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Abstract 

In Iran, despite the long tradition of historiography (such as the history of Tabari, the 

history of Bayhaqi, Akhbar al-Tawwal, etc.) due to the attacks of various tribes and 

numerous social divisions, history and scientific historiography has become a 

political chronicle. The long-standing domination of tribal governments 

institutionalized a kind of tribal-tribal morality and nervousness in our society. In the 

movements and struggles of tribal governments, Iranian society was thrown from one 

nervousness to another. The social and political history of Iran - in general - is a 

reflection of these nerves and angers. This tribal past has shaped our social psyche 

and in the political arena is still an important factor in how we act. If we look at the 

history of Iran based on this insight, the present study, with a historical study and 

with the help of descriptive and analytical methods, seeks an issue that has been less 

considered in previous researches, namely powerful forces and groups influencing 

order. Social in the contemporary history of Iran in the Safavid, Qajar and Pahlavi 

eras. The results of the present study show that the interventions of these currents 

with the help of rival foreign forces have been and are an important (destructive) 

factor in the political actions of Iranian society.. 

Keywords: Political Sociology, Tribal Nervousness, Political Action, History and 

Historiography 
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 چکیده

سی تاریخ دیرپای سنت وجود با ایران، در  به (غیره و الطوال اخبار بیهقی، تاریخ طبری، تاریخ مانند) نوی

سست و مختلف قبایل حمالت علت سی تاریخ و تاریخ اجتماعی، ددمتع های گ علمی را تبدیل به وقایع  نوی

ستیالی .نگاری سیاسی کرده است  ای قبیله - ایلی عصبیت و اخالق نوعی ای، قبیله های حکومت دیرپای ا

 یک از ایران جامعه ایلی، های حکومت های کشاااک  و آمدها و رفت در کرد نهادینه ما جامعه در را

 عصبیت این بازتاب - عموما - ایران سیاسی و اجتماعی تاریخ .گردید پرتاب دیکر عصبیت یک به عصبیت

عرصه سیاسی هنوز  در و داده شکل را ما اجتماعی روان ای، قبیله - یایل گذشته این هاست عصبانیت و ها

پژوه  اگر بر پایه این بین  به تاریخ ایران نگاه کنیم عامل مهمی در چگونگی کردارهای ما به شااامار می رود. 

حاضر با مطالعه ای تاریخی و با کمک روش توصیفی و تحلیلی در پی مساله ای است که در پژوه  های پیشین 

ست، صر و آنهم  کمتر مد نظر قرار گرفته ا نیروها و گروههای قدرتمند و تأثیرگذار بر نظم اجتماعی در تاریخ معا

سقاجار، صفوی، ایران در عهد  ضرتپهلوی ا شان می دهد مداخالت این جریانات با کمک  . نتایج تحقیق حا ن

 ست.ی بوده و هجامعه ایرانکن  سیاسی در  )مخرب(عامل مهمی ،نیروهای خارجی رقیب

 جامعه شناسی سیاسی، عصبیت های قبیله ای، کردار سیاسی، تاریخ و تاریخ نویسی کلیدواژه ها:
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 مقدمه

 چه را ما که دارد نمایی خود چنین است مطرح ایران امروز سیاسی شناسی جامعه به نگاه در که سؤالی نخستین

ست شده صد در زمان رودخانه هرچه که ا شته سال یک شتر گذ  گیری شکل روند قهقرایی سیر رفت، جلو به بی

سی فرهنگ شتر ایرانی جامعه سیا ست بوده بی ضوع این بر وقوف وجود با  و. ا صرار با همچنان مو  نظیر کم یا

ست در. کردنیم طی حال در شدت به و سرعت به را قهقرای سیر سخی یافتن برای جو و ج س  این بر پا  پر

 جامعه ، حکومت یعنی ایرانی سیاسی جامعه دهنده شکل اصلی عنصر سه متقابل گذاری تاثیر مکانیزم باید ناگزیر

 می جا این در. قرارداد مطالعه مورد  بازواکاوی تنگاتنگ در ، انقالب از پس دوران خالل در را  شاااهروندی و ،

شتر مثل بازهم روزانه گوهای و گفت و ها بحث در ان رواج وجود با که بپردازم عاملی به خواهم سائل بی  مهم م

. است انتقامجویی با همراه  ای قبیله تعصبات و ها عصبیت آنهم و گیرد  می قرار غفلت مورد مملکت این در که

 سال چند این حداقل در انتخابات اگر. رفته ملت دشمنان چشم به سودش و ملت چشم به دودش که انتقامجویی

 کشااور برنداز خانمان و آشاافته وضااعیت این در ما همه مخرب تاثیرات به پی بیندازیم نگاهی را کشااور اخیر

ستای در ما تالش تمام خرداد دوم جریان و 76 سال از. برد خواهیم سی را سائل همه کردن سیا شور م  حتی ک

 داخلی سیاسی های بازی ورطه به را باشد ملت عموم مصلحت و منافع اولویت باید که خارجی سیاست مسائل

شور هرروز و سپردیم شتر انزوای سوی به را ک ضح نمونه. هل دادیم بی شکار و وا  دوره در را  نگاه نوع این آ

 در را کشور مشکالت و مسائل تمام عجیبی اصرار و تاکید به کاندیداها از یکی که دیدیم کشور انتخابات گذشته

سی جناح و حزب پیروزی برای سیاسی های رقابت دراینکه.دانست می مخالف جناح تدبیر دوراز حاکمیت  سیا

 میاید وساا  ملی مصاالحت و منافع پای که جاهایی در ها رقابت این  اما اساات مرسااوم امری دنیا جای همه در

اما اینجا وضااع فرق می کند دامی که خواسااته یا  .شااد خواهد ساایاساای جریانات همصاادایی و همسااویی باعث

شتر از دیروز فرو می رویم  سته در آن هرروز بی شانده جایی به را کارمان اتفاقات این.نخوا صال که ک  و نمیبینیم ا

 آب چنان با. ایم شده طلبکارانه اصالح و گدایانه اصول طلب قدرت ای عده فرمانبردار و مطیع فق  شنویم نمی

اگر انتخابی و . بینیم می نه و شااانویم می نه که شاااویم می باخت دوسااار بازی این وارد هیجانزدگی با تابی و

ستمداران  سیا شود یعنی به نفع  سی متبوعمان پیروز ن سیا شرکت می کنیم که رقیب جناح  ست  انتخاباتی هم ه

شویم و منافع دور و نزدیکمان نیز بگذریم. .  ضریم کور و کر نیز  ضعیت این نمونهقدرت طلب حتی حا  در را و

 و ها برنامه بهترین اگر جامعه این گیری شااکل وایلا در.  بودیم شاااهد متحده ایاالت در گذشااته اوایل دو قرن

 رنگ فق  کرد نمی نگاه اش برنامه و عملکرد به کساای شااد می مطرح جامعه ساایاه اقلیت سااوی از ها عملکرد

شنایی دیدند می را پوست  سرعت مورد طرد قرار می گرفت. آ  برای تالش با توام های عصبیت این باتاثیر و به 

 سیاسی جامعه گیری شکل در که است ای قبیله های انتقامجویی برای زمینه کردن هموار جهت «عوام» کردن قانع

ستقیمی اثر دوران آن ایران شته م سی فرهنگ گیری شکل در و دا سل سیا  موثر سخت امروز تا حتی بعد، های ن

 یک امور بهینه مدیریت برای ابتکار گرفتن کار به از است عبارت سیاست که حقیقت این به توجه با. است افتاده

شور، ست بدیهی ک سی فرهنگ در تواند نمی انتقامجویی و انتقام که ا  جایی جدید دنیای در ای جامعه هیچ سیا

شته شد دا ضای به تبدیل زمان مرور به ما، سیاسی جامعه در نکوهیده های خصلت این ولی. با  روحیه و فکری ف
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ست شده مردمان میان عادی اجتماعی  درازا به قرن نیم از بی  که براندازی خانمان ای قبیله های انتقامجویی و ا

 قدرت به رسیدن برای ای قبیله و شخصی های دعوا به ما کشور در را سیاست را جامعه سیاسی مدیریت کشید،

 سازی کشور حساس دوران سراسر در ایران سیاسی جامعه که بود گونه این. است کرده تبدیل انتقامجویی راه از

ستم قرن سازی ملت و شنایی از و شده پهلوی علیه قاجاری ای قبیله های انتقامجویی بالی دچار بی  مفاهیم با آ

 بی در. ماند غافل.... و «ملی منافع» ، «دموکراساای» ،«ملیت» ،«جامعه» همانند امروزین ساایاساای زندگی در حیاتی

ست فکری رفتن راهه سی جامعه در امور که ا  کس همه و چیز همه دیدن «سفید» و «سیاه» رنگ دو در ما سیا

شاعه و پروری قهرمان تکنیک چارچوب در پردازی شعار و پراکنی شایعه اساس بر پردازی تاریخ: شد خالصه  ا

ستی قهرمان سی تاریخ جای پر ضای و گرفت را طرفانه بی نوی سی جامعه فکری ف  منفی سوی به را ایران سیا

ساله برخورد در گرایی شور» خطیر بام شویق «مداری ک سی گرایی منفی این. کرد ت شویق سیا  جامعه در شده ت

شته چیرگی ایرانی جامعه بر قبل از که نظیری کم گریزی قانون و نظمی بی با توام ایرانی ست دا  به را شرایطی ا

 مانع دیگر سوی از و شود می شمرده ایران بقای رمز سوی یک از که دوگانه های خاصیت با است آورده وجود

 مفاهیم چارچوب در شااده روز به ساایاساای هویت یک کسااب سااوی به اساات جامعه این فکری پیشاارفت از

 تالش با توام های عصبیت این باتاثیر باشدآشنایی داشته فراوانی اهمیت تواند می رابطه این در آنچه. دموکراتیک

ست ای قبیله های انتقامجویی برای زمینه کردن هموار جهت «عوام» کردن قانع برای  جامعه گیری شکل در که ا

 سخت امروز تا حتی بعد، های نسل سیاسی فرهنگ گیری شکل در و داشته مستقیمی اثر دوران آن ایران سیاسی

 امور بهینه مدیریت برای ابتکار گرفتن کار به از است عبارت سیاست که حقیقت این به توجه با. است افتاده موثر

 جدید دنیای در ای جامعه هیچ ساایاساای فرهنگ در تواند نمی انتقامجویی و انتقام که اساات بدیهی کشااور، یک

شته جایی شد دا سی جامعه در نکوهیده های خصلت این ولی. با ضای به تبدیل زمان مرور به ما، سیا  و فکری ف

 قرن نیم از بی  که براندازی خانمان ای قبیله های انتقامجویی و اساات شااده مردمان میان عادی اجتماعی روحیه

 به رسیدن برای ای قبیله و شخصی های دعوا به ما کشور در را سیاست را جامعه سیاسی مدیریت کشید، درازا به

 کشور حساس دوران سراسر در ایران سیاسی جامعه که بود گونه این. است کرده تبدیل انتقامجویی راه از قدرت

ستم قرن سازی ملت و سازی شنایی از و شده پهلوی علیه قاجاری ای قبیله های انتقامجویی بالی دچار بی  با آ

 در. ماند غافل.... و «ملی منافع» ، «دموکراسی» ،«ملیت» ،«جامعه» همانند امروزین سیاسی زندگی در حیاتی مفاهیم

 کس همه و چیز همه دیدن «سفید» و «سیاه» رنگ دو در ما سیاسی جامعه در امور که است فکری رفتن راهه بی

شاعه و پروری قهرمان تکنیک چارچوب در پردازی شعار و پراکنی شایعه اساس بر پردازی تاریخ: شد خالصه  ا

ستی قهرمان سی تاریخ جای پر ضای و گرفت را طرفانه بی نوی سی جامعه فکری ف  منفی سوی به را ایران سیا

ساله برخورد در گرایی شور» خطیر بام شویق «مداری ک سی گرایی منفی این. کرد ت شویق سیا  جامعه در شده ت

شته چیرگی ایرانی جامعه بر قبل از که نظیری کم گریزی قانون و نظمی بی با توام ایرانی ست دا  به را شرایطی ا

 مانع دیگر سوی از و شود می شمرده ایران بقای رمز سوی یک از که دوگانه های خاصیت با است آورده وجود

 مفاهیم چارچوب در شااده روز به ساایاساای هویت یک کسااب سااوی به اساات جامعه این فکری پیشاارفت از

سناد و بررسی کتابخانه ای در پی پاسخ  .دموکراتیک براین اساس تحقسق حاضر با مطالعه ای تاریخی براساس ا
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به این پرساا  اساات که رخدادها و شااخصاایت های تاریخی و تاریخ نویساای متعاقب آن چه نقشاای در جامعه 

 امعه ایرانی دارند؟  شناسی سیاسی امروز ج

 چارچوب نظری تحقیق

 تاریخ  در شناسی جامعهشناخت 

پردازی سیاست  تاریخ دارای چند ویژگی و شاخصه است که میتواند نیازهای فوق جهت نظریهدر شناسی  جامعه

 را تأمین کند. 

 شناسی، الف) پیوند میان تاریخ و جامعه

 ب) تنوع و تلون موضوعات و متغیرهای موردتوجه، 

 ای،  ج) روش مقایسه 

 د) حل مسئله ساختار/ کارگزار با تأکید بر رواب  نیروهای اجتماعی، 

سی الف) جامعه سی در دهه  ابتدا در اثر انتقاد از عدم ارتباط میان تاریخ و جامعه تاریخ در شنا ظهور  1960شنا

شااناساای بود و حوادس و سااوابق تاریخی در  کرد. در این دهه کارکردگرایی پارسااونزی جریان غالب در جامعه

های تاریخ، تحقیقات ذیل عنوان تاریخ اجتماعی یا تاریخ ادبیات این جریان غایب بود. در همین حال در دانشکده

 .(Bhambra ,2010مردم انجام میشد)

سان تاریخی هم با نظریه ارتباط دارند هم با تاریخ. از ارتباط با تاریخ نظریات خود را با ترتیب، جامعه شنا این به

تاریخی می یات  ئه  سااانجند و از ساااوی دیگر دیدگاههای نظری جزئ تاریخ ارا یل و تبیین حوادس  برای تحل

ری روش و شناسی، یکی شواهد و مدارک و دیگ پس، در پیوند تاریخ و جامعه(Calhoun,1988: 855)میدهند

 .( (Bhambra,2010ابزار تحلیل و چگونگی مشاهده مدارک تاریخی را فراهم میسازد

تدریج فراختر و متنوعتر شده است. تنوع موضوعات  ب) سیر تحول این رشته نشان میدهد که دامنه شمول آن به

قیق در این حوزه و سااطوح در بیان دانشاامند صاااحب ساابک مکتب آنال مشااهود مینماید. ازنظر برودل انجام تح

های بلندمدت، تغییرات جمعیتی،  های گذار آرام و تدریجی یا سااریع و بحرانی، پروسااهدوره«مسااتلزم توجه به 

صادی والتحو شد یا بحرانهای اقت صادی، ر طورکلی نوع نگرش مردم باید موردتوجه  به ت در حوزه مادی و اقت

شااناساای تاریخی امکان تحقیق و تفح  در مورد  جامعهپس یکی از مزیتهای  (.93، 1951برودل، »)قرار گیرند

 الزمن و خرد توجه الطور همزمان تحت تأثیر چند علت هستند. ضمن اینکه به سطوح ک رویدادهایی است که به

 .(11–93، 1911ریگین، )تنیده ترسیم میکند.  صورت درهم مبذول میدارد رواب  میان آنها را به

 ای است. اکثر محققان اذعان دارند که تحلیل مقایسه یخی، اتخاذ روش مقایسهشناسی تار ج) ویژگی سوم جامعه

 اگرچه این شااایوه به Bonnell ,1980 ), 160)شاااناسااای تاریخی اسااات پژوه  جامعه «بخ  ذاتی»ای 
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شناسی تاریخی  ای در جامعه اسکاچپول سه نوع استفاده از روش مقایسه  .شده است انحاءمختلف به کار گرفته

نوع اول با هدف اثبات ساااودمندی یک نظریه اسااات. نوع دوم در مقابل نوع اول اعتقاد دارد که هر  .میبردنام 

شخصات غیرقابل شکل مذهب، جامعه و منطقه م ستند. به همین دلیل بر  تقلیلی دارد که در  بندی تاریخی مهم ه

صربه سه ویژگیهای منح سوم روش مقای ستنباط ای فرد موارد خاص تأکید دارد. در نوع  ستیابی به ا های  برای د

 . Somers and Skocpol,1980) , 168–178)ن به کار گرفته میشودالعلی در مورد ساختارهای ک

شده در  ست  باالد) اما باید ببینیم عوامل، نیروها و متغیرهای ذکر سیا سمی به  شکل میدهند.  داخلیبا چه مکانی

کننده این  به سااااختارها و نهادهای حاکم بر جامعه روشاااندهی  تأکید بر رواب  نیروهای اجتماعی در شاااکل

ترین الهای اجتماعی از پایینترین تا با شناسی تاریخی نیروها، رواب  و شبکه مکانیسم خواهد بود. از نگاه جامعه

شکل سد این رویکرد با تأکید بر  ت و جریانات تاریخ و رواب  بینالدهنده تحو سطح،  ستند. به نظر میر الملل ه

ساختار/ نق شه برانگیز و درازدامن  سئله مناق سته م سانی توان ساخت جوامع ان   رواب  و نیروهای اجتماعی در 

کارگزار را تا حد زیادی حل کند. اگر از پایینترین سطح رواب  اجتماعی شروع کنیم رفتار انسان تحت تأثیر نیازها 

شد شد اعم از عا .و اهداف او می با جز از راه رواب   طفی، فیزیکی، مادی و غیرمادی بهاین نیازها هر آنچه که با

سان را موجودی اجتماعی میدانند که بدون طی کردن اجتماعی برآورده نمی شناسان ان شود. به همین دلیل جامعه 

سانی فق  از  شدن و زندگی درون یک اجتماع محکوم به فنا خواهد بود. از این منظر نیازهای ان سه اجتماعی  پرو

  .(51-11، 1915گیدنز، )و رواب  اجتماعی برآورده میشود طریق اجتماع

 روش تحقیق

قرار  اسااتفادهدر این مقاله سااعی شااده اساات که ابعاد مختلف روش تحقیق تاریخی از نظر هدف و ماهیت مورد 

اافتن .از نقطه نظر علم و تعمیم پذیری مورد بحث قرار گیرد موضوع پژوه  در قالب آنگیرد و سپس   هاداده ی

اقاالت،کاتاب،مدارکهای رسامی،اسانادبا استفاده از گزارش اار ها و م  از گذشته دربارهء موضوع ماندهباقی و آث

در شرای  حال هم ‘‘ های مورد نایازتولید داده''پژوهشگر بهبا توجه به اینکه  بعالوه. شودمورد ماطالعه اناجام می

 مد نظر قرار گرفته است.  تحلیلی-روش تحقیق توصیفیمی پردازد  

 یافته های تحقیق

 نیروها و گروههای موثر بر نظم اجتماعی

 در تاریخ معاصر ایران در عهد در مرحله اول باید ببینیم نیروها و گروههای قدرتمند و تأثیرگذار بر نظم اجتماعی

اند. توجه به این گروهها و نیروهای اجتماعی به این دلیل اهمیت دارد  کدام نیروها بوده پهلویقاجار،  صااافوی،

که رقابت بازیگران اصلی بر سر قدرت است که مشخ  میسازد آن جامعه چگونه رفتار میکند و چگونه تحول 

 .(210، 1386اسمیت، )مییابد

 تهاجم تبلیغات سیاسی عثمانی علیه تشیع و مشترک المنافع )نظام فدراتیو( شیعی صفوی، -1

https://www.asemooni.com/mag/analytical-descriptive-research/AAggw


 

1826 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 1
140

 

در این برهه تبلیغات عثمانی علیه رقیب اش به حدی بود که ما شاااهد آن هسااتیم که حتی در عصاار حاضاار نیز 

ش سی و یا با خرافات در ت سیا شیع  ست به دالیلی با ت سیاری در ایران، که ممکن ا سندگان ب سر مخالفت نوی یع 

صفوی برجای مانده از  ضد  سانی تحت تاثیر تبلیغات  ستند، به آ ست ه دارند و یا دارای گرای  هایی از این د

عثمانیان قرار گرفته و انحطاط نیمه دوم قرون  صاافوی را به نیمه نخساات آن دوران که به حقیقت رنسااانس دوم 

برجسته و چشمگیر نیمه نخست قرون صفوی را نادیده ایران شناخته می شود، تعمیم می دهند و حقایق تاریخی 

انگاشته و با انتشار افسانه هایی منحرف و مسموم کننده به نام تاریخ ، افکار نسل های سرنوشت ساز ایران امروز 

 .(25-22: 1385 )مجتهدزاده،و فردا را به تباهی می کشانند

سوی افرادی که جدایی  -2 ست از  سالم را هدف دارند تا تالش نامیمونی در میان ا با جدا کردن این  ،ایران و ا

سارنگونی هر دو را قطعی نمایند. این افراد که پیشاینه های مارکسایساتی تخریب و تفرقه افکنی را ، دو از هم

شته هایی حیرت انگیز ،تجربه دارند ستگان عالم دین را در ایران قانع کنند که در نو شند برخی از برج ، می کو

که از تمدن پی  از اسالم ایران در ادبیات مستند و چند هزار ساله جهان آمده دروغی بی  نیست انبوه بزرگی 

این پدیده قرن بیسااتمی، اختراع کرده اساات. آنان تا آنجا فتنه گری را توسااعه داده اند که  ،"صااهیونیزم"که 

رده و متون آن ها را به گونه مدعیند یهودیان حتی در سنگ نوشته های باقی مانده از عصر باستان ایران دست ب

امروزین در آورده اند. آنان در این راستای نامیمون از همان دستور العملی پیروی دارند که برنامه پان عربیستی 

 ضد ایرانی بعث عراق تدارک دیده و تبلیغ کرده است و ما در همین بخ  از بحث، بدان خواهیم پرداخت.

شین در ایران که       شوروی پی سوی  شده از  شین حزبی مامور  ضای پی این گونه به نظر می آید افرادی از اع

شیوه نفاق افکنی میان ملت ایران و ویران کردن کشور ایران را در مکتب آن حزب آموخته اند، امروز در لباس 

ربیستی مامور شده از سوی محور مشخ  جدایی خواهی، آشکارا از برخی حرکت های پان ترکیستی و پان ع

ضد ایرانی نومحافظه کاران امریکایی و صهیونیست های اسرائیلی حمایت می کنند. این گونه به نظر می رسد 

که آنان جدایی میان ایران و اسااالم را بهترین راه و وساایله برای تجزیه ایران و جدایی اسااتان های آذربایجان، 

 فته اند.کردستان، و خوزستان از ایران یا

سته به دروغ و دروغ پردازی       سانه هایی آرا سالم که به بهانه اف فتنه انگیزی ها و نفاق افکنی میان ایران و ا

ساده  سان دیگر( به خورد  سانی در برابر چه ک سکوت چه ک ست  سکوت دوازده قرنه )معلوم نی هایی به بهانه 

شود، بی تردید از م شه های باقی مانده لوحان از میان ایرانیان داده می  سیر اندی سرچشمه می گیرند که ا نابعی 

ستند:  ستی ه ستی و پان عربی شکارا در خدمت محافل جدایی خواه به ظاهر پان ترکی شده اند و آ از حزب یاد 

کسااانی که ایران و ایرانی بودن خود را کتمان می کنند: ایران را همان پارس می شاامارند و پارس را با ترک و 

سازمان عرب و دیگرا ستیزی از نومحافظه کاران امریکا و دیگر عوامل ) ستای ایران  سته و در را ستیز دان ن در 

و ریچارد پرل  Michael Ledeenسیای ایاالت متحده برای تجزیه ایران( در باختر زمین، مانند مایکل لدین 

Richard Perle شکارا شته هایی از این دست که آ ستور می گیرند. گفته ها و نو سالم ، د نفاق میان ایران و ا

را در این کشااور هدف دارند تا راه برای طرح تجزیه ایران هموار شااود، نمی تواند مالک تشااخی  و داوری 

شد. آنچه  سوی دیگر با صالح طلبی و ملی گرایی، از  سوی، و برخی از مدعیان ا برخی از عالمان دین از یک 
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شخی  و  شد، در این برخورد در ایران می تواند مالک ت داوری عالمان دین و ملی گرایان دینی یا غیر دینی با

ستی با ما از خدمات  ضی مطهری که به در ست چون مرت شی عالمان حقیقی در عالم دین ا شته های پژوه نو

 متقابل ایران و اسالم می گوید. 

ب ناپذیر را الزمه اجتنا "وطن ها"وطنی کمونیساااتی که ویران کردن تاریخی -تهاجم اندیشاااه های جهان -3

شی قلم  ست که تاثیر گرفتگان از چنین گرای سیر چنین اهدافی ا سته اند. در م واقعیت پذیرفتن وطن جهانی دان

برداشاته و به ویران کردن هرآنچه در تاریخ ایران هویت مساتقل ایرانی را اعتال داده و کشاور مساتقل ایران با 

ست شته ا ستقل ایرانی  را پایدار نگاه دا سته پرداخ، هویت م سیار برج صیت ب شخ تند. برای درهم کوبیدن 

قلمداد کردند، با این تفکر که جنگ کردن در  "جنگ طلب"او را  ، برای مثال،کورش در تاریخ تمدن بشااار

دنیای باستان همانند موازین اخالق سیاسی قرن بیستم مضموم بوده و دیگر شخصیت های تاریخی، از جمله 

 صلح هستند، آن همه جنگ نکردند. پیامبران که اساسا پیام آورنده 

سی دیگ -4 سا شکل ا ست که حزب بعث م شت انگیزی ا سایل تاریخی ایران تهاجم تبلیغاتی ده ر در تفاهم م

( برای قرار گرفتن در مقام رهبری دنیای 2000تا دهه  1960عراق در گذر چهل ساااال اخیر )از دهه پیشاااین 

زد: هویتی تماما عربی به دور از هرگونه بارزه فرهنگی و عرب از راه سااااختن یک هویت تماما عربی دامن 

)مجتهدزاده، مدنی ایرانی در آن که در درازای بی  از دو هزار سال بر میان رودان )بین النهرین( اثر گذارده است

1396 :8-15) . 

ساختن و       سیاسی اتفاق نظر دارند که برای  سیاست و جغرافیای  سفه  شمندان فل ویژه هویت پرداختن اندی

سله عوامل یا  سل سانی نیازمند یک  شترک فرهنخود، یک منطقه یا یک گروه ان سله پدیده های م سل گی، یک 

خاطرات سیاسی و یک زبان و یا یک ریشه زبانی مشترک است. شماری از این اندیشمندان، همانند اندیشمند 

ی از راه مقایسه خود با دیگران، هویت خود نین گروه انسانچبلند آوازه عرب، ادوارد سعید، باور دارند که یک 

پیسین عراق به جای مقایسه خود با هویت ایرانی، راه ساختن هویت (. ولی بعث .Said, 1979را می سازد )

سه با هویت ایرانی در ویران کردن هویت ایرانی جست و جو  ، بلکهعربی افراطی مورد نطر خود را نه در مقای

سیونالیزم عربی ویژه بود که بعث عراق هویت جدید خود را در به گفته دیگر، برا می کرد. سیدن به یک نا ی ر

می دید و در ویران کردن هویت ملی ایران و هر آنچه اعتال دهنده  "دشاامن خارجی"رقابت با ایران به عنوان 

 . چ تالشی کوتاهی نکردناسیونالیزم ایرانی است از هی

 حزب توده-5

و نفوذ جزب توده در ایران، نوعی تاریخ حزبی  یا تاریخ  (1917در روساایه )اکتبر با پیروزی انقالب کمونیسااتی 

سل هائی، قربانی این  سی ایرانیان جان تازه ای بخشید، آنچنانکه ن سیا صبیت در فرهنگ  صر ع ایدئولوژیک به عن

سی سیطره و  صر ایران در  شده اند. به عبارت دیگر؛ بخ  مهمی از تاریخ معا ادت تبلیغات و تاریخ ایدئولوژیک 

تفسیرهای حزب توده، مانند آئینه شکسته ای است که تصاویر کج و معوجی از سیاستمداران ایران به دست می 

 دهد.  با چنین خصوصیتی است که ما به تاریخ و شخصیت های تاریخی مان نگاه می کنیم:
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مان می زنند )مانند امیرکبیر و شااخصاایت های دلپذیرمان آنچنان پاک و بی بدیل و بی عیب اند که تنه به معصااو

محمد مصاادق و ...( و شااخصاایت های نادلپذیر ما آنچنان ناپاک و نابکارند که فاقد هرگونه خصاالت انسااانی یا 

سی و...( صبی و عملکرد مثبت اجتماعی بودند)مانند میرزا آقاخان نوری و میرزا آقا . ما میراس خوار یک تاریخ ع

 (.32: 2011نده را فدای این عصبیت ویرانساز کرده ایم)میرفطروس، عصبانی هستیم و چه بسا حال و آی

ست و لذا  شته ا سی آغ سیا صبات  سازی، تاریخ عمیقا به تع سانه  سات و اف صبیت و احسا ضایی از ع در چنین ف

 پرداختن منصفانه به زندگی و کارنامه سیاسی دولتمردان معاصر ایران شجاعت اخالقی فراوانی طللب می کند.

 و مشتقات  ملیجبهه  ان جری -6

صدق مورد در سوءتفاهم ترینبزرگ  شی آن نام از ملی، جبهه و م شود گروهی که تمام عملکرد در ارتباط می نا

ست. سیر و تحلیل ا سوند. تنگاتنگ با حزب توده قابل تف شکل این نام در «ملی» پ سی، ت  و گراییملی معنای سیا

 اروپا، در ناسیونالیست حزب چند نام با تشکل این نام تشابه اینکه، ویژه به. کندمی متبادر ذهن در را ناسیونالیسم

 تشکل نام در «ملی» پسوند که داشت توجه باید. است زده دامن سوءتفاهم این به همه از بیشتر فرانسه، جمله از

 یک وگرنه! «گراییملی» معنای در نه بود، امثالهم و «ساااراساااری» ،«فراگیر» معنای به بیشاااتر ،«ایران ملی جبهه»

سی «جبهه» سالم و چپ هایگروه که سیا صف که چیزی تنها به داد، جای خود در را گراا   «گراییملی» نبود، متّ

 و کتاب یک. نبودند ناسیونالیسم درباره فکری پارادایم هیچ مولد آن، اطرافیان نه و مصدق نه دیگر، طرف از. بود

ضای از هم مقاله یک حتی سم» بندیصورت درباره گروه این اع سیونالی ست در دوره آن در «ایرانی نا ست د . نی

 بلوک یا و «جبهه» یک بلکه نبود، آن کالساایک معنای در حزب یک پیداساات، تشااکل این نام از کهطوریهمان

سی سی اهداف برای و خاص برهه یک در اتفاقاً که بود سیا شکیل خاص سیا شه شد، ت  آن، گیریِشکل اولیه ری

 .بود انتخابات قانون مخالفان تحصن

سته دیگر، طرف از ست شای سم» یا «گراییملی» که بدانیم ا سیونالی ضعیت برای آن غربی معنای در «نا  ایران، و

 غربی موارد با آن تکوین و اسااات یافته تکوین «ملت» و «میهن» عنوان به ایران که آنجا از. ندارد موضاااوعیتی

 برای تالش و میهنهم و میهن داشااتندوساات معنای در ،«دوسااتیمیهن» ایران، در لذا. دارد اساااساای هایتفاوت

 نژادی و قومی و دینی خاصاایت که آن، غربی معنای در «گراییملی» نه دارد، معنا آن جایگاه ارتقاء و پیشاارفت،

مدن و فرهنگ در. دارد ندازه به زمین،ایران ت نه دوساااتیِمیهن برای خام مواد کافی، ا ندا  حال عین در و خردم

ستانه  شرای  با که ایدئولوژی ورود به لزومی و. دارد وجود دین، قبال در طرفبی و گرایانه،ضدقوم و ضدنژادپر

ست ندارد، تطابقی آن شور نام در را خود «ملّیت» ایرانیان.نی شور، عنوان به ایران، در. اندفهمیده خود ک سته، ک  پیو

 (55 ، 1386 طباطبایی، جواد)« .استبوده ایران «ِملّت» عینِ «ایرانْ»

شه در سی من  و اندی صدق، شخ  سیا ستیِ میهن نه و شودمی دیده آن غربی معنای در «گراییملی» نه م  دو

 سنتی اشرافی مناسبات دلبسته بیشتر او که دریافت توانمی مصدق، سیاسی گفتار به مروری با. ایرانی خردمندانه

 و فریبیعوام و گریهوچی از هاییرگه خود سااایاسااای من  در بود، قاجار خاندان و تشااایع، مذهب ایرانی،

 هایمخالفت. ورزیدمی مخالفت مدرن نهادهای تأسااایس و تجدد با مواردی در او. داشااات هم تجددساااتیزی
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. مدعاست این بر مهمی گواه ایران، در نوین دادگستری تأسیس در داور اکبرخانعلی اقدامات با مصدق سرسختانه

 حفظ اسالمیت اصل همیشه را مملکت باید» که دهدمی هشدار داور به صراحتاً مجلس، جلسات از یکی در وی

 توجه سااخنرانی از قساامت این در ،«فق » و «همیشااه» ،«باید» قیود به ()149 ،1397 عاقلی، باقر)...«  فق ، کند

 .(کنید

 وارونه نویسی تاریخ سیاسی اخیر ایران

سترده در برخی از علوم  ستگی انکارناپذیری دارد به مطالعات گ شرایطی واب سی در هر  سیا مطالعات جغرافیای 

همسااایه همانند علوم ساایاساای، رواب  بین الملل، حقوق بین الملل، و به ویژه، مطالعات تاریخی. تاریخ عبارت 

ست از مطالعه احوال  سان"ا ضا "ک سان  "جای ها"ع در قیاس زمان، حال آنکه جغرافیا او را در رابطه با نق  ک

را بر تصاامیم گیری های ساایاساای  "جای ها"مطالعه می کند. در حالی که ژئوپولیتیک تاثیر پدیده های محیطی 

سان" شه  "ک سی به مطالعه تاثیر اندی سیا سان"مطالعه می کند، جغرافیای  می  "جای ها"بر چهره جغرافیایی  "ک

سی باید، با رعایت بی طرفی کامل پردازد. در این گونه مطالعات د سیا ر تاریخ و رویدادهای تاریخی، جغرافیادان 

ستای یافتن رابطه علت و  ضروری را در را سخ های تاریخی  سازد تا پا ستند  شف و م شگاهی، حقایقی را ک دان

 معلولی پدیده های جغرافیای سیاسی بیابد. 

ت و پژوه  های سیاسی( در توضیحی شایان توجه در فصل نامه مطالعات تاریخی )انتشار موسسه مطالعا      

باره اهمیت پژوه  های تاریخی و اهمیت دایمی بودن این پژوه  ها برای یافتن حقایق تازه و تازه تر، چنین 

 می نویسد: 

هر دوره ای گذشااته خود را دوباره نگاری می کند، تا بتواندبه پرساا  های تازه عصاار خوی  

سخ دهد... تاریخ  صول تاریخ نگری پا سی انتهای محدودی ندارد، چراکه تاریخ نگاری مح نوی

است و نگرش ها نمی توانند در دوره های گوناگون یکسان و یکسو باشند. هر نسلی با اتکا به 

شته می پردازد. از این رو تاریخ  شتگان و نویافته های زمان  به بازکاوی عالمانه گذ میراس گذ

ست و ج ست و جویی بدون نگاری را می توان ج ست. ج ستمر و دنباله دار دان حرف "ویی م

 .... "آخر

تاریخ برای دوباره نوشته شدن تعصبی از خود نشان نمی دهد. اگر مروری گذرا بر سیر انتشار 

اسناد در ده سال گذشته کنیم کمتر روز را می یابیم که شاهد بیداری سندهای خفته در بایگانی 

ظرهایی که نسااابت به این بیدارباش ابراز می گردد، منابع نویافته ها نباشااایم فارغ از نقد و ن

 (.13-7: 1385مجتهدزاده، مساحت چشم گیری فراروی پژوه  های تاریخی گسترده است )

سی       سیا سال های اخیر در تاریخ ایران و جهان و در تاریخ جغرافیای  سترده ای که طی  سبتا گ در مطالعات ن

ن نکته بسیار مهم توجه شده است که متاسفانه تاریخ نویسی در ایران در خالل پانصد سال ایران وجود دارد، به ای

اخیر مورد تهاجم تبلیغاتی چند جانبه ای بوده و این تهاجم هیچگاه مورد چالشااای عمده و اصاااولی قرار نگرفته 
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شکل  سفناک تا کنون لطمات زیادی به  ضعیت ا صالح این و ست که عدم ا شکار ا ست. آ سی جامعه گیری ا سیا

شود ، جامعه ما را چاره ای نمی ماند جز این که در انتظار تاثیرات ایرانی وارد کرده و اگر راه حلی برای آن یافته ن

این موارد باید در مطالعات تاریخ و . مخرب تری در تحریف حقایق و کژ اندیشااای های ویران کننده آن باشاااد

اصالح مشکالت یاد شده در تاریخ نویسی و تاریخ خوانی ما تا جغرافیای سیاسی ایران به درستی شناخته شود 

 از این دست، عبارتند از: دالیل. برخی از مهمترین ند)مجتهدزاده ،(شو

مهمترین مشااکل در تاریخ نوشااته وارونه نویساای تاریخ به دلیل انگیزه های فردی، خانوادگی، و حزبی داخلی:  

شی از عدم رعایت ب سال اخیر نا ست  ست: تا شده دوی سان این دوره ا شتر تاریخ نوی سوی بی ی طرفی علمی از 

آنجا که جز مواردی چند از پژوهشااگرانی صاااحب اعتبار، بیشااتر نوشااته های این دوران در حقیقت داسااتان 

سود یک طرف و به زیان طرف دیگر ست که به  سته ها( ا سی میان افراد و گاه احزاب )د سیا به قلم  ،اختالفات 

گونه اولیه به حساااب تاریخ و تاریخ نویساای گذاشااته شااده و هنوزهم به همان گونه اولیه مورد  آمده و به همان

ستفاده قرار دارد بی آن که چنین متونی مورد یک چال  حقیقی علمی قرار گیرند. گذشته از نوشته های غرض  ،ا

زنامه نگاران و بازیگران آلود برخی از دست اندرکاران کشمک  های سیاسی روز، مانند نوشته های برخی از رو

شروطیت،  سی بعد از م ست. در  "قهرمان پروری"سیا مهمترین انگیزه این گونه برخورد با مباحث تاریخی بوده ا

این رهگذر برای قهرمان سااااختن از وجود کساااانی همانند میرزا تقی خان امیر نظام )امیر کبیر( و )دکتر( محمد 

صدق، بخ  بزرگی از حقایق تاریخی زمان شواری می توان  م ست که حتی امروز نیز به د شده ا چنان تحریف 

حقایق مربوط به نق  تاریخی این دو تن را مورد یک بررساای و مطالعه بی طرفانه دانشااگاهی قرار داد بی آنکه 

شد. سی زمان که با دوتن  پژوه  کننده از اتهامات ناجوانمردانه در امان با سیا در هر دو مورد تقریبا همه رجال 

سیاسی بودند، متهم به  "قهرمان" شده همزمان و درگیر رقابت های  شاندگی قدرت های  "خیانت"یاد  و دست ن

ساختمان  ش  طبقه، همه  ساختمانی  ست همانند این که برای به نمای  گذاردن  شده اند، در خارجی قلمدان 

از یک و نیم قرن از عصر امیر کبیر  های باالتر از چهار طبقه شهر را ویران کرده باشند. امروز که پس از گذر بی 

و بی  از نیم قرن از دوران مصدق، برخی مطالعات مربوط به نق  آفرینی رقیبان سیاسی این دو آغاز شده است، 

آشکار می شود که نه میرزا آقاخان صدر اعظم نوری فرد خیانت کاری بود و نه قوام السلطنه، نه آیت اله کاشانی، 

یاری از کسان دیگر در تاریخ سیاسی معاصر ایران که مورد بی مهری توجیه ناپذیر برخی از و نه دکتر بقایی و بس

شان از آن دارد که دفاع صدر اعظم نوری از منافع ملی ایران  سناد ن تاریخ نویسان قرار گرفته اند. سهل است که ا

سیاست خارجی به مراتب عملی تر و حقیقی تر از کار همزمانان  بود و ا شانی و بقایی ر قگدر  سلطنه و کا وام ال

ست تر قلمداد نشوند، مسلما در میهن دوستی از مصدق دست کی نداشته اند. البته با توجه به از مصدق میهن دو

احساسی طبیعی قابل  –، مانند ایمان دینی و بسیاری دیگر از پدیده های اعتقادی "میهن دوستی"این حقیقت که 

احساسی طبیعی در اشخاص تنها  –بودن این پدیده های اعتقادی  "بی "یا  "مک"یری ندارد و بحث در گاندازه 

 جنبه سمبولیک دارد. 

به این ترتیب، آشکار است که به چال  کشیدن این گونه نوشته های تاریخی، به منظور اصالح تاریخ، نیازمند   

شمار ب صاحبان تخص  در این برخورد و جز  سوی  ست از  سترده ای ا سیار اندکی از تاریخ تالش علمی گ
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دانان معاصاار که در این راه تالش دارند، محی  علمی کشااورما همچنان شاااهد تکرار مکرر تکرار شااده هایی 

تحویل جوانان ایرانی می شود. عدم رعایت اصول حتمی روش تحقیق مشکل دیگری  "تاریخ"است که به نام 

اریخ خوانی جامعه ما کمکی نمی کند، بلکه اساات که نه تنها به حل مشااکالت موجود در تاریخ نویساای و ت

شویق می نماید.  سائل جامعه را بی  از پی  ت سفید کردن م سیاه و  سفید دیدن و  سیاه و  فرهنگ خطر ناک 

هستند جز  "خائن"مسائل تاریخی در این دیدگاه در بیشتر موارد سیاه و گاه سفید هستند و افراد تاریخ بیشتر 

 . )همان(هایی هستند فرشته مانند که در هیچ جای جهان نظیر ندارند "قهرمان"د در چند مورد معدود که افرا
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         نتیجه گیری

پژوه  و تحقیقات علمی در علوم انسااانی، به ویژه در تاریخ و جعرافیا نویساای معاصاار یکی از ضااعف شاایوه  

شتر مواردی که  ضعیت بی ست که در این و شایان توجه ا ست.  شکالت عمده در درک و فهم تاریخ ایران ا به م

شود اثبات  سال اخیر ایران مربوط می  ست  شتن تاریخ دوی ست نو صلی کار ا شداوری ها هدف ا شف پی نه ک

صیت های  شخ شتر مباحث و  سبت به بی ست که نگرش منفی موجود ن حقایق: هدف اثبات پی  داوری هایی ا

تاریخی دویست سال اخیر ایران زمینه های آن را فراهم آورده است. در راه این شیوه ناپسندیده گاه پی  می آید 

به  .ریف حقایق شااناخته شااده می زنندکه صاااحبان اغراض ویژه در راه اثبات پی  داوری ها حتی دساات به تح

ست عبارتی دیگر ،  سال اخیر مورد تهاجم تبلیغاتی چند جانبه ای بوده ا صد  سی در ایران در خالل پان تاریخ نوی

که عدم اصالح آن تا کنون لطمات زیادی به تفکر سیاسی و شکل گیری سیاسی جامعه ایرانی وارد کرده و در راه 

نزل رستگاری سیاسی، یعنی رسیدن به دموکراسی مشکالت فراوانی ایجاد کرده است. رسیدن جامعه ایران به سرم

شکالت  شود چراکه تا م شناخته  ستی  سی و جغرافیایی ایران به در سیا این موارد باید در هر مطالعه ای در تاریخ 

تاخیر خواهد افتاد. یاد شده در تاریخ نویسی و تاریخ خوانی ما اصالح نشوند، رسیدن جامعه ما به دموکراسی به 

ساسی در امر تاریخ نویسی و تاریخ خوانی کنونی جامعه ایرانی است: تهاجم تبلیغات  موارد زیر را از مشکالت ا

صفوی   شیعی  شیع و امپراتوری  سی عثمانی علیه ت ستی در قرن -سیا سی شه های جهان وطنی مارک تهاجم اندی

 "وطن جهانی"جتناب ناپذیری برای واقعیت بخشااایدن به را الزمه ا "وطن ها"بیساااتم که ویران کردن تاریخی 

ست.  سته ا سال اخیر که قرار گرفتن در -تخیلی خود دان شت انگیز بعث عراق در گذر چهل  تهاجم تبلیغاتی ده

مقام رهبری دنیای عرب را در سااااختن یک هویت تماما عربی برای عراق جسااات و جو می کرد: هویتی تماما 

بارزه فرهنگی و مدنی ایرانی در آن که در درازای بی  از دو هزار ساااال بر میان رودان عربی به دور از هرگونه 

 تحریف تاریخ به منظور قهرمان پروری.-)بین النهرین( اثر گذارده بود.
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