامعته را تگتکی می ا نت  ،ستعا ا یته ووتعیت
آشکارگی معا حال و حرام اطالق میش و شوکت و عظعت و ت نیز یه عزا و حعایتت یت و
مؤم ان و استااار و سترکوب اعت ای حتق تعریت ،میشت  .ایت روشت فکران کته اصتالح یاورهتا و
ا راکهای اماعاعی مخاطبان خو را یرای گذر یه مامعۀ متور نظر وتروری میپ اشتا  ،یته امتر
خ وتمرف ر کاریر مفاهی ه جاری روی آور ن تا ازای طریق یاوان نظام ه جتاری مامعته را
یرای پذیرش صورای ی م ی سیاسیتاماعاعی آما ه ک و روزنۀ اخالقی م ی ی را یترای نگتاه
کر ن یه امور ت ارک یبی  .روش فکران ر تکاپو یرای م نیت ،آیا انی و رفاه ما ی را ستعا ا نامی نت
و تالش وط وساانه یرای ت ارک ای نوع آیا انی را غیرتع ت ی توصتی ،کر نت ؛ رحا یکته کتاریر
مفهوم سعا ا ر مامعۀ آن روز ،ناظر یر امرای شریعت یو و یا شور غیرتع انه نبا میشت  .ایت
تغییر کاریر از سوی روش فکران ،یا قم گذر از صتورای ی اماعتاعی ست ای و گتذار یته مامعتۀ
ماع ن انجام میش که یهنویتۀ ختو  ،یتهمع ای اناقتا از ماتون ایت ئو و یک نیتز یتو  .تومیته شتور
وط پرساانه و ملت وساانه ر راه آیا انی معلکت ،امری یو که مایگزی ی وستای و شتور ناشتی
از آن ش  .افزونیرای  ،روش فکران یا خ ثیسازی ک ش گفااری نامطلوب مفاهی ناظر یتر ستاهی ی
ارزشی ساک ان ارا یعان (کفار و فجار) که صبغۀ ی ی اشتت ،اهعیتت کتیش و آیتی را ر عرصتۀ
اماعاعی و زیست مععی یهحاشیه یر ه و امتری ییاهعیتت یهشتعار آور نت و رمقایت  ،یتر ایرانتی
(ه وط ) یو ن هعۀ افرا ر قا ب مفهوم ای ای وط  ،تأکی کر ن ؛ ی ایرای  ،ک گتی کته روشت فکران
ر یسار تاریخی و زیانی مامعۀ عمر ناصری رحا انجام آن یو ن  ،نکوهش صتورای ی مرستوم
اماعاعی و تالش یرای تومیه صورای ی م ی یهواسطۀ تغییر کاریر مفاهی یو  .یاستاانگرایی ر
ای فرای رخ نعایان  .روش فکران یا تعرکتز یتر تعت نخواهی ،ایتران ورۀ استالمی را ،کته یهواستطۀ
تلقیهای خاصش از سیاست و مامعه ،ووعیای مافاوا یا تع ن م یت اشتت ،یهحاشتیه رانت ه و
ایران یاساان را یهواسطۀ آیا انی و رفاهش ،عمر یاشکوه و سعا تع تاریخ ایتران معرفتی کتر ه و آن را
تومیه و ساایش کر ن

.
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درایرلنامی منرلن .ترمعه ذییحا له م موری .تهران :اناگاراا معرفت.
سللا ا
یراون ،ا وار ( .)1371ی اا ا
تبریزی ،محع علی ( .)1390ینتوبلتاوابرلنالتاسرلسا اوامجترالل اللرال اشارعه .گر اوریشت ه
توسط محع حس رمبی .مل  .1تهران :نگرنی.
و تآیا ی ،یحیی ( .)1361حرلتاییر  .مل وم .تهران :اناگاراا عطار.
رستتاعی ،مستتعو ؛ زیبتتاکالم ،صتتا ق ( .)1397تبارش استتی ای ت ئو و ی ناسیونا یس ت یاستتاانگ ترا و
یگریسازی .فصلنلیهاپژوه اهل اجهلنامسمم ،سا هگا  ،شعاره سوم.
ویر .پ.آ ( .)1376یسلف تابهامرینستلناوامی من .ترمعه محعو مماحب .تهران :اناگاراا علعتی و
فره گی.
سپهر ،محع تقی ( .)1377نلس اممتومری  .یهاهاعام معگی کیانفر .تهران :اساطیر.
سیاح ( .)1346زلط متاحلجاسرلح .یهکوشش حعی ستیاح .یتهتمتحیح ستی،ا لته گلکتار .تهتران:
اناگاراا امیرکبیر.
شفای قعی ،میرزا ایوا قاس ی محع حس ( .)1390ینتوبلتاوابرلنلتاسرلسا اوامجترالل اللرال ا
شرعه .گر اوریش ه توسط محع حس رمبی .مل  .1تهران :نگرنی.
شیرازی ،اصغر ( .)1395می منرت،ایلرت،اقویرت .تهران :اناگاراا مهان کااب.
شتتیرازی ،میتترزا محع نمیرا حستتی ی فرصتتتا و ه (.)1333نقتت از ستتی معا ا ی افغتتانی ر
یساانا فرصه ،یعبۀی :مطبع سپهر مظفری.
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صفائی ،ایراهی ( .)1352ینصداسنداتلریخ ،انهررناکتل امسنلداسرلس  .تهران :چاپخانه شرق.
طا بوف ،عب ا رحی ( .)1364محرد .تهران :اناگاراا شیرازه.
طرف اری ،علیمحع ؛ علیزا ه ،محع علی ( .)1389تبارش اسی مبانی هویت ملی ر تتاریخنگتاری
ملیگرایانه وران قامار و مگروطه .فصلنلیهایطلمعلتاسرلس  ،شعاره .7
عض ا و ه ،احع میرزا ( .)1362تلری الضد  .مؤسسه اناگاراتی سرو.
قا ری ،طتاهره؛ میرزایتی ،ستی آیتتا لته ( .)1390ناسیونا یست ایرانتی ر ست ه نتوز ه  .فصالنلیها
یطلمعلتاجلیعهشنلزت  ،وره ،18شعاره .2
ا
ق یعی قی اری ،عبا ( .)1391تاریخنویسی یاساانگرا و ناسیونا یسای ر ایران عمر قامار .فصلنلیها
للر اتخصص ایطلمعلتاتلری امی منامسمی  ،وره  ،1شعاره  ،1پیاپی.1
کچو ییتتان ،حستتی ( .)1384تطااورمتاگفترلناهاال اهااویت امی ا من:امی من ا ادراکشاالک اباالاتجاادداوا
یلبعدتجدد .تهران :نگر نی.
کرمانی ،آقاخان ( .)2000سهاینتو  .یهکوشش یهرام چویی  .ر سار ر:
http:// books. Myownflag. Org

م رسی طباطبایی ،سی حسی ( .)1354پ ج نامه از فاحعلیشاه یه میترزای قعتی .یجلاهاب رسا اهل ا
تلریخ  ،سا ه  ،شعاره پ جاهونه .
کسروی ،احع ( .)1363تلری ایش وطهامی من2 .مل ی .اناگاراا امیرکبیر.
سرلحتنلیهامب مهرمابر  .یهکوشش م .ع سپانلو .تهران :نگر اگه.
ا
مراغهای ،زی ا عای ی (.)1397
مساگارا و ه ،میرزایوس .)1397( ،رسلمهای اکلره .یهکوشش یاقر متؤم ی .چتاپ او  .ت ن :نگتر
مهری.
مساوفی ،عب ا له ( .)1321ش حازندگلن این،ایلاتل ری امجترلل اوامدمر ادورهاقلجالرامزامقلییرادزلنا
تلامز انلص ممدیناشله .مل او  ،تهران :اناگاراا زوار.
مگیرا و ه ،میرزامعفرخان ( .)1320تیقرقلتاس حدیه .تهران :کاایخانه مجل شورای اسالمی.
ملک خان ،ناظ ا و ه ( .)1307روزنلیهاقلنون .نعره او  .شهرا رمب.
ملک خان ،ناظ ا و ته ( .)1363یجرولاهامثالرایرا زمایلنامازالن .تت وی و ت ظتی محعت محتیط
طباطبایی .چاپ حی ری ،تهران :اناگاراا علعی.
درامحنلمممجهالداوامسبل امم شالد .قائ مقتام
ا
نجفی کاش،ا غطا ،حس ی معفر یت خضتر (.)1380
فراهانی .ویراساار غالمحسی زرگرینژا  .تهران :نگر یقعه.
نراقی ،محع مه ی ( .)1390ینتوبلتاوابرلنالتاسرلسا اوامجترالل اللرال اشارعه .گر اوریشت ه
توسط محع حس رمبی .مل .1تهران :نگرنی.
نراقی ،مالاحع ( .)1390ینتوبلتاوابرلنلتاسرلس اوامجترلل اللرل اشارعه .گر اوریشت ه توستط
محع حس رمبی .مل  .1تهران :نگر نی.
ه ایت ،رواقلی ( .)1380روضهاممصفل .مل  .10یخش او زن یه و قاماریه تا پایان م گ او ایتران
ورو و یخش وم نبا ه سلط ت فاحعلیشاه .تمحیح و تحگیه معگی کیانفر ،اناگاراا اساطیر.
Austin. J.l. (1970). Performative Utterance. In Philosophical Papers. Second
edition. eds by j.o. Ursmon and Warnock. Oxford: at the Clarendon Press. Pp.
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233-252.
Ball, Terence (2004). History and the Interpretation of Texts. In: Handbook of
Political Theory, ed. Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas (London: Sage
Publication. 18-30
Syrjamaki. juSami(2011). Sins of a Historian. Perspectives on the Problem of
Anachronism. Academic Dissertation. To be Presented with the Permission of the
Board of the School of Humanities and Social Sciences of the University of
Tampere. School of Humanities and Social Sciences Finland. On September.
skinner. Quentin (1970). Conventions and Understanding of Speech Sct.
Skinner. The Philosophical Quarterly. 20(79). Philosophy of Language Number
apr. pp 118-138.
Tully. James (1998b). The Pen is a Mighty Sword: Quentin Skinners Analysis of
Politics. James Tully. In James Tully (ed) Meaning and Context: Quintin Skinner
and his Critics. Princton: University Press.
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