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چکیده
و لزوم دلیل تعصبات مذهبی اند. بهحال کمتر بررسی شدهبههاي دورة قاجار، اسناد تاریخی مهمی هستند که تاعکسمجموعه

توانیم بر اساس نگاه ها است. با بررسی عکس زنان قجري میعکسرعایت حجاب، تصویر زنان بخش کوچکی از این مجموعه
. 2از وراي روبنده هستند؛ شرقیزن. نگاه اروپاییان که در جستجوي رازهاي1ها را در سه بخش جاي دهیم: عکاسان، آن

هایی تجاري که با نگاه . عکس3اند؛ که به دست محارم یا عکاسان زن تصویر شدههاي خانوادگی زنان اشراف و مرفّه عکس
کنند و در عین حال، تغییر شان بازنمایی میها موقعیت زنان را در جامعهجنسی در پیِ برانگیختن تخیل مردان بودند. این عکس

دهند که با پایان عصر قاجار محقّق شدند.خبر میها، پیشاپیش از تغییراتی اجتماعیشدنِ فضاي عکسمآبپوشش زنان و فرنگی
ها: عکاسی، زنان، قاجاریه.واژهکلید

 . شناسیارشد جامعهکارشناس ،omft.moosavi@gmail.c

 . شناسی،جامعهارشدکارشناسsolmaz.sedghi@gmail.com

هاي قجريزنان در عکس

الهردو سولماز صدقیفاطمه موسوي ویائه
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مقدمه
توان از منظرهاي مختلف بررسی کرد. بررسی تاریخ ورود و شیوة گسترش تاریخ عکاسی در ایران را می

اجار، بیشتر در حوزة مباحث تاریخ مانده از دوران قهاي باقیعکاسی در ایران و تحلیل فنی و زیباشناختی عکس
شناسی نیز مورد توجه جدي قرار دهیم. از منظر هنر است؛ اما جا دارد این اسناد مهم را از دیدگاه جامعه

توان از حضور تکنولوژي جدید عکاسی و مقاومت در برابر آن تا نقش عوامل سیاسی در شناسی تاریخی میجامعه
شدن فضاي زندگی در مآبمحتواي تصاویر اکتفا کرد و براي نمونه، فرنگیگسترش آن بحث کرد یا به تحلیل 

پردازیم. امید که هاي زنان در عصر قاجار میها را مورد مداقه قرار داد. در این یادداشت، به معدود عکسعکس
تر کند. کاملها، آگاهی ما در حوزة تاریخ اجتماعی عصر قاجار را بندي آنها و تحلیل و دستهبررسی این عکس

وانگلیسملکۀ. شداختراعفرانسهدر) داگرئوتیپ(نقرهصفحۀرويتصویرثبتبا،1839سالدرعکاسی
اعمالشرحوجودها بااین دستگاهامافرستادند؛هدیهراعکاسیاسبابمحمدشاهبرايهریکروسامپراتور
درالبلدان،مرآتدراعتمادالسلطنههايیادداشتبراساس. بودندماندهاستفادهبدونهمراه،هايکتابچهدرعکاسی

کهریشار1.)1367:1448البلدان،مرآت(انداختعکسنقرهصفحۀرويریشارخانمسیومحمدشاه،دورةاواخر
شخصاًخود،روزانۀهايیادداشتازبخشیدر،)3: 1376ذکاء، (شدتهرانواردق،1260شوال،1844اکتبردر

برداشتهراخواهرشوولیعهدعکسورفتهدرباربه،1844دسامبرپنجمدرکهاستکردهروایترااجراماین
اینشواهد،اساسبرامااست؛نماندهباقیعکساینازاثريمتأسفانه،.)114تا1322:113الدوله، اعلم(است 
خواهرش،وسالدوازده تاریخآندرشاهنناصرالدی. استشدهثبتایرانیزنچهرةآن،درکهاستعکسیاولین
.استداشتهسالدهیانهحدود،)الدولهعزّت(خانمزادهملک

بهبعدتروتفنّنیصورتبهابتدادرکهاستاروپاییانیمرهوننیزایراندرآنادامۀعکاسی،شروعبرعالوه
. کردنددنبالراایرانمختلفنقاطازوناگونگوهايشیوهبهعکاسیهدفمند،وترجديشکلیبهشاهدستور

عمدتاًکهبودندایتالیاوفرانسهاُتریش،کشورهايازافراديپرداختند،عکاسیبهایراندرکهخارجیانیاولگروه
پشه، جیانوزي و مونتابونه از لوییجیفوکتی،.بودندشدهاستخدامدارالفنوندرتدریسارتش یادرخدمتبراي

.)16استاین: )(1382شیخ، (ها هستند ترینِ آنشدهو بلوکویلِ فرانسوي، از شناختهکارلیانولی ایتالیااها
راشاگردانیوپرداختدارالفنوندرعکاسیتدریسکه به دعوت دولت ایران به تهران آمده بود، بهکارلیان

وظهوروترکلودیونشیوةبهبرداريکسعطرزودیدهآموزشاونزدهمشاهخودشودمیگفته. کردتربیت
شاه .)1376:25ذکاء، (نیامده استمیانبهسخنیآنازملوکانهشأندلیلبهاماآموخته؛وينزدراعکسچاپ

نهادبنیاد»همایونیمبارکۀعکاسخانۀ«عنوانبهکاخدرراساختمانیپرداخت. ويخود با عالقه به عکاسی می
ترتیب،بدینوگماردمرکزاینمدیریتبهبود،دیدهآموزشکارلیاننزدکهراالسلطنهاقبالاخانرضآقاو) همان(
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فراوانهايعکس...ورجالمهم،مراسمسفرها،ها،اُردوکشیتمامیازپس،آناز. دادرسمیصورتیفناینبه
.)27: 1376، ذکاء(شددادهقرارگلستانکاخدر»سلطنتیخانۀآلبوم«دروگرفته

شایدنبود،اوشائبۀبیهايحمایتاگرتا آنجا کهاست،پررنگبسیارعکاسیتاریخدرشاهناصرالدیننقش
با آموزش عکاسی در دارالفنون و تدوین کتب آموزش عکاسی و .رفتنمیپیشغربهمپايایراندرعکاسی

عمومیهايعکاسخانهتنهانهخارج شد ودربارانحصارازمنصبان به این فنّ جدید، عکاسیاقبال اَشراف و صاحب
زندگیثبتبهورفتمردممیانبهدوربینکهامکان حضور عکس را در زندگی مردم عادي فراهم کردند

.پرداخت) میالدينوزدهمقرن(قمريهجريسیزدهمقرنپایانیهايدر سالایرانیان
زنان؛ سوژة پنهان

خانۀ هزار قطعه عکس از عصر ناصري تا پایان دورة قاجار موجود است. آلبومه پنجاهشود نزدیک ببرآورد می
شاه هزار قطعه عکس در اختیار دارد که بخش کوچکی از آن به عکس زنان ناصرالدینسلطنتی کاخ گلستان، چهل

ها تصویر موعههاي سایر مج). مشخص نیست چه تعداد از عکس1357سراي سلطنتی تعلق دارد (آتاباي، و حرم
هاي موجود است. این مسئله دهم عکسبینانه، این تعداد کمتر از یکاند؛ اما در برآوردي خوشزنان را ثبت کرده

عمومی باید با توان با توجه به تفکیک جنسیتی شدید جامعۀ ایران در عصر قاجار درك کرد. زنان در فضايرا می
ترین کردند. مهمخود را می پوشاندند و چهرة خود را با روبنده پنهان میپوشش کامل (چادر و چاقچور) از سر تا پا 

تکلیف اخالقی و اجتماعی هر زن، رعایت حریم و پوشاندن خود از چشم مردان نامحرم بود. با این توصیفات 
به دست نامحرمان بیفتد، تا چه حد مذمومداشتراحتی امکانمشخص است که ثبت چهرة زنان در عکس که به

بوده است.
هاي زنان اندك باشد؛ اما مانده از عصر قاجار، عکسهاي باقیعکسها سبب شده در مجموعهاین محدودیت

هاي دورة قاجار برحسب عکاسانشان همین تعداد اندك نیز از نگاه محققان دور مانده است. مجموع عکس
بنديِ کلی، ایی. اما این تقسیمعکاسان حرفهاند: سیاحان و محققان خارجی، عکاسان تفنّنی و بندي شدهتقسیم
گیرد. پروین طایی تالش کرد هاي خاص دربارة عکاسی از زنان در عصر قاجار را نادیده میها و حساسیتظرافت
بندي کند: ها را بر اساس پوشش زنان تقسیمهاي زنان قجري ارائه دهد و آنتري از عکسبندي مناسبتقسیم

ها بندي نیز از محتواي ظاهري عکس). اما این تقسیم1387برهنه (طایی، تی، فرنگی و نیمهسنپوشش سنتی، نیمه
هايحساسیتها، وافی به مقصود نیست؛ زیرا موقعیت اجتماعی وبنديیک از این دستهرود. هیچفراتر نمی

کند با توجه به این مسائل، گیرد. نگارنده پیشنهاد میفرهنگی عکاسی از زنان در آن دورة تاریخی را در نظر نمی
:دهیمجايدستهسهدرعکاسانشاننگاهنوعبرحسبعصر قاجار رازنانهايعکس
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خانوادگیهاي. محارم و عکس1
رعایتبااماکردند؛میثبترازنانعکسگاهنیزهاآنتهران،درعمومیهايخانهعکاسافتتاحازپس
بودن چهرة خانه حاضر شوند؛ اما گشودهوانستند به همراه خانواده در عکاستزنان غیرمسلمان می.شرعیموازین

کردهنقلخودخاطراتدرانصاري،مسعودزن مسلمان در برابر نگاه عکاس نامحرم پذیرفتنی نبود. عبدالحسین
: است

بزرگم،خواهر. بفرستیمپترزبورگبهپدرمبرايوبرداریمعکسشدقرار«
خواهرومنولیبردارند؛عکساوازکهنشدراضیمادرموبودساله14گوهرتاج،
بود وتهرانعکاسبهترینوقت،آنآنتوان.پیشرفتیمروزیکتابان،ماهکوچکم،

.)63: 1374انصاري، (»برداشتیمعکس

فرنگیالدوله در لباس: انیس1شمارهسعک
. عکاسان زن. 2. عکاسی توسط محارم خانواده، 1شد: بودن عکاسان به دو طریق حل میمشکلِ نامحرم

زمرةدرعلیا،مهداو،مادرهمچنینوشاهناصرالدینهاي خانوادگی است. زنانهاي زنان، عکسبخشی از عکس
درباردرابتداجديطوربهعکاسیکهآنجااز. اندگرفتهقرارعکاسیدوربینمقابلدرکههستندزنانیاولین

راشانسایندرباريزنانکهاستطبیعیبود،عکاسیمندانعالقهپرشورترینازکهیافتقرونپادشاهی
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شاه خود مراحل ظهور ناصرالدین.)1357:35آتاباي، (شود میثبتشانچهرهکهباشندایرانیزناناولینتاداشتند
معروفخان،حسینغالمکهشخصاین.برگزیددستیاريخودبرايامور،تسهیلداد؛ اما برايعکس را انجام می

ها بعد غالم دیگري به نام عزیزخان این . سال)57: 1376ذکاء،(بوددربارهايبچهغالمازخان بود،موچولبه
هاي مختلف و حاالت نامعمول، مند بود در موقعیت). شاه عالقه35: 1381پور، عهده گرفت (طهماسبوظیفه را به

). در 1الدوله، یکی از زنان محبوبش را در لباس فرنگی ثبت کرده است (عکس انیساز زنانش عکس بگیرد:
باشی، عکسی دیگر، از پوشاندن لباس مردانه دریغ نکرده و در عکسی دیگر، آخرین زن محبوب شاه، باغبان

ایی زیر پایش است.شدهکه بز کوهی شکارحالینشسته است، در

الدوله و دخترانش: عصمت2رهشماعکس 
هاي اشرافی نیز نگهداري و استفاده از دوربین عکاسی معمول بود.به جز دربار، در تعدادي از خانواده

ها فقط میان گرفتند. این عکسپرداختند و از زنان و کودکان خانواده عکس میزادگان تفنّنی به عکاسی میاَشراف
ها، تا به امروز اند و بخشی از آنگشتند و از چشم دیگران به دور بودهدست میبهخویشان و محرمان دست

2اند.هاي شخصی و خانوادگی پنهان ماندههمچنان در مجموعه
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هاي خانوادة عکسشاه که از اندرون و زنانش به دست خود گرفته، مجموعههاي ناصرالدینگذشته از عکس
اي به پذیرفتن مشاغل دولتی نداشت وحمدخان معیرالممالک، عالقهمعیرالممالک نیز بسیار ارزشمندند. دوست م

فرنگیۀزمین: دختر ایرانی با پس3شمارهعکس 
الدوله و هاي بسیاري از همسرش، عصمتگذراند. او عکسقتش را به شکار، عکاسی و باغبانی میوبیشتر 

؛ 2هاي عکاسی، ارزش باالیی دارند (نک: عکس فرزندانش ثبت کرده است که از نظر نگاه زیباشناختی و تکنیک
ومعیرآشناییلحاظبهالممالکمعیردهد). گویا در خانوادةالملوك را نشان میعصمتوالدولهتاجالدوله،عصمت

بودهنیز فراهماندرونی ويزنانتوسطبرداريعکسامکانشخصی،منزلدرمجهزايخانهعکاسبودندارا
. است

عکسکودکانوزنانسایرازوبودندآموختهعکاسیخود،کهبودنددرباربهوابستهزنانازاندکیدتعدا
همسرشاه،فتحعلینوادگانازالسلطنه،اشرفبهملقبخانم،ملکعزّتموجود،اسنادبهبنا. گرفتندمی

عکسوآموختمحمدمیرزاانسلطشاهزادهپسرعمویش،نزدراعکاسیکهاستزنینخستیناعتمادالسلطنه،
علیمیرزاحسینهمسرمازندرانی،اهللامیرزافضلخانم، دخترسلطانفاطمهاز.)1376:178ذکاء، (داشت برمی

درعکسقطعهششنیزاستداشتهبرمیعکسخانوادهازوآموختهشوهرشازراعکاسیکهباشیعکاس
زمان و هاي حبیبه. در شیراز نیز دو خواهر به نام)180همان:(است ماندهباقیبهزاديخانوادةخصوصیمجموعۀ

اهللا نگار، دخترعموي آنان و همسر حبیبباشی کازرونی و بدرالسماء چهرهحسن عکاسجهان، دختران میرزاعزیزه
نگار، عکاسی را نزد پدر و همسرشان آموختند و تمامی مراحل عکاسی، ظهور، رتوش و چاپ عکس را خان چهره

آنتواندخترو). همسر170: 1387خانۀ زنان را در شیراز تأسیس کردند (طایی، ها اولین عکاسدادند. آننجام میا
ها که زنان بررسی این عکس. به حساب آوردایراندرعکاسزناننخستینشماردربایدنیزراسوریوگینخان
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نداشتن ها و دسترسیبودن این عکسبه دلیل اندكها هم سوژه و هم اُبژة عکاسی هستند، جالب است؛ امادر آن
آیند:هاي خانوادگی قاجاري، چند نکته به چشم میها، امکان تحلیلشان مقدور نیست. در بررسی عکسبه آن

حجابند؛ اما هاي زیر پنج یا شش سال، معموالً بی. لباس کودکان با بزرگترها تفاوتی ندارد. دختربچه1
هاي مردانه (بیرونی) ها در محیطزنان چارقد به سر دارند. همچنین براي حضور آنباالي این سن، مانند

اند؛ اما دختران نوجوان و زنان بالغ فقط ها در آغوش پدر یا کنارش نشستهمنعی وجود ندارد و در عکس
کس در محیط اندرونی با پوشش عادي (چارقد) حضور دارند و تکی یا در کنار کودکان یا زنان دیگر ع

اند.انداخته

ها کاري براي شود. آنهایشان بازنمایی میخوبی در عکس. محیط زندگی زنان اشرافی به2
دست دادنِ امور روزانه بهکشیدن هستند. انجاماند یا لم داده و در حال قلیاندادن ندارند. بیکار نشستهانجام

رند.ها حضور دانوکران، غالمان و کنیزان است که گاهی در عکس
مانندفرنگیلوازمازاستفادهومآبیفرنگیشویم،مینزدیکقاجارعصرپایانیهايسالبهچه. هر3

درراخودامر،اینوشودمیبیشتراشرافیهايخانوادهبیندرنقاشیهايپردهوصندلیمبل،میز،
تزئینی،هايستون،غربیهايصندلیومبل«.)3دهد (نک: عکس مینشاندورهآنهايعکس

دیکتهزنانبههاییژستگاهوداردوجودهاعکسازتعداديزمینۀپسدرگلدان،ونقاشیهايپرده
وکردهآرایشغربیسبکبهراخودموهايزنانها،عکساینازتعداديدر. استغربیکامالًکهشده
3.)180: 1387طایی،» (دارندتنبهفرنگیهايلباسحتی

غربینگاهو. اروپاییان2
بودندمشتاقکردند،میهموارخودبرراناشناختهودورهايسرزمینبهسفررنجکهاروپاییانازتعدادي

ایینوشتههرازبیشسرزمین،اینمردمانوبناهامناظر،هايسکعوکنندمنتشروثبتراخودمشاهدات
ازرااشچهرهواندامهمۀکهخودپوششدلیلبهشرقیزنگان،بیگاناینچشمدر. بودهادیدنیروشنگر

ناپیداکهامیداینبابودند،عکاسان فرنگیبرايجذابیسوژةزنان. کردمیجلوهاسرارآمیزپوشاند،مینامحرمان
مجازمحدودةدرمسلمانان،مذهبیاماکنمانندمسلمانزناناماکنند؛کشفراشرقیزنمعمايورؤیترا

بهبناکههمعشایروروستاییزنانحتی. داشتنداباکاراینازمسلمانزناناکثریت. نبودنداروپاییاننگاه
زنانمعدود. کردندمیپنهانهاغریبهنگاهازراخودپوشاندند،نمیخود راچهرةخود،جغرافیاییمنطقۀفرهنگ
نگهباناندر جایگاهطلّابوعلماآن،جزبه. کردندمیمالحظهخانوادهمردانغیرتوخشمازشهري نیزمشتاق
درشیرازنمازپیشمحمدعلی،میرزابراي نمونه،. نشوندخارجاخالقیمجازمحدودةاززنانتابودندمواظبجامعه،

حکماًبایدزي.اندامیراهاآنعکسآیند،میهازنامشنیده«:فرستادپیامفرنگیعکاساپکار،بهق،1309سال
).399: 1383اتفاقیه،وقایع(»کنممیبیرونشهرازراتوآیممیجمعیتباروينمیبیروناگربروي،شهراز
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ازغیر(استشدهتهیههاخارجیتوسطعمدتاًکهایرانهايعکسترینقدیمیازموجودهايآلبومبیناز
شود میدیدهحرمزنانازگروهیعکسیکوارمنیزنیکپرترةفقط،)شاهناصرالدیناختیاردرهايعکس

نوازندگان،شود،گرفتهعکسهاآنازشدندمیحاضرراحتیبهکهزنانازگروهیتنها.)18: 1368استاین،(
حتیوفرنگیهايجامهبایارقصونوازندگیحالدرگاهوعاديگاهکهبودندروسپیانباألخرهورقاصان

.)4(عکس )178: 1376ذکاء،(گرفتندمیقراردوربینبرابردرمردانه،ايهجامه

: مطربان4شمارهعکس 
درارمنیزنانازبودشدهموفقهولتسر،ارنست.داشتکمتريمشکالتغیرمسلمانزنانازعکاسیالبته
اصفهانمجتهدمخالفتباها،رقاصهحتی،مسلمانزنانچهرةثبتدرامابگیرد؛بسیاريهايعکساصفهان

بهتلگرافادارةدرخدمتبراي،1863سالدرهولتسر. )پیشسال113درایرانکتاببهشودشد (رجوعروروبه
احساساو. کشیدتصویربهراایراندرزندگیجوانبهمۀ،1898تا1871هايسالفاصلۀدرويآمد.ایران

آینۀتاآوردفراهمجامعسنديخود،هايعکسازشدمصممبنابرایناست؛زوالبهورقدیمایرانکردمی
کشیشان،ها،آموزشگاهکلیساها،ها،خانهقبیلازموضوعاتی.)12: 1368استاین، (باشدروزگارآنایراننمايتمام

ها،پلمسجدها،ها،باغکوچههان،اصفشهرعمومیمناظرجلفا،ارمنیرجالارمنی،دامادهايوعروسدنیا،تارکان
وورانپیشهبازرگانان،علما،ارتشیان،السلطان،ظلّ،...وقاپوعالیوجهاننقشمیدانها،امامزادهوهاکبوترخانه

وهاپهلوانها،زورخانهتعزیه،مجالسزنان،ها،و کاروانهاکجاوهها،گلهوکشتزارهاها،افغانیزرتشتیان،وکسبه
4).1355هولتسر،(دهندمیتشکیلراهولتسرهايعکسمحتواياصفهانجلفايدردیگرمراسمهاده
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شدموفقکهبودسوریوگینآنتوانایرانیان،زندگیاجتماعیهايجلوهثبتدرهولتسرمهمسهموجودبا
. کندتصویرراایرانیمسلمانزنبارنخستینبرايخارجی،یکعنوانبه

اشخانوادهبارانوجوانیدورانبود،گذراندهتهراندرراکودکیشکهوروگینس«
راایرانبهسفربرادرانشهمراهبه،1870سالگذراند و عکاسی آموخت. درتفلیسدر

. گرفتعکسلرستانوکردستانآذربایجان،همچونمختلفیمناطقازوکردآغاز
ذکاء،(»کردافتتاحراخودخانۀعکاسیفردوسخیاباندرورفتتهرانبهسپس
1376 :173(.

است؛میالدينوزدهمقرنشناسیِ مرسوم درقومروشازاوتأثیرپذیريسوروگین،هايعکسمهمویژگی
بهپژوهشگرانهوکنجکاوانهشرق،بازمینمغربگسترش ارتباطاتوتصویربرداريابزاراختراعمددبهکهقرنی

است. رفتارشناسیومتعددجزئیاتثبتنیازمندغریبه،جوامعازخودبراي شناختوکندمینگاهموضوعات
قرارخارجیانیاختیاردروکشیدتصویربهراگوناگوناقوامازایرانیزنانزندگیسوریوگین نیز با همین رویکرد،

نوعیباهمهزنان،ازسوریوگینهايرهپرت. بودندروبندهورايازشرقیزنرازآمیزچهرةدیدنکنجکاوکهداد
: گویدمیسوریوگینهايعکستحلیلدرشیخرضا. استشدهگرفتهبازچهرةولیچارقد

عکس از سوریوگین است: دختر جوان با قلیان؛ عکس از 5عکس شماره 
گینسوریوگرایشوعکاسزیباشناسیواقلیمیشرایطتکنیکی،هايمحدودیت«
راهایشعکسازبسیارياو. کردمیمتمایلپردازيصحنهبهرااونقاشی،به
استودیوکناردرکهاشخانهحیاطاستودیو،حریمدراش،شدهانتخابهايمدلباهمراه
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شیوةاینالبته. انداختمیبود،اشخانهقدمیچنددرکهتهرانمشقمیداندریابود
.)3: 1378شیخ،(» بودمتداولمانزآندرمستندعکاسی

دراششدهپرداختهايعکسدراورمانتیکبرخورداست،واقعیاتازبرخاستهسوریوگینهايعکسآنکهبا
)5است (نک: به عکس شرقیزنازهاآنذهنیتصویرباهماهنگوتماشاچیانشاعجابحسبرانگیختنپیِ

ويازنامیآنکهبیگرفت،میقراراستفادهموردفراوانها،داستانوهاسفرنامهدرويهاي. عکس)5: همان(
5شود.برده

بدونزنانازهاییعکسها،خارجیدیگرکتبوهاسفرنامهبرخیدرسوریوگین،هايعکسسوايظاهراً
زناندستو بهسختقرارهايوقولباکههستندهاییعکسذکاءیحییگفتۀبهکهشدهچاپروبندهوچادر

ذکاء،(استرسیدهچاپبههاکتابدرصاحبانشان،رضایتبیگاهوشدهگرفتههاخانهوهااندرونیدرفرنگی
در زمینۀکمدستکهکرداشاره) 1881(دیوالفواخانمسفرنامۀهايعکسبهتوانمیبارهایندر.)1376:178

: 1382دیوالفوا،(است شدهانجامشوهرمخالفتوجودباومخفیانهامراینکاشان،حاکمهمسرازعکاسی
اسنادترینمهمازاکنوناست،شدهثبتاروپاییانسایروهولتزرسوریوگین،دستبهکههایی). عکس243تا240
زنانخصوصبهایرانی،مختلفاقواملباسوپوششوزندگیمحیطازاولیدستاطالعاتواستشناسیمردم

6دهد.میارائهقاجار،عصردر

جنسینگاهبا. کاسبانی3
اند؛ اما در معدودي از هاي خانوادگی قجري، زنان عضوي از جامعه یا خانوادههاي اروپاییان و عکسدر عکس

ها و صور هاي زنان جاي نقاشیهاي این دو گروه، زنان صرفاً سوژة نگاه جنسی هستند. در اینجا، عکسعکس
. قبیحه را گرفت

واسطۀ آن بدون نیاز به سهولت دستیابی به تصویر از طریق عکاسی و فرایند بی«
تنها شاه را برانگیخت تا نهمهارت در نقاشی یا طراحی، عامل اساسی بود که ناصرالدین

تري از آنان را هاي خصوصیهاي گوناگونی از زنانش بگیرد که حتی حالتعکس
اي هاي لحظهبرداري کند. خاصیت برداشتکسبرهنه یا خوابیده، عصورت نیمهبه

ها کمتر تصنعی ها تقریباً واقعی به نظر برسند و ژستشد تا حالتعکاسی موجب می
). 47تا46: 1381پور، (طهماسب» باشند

صورت انفرادي ها را در کتابش منتشر کرده است که در آن، زنان شاه بهپور سه قطعه از این عکسطهماسب
به جز پیراهنشان را بر تن دارند. البتهباله،دامنهاي معمول خود، یعنی چارقد واند و لباسنشستهروي صندلی 

براي . شدمیدستبهدسترفتگانفرنگواشرافدستدرآنفرنگیهاينمونهونبودندنامعمولهاعکساین
دیدند، طربان، چهرة زن دیگري را نمیمردان ایرانی که در طول عمرشان جز چهرة بستگان محرم، کنیزان و گاه م

هاي مستندش، تعداد بر عکسانگیز بود و مشتریان خودش را داشت. سوریوگین نیز عالوهها وسوسهاین عکس
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اند که در هایی به احتمال قوي مستمند بودهاکثر زنان در چنین عکس«هاي متفاوت گرفت. چشمگیري نیز عکس
. به جز سوریوگین، عکاسان دیگري نیز )1378:13شیخ،( ) 6(نک: عکس » اندمقابل دریافت وجهی مدل شده

مربوط به السلطنه،عینخاطراتهاي نامعمول خود را به مشتریانشان عرضه کنند. درشدند تا عکسوسوسه می
هاي مشهور و معروف جدید گرفتم.هاي زنبه بازار رفتم، نُه قطعه عکس از عکس«: استق آمده1308رمضان 

ق 1312السلطنه بار دیگر در رمضان . عین)356: 1374السلطنه،عین(» عکس زن زیاد داشت. اغلب بد بود
نویسد:می

واسم. انداختهخودشراتمام. داشتزنعکس. بودفروشیعکسدکان«
بدراهاآنعکسیعنیبودند؛بدترکیبوبدشکلاغلب. دانستمیخوبرارسمشان

برايکهلباسیونشستنوضعاصالًاندازند،میعکسکمترهازنچونبود.انداخته
عکسوکندحالیکهنداردفهمآنقدرهمعکاس. چیستدانندنمیباشد،خوبعکس

وقوفی عکاس، ها و بیمناسبتی لباس زنان و بدنشستن آنبیندازد. بیخوبقاعدةبهرا
).707مان، (ه» ها را ضایع کرده و از جلوه انداخته استعکس

دختر سر برهنه با لباس طالدوزي؛ عکس از سوریوگین است 6عکس شماره 
ها در مألعام، زنانی که السلطنه مشخص است که گذشته از عرضۀ این نوع عکساز فحواي کالم عین

ر حقیقت عکاس، کسانی را شدند، از روسپیان یا اهل طرب بودند و دها انتخاب میعنوان مدل این نوع عکسبه
دلیل شغل و طرز زندگیشان در جامعۀ مردساالر قاجار، در همان عنوان سوژة نگاه جنسی انتخاب کرده که بهبه
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موقعیت فرودست قرار داشتند و سوژة نگاه جنسی مردان بودند. نکتۀ مهم این است که تحلیل رضا شیخ دربارة 
یازنندههاعکساین«شود که ي با نگاه جنسی نیز میهاهاي خاص سوریوگین شامل سایر عکسعکس

.)1378:13،شیخ(» اندبودهزمانهمردانتخیالتبرانگیزندةتنهاونیستند) امروزيمعنايبه(پورنوگرافیک
مؤخره

یدتولدر دارالفنون وآنهايتکنیکآموزشزودخیلیشد،آوردهایرانبهاروپاییانوسیلۀبهعکاسیآنکهبا
اینوبودعکاسی در ایرانترویجعاملترینمهمشاهناصرالدینحمایت.گرفتقرارتوجهموردکتاب،
آنجادر جامعۀ آن روز ایران بود. ازاقتصاديوسیاسیقدرتهرمرأسعنوانبهدرباروشاهجایگاهازگرفتهنشئت

عنوانبهعکاسی رادانستند،نمیمذهبمغایرراآنودادندمینشانخوشروينقاشیبهآن،ازپیشایرانیانکه
کردند،تهیهو زندگی روزمرة ایرانیمناظربناها،ازسیاحانکههاییعکس.پذیرفتندنقاشیازاییپیشرفتهوعن

.استاجتماعی مردمزندگیشناختدرمهمیاسناد
وسیلۀ ها بهل امکان رؤیت تصویر آندلیبهزنانازدلیل تعصبات مذهبی و مردساالري شرقی، عکاسیبه

هاي زنان در عصر قاجار بیش از هر عکس.ماندموضوعی حساس باقیهاسالتاکهنامحرم، موضوعی مذموم بود
چیز، عکس زنانی است که یا به خانوادة اشراف و اعیان تعلق داشتند یا از خدمتکاران اشراف، مطربان و فرودستان 

ورودبراياوهايتالشورضاخانظهوربا. شودثبتنیزعاديزنانعکستاکشیدطولزیاديبودند. زمان
هاي فرهنگی از جمله مدارس نوین و کشف حجاب بود که حساسیتایران،بهمدرندنیايمظاهراجباريهرچند

وهمسرباچهوتنهاچهنسبی در فضاي عمومی،آزاديبهدستیابیازمسلمان پسدربارة حجاب کم شد و زنان
هاي خانوادگی حضور یافتند.ها رفتند و در عکسعکاسخانهخود بهفرزندان

هانوشتپی
پاولوف،سرهنگجدید،اسنادوويتحقیقاتاساسبرکهنوشتايمقالهدرش،1379سالدرعدلشهریار.1

برخیوويازعکسیمحمدشاه،درخواستبهریشار،ژولاززودترسالدویعنیم،1842سالدرروس،افسر
ها اطالعی نیست؛ اما شکی نیست که عکس ریشار از دختر محمدشاه، دربارة این عکس.استگرفتهدرباریان

اولین عکس یک زن ایرانی است.
درق1261سالخان دروالی نگاه کنید. علیخانهاي یک مجموعۀ خوب به آلبوم علی. براي دیدن عکس2

نیزعکاسیتحصیالت،همراهآنجادرورفتپترزبورگسنبهپدرشهمراهق1271سالدر.شدمتولدتهران
آذربایجاندرمتعدديمناصبق،1317حدودتاشدمنصوبمراغهحکومتبهکهق1296سالاز. فراگرفت

عکس،باهمراهرامرکزبهخودهايگزارشومشاهداتويها،مأموریتایندر. تبریزفرمانداريجملهازداشت،
هاي عکساین مجموعه اکنون در اختیار دانشگاه هاروارد است. مجموعه.استکردهضبطنظیربیآلبومایندر

زنان این آلبوم، در آدرس زیر در دسترس است:
http://www.qajarwomen.org/fa/collections/1257.html
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ید به:هاي زنان قجري، نگاه کن. براي دیدن تعدادي از عکس3
http://www.artofp.com/PersianArt155.html

خاللدرتعداد،اینازسومدوکهبودکردهآوريجمععکاسیشیشۀهزارسهحاويايمجموعههولتسرظاهراً. 4
لولۀترکیدنم)،1960ش (معادل با1340). در1368استاین،(رفتبینازويدستیارانتوسطاولجهانیجنگ

شد.مجموعهاینباقیماندةکشفبهمنجربود،برلیندرويهاينوادهازیکیمنزلانبارکهزیرزمینیدرآب
ها در غوغاي مشـروطه  هزار شیشه نگاتیو عکس از ایران تهیه کرده بود که دو سوم آن. سوریوگین بیش از هفت5

دادنـد.  بعدها بخشی از آن هم به دست رضاشاه توقیف شد؛ زیرا ایران قدیم و غیرپیشرفته را نشـان مـی  نابود شد. 
هاي گیرد و از ایران خارج کند. براي دیدن تعدادي از عکسبعدها دختر سوریوگین توانست این مجموعه را بازپس

مانده از سوریوگین، نگاه کنید به:باقی
http://www.asia.si.edu/archives/finding_aids/sevruguin.html

روایتبهایرانهاي زنان قاجار از نگاه غربیان، نگاه کنید به مجموعۀ براي دیدن بخشی از عکس..6
زودي هاي تاریخی بهپستالپروژة کارتکوشش مهرداد اُسکویی و همکارانش درکه بهتاریخیهايپستالکارت

مهر منتشر خواهد شد.سورةدر نشر

شناسیکتاب
.23تا9ص، بهار و تابستان.11شمارةسوم،سال،عکسنامه،»آلبوم یادگاري«،1382رضا،شیخ،

هاي کتابخانۀ سلطنتی.ش)، فهرست آلبوم1357[سال شاهنشاهی] (2537آتاباي، بدري، 
.اسپرك: تهرانهاشمی،ترجمۀ ابراهیم،ایراندرعکاسیسرآغاز،1368دانا، استاین،

: تهرانمحدث،میرهاشمونواییعبدالحسینکوششبه،البلدانمرآه،1367حسن، محمدالسلطنه،تماداع
تهران.دانشگاهچاپوانتشاراتمؤسسۀ

.تهران،گوناگونمقاالت، 1322خان، خلیلثقفی،الدولهاعلم
تاب.وشی، تهران: دنیاي ک)، ایران و کلده، ترجمۀ همایون فره1382دیوالفوا، ژان (

علمیانتشاراتشرکت: تهران. اولچاپایران،درپیشگامعکاسانوعکاسی، تاریخ)1376(یحیی،ذکاء،
.فرهنگیو

اساطیر،انتشاراتافشار،ایرجسالور،مسعودکوششبهالسلطنه،عینخاطرات،)1374(میرزا،قهرمانسالور،
.اولجلد

جنوبیوالیاتدرانگلیسنویسانخفیههايگزارشمجموعه:اتفاقیهوقایع،)1383(سیرجانی،سعیدي
.آسیم: تهرانقمري،1322تا1291سالازایران

سوریوگین و تصویرسازي از ایران در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدي،،)1378(رضا،شیخ،
.13تا2مرداد و شهریور، ص،7شمارةدوم،سالعکسنامه،
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ماه، ، آبان12، شمارة بیناب، دوماهنامۀ »بررسی نقش زنان در عکاسی دورة قاجار«)، 1387(طایی، پروین، 
.181تا164ص

ایران.تاریخنشر: تهرانعکاس،شاهناصرالدین،،)1381(محمدرضا، پور،طهماسب
ن:تهراعاقلی،باقرتلخیصوتهذیب،اجتماعیوسیاسیخاطرات)،1374عبدالحسین، (انصاري،مسعود

علمی.
، به کوشش محمد عاصمی، تهران: مرکز سیزده سال پیشوصدایران در یک)، 1355هولتسر، ارنست، (

شناسی.مردم
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مجلس هفدهمیِآرمانانتخاباتسرگذشت

ساغر بزرگی

تکلیفونداشتانتظاريکسیشد،میآنچهجزگذشته،ادواردر«
انتخاباتدرمرتبه،اینولیبود؛معلومرأيدادنزِروازپیشکنندگانانتخاب

بسیاري،رامصدقدکترآقايجنابخواهیِآزاديسالۀپنجاهشهرتهفدهم،دورة
)485: 1378فرد،زهتاب(» پنداشتندمیانتخاباتآزاديوثیقۀ

راخودسیاسیهايتفعالیمشروطه،دورةازکهبودخواهیآزاديمدارسیاست،)1345تا1261(مصدقمحمد
فارس،حکومتهمچونگوناگونیمناصبسالگی،69درو1330سالدراشوزیرينخستازپیشاو. کردآغاز

.بودکردهتجربهراتبعیدوزندانشانزدهم،وچهاردهمششم،پنجم،هايمجلسنمایندگیخارجه،ومالیهوزارت
مصدقشخصسخنانالبتهوغالب،تصوربرخالفوبودمصدقسیاسیمنصبترینمهموزیري،نخستاما
همرادیگريچیزاودولتبرنامۀبرود،همبعدوکندملّیرانفتتابودآمدهاوکهوزیرينخستپذیرفتنهنگام
دولتیوقتی). 483: 1387عظیمی،(هاشهرداريوملّیشورايمجلسانتخاباتقانوناصالح: دهدمینشان

مظهرکهاستنفتیصنعتشدنملّیقانوناجرايهاآنازیکیکهداردبرنامهدوفقطستیناسیونالی
دومبرنامۀطبیعتاًبود،کوشیدهقانونشتصویببرايگذارقانونمقامدرخودمصدق،وشدهایرانیانخواهیآزادي

.باشدداشتهرانفتیچنینیکباهمراهیلیاقتبایدهم

 .1388يورود،دانشگاه تهرانیشناسجامعهیکارشناسيدانشجو ،saghar.bozorgi@gmail.com.
وزیري تجربه دموکراسی و/یا دیکتاتوري در نخستبا عنوانِنامه کارشناسیِ نویسندهمقاله پیش رو، برگرفته از بخشی از پایان

است.مصدقدکتر محمد
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دربایدراآناهمیتوکردمیبرگزارمصدقکهبودانتخاباتییگانه،واولین،اما،همهفدمجلسانتخابات
یعنیفرصتی،چنینکهکرداعالممصدقانتخابات،برگزاريازپیشکهجهتایناز. دیدآنفرديِبهمنحصر
دراودلیل،همینبه. استهنشدفراهمایرانملّتبرايتاکنون،مشروطهازبعدازآزادانتخاباتبرگزاريفرصت

نهایتاًاماکرد؛تالشجدیتباآزادانتخاباتیبرگزاريبرايقواتمامباوشمردغنیمترا»فرصت«انتخاباتاین
ازترمهم. باشندمردمحقیقینمایندة»صدصدي«آنمنتخبانکهکندبرگزارانتخاباتینتوانستهکهکرداعالم
نطقنوروزي،هايپیام(کندمیقلمداد»انتخاباتسابقۀبیآزاديِ«راشکستایندالیلازیکیخود،اینکههمه
.)1331مصدق،دکترآقاي

هروکندبرگزارآزاديانتخابات»خواستمی«حقیقتاًآنکهبامصدقچراکهاستباقیسؤالاینجايحال،
بهدستیابیدرحديبهنهایتدرداد،انجامراستااینردآمدبرمیدولترئیسوانتخاباتمجريیکازکهکاري
همینبه1.کندعمومیاعالمراانتخاباتمجريجایگاهدراشناتوانیایندادترجیحکهماندناکامخودهدف

اینچراکهفهمیدبتوانتاداشتآنبرگزارينحوةوموقعیتوانتخاباتاینبهترعمیقنگاهیبایدجهت،
.دهدسامانرا»آزاد«انتخاباتیتواندنمیخودش،دیدازحتیهم،انتخاباتمجريتریننیآرما

و قانون آن نزد مصدقانتخاباتتیاهم
همۀریشۀمصدق. نبودايتازهمسئلۀمصدق،چونايباسابقهمدارسیاستبرايانتخاباتمسئلۀطبیعتاً،

اینعلّتودیدمیملّتنمایندگاننبودنِحقیقیدررامجلسديناکارآمودانستمیمجلسرامملکتیمشکالت
ازقبلچه. داشتمشکلنظرشبهقانون. )107: 1358مصدق،(دانستمیانتخاباتقانونرانبودنحقیقی
ونوشت»اروپاوایراندرانتخابات«عنوانتحتايمقالهآیندهمجلۀدرمصدقکه1304سالدرآناصالح
مشکالترفعبرايپیشنهاداتیاش،پایانیگیرينتیجهدروکردمقایسهرااروپاییمللوایرانانتخاباتیسیستم
مجلسبهراانتخاباتشقانوناصالحبرايپیشنهاديطرحکه1323سالدرچهداد؛ایرانانتخاباتقانون

مردمشدنباسوادتانویسدمیايمقدمهطرحاینبرمصدق. رسانیدچاپبههمجرایددروکردتقدیمچهاردهم
سببباسواد،وسوادبیرأياختالط«چونکهکندعنوانوکندگوشزدرا1304قانونوضعزمانبامقایسهدر

روشنناامیديویأسموجبوشدهواقعمؤثراطالعبیوسوادبیاشخاصرأي[،]نفوذاعمالواسطۀبهشودمی
انتخاباتازمحرومینجرگۀبهبایدنیزنیستندخودنظرموردنامزدنامنوشتنبهقادرکهکسانیشود،»فکران

روزیکانتخاباتممالک،سایردر«کهچراکند؛مینقدراانتخاباتبودنمدتطوالنیاوطورهمین. بپیوندند
ايدسیسهگونههراجرايبهدتواننمیدولتمأمورینوداوطلبانزمان،طولواسطۀبه«ایراندراما؛»شودمی

حکومتقانونطبقکهبودنظارتهايانجمنتشکیلنحوةدیگر،مشکل. )109: 1358مصدق،(»شوندموفق
واصنافتجار،ملّاکین،اعیان،علما،(گانهششطبقاتازنفرچهاروبیست«بخشدار،یافرماندارزمانآندرمحل،

9واصلیعضونفر9خودمیانازاي،جلسهدرتاکندمیدعوترا»محلاهلدینمعتمازنفردوازدهو) زارعین
مصدق. )1304مصوبِمجلس،انتخاباتقانون(کنندتعییننظارتشورايتشکیلبرايمخفیرأيبهالبدلعلی

اشخاصازقاتاوبسا«هاانجمنشود،میواقعوکالتداوطلباننفوذتحتمعموالًبخشدارچونکهبودآنبر
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دادپیشنهادرویهایناصالحبراياو».شودمیتشکیلندارند،درستکاريوصداقتبرايايزمینهکهغیرصالح
رؤسا«یعنیشهري،جدیدترطبقاتمیانازدعوتبهملزمفرماندارگانه،ششطبقاتمیانازانتخابجايِبهکه
آنجاییاز. باشد»هادبیرستانرؤساي«و»اداراترؤساي«،»راندانشیاواستادان«،»دادگستريمحاکماعضايو

فرمانداربهنامید،»اجتماعیسرمایۀ«راآنبتواناصطالحدرشایدکهافراداین»سوابق«و»معلومات«که
ترجیحمملکتخیربهرافرماندارنظریاتوبپوشندچشمخودگذشتۀوسوابقاز«شوندنمیحاضردارد،مزیت
».بگذارندپازیرراقانونودهند

هاآنازهریک«کهبودچنیننظرشبهودیدمیخودطرحدرجدیداصلچهارخودمصدقاساس،اینبر
طرز. بلوکات. دومازشهرهاانتخابیۀهايحوزهتفکیک. اول:کندخارجفعلیصورتازراانتخاباتکهاستکافی

تمامروزیکدرانتخاباتکهمدتمحدودیت. سیم2.شدمذکورکهريطوبهنظارتهايانجمنانتخابات
).109: 1358مصدق،(»دهندگانرأيبرايسوادشرط. چهارم.شودمی

انتخاباتدردخالتبهاعتراض
وانتخاباتبرگزارينحوةبهبارهااش،وزیرينخستازپیش. بودمعروفانتخاباتآزاديقهرمانبهمصدق

رضاشاهباهفتمدورةانتخاباتهنگامدرکهکندمینقلخاطراتشدراو. بودکردهاعتراضآندردولتدخالت
:کهاستکردهارشادرااوطوراینوکردهمالقات

نماید،منعقدقرارداديوکنداقداممملکتمصالحخالفبرخواهدمیدولتاگر«
البتهکرد،مداخلهچهارمدورةانتخاباتدرقراردادگذشتننظرِازالدولهوثوقاینکهمثل

مملکتاصالحازغیرمقصوديشاهاگرولی. نباشدآزادبایدهمهفتمدورةانتخابات
مجلسبهمملکتحقیقینمایندگانتانکنندمداخلهانتخاباتدرکهاستخوبندارد،
).115: 1358مصدق،(»نماینددفاععمومیمصالحازوشوندوارد

راتحصنیانتخابات،اینبرگزارينحوةبهاعتراضدرمصدقنیز،پانزدهممجلسانتخاباتجریاندر
که) 95: 1377ترکمان،(فرستدمیسلطنتیکاخوپهلويشاهمحمدرضابهسرگشادههایینامهودهدمیسازمان

.ماندمینتیجهبیالبته
نیزبوداشوزیرينخستآنتبعِبهونفتصنعتدنشملّیزمینۀپیشکهشانزدهممجلسدرمصدقحضور

راستايدرملّیجبهۀعلنیفعالیتاولیناساساًاینوشدمیسراعتراضیوگوهايگفتهمینازیکیمددبه
باوکردهدعوتاشخانهبهراجرایدمدیرانازايعدهمصدق،1328مهرماه18در. بودانتخاباتآزاديتأمین

اینازنمایندگیبهبعد،و. کندمینظرتبادلتقننیه16دورةانتخاباتدردولتدخالتازجلوگیريرةدرباهاآن
وشوندحاضرسلطنتیکاخمقابلمهرماه،22جمعه،ظهرِازقبل«کهکرددعوتشهرطبقاتعمومازگروه،

همایونحضرتاعلیپیشگاهبهساعددولتقانونخالفورویهبیاقداماتازراخودحالعرضِاتفاقبههمگی
ها،اعتراضاینسرانجامِ).شانزدهمجلسۀشانزدهم،دورةملّی،شورايمجلسمذاکرات(»کنندتقدیمشاهنشاهی

جملهازملّی،جبهۀاعضايازتن6دومی،انتخاباتایندرکهبودآندوبارةبرگزاريوتهرانانتخاباتابطال
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ملّیفتح«بعدها،راملّیجبهۀپیروزياینمصدق. )153: 1371کاتوزیان،(یافتنداهرمجلسبهمصدق،خود«
.)1330انتخابات،بهراجعوزیرنخستپیام(نامید

آزادیانتخاباتيبرگزاريبرایآمادگ
ایانپتااگروکردخواهدکارفعلیمجلسبانفت،کارپایانتاکهبودکردهاعالم1330مهرازقبلمصدق

روحانی،(آوردخواهدمجلسبهشانزدهممجلستمدیدبرايايالیحهنرسد،پایانبهنفتکارشانزدهممجلس
ضمنآذرماه،سومجلسۀدر«ودادتغییرراتصمیمشامریکا،امنیتشورايازبازگشتازپساما. )189: 1352

).1: 1370مکی،(»کردخواهداربرگزراانتخاباتزوديبهکرداعالممجلس،بهگزارشارائۀ
سالمصدقوبودانتخاباتقانوناصالحمصدق،اولدولتبرنامۀدوازیکیاست،آمدهنیزترپیشچنانچه

نکردهتغییريقانوناینانتخابات،برگزارياعالمزمانتااما. بودکردهتالشناسالمقانوناینتغییربرايها
ايالیحهتقدیمفرصتکهبودنفتمسائلدرگیرآنازبیشزمان،اینتااشیريوزنخستآغازازمصدق. بود

ینچندرمصدقچراکهشودمیمطرحسؤالاینحال. باشدداشتهنیزرامجلسبهانتخاباتقانوناصالحبرمبنی
:کهدهدمیتوضیحطوراینخودمصدقگرفت؟انتخاباتبرگزاريبهتصمیمیتی،وضع

نفتکارولیگیرم؛عهدهبهراانتخاباتکارفعلی،قانونباکهنداشتممیلهیچ«
اعمالباوکنددگرگونراوضعاستامیدوارپیوستهما،حریفونرسیدهانجامبههنوز
وسیلهبدینتابروندهفدهممجلسبهمردمحقیقینمایندگاننگذاردانتخاباتدرنفوذ

انتخاباتبهراجعوزیرنخستپیام(» کندعملیآیندهةدوردرداردمنظوريهربتواند
1330(.

انتخاباتآغازدالیلازیکیتوانمیمشخصاًواستجدياياشاره،)»ماحریف(«انگلستانبهمصدقاشارة
اینگرفتننظردربا). مقالههمیندر،»انتخاباتدرحریفشبح«بخش: نک(دانستحریفحضورِهمینرا

خودفعلیجایگاهبهاطمینانیهیچمصدقکهکردمطرحرافرضاینشده،طرحسؤالپاسخدرتوانمیشرایط
گفتهنیزخودمصدقبلکههستند؛اشبرکناريپیدرها»حریف«یامخالفانکهرويآنازفقطنه. استنداشته

شودتمامدلیلیهربهنفتکارداشتامکانلحظههربنابراین،. استشدهوزیرنخستنفتکاربرايفقطکهبود
امکانآن،هرپس. نبودماندنبهمشتاقچندانهمنفتکارهماندراوهرچندکند،گیريکنارهکارازاوو

غنیمترا»فرصت«همین،براي. بدهددستازخوددیرینۀآرزويبهرسیدنبرايرافرصتتنهامصدقداشت
.شدانتخاباتمجريوشمرد

ترِمهمعلّتتوانیممیکنیم،نگاهیانتخاباتقانوناصالحبرايمصدقپیشنهاديطرحبهاگراین،برهعالو
کردهتهیهتهرانانتخاباتقانونبرايفقطکهطرحایندراو. بفهمیمراناقصقانونهمینباانتخاباتبرگزاري

. استمشکالتحلراه،»در«همانامانبوده؛بازونتاکنکهداندمیدريراانتخاباتدردولتنکردندخالتبود،
.شوندمجلسواردشانزدهم،دورةیعنیدوره،همیندرايعدهداشتنظردراو
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فعلینمایندگانبهايعدهکهنیستاینجدیدنمایندگانورودازمنمقصود«
وشوندواردايعدهنبوده،بازتاکنونکهدريازکهاستاینبلکهشود؛افزوده

دخالتانتخاباتدردولتکهشدخواهدبازوقتیدرآنودهندتغییرراکنونیوضعیت
زیراشود؛نظرتجدیدانتخاباتقانوندراینکهمگرشود،نمیمیسرکاراینونکند
بایدکاراینبرايوشودمجلسواردملّتنظرازفعلیقانونباکهاستکسیکمتر

).107: 1358مصدق،(» آورددستبههمرادولتدل
قانونیمجريیعنیدولت،نقشبرزیاديتأکیدانتخابات،بحثدرمصدقکهدهدمینشانطرحاینمتن
وموفقیتشرطدولت،موافقتکهزمانیتا«: بیندمیسالمانتخاباتبرگزاريتازِیکهراآنوداردانتخابات،
قدمیترینکوچکاساسی،اصالحاتراهدرکهشودمنتظرنبایدکسهیچاست،وکالتحرمانموجباو،مخالفت
جلوگیريبرايصرفاًمصدق،طرفازقانوناصالحپیشنهادرسدمینظربهاساساینبر).همان(»شودبرداشته

حالتدوالمسانتخاباتبرگزاريبراياو،نظردرگویی. دیگرچیزنهاست،انتخاباتعرصۀتازِیکهایندخالتاز
. استسالمانتخاباتبرگزاري»کافیشرط«دو،اینازیکهرتأمینکهسالمقانونیاسالممجري: داردوجود

واستمطمئنمجري،بودنسالمبابتازدارد،عهدهبهراانتخاباتمجريِدولتمدیریتخودشوقتیبنابراین
یگانهشایدوترین،مهموقتیطبیعتاً. بگیردعهدهبهراسالمیانتخاباتبرگزاريتواندمیهمسالمقانونبدون

باشد،»گرمداخله«اینازجلوگیريبراياستقرارفقطهمقانونفایدةواستگرمداخلهدولتانتخابات،مشکل
سالموآزادانتخاباتیبرگزاريبهموفقتاکندجلوگیريانتخاباتدردولتشدخالتازبتواندمصدقاستکافی
.شود

تریندرخشانازیکیایجاد«برايسابقهبی»فرصتی«مصدق،برايانتخاباتاینشودمیسببهااینهمۀ
گردیدهفراهممردمبرايفرصتاینباألخرهایران،مجلسازدوره16گذشتازپسکهچراباشد؛»تقننیهادوار
وظیفۀصرفاًکهدولتمدیریتچون. کنندانتخاب»رجیخاوداخلیعواملنفوذودخالتبدونوآزادانه«که

بهراجعوزیرنخستپیام(اوستخودبادارد،»هاصندوقتعویضوچپاولوبرددستازراعمومیآراي«حفظ
).1330انتخابات،

شمارد؛میبدیهیراانتخاباتدردولتنداشتننامزدآرا،حفظبهدولتوظیفۀانحصاردلیلِهمینبهمصدق
بحثآغازِهمانازاو».یکسانندخاكوآباینمصالحبهصمیمیوخدمتگذارمردمهمۀ«اونظردرکهچرا

راانتخاباتآزادي«کهداد»شرافتقول«سنا،مجلسبهخودمسافرتگزارشهنگامآذر،4درانتخابات
تدابیريخود،»وظیفۀتنها«اینصحیحدادنِانجامبرايو)1330آذر4اطالعات،(کند»تأمیناالمکانحتی

احزابوجاتدستهازیکهیچدولت«کهکرداعالمدولت،سخنگويفاطمی،حسینآذر،پنجمروز. اندیشید
براي«کهکرداعالمبعدروزدوهمچنین).1330آذر5اطالعات،(»کردنخواهدتقویتانتخاباتامردرراسیاسی
).1330آذر7اطالعات،(»کننداستفادهتهرانرادیوازمختلفجاتدستهکهدهدمیاجازهولت،دانتخاباتیمبارزات
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بهپیامیآذر،26یعنیانتخابات،برگزاريفرمانصدورشبدرمصدقکردم،اشارهنیزترپیشکهطورهمان
مصدقکهاستآندرپیامایناهمیت. شودمیپخشنیزتهرانرادیوازوچاپجرایددرکهفرستدمیمردم
برگزاريبرايمؤکدشتصمیمتهران،درشانزدهممجلسانتخاباتآزاديبرايهایشتالشیادآوريضمن

. کندمیاشارهنیزآزاديتأمیناینبرايتدابیرشبرخیبهورساندمیمردماطالعبهراآزادومتفاوتانتخاباتی
انتخاباتآزاديهدفبهرسیدنبراي»والیاتمؤثرمأمورین«سریعاییجبهجاوتعویضبهراستا،ایندراو

راعمومیآزاديجلويدولتیدوایردرنفوذراهازخواستندمیکه«هاییدستکردنقطعراآنوکندمیاشاره
درنکردنلتدخابهرااوکندمیسعیوکندمیگووگفتنیزشاهبامصدقها،اینازجداي. داندمی،»بگیرند

حضورازشاهنگرانیرفعبانهایت،دروانجامدمیطولبهساعتششکهگوییوگفت. کندراضیانتخابات
بهقریبکهمجلسی«درشوند،مجلسواردایشانازهمنفريچندهماگرمصدقزعمبهکه»چپافراد«

بهآزاد،انتخاباتبرگزاريبهشاهرضایتجلبوداشتنخواهندتأثیري»کنندانتخابمردمرانمایندگانشاتفاق
).258: 1365مصدق،(رسدمیپایان

کهجنگوزیربهانتخاباتامردرمسلحنیروهايدخالتگونههرممنوعیتبرمبنیاينامههمچنین،مصدق
جنگوزارتأمورینماینکهبهتوجهباکهخواهدمیاوازونویسدمیشد،میانتخابشاهتوسطزمان،آندر
آنبهغیرمستقیمیهايدخالتگذشتههايدورهدر«اما؛»ممنوعندانتخاباتدرمستقیمدخالتازقانون،طبق«
واسمهربههاآنبهوابستهافرادوارتشفرماندهان«کهکندصادر»اکیددستور«است،شدهداده»نسبتها

کهبدانندو»نمایندخودداريانتخاباتدرتوصیهیاونفوذعمالاودخالتازغیرمستقیم،ویامستقیمرسم
: 1377ترکمان،(»گرفتخواهندقرارقانونیمجازاتوتعقیبمورد،»اَنحاازنحويهربه«دخالتدرصورت

135(.
نیزنظارتمحلیِهايانجمنتشکیلوانتخاباتاجراينحوةدرخود،مطلوببهرسیدنبرايمصدق

)6تا5: 1370مکی،(کردصادرانتخاباتبرگزاريشیوةدربارةاينامهتصویبدولتکهصورتبدین. دادتیتغییرا
جدیداتفاقدونامه،تصویبایندر. بودمتفاوتکمدستمتضاد،نگوییماگرانتخابات،قانونباموارد،برخیدرکه

انتخاباتجریانبردولتمستقیمدخالتنهوظارتندیگري،وانتخاباتمشاورةهیئتتشکیلیکیداشت؛وجود
قیدبهانجمن،تشکیلبرايبخشداروفرماندارتوسطانتخابیافرادنامه،تصویبایندر. آنآزاديتأمینبراي
رأيبهبایدخودشانافرادشده،بینیپیشقانوندرکهطورآنکهصورتیدررسیدند،مینهاییانتخاببهقرعه

دررابخشدارانوفرماندارانمصدق،آنکهدیگر. نمودندمیانتخابراانجمننهاییاعضايخودمیانازمخفی
کار،اینواقعدر. فرستدمیدیگريهايمحلبهقرعهقیدبهوکردهتعویضموقتطوربهانجمنانتخابهنگام

ازکهافراديبارافرمانداروبخشداربودنعقیدههماحتمالمصدقپیشنهاديطرحدرکهبودهاییمادهجایگزین
.کردمیکمترشدند،میدعوتنظارتشورايتشکیلبرايهاآنسوي

بااو. استمثبتیبسیارتصوررویش،ِپیشانتخاباتازمصدقتصورکهرسدمینظربهطوراینمجموع،در
درکهمهمیبسیارنقشوداشتهپیشیندورةدراتانتخابآزاديبرايتالشازکهمطلوبینسبتاًتجربۀبهتوجه

نتیجه،دروشدخواهدبرگزارآزادانتخاباتیکهکندمیتصورطورایناست،قائلدولتبرايانتخاباتبرگزاري
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پیشبرددراوتأییدکنندةوپشتیبانوشوندمیسرازیرمجلسبهدولتدارطرفطبیعتاًو»حقیقی«نمایندگانی
مردمبودمعتقدکهچرابود؛اونفعبهکامالً»آزاد«انتخاباتیبرگزاريمصدق،دیدزاویۀاز. بودخواهنداهدافش
گفتمیاو. کردمطرحنیزانتخاباتدربارةشاهباساعتهششگويوگفتدررااینوکنندمیانتخابدرست

خالفبربود،شدهمجلسوارد،»بودآزادهرانطانتخابات«مصدقزعمبهکهپنجمدورةدرکه»میرزاسلیمان«
ازششم،دورةانتخاباتدردرنهایتوکردموافقترضاخان،پادشاهییعنیاساسی،قانوننقضبامردم،انتظار
مردماکثریت«کهگرفتنتیجهموضوعاینازاو. نشدانتخاب) بودآزادانتخاباتشانبازکه(طهرانمردمطرف

مصالحبرخالفوغلطکارشوندمیواقعخارجیسیاستتأثیرتحتچونهادولتولیکنند؛نمیغلطکار
.)257: 1365مصدق،(» کنندمیهمبازوکردهبسیارمملکت
نکردهتغییرنیزخاطراتشکتابنگارشزماندرانتخابات،اینبرگزاريازپسهاسالتامصدقتصورِاین

مجلسکهوقتیباشند،مردمنمایندگانوکالازدرصد80نمودممیتصورمنکهاطنقسایرانتخابات«: است
درصد80ازمردمنمایندگانکهشدمعلومنداشت،موافقضعیفاکثریتیکازبیشدولتوگردیدافتتاح

رادولتشوخوداوکهچراباشد؛اوخودکهدولتموافقنمایندةیعنیحقیقینمایندةمصدق،نظراز».کمترند
کمدادند،میترتیبگوناگوناحزابیاکاشانیکهاوازحمایتدرهاتظاهراتتعداد. داندمیمردمحقیقینمایندة

ازشده،حاضرایرانملّتازنمایندگیبهامنیتشورايدرمصدقانتخابات،آغازازپیشماهیکازکمتر. نبود
وهااستقبالگونهاینتداوم. بودگرفتهقرارمردموسیعاستقبالموردبازگشتدروبودکردهدفاعایران

دورةهمانازمصدقاینکهازغیر. داشتتأثیرخودشدانستنِمردمنمایندةومصدقروحیۀدرطبیعتاًهاتظاهرات
بسیاريخالفبرتهران،شدةتجدیدانتخاباتدرشدنانتخابسبببهرا،خودنیز،شانزدهممجلسنمایندگی

دیگرانِوکردمینطقنفسبهاعتمادباپشتوانه،اینبهودانستمیمردم»حقیقینمایندة«نمایندگان،ازدیگر
4مجلس،مذاکراتدرمصدقنطق(خواندمیفراخودسخنانبرابردرخاموشیبهرا»مردممنتخبِغیر«

وباشداونفعبهانتخاباتنتیجۀباشدداشتهنتظارامصدقکهنیستانتظارازدورهمخیلیپس. )1329خرداد
.برساندمجلسبهرادولتموافقنامزدهاي

درسالمانتخاباتبرگزاريصرفراخودتالشتمامیمصدقدادم،نشانکهطورآنتصور،همیناساسبر
او. شماردغنیمترا»صتفر«گونهاینوکرددولتدارطرفحقیقیِنمایندگانبهرسیدنبرايآن،مجرينقش

نیزخودبلکهباشند،انتخاباتدردخالتوقدرتمنشأنتوانندتاکندمیجاجابهراانتخاباتاجرايمأمورانتنهانه
داناییازحدآنبهمردماونظربهچون. کندنمیبهترنمایندگانانتخاببرايايتوصیهکنندگانانتخاببه

کهنطقیدررامردمازتصورایناو. کنندانتخابرا) دولتموافقیعنی(شایستهنمایندةانندبتوخودکهاندرسیده
کندمیبیاننیزداشتآن،نبودنآزادوانتخاباتنتایجشدنمشخصازپسهفدهم، مجلسنمایندگانبادیداردر
وزارتوغیرمجريشاهبااوگذشته،هااینهمۀاز. )1331هفدهم،دورةنمایندگانباجلسهدروزیرنخستنطق(

دیگرِنگرانی. نکننددخالتانتخاباتدرتاکندمیتوافقنیزباشدداشتهکاريانتخاباتبهنبایدقانوناًکهجنگی
بیگانگانبهخوشیرويوبودانتخاباتمجريخودشکهدلیلاینبهبازالبتهکهبودبیگانگاندخالتمصدق،

) ماهبهمناولدر(انگلستانهايکنسولگريتمامیتعطیلیدلیلِبهطورهمینودادنمینشان)انگلیسیعنی(
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دررادولتشوخودنفعمصدقگفتبایداساساینبر. بودشدهبرطرفحديتاتهران،انتخاباتازپیش
.نداشتتردید،خودشبرايانتخاباتیچنینمثبتنتیجۀدراحتماالًودیدمیآزادانتخاببرگزاري

:آنيبرگزارنحوةانتخابات و آغاز
علّتبهراانتخاباتکارمصدقکه1331اردیبهشت29تاوشدآغاز1330آذرماه26ازانتخاباتبرگزاري

.یافتادامهکرد،رهاتمامنیمهالههالمللیبیندادگستريدیواندرشرکت
حزبو) شاهحامیانو(دولتمخالفان،)کاشانیو(دولتدارانطرفجبهۀسهمیانرقابتدرعمالًانتخابات

ومکیوکاشانینمونه،براي. بودنشدهآشکارملّیجبهۀدرشدیدياختالفاتهنوززمانآنتا. شدبرگزارتوده
تاکهزادهزیركوشایگانوفاطمیچوناشخاصیطورهمینوشدندمصدقمخالفهمگیبعدهاکهبقایی

اساسبر. )42: 1370مکی،(داشتندحضورتهراندرملّیجبهۀمشتركلیستدرهمهبودند،مصدقبانپایا
انتخاباتبرگزاريزماندرکههرکسیدربارةتقریباًاند،داشتهانتخاباتدردرگیرانکهادعاهاییواطالعات

بهمناینجا،در. داردوجود) ایجابیگاهوسلبیگاه(انتخاباتدرمداخلهبرمبنیشواهديداشته،نفوذیاقدرت
درنیزدیگريهايدخالتشکبی. شودمیدادهنسبتکاشانیومصدقدربار،بهکهپردازممیهاییدخالت

محلیمتنفذانطورهمینو)371: 1380سحابی،(مکیشخصهايدخالتجملهازاست،داشتهوجودانتخابات
بیشتریناما).368: 1380سحابی،(کندمیاشارهآنانهايدخالتبهتخاباتشانازپسپیامِدرمصدقکه

توجهبایدهمچنین،. استبودهسهاینآنِاززمان،آندردخالتقدرتبیشترینوتقلبدربارةروشنادعاهاي
سخنخاباتانتدرقدرتقطبِیکازبیشدخالتازانتخاب،دردخالتکنندگانِروایتازبسیاريکهداشت

.دانستهااینازیکیبهمربوطصرفاًرامنطقههرانتخاباتدردخالتتواننمیبنابراینگویند؛می
انتخاباتدردرباروارتشيهادخالت

انتخاباتعینیِشاهدانخاطراتنکند،دخالتانتخاباتدرکهبودپذیرفتهمصدق،اصرارازپسشاهاینکهبا
واستارتشعمدتاًهادخالتاینعامل. استدربارهايدخالتمختلفانواعدهندةنشانران،ایمختلفنقاطدر

گیردمیصورتنوعیبهمداخلهکهچراپندارند؛میدرباردستوربهراانتخاباتدرنظامیاندخالتکنندگان،روایت
:گویدمیچنینخُمینباتانتخادربارةپسندیدهاهللاآیت. شوندانتخابشاهموافقنمایندگانکه

انجامشاهمیلبهراانتخاباتبختیارتیمورنظرتحتهانظامییعنیهادولتی«
کهداشتندمراقبتتحترا]خمینانتخاباتبرنظارتمأمور[مجدالولیهاآن. دادند
خودشانمیلبههانآونزندحرفیانتخاباتجریانسوءازونکندمالقاتاوباکسی

».کنندانتخابخواهندمیکهراکسیهر
رااوپسندیدهکه(بختیارتیموربهخطابیکینویسد؛مینامهدونیزمصدقورودمیمصدقنزداو

وزیر(صالحیاراهللابهدیگريو) خواندمی،»بوداودستهمشاهاختیارحتی«کهکسیوزمانآن»کارةهمه«
کاريتوانستنمینیزصالحیاراهللاپسندیده،عقیدةبهاما. رساندمیصاحبانشبهراهانامهنیزاهللاآیتو) کشور

کند،میدخالتانتخاباتدرکهکردندمیشکایتنظامییکازوقتی. بودغریبیوعجیباوضاعزمانآن«. کند
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پسندیده،(»نداشتقبلیابتفاوتیوکردمیعملاوعینکهآوردندمیجایشبهرایکیوکردندمیعوضرااو
.)96تا95: 1374

درراانتخاباتبرگزاريروزهاياتفاقاتازداستانیزمان،آندرسنامجلسنمایندةقشقایی،محمدناصر
:دارد»تفریحیجنبۀ«وشدهشایعتهراندرکهکندمینقلخاطراتشکتاب

مرتباست،سالبیستازوزمتجاکهرشتیالملکمقامقائمرفیع،رضاآقاحاجآقاي«
نقطۀیگانهکهکردندمیفکرهمه. بودندکاندیداهمدورهایندرشود،میوکیلطوالشاز

دورةدر! استدنیاییعجب: گفتمیرسید،میهمهبههمخودش. باشدمیصداوسربی
وکیل،همهژیردورة! وکیلهمبازایشانازبعد! االمريحسبوکیلرفیعآقايرضاشاه،

چهمملکتاینخدایا! وکیلاستالملهوجیهمصدقکههمحاالوکیل،همآرارزمزمان
خیالبارفیعآقاي. شودمیشروعطوالشانتخاباتهرحال،به! شود؟میدرستموقع

ازنفریککهکندمیپیداشهرتطوالشدرروزیک. استنشستهاشخانهدرآسوده
اتوموبیل. استقبالبرايشوندمیجمعاهالی. آورندمیتشریفردیگساعتدوشاهپورها

و]کرده[مهربانیاظهارمردمبهنسبتشودمیپیادهجوانی. آیدمینمرهبدونشیک
مردداهالی. نمایدمیمراجعتفوراًودهیدرأيرامبدآقايبهکنممیخواهش: گویدمی

بهرسدمیطهرانازتلگرافی. گذردمیساعتیرچهاسهبین،ایندر. کنندچهکهاندبوده
محترمآقایانازهستم،سناکاندیدمنچون: طوالشاهالیبهخطابرفیع،آقايامضاي

بهنسبتراخدماتمسنادرامیدوارم. فرماییدخودداريمنبهرأيدادنازکنممیخواهش
چهارسه. استصحیحکهدانندمییقیناهالی. رفیعامضاء. دهمانجامآقایانومملکت
رارأينداشتهکاريهممردم. شودمیقطعتلگرافهايسیمکلیۀقضیهاینازبعدساعت

رودمیشخصیگذشته،قضیهاینازروزيپنج. شودمیخواندنبهشروعودهندمی
چهمن؟: گویدمیدادید؟استعفاوکالتازشماچرا: گویدمیرفیعآقايبهضمندرطهران،

. استشدهاولرامبدخوانند،میراآراکهاستسومروزامروز: گویدمیشخصآن! وقت؟
»استاولرامبد. شدهخواندهآراءکند،میتلگراف. افتدمیپاودستبهرفیعآقاي

)240تا239: 1371قشقایی،(
یکیتوصیۀومسافرتبهتوجهباد،باشداشتههمواقعیت،»تفریحجنبۀ«ازغیربهشدهنقلداستانایناگر

خواهمتوضیحانتهادرچنانچه. استدربارغیرمستقیمدخالتدهندةنشانطوالش،بهسلطنتیخانوادةاعضاياز
وانتخاباتدردخالتنیزراانتخاباتدرتوصیهنوعهراو. نیستتقلبمعنايبهلزوماًمصدقنظردردخالتداد،

).مقالههمیندرتقلب؟،یادخالتبخش: نک(داندمیزادآانتخاباتیکمخلّ
دخالتازصراحتبهخودخاطراتدرنیزبودکاندیدایزدشهراززمانآندرکهیزديحائريمهديدکتر

کهکندمیتوصیفطوراینراانتخاباتدرگروهشوخودشکستنحوةاو. کندمییادیزدانتخاباتدردربار
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» خوردیمشکستماوشدانتخابمخالفطرف. کشتندهمرانفریک. یزدبهفرستادندراسلطنتیدگاردربار،«
).39: 1381یزدي،حائري(

بامیراشرافی،مهديهمچنینوشدمجلسرئیسبعدهاکهتهرانجمعۀاماماندمدعینیزمصدقدارانطرف
آنتاکهشدانتخاباستنشینسنیشهريکهمهابادشهرازجمعه،امامکهچرایافتند؛راهمجلسبهشاهدخالت
28دربعدهاکهاينماینده(اشرافیمیرمهديو)369: 1380سحابی،(نداشتسکونتآندرگاههیچزمان
بود،نظامیانتسلطدرايمنطقهاصوالًکهشهرمشکینازنیز) کندمیاعالمرادیوازرامصدقسقوط،1332مرداد
اهللاز«میراشرافیمهديسیدکهشدهنوشتهنیزصالحیاراهللازخاطراتیکتابدر).64: 1370ذبیح،(شددهنماین

هايصندوقاستنتوانستهمقرراتنقضقانونیِاختیارنداشتنواسطۀبهخودکشوروزارتزماندرکهصالحیار
شدهساخته17مجلسدراوآوردنبیرونبرايهاارتشیدستبهکهراشهرمشکینانتخاباتحوزةساختگیرأي
.)38: 1382مشیر،(» استکردهیادنیکیبهسازد،باطلبود،

اهمیتبود،ژاندارمريفرماندةانتخابات،برگزاريزماندرکهوثوقاحمدسرلشکرخاطراتمیان،ایندر
شاه،یامصدقازدستوربدونو»خودابتکاربه«انتخابات،جریاندراستمدعیاوکهلحاظایناز. داردايویژه

میسرکهطریقهربهیعنی«کنند؛منفیمداخلۀکندمیتوصیهژاندارمرينواحیفرماندهانتمامیبهجداگانه،
رسیده،اشباعحدبههاآنباريوبندبیکهکسانیوچپبهمتمایلورژیممخالفافرادشدنانتخابازباشد

) دربارحتیشایدو(ارتشهايدخالتکهدهدمینشاننمونهاین. )97: تاریخبدونوثوق،(»مایندنجلوگیري
کننده،مداخلهبختیارِتیمورکهدیدیمنیزخُمینانتخاباتدربارةچنانچه. استشدهنمیانجامشاهنظرزیرلزوماً
.اوستدستهم»شاهاختیار«کهاستکسی

یکاشانيهاهیتوصومداخالت
هايتوصیهمسئلۀکاشانی،واورابطۀخوردنهمبهازپیشتامصدقزمامداريدورانِمهمِمسائلازیکی

. بودانتخاباتدرها،توصیهسلسلهاینکاربردترینمهم. بودکاشانی
برخورداراهللاآیتمعنويحمایتازکسانیچه«کهسؤالاینبهپاسخدرانتخابات،آغازازپیشکاشانی

تعییندرنفوذياعمالهممنکرده،فراهمراانتخاباتمطلقآزاديوسایلدولتچون«کهگفت،»بود؟خواهند
دوستوطنوایمانبااشخاصتاکردخواهمهدایتوارشادراملّتفقط،وفقطوکنمنمیاشخاص،انتخاباتو
توصیۀعدممعنايکهنگفتصراحتاًوقتهیچالبتهاو».ندکنانتخابراوقتمقتضیاتبهعالموخواهملّتو

انتخاباتبهکهمختلفیهايپیامدربلکهمصاحبه،ایندرتنهانهکاشانی. استاشخاص،)منفییامثبت(مستقیم
وتهبرداشقدممملکتوملّتمصالحبرخالفکهاشخاصی«: داردتأکیدهانشدنانتخاباینبراند،داشتهارتباطی

کهاستخواهوطنمسلمانانبروشوندانتخابنبایداند،زدهملّتبهضررننموده،راحقرعایتخودخواهی،بهیا
طوربهمن«کهگفتطوراینیادشدهمصاحبۀادامۀدراو).103: 1361دهنوي،(»نمایندمبارزهمردانههاآنعلیه

راعناصربعضییعنی. داشتخواهماعالمراخویشنظرمنفی،طوربهولیکرد؛نخواهمتعیینراکسیمثبت،
وکردخواهممعرفیباشد،کوتاهمجلسدامانازبایدهاآندستکهدارمعقیدهودانمنمیصالحیتواجدکه
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تواندنمیدارد،وجودمملکتایندرخداونديعنایتبهکهملّینهضتباقدرتیهیچتاکنونبِحمداهللاچون
»دادنخواهدرأياشخاصچنینبهایرانیپرستوطنفردهیچدارماطمینانکهستااینکند،مبارزهولفتمخا

.استنماندهباقیمنفیمداخالتحددرتنهاکاشانیمداخالتکهرسدمینظربهاما).63: 1361دهنوي،(
درهفدهمدورةانتخاباتدرکاشانیاهللاآیت«کهنویسدمیچنینانتخابات،باکاشانیمواجهۀدربارةمکی

حزبکاندیداياینکهنظرازتهران،انتخابیۀحوزةدرونکردمعرفیمثبتیکاندیدايتهران،ازخارجهايحوزه
راکسیکتباًودادمیمثبتپاسخکردند،میسؤالیااستفتاءاگرملّیجبهۀکاندیدايبهنسبتنشوند،موفقتوده

.)6: 1370مکی،(» کردنمیمعرفی
حیدرامیرحشمتکهبودکردهتوصیهمنبهکاشانیاهللاآیت«گویدمیصریحاًخاطراتشدرپسندیدهاهللاآیت

مسئله،همینو»بودندموافقصدردکتربامردم«کهحالیدر،»شودانتخاب] ین[خمآنجاازبایدمیرزاقلی
زیاديسابقۀ«پسندیدهاهللاآیتباکهراصدر،دکترپدرشراف،صدراالدکتربااورابطۀخوردنهمبهموجبات

.)96تا95: 1374پسندیده،(آوردمیفراهماست،داشتهکمکانتظاراهللاآیتازو»داشته
کندمیبازگوراکاندیدامعرفیبرايکاشانیبهآبادنجفمردممراجعۀداستانخاطراتش،درمنتظرياهللاآیت

برو.» بروندمجلسبهخوبافرادکهکردمیدخالتانتخاباتدرکاشانیاهللاآیتزمان،آندر«کهگویدمیو
درصدصدکاشانیاهللاآیتکند،دخالتمسائلایندرخواستنمیدلشخیلی«کهبروجردياهللاآیتخالف
اتاقدرهنگامآندرقضاازکهراشرویندکترخود،دوستابتداکاشانیمنتظري،روایتبه».کردمیدخالت
نداشتهمحلیسابقۀگونههیچشروینکهچراکنند؛میمخالفتکنندگانمراجعهاما. کندمیتوصیهبوده،نشسته

وآبادنجفبااليروستاهاياهلزادهزیركمهندسبدهید،مابهرازادهزیركشماگفتندهاآبادينجف. «است
).79: 1379تظري،من(» بودملّیجبهۀجزءظاهراً
. کشانداستعفابهراکشور،وزیرکاللی،تیمورامیرها،توصیهاینبهمصدقنامطلوبواکنشوکاشانیهايتوصیه

امابود؛تهرانشهردرملّیجبهۀنامزدانلیستدرابتدادرآباديقناتنامکهبودایناحتماالًکاشانیتوصیۀعلت
شاهرودانتخابیۀحوزةبهوخارجتهراندرملّیجبهۀلیستازاونامکاندیداتوري،برايکاشانیتصمیمدنبالبه

احساسملّی،جبهۀکاندیداياینانتخاببرابرِدرکاشانیدلیلهمینبه. )132: 1374شروین،(شودمیمنتقل
بامصاحبهدرسال،50حدودگذشتازبعدرامسئولیتاحساساینداستانکاللی،امیرتیمور. کندمیمسئولیت

.کندمیبازگوالجورديحبیب
تلگراففرمانداراناهللا کاشانی، بههاي کتبی آیتبه دنبال توصیهکاللیامیرتیموراست کهقراراینازداستان

. باشدداشتهاثريترینکوچکشمادرنبایدسفارشاتیترینکوچک«وهستیدمسئولشماکهکندمی»سختی«
بهمصدقبعد،روزچند....» بشودرعایتبایدهمقانونمروبدهیدانجامطرفانهبیراخودتانایفوظباید

سؤالِپاسخدروفرمایید؟میمخابرهکهچیستهاتلگرافاینآقاکهپرسدمیاوازوکندمیتلفنامیرتیمور
شودمیباعثمصدقطعنۀاین. قانونررررررمرررر: زدیدکهتلگرافیهمانگویدمیتلگراف؟کدامکهامیرتیمور

).87تا85: 1387امیرتیمورکاللی،(دهداستعفاوبرودمصدقخانۀبهامیرتیمورکه
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»مداخله«راانتخاباتدرکردنتوصیهنیزکاشانیخودکهاستاینکاشانیهايتوصیهدربارةمهمنکتۀ
بهنیلبرايرانفر136مناگر«: بگویدمصاحبهدرکهدارداطمینانخودشتوصیۀنتیجۀبهآنقدروخواندمی

تعییندرمالحظاتیوجهاتبهمنولیکرد؛خواهدهاآنانتخاببهاقدامملّتقطعاًکنم،معرفیمجلسوکالت
ازداد،خواهمتوضیحادامهدرچنانچهنیزقشقاییناصر).87: 1361دهنوي،(»کنمنمیمداخلهگونههیچاشخاص

یادانتخابات،دراوبهکمکبرايتقاضایشوزادهاهللاآیتنامبهشخصیبااودادنآشتیوويباکاشانیتماس
.کندمی

دولتشومصدقيهادخالتوهاهیتوص
مردممیاندرتودهحزبکهچرااست؛آمدهواردمصدقبهتوده،حزبهوادارانجانبازتقلباتهامبیشترین

. نیافتندراهمجلسبههاآنازیکهیچاماداشت؛توجهیدرخورِپایگاهتهران،خصوصاًکشور،شمالیيشهرهادر
این). مقالههمیندرانتخابات،آزاديازوگریزتودهازهراسنک:(پرداختخواهمبیشتربحثاینبهادامهدر

در. رااوشخصتاکندمیمتهمرامصدقدولتبیشتروشودمیدیدههاروزنامهدربیشترشدیداللحن،انتقادات
عیناًراآنواستیافتهرا»انتخاباتامردررسواسندیک«استمدعیکهراانتقاداتاینازنمونهیکاینجا،
:دیدتوانمیاست،آورده

9/10/1330مستقیم،محرمانه،«
:رشتشهرستانداراییادارةرئیسآقايجناب

مجردبهکاشانی،اهللاآیهحضرتتوصیۀووزیرنخستآقايجنابامربهبنا
وتبلیغاتازتابعههايبنگاهودوایرکلیۀکارمندانکهداریدمقررنامهایندریافت
وجلوگیريشود،دادهتشخیصملّیکاندیداهايمصالحخالفبرکهانتخاباتیفعالیت

آنکارمندانکهفرماییدتوجیهدولتکارمنداناضافاتوترفیعاتبودجۀازاستفادهبا
. داراییوزیرطرفاز: بریزندصندوقبهملّیکاندیداهاينفعِبهراخودآراياداره

3)487: 1378فرد،زهتاب(» فروزان

شیراز،وبابلساري،مشهد،بروجرد،هايحوزهدرمصدقکهاستکردهادعامکیمصدق،شخصدربارةاما
متوقفبهاقدامشنید،میرانامزدانآنپیروزيخبرکهصورتیدروداشتمنفینظرمزداننابرخیانتخاببه

وسیلۀبهانتخاباتتوقفمکی،روایتبهمصدقشیوةترینرایج. )21تا20: 1370مکی،(دکرمیانتخاباتکردن
اما.افتدجریانبهفرماندارورحضبدونتوانستنمیانتخابات،قانونطبقکهچرابود؛تهرانبهفرمانداراحضار
بهطرفآنوطرفاینازکههاییدخالتبهاوهايواکنشباشد،مهممصدقهايدخالتاینکهازبیشتر

متهم،»آزاد«انتخاباتیبرگزاريمدعیو»انتخاباتمجري«عنوانبهرااوچراکهبود؛مهمرسید،میگوشش
تیمورامیر. استمصدقبهنقداینبارزنمونۀشد،اشارهآنبهکهاللیکامیرتیموراستعفايداستان. کردمی

ووعدهواوزدنِ»سینهبهراطلبیقانونوخواهیآزاديسنگعمریک«بهمصدق،نزداستعفاهنگامکاللی،
»راتیمحظو«هممصدقکهکندمیحسامیرتیمورچوناما. کندمیاشارهکنونیانتخاباتدربارةوعیدهایش
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ازرامصدقخود،استعفايباگیردمیتصمیمکنند،میتقاضااوازوکنندمیمراجعهاوبههمهکهچرادارد؛
مؤثرهممصدقهايدلجویینهایت،در. کندخارجکاشانیست،بابرخوردازناتوانیظاهراًاینجادرکهمحظور

دردخالتیگونههیچمصدقخوداتفاق،ایندر. )87: 1387لی،کالامیرتیمور(دهدمیاستعفاامیرتیموروافتدنمی
کاشانی،بازداشتنجايِبهدخالت،برايکاشانیتالشازشدنخبرداربهاوواکنشامااست؛نداشتهانتخابات

دادهراآنآزاديتأمین»شرافتقول«کهانتخاباتمجريمصدق،براياینو. استکشوروزیرتمسخرظاهراً
است،بودهروروبهآنباآزادانتخاباتیکاجرايبرايعملدرمصدقکهمحظوراتیامانبود؛پذیرفتنیاست،
. استشدهنمیمحدودموقعیتیکوشخصیکبهطبیعتاً

در. کندمییادیزدوبندرعباسانتخاباتجریاندر»مصدقاشتباه«دوازنیزکرمانیبقاییمظفردکتر
بود»قاچاقچیباند«وکیلبود،شدهنمایندهآنجاازکهزادهمصباحکهکندمیعنوانبقاییندرعباس،بانتخابات

شعبۀژاندارمريدر«وبماندبندرعباسدرنتوانستاساساًزادهمصباحکهبودندمخالفهاآنباآنقدرمردمکه
مابفرمایید،عالیجنابراهرکه«کهشودیمشروعمصدقبهمردمتلگرافسیلِ«آن،ازپس».کردمنزلمیناب
وکیلسگ،حاضریمما«بهآخريهايتلگرافو.» خواهیمنمیرازادهمصباحدکتر. کنیممیانتخابچشمروي

آقايونکردنداعتناهیچ«مصدقدکترکهاستآنبربقایی. رسدمینیز» نشودزادهمصباحدکتربشود،ما
انتخاباتزماندرکهیزدفرماندارتعیینبرايکشیقرعههنگامِهمیزددر».درآوردندقصندوازرازادهمصباح

نفعبهنظارتانجمنآن،تبعِبه. استبودهیکسانکشی،قرعهظرفدرشدهنوشتهاسمپنجهرشدند،میجاجابه
آنبربقاییوکردعزلراکارگزینیمسئولماجرا،شدنروشنازپسمصدق. شودمیتشکیل»طاهريدکتر«

نشانهمینو».راکارگزینیرئیسنهکند،معزولبایستمیراخصوصبهفرماندارِآن«مصدق،کهاست
).248: 1382کرمانی،بقایی(اندشدهانتخاباومیلِبایزد،نمایندگانکهدهدمی

رااوکاندیداتوريکهگویدمیمصدقابدیدارشازیزديحائريشد،عنوانکهیزدانتخاباتهمینجریانِدر
ائتالفبهتوجهبااما.» کردنمیتجاوزرضایتووقتیخوشاظهارحدودازایشانتأییداتاما«کرد؛میتأیید

بابا. «آیدنمیخوششکاندیداهاازیکیازکهکندمیاظهارصراحتاًمصدقهمیندیگر،نفرچندبایزديحائري
اینکهبکنیدکاريیکولیمجلس؛تويبیاییدشماکهخواهدمیدلمانواقعاًوداریماخالصشمابهواقعاًما

اعضایشازیکیکهرقیبگروهنهایت،دروکندنمیاعتنامصدقحرفبهامااو.» نباشددنبالتانزادهموسوي
دکتر«کهکندمیاضافهبارهایندریزديحائري. شودمیپیروزشاهنشاهیگارددخالتازپساست،طاهريدکتر

.)39تا38: 1381یزدي،حائري(»ردرباباهمبود،مربوطمصدقدکترباهمطاهري
انتخاباتازمصدقیابیارز

ازراانتخاباتمجريمصدقوافتدمیآنازپساتفاقاتوانتخاباتاینبرگزاريدرکهاتفاقیترینمهماما
پیامدراو. استآزادانتخاباتیبرگزاريدرنشدنموفقبهمصدقشخصاعتراف،کندمیمتفاوتمجریانسایر

:کندمیبیانطوراینراناکامیایندالیلاست،بودهجریاندرهنوزانتخاباتکهحالیدرخود،نوروزي
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بودمناچارونبودکافیحدبهاعتمادمورداشخاصانتخاباتانجامبرايآنکهاول«
اثباتبرايوکنماستفادهبودند،اعتمادموردنسبتاًکهسابقأمورینمهماناز

ازصفیهرالبتهودادمانتقالدیگرمحلبهمحلیازراهاآنقرعهقیدبهغرضی،بی
ازصفتیهرالبتهودادمانتقالدیگرمحلبهخودبابود،هاآندرکهبديوخوبی
هاقسمتبعضیقهراًوبردندمأموریتمحلبهخودبابود،هاآندرکهبديوخوبی
ازبعضیمداخالتازآنکهدیگر.کردرضایتعدمایجادبعضیدرونشدعملخوب

ونگردیدمقدورجلوگیريکافیطوربهداشتند،محلینفوذوثروتکهمردمیومأمورین
مطیعسابقه،ادواردرکههمنظارتهايانجمنکهشدموجبانتخاباتسابقۀبیآزادي

یکاینکهجايبهکرده،استفادهسوءآزادياینازنقاط،بعضیدربودند،دولتمأمورین
کاملاطمینانحال،اینبا. پرداختندهاصندوقابطالبهکنند،باطلرامشکوكبرگ
ودبوخواهندملّتحقیقینمایندةروند،میمجلسبهکهنمایندگانیازدرصد80کهدارم
سابقشرکتهواخواهانکهاستنظرهمینازوکنندنمیکاريمملکتصالحبهجز

ساقطرادولتغیرمنطقی،اعتراضاتباهفدهم،مجلستشکیلازقبلدارندسعینفت
.)1331مصدق،دکترآقاينطقنوروزي،هايپیام(» برسندخودمقصودبهونموده

مشخصویافتگشایشاردیبهشت7درسرانجاممجلسنماینده،80انتخابازپساوصاف،اینهمۀبا
بعد،روزدو. )529: 1387عظیمی،(دارندحضورآندردولت،بالقوةوواقعیمخالفانازچشمگیريشمارکهشد

وبودهمواجههاآنباانتخاباتبرگزاريدرکهمشکالتیذکرازپسملّی،شورايمجلسبهاينامهدرمصدق
:کندمیبیانطوراینراانتخاباتنتیجۀها،آنعلّتوگرفتهصورتتخلفاتکرارت

خودبهنمایندگیعنوانِاشخاصیکهشداینرسید،عرضبهکهتخلفاتینتیجۀ«
کهايحوزهبهتواندنمیعنوانهیچبهیکهیچونداشتهمحلیمعروفیتباکهبستند
نهمردمکههستندسوابقیچناندارايیاودهدارتباطهستند،آننمایندگیمدعی

نامۀ(» دارندتنفرهاآننامشنیدنازبلکهنیستند،هاآننمایندگیبهراضیفقط
.)1331مجلس،بهوزیرنخست

نهوسیلهبدینتاکندردنیستند،ملّتحقیقینمایندةکهراکسانیاعتبارنامۀخواهدمیمجلسازهمچنیناو
داشته»انتخاباتبقیۀجریانحسنبرمهماثري«اقداماینبلکهشوند،خارجمجلسازحقیقیغیریندگاننماتنها
اردیبهشت16ازکهشدایننامهایننتیجۀامانداد؛پاسخآنبهوکردهتلقیتذکررانامهاینالبتهمجلس. باشد

. شدتصویبهااعتبارنامهتمامینهایت،درویافتاختصاصهانامهاعتباربررسیبهمجلسجلساتمرداد،6تا
بدینمعموالًهااعتبارنامهتصویباماداد؛رخبسیاريهايدرگیريمجلس،درهااعتبارنامهتصویبجریاندر

قولهاآنازکهگرفتندمیپسدیگرياعتبارنامۀازرامخالفتشانصورتیدرهانمایندهکهبودصورت
تصویبمتقابلصورتبههااعتبارنامهصورتبدین. گرفتندمیراخودشاناعتبارنامۀطرحهنگامنکردنمخالفت

.شدمی
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وکردمنتشرانتخاباتتعلیقدربارةاينامهتصویبها،اعتبارنامهتصویبمیانۀدرماه،اردیبهشت29دردولت
عمالتالشوانتخاباتجریاندرآمدهوجودبهاختالفاتپیدرکشورامنیتونظمشدنمختلعلّتبهآن،در

ادامۀالهه،المللیبیندادگستريدیوانبهمصدقعزیمتهمچنینواختالفاتاینازاستفادهسوءبرايبیگانه
).54: 1370مکی،(کردمحول»الههدیوانکارخاتمۀازبعد«بهراانتخابات

یعملمحظورات
مظفرالدینشخصموافقتبابودمصادفماهمرداد14. بودمشروطیتکنرآغاز،همانازمجلسانتخابات

سراسريانتخاباتبرمبنی»شاهیفرمان«صدورومختلفطبقاتمردمانتخاببهدارالشوريتشکیلباشاه
اینازپسباراولینبرايبودقرارهفدهم،مجلسانتخاباتدر). 91: 1389آبراهامیان،(مجلستشکیلبراي

گفتشودمیپس. دهدراهخودبهراملّتحقیقینمایندگانکهشودتشکیلمجلسیانتخابی،مجالسستیننخ
آرمانکهکسآنهرخواستبایستمیقاعدتاًبلکهنبود؛مصدقخواستتنهاانتخابات،شدنِبرگزارآزاداینکه

توانمیراآنازخارجودولتیدستگاهدرمصدقهوادارانحداقل،. بودمینیزداشتمیسردرحقیقیمشروطۀ
.دانستمردمانتخاببامنطقیموافقتقاعدةاینمشمول
خودحتیآنکهشگفت. نشدمحققانتخاباتآزاديآرمانکنیم،نگاهانتخاباتاینبهکهمنظريهرازاما
آزاديازخودشتعریفطبقورفتمیانتظارانتخاباتآزاديدارپرچمازکهطورآننتوانستهممصدق

اساسبرکهاستانتخاباتتوقفاستمسلمآنچهمصدق،دربارة. کندخودداريانتخاباتیدخالتازانتخابات،
بنايبخواهندمجلسدردولتمخالفینهرگاهتا«آوردوجودبه»بندنیم«مجلسیمصدق،ازمکیقولِنقل

جلسه،ازدولتدارطرفنمایندگانِازنفرهفتششرفتنباکهاشدببندنیمطوريمجلسبگذارند،رامخالفت
). 256تا254: 1370مکی،(»نباشدکافیجلسهرسمیتورأيبرايعدهوبیفتداکثریتازمجلس

اوخواهیِآزاديدرکهممکنفردترینایدئالوقتیحتیچراکهاستاینپرسیداینجابایدکهپرسشی
آزاديدیرینۀآرمانهمبازگیرد،میعهدهبررا) انتخاباتآزاديِاینجا،در(آزادياجرايولیتمسئنیست،تردیدي
درراخودتنهانهایدئال،فرداینکهشودمیباعثچیزچهشود؟نمیمحققبود،مشروطهاساسکهانتخابات

راخودهايآرمانواهدافنیزخودرفتهتهرفبلکهببیند،ناتوانانتخاباتبرگزاريدرفردمؤثرترینومجريمقام
بگذارد؟زیرپا

درهموشدکاللیامیرتیموراستعفايموجبهمکهدید»محظوراتی«دربتوانشایدراپرسشاینپاسخ
بیشترعملی»محظورات«اینتاشودمیتالشاینجا،در. واداشتانتخاباتهمیشگیتوقفبهرامصدقنهایت،
.شودتشریح

انتخاباتدرفیحرشبحِ
وبریتانیامختلفهاينامهااین: خارجیعمالنفت،سابقشرکتهوادارانبیگانگان،حریف،دشمن،

انتخاباتاصلیمجريبرانگلستانقطع،طوربهواستداخلیظاهراًايمسئلهانتخاباتگرچه. بوداوپیمانانهم
انتخاباتگودواردآگاهانهراخودگوناگونطرقازکهرسدمینظربههمبعیدواستنداشتهنفوذمصدقیعنی
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ازنفت،سربرانگلستانوایراناختالفتبعِبهآمدهوجودبهالمللیبینشرایطوانگلستانشبحاما4باشد؛کرده
تحققدریناکامزمینۀواستبودهمؤثرمصدقتصمیماتبرهموارهآن،توقفلحظۀتاانتخاباتآغازهمان
آغازراانتخاباتامنیت،شورايازبازگشتازپسماهیکازکمترمصدق. استآوردهوجودبهراانتخاباتآزادي

کهدیدتوانمیاساساینبر. بودالههالمللیبیندادگاهبهاومسافرتعلّتبههمانتخاباتتوقفاساساًوکرد
هماناز. استشدهواقعمؤثرهفدهممجلسانتخاباتبرگزاريحوةنبرچگونه،»دادگاهدوبین«وضعیتاین

زايمسئلهقانوناساسبرهمآنانتخابات،مقررِموعددربرگزاريِبرايمصدقمهمهاياستداللازیکیآغاز،
اشدربارهاینازپیشوکندسرنگونرامصدقحکومتخواستمیکهبودي»حریف«ازترسآن،نشدةاصالح

بیگانگاننفعِبههموارهمصدقتجربۀطبقکهبودمجلسدومیانفترتازجلوگیريدیگر،دلیل. دادموضیحت
:استبوده

مجلسبهروزبهروزکار،جریانبودالزموداشتپیوستگیمجلسبانفتکار...«
17و16مجلسبینفترتوشوداستفادهملّتنمایندگانصائبۀآرايازوشدهعرضه

اندخواستهوقتهربیگانگانکهشدحاصلتجربهزیرانبود؛مصلحتبهوجههیچبه
شورايمجلسانفصالمدتدرواندکردهفترتایجاددهند،انجامکشورضرربرکاري
نطقنوروزي،هايپیام(» ...اندنمودهتحمیلملّتوکشوربهراخودشومنیاتملّی،
).1331مصدق،دکترآقاي

کههاییدخالتمهمانواعازیکیهمچنین. دارندنفتمسئلۀبهوثیقیربطها،استداللایندويهرالبتهو
دیدهنمیخودنفعبهرااوضاعکهاستمناطقیدرانتخاباتتوقفراهازدخالتاست،شدهدادهنسبتمصدقبه

دیدهدیگريبعدازراهاتعویقایناما،ینیامعلی). مقالههمیندردولتش،ومصدقهايدخالتنک:(است
:است

عاقبت. شدهمکُشیآدمانتخاباتی،خوردهايوزدطیشهرستان،سهدودر«
خواهدمتوقفانتخاباتشود،کُشیآدمکجاهردرکهگذرانیداينامهتصویبدولت،

خورديوزددیدند،ینممناسبراخودوضعکجاهر. افتادمخالفیندستبهبهانه. شد
باهفدهممجلسترتیب،اینبه. گذاشتندمیزمینبرايکشتهوانداختندمیراه

امینی،(» بودنددولتمخالفنمایندگانشاکثریتکهشدافتتاحکارهنیمهانتخابات
).60تا59: 1377

درانتخاباتجریاندرکهشدیديخوردهايوزدوهادرگیريطورهمینوامینیاطالعاتاساسبر
بهتريحلراهمصدقموارد،بسیاريدررسدمینظربهرفت،میآنوقوعاحتمالِیابودشدهمختلفشهرهاي

مصدق،برايگویا. استنداشتهاوضاعشدنمناسبزمانتاانتخاباتتوقفومسئلهصورتکردنِپاكجز
ازپیشپیامِپایاندرمصدق. استبودهانتخاباتخودزاترمهمگیرد،میشکلجهاندرایرانازکهتصویري

:کنندحفظخاصایامِایندرراانتخاباتنظموآرامشبودخواستهمردمازمشخصاًانتخاباتش،
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ودیگرانآزاديرعایتآرامش،ونظمحفطباکهنمایمدرخواستقلبصمیماز«
است،انتخاباتایننحوةورفتارطرزنگراندنیاکهایامیدرتشتتوماجراازاحتراز

قبولبرايایران آمادهملّتکهبرآورندفریادماتوزکینهدشمنانکهشودکارينگذارید
).1330انتخابات،بهراجعوزیرنخستپیام(» نیستآزادي

کشورهايتلقیطرزو»انتخاباتنحوةورفتارطرزبهدنیانگرانی«نگرانشدتبهمصدقاساس،اینبر
. شودمیساختهجهانیانبرايایرانازکهبودتصویرينگراننیزوزیرينخستازپیشاو. بودایرانازدیگر
برناظررضاشاه،سقوطعلّتازاوتحلیلهمچنین،و)488: 1380مکی،(رضاشاهبامخالفتدراواستداللاساساً
دادگاهدوبینوضعیتایندرمصدق. )257: 1365صدق،م(بودایرانکشورازغیردموکراتیکتصویرهمین

ونفتمدیریتبرايدموکراتیککشوريعنوانبهایرانتواناییولیاقتدادننشانبرايتصویراینبهجهانی،
برگزار»آزاد«خواستمیکهانتخاباتیبرايانتخاباتیهايدرگیريطرفی،از. داشتنیازاشداخلیمسائلسایر
مخالففاتحِمصطفیکهچیزي. نمودمیناگزیربدهد،حضورفرصتهاگروهتمامیبهباراولینبرايوشود

کامالًرویکرديکهاو. هاستدرگیريهمیندقیقاًکشاند،میانتخاباتنبودنِفرمایشیکردنِعنوانبهرامصدق
برايسابقهايدولتکهوسایلیتمام«همانتخاباتایندرکهاستآنبروداردمصدقدولتبهمنتقدانه
:نویسدمی،»گردیدندانتخابدولتنامزدهايهمۀوشداعمالبردند،میکاربهخودنامزدهايانتخاب

رويازکامالًهفدهمدورةانتخاباتکهکرداذعانبایدمراتب،اینوجودبا«
کهتشنجاتیوهاریزيخونوسختمبارزاتزیرانبود؛فرمایشیاصطالحبهولیست

آزاديبیشوکمنقاطبعضیدرکهبوداینبردلیلگشت،مشهودانتخاباتجریاندر
.)596: 1335فاتح،(»بودموجودمنتفذینبرايعمل

انتخاباتهاسالازپسدرگیري،بدونحالعیندروآزادانتخاباتیبرگزاريزمان،آندررسدمینظربه
آنفکرشایدونداشترادرگیريازحداینباشدنمواجهانتظارِابتدادراحتماالًمصدق. بودنغیرممکفرمایشی،

مصدقراهکارتنهااما،نهایتدر. باشدنداشتهراخویشانداختۀراهبههیجانِکنترلِتوانِدیگرکهکردنمیرا
صورتکردنپاكآورد،میبیرونکمینازرا»دشمن«کهانتخاباتیاختالفاتوهادرگیريبهدادنپایانبراي

نامۀتصویبدرانتخاباتیهايحوزهتمامیِانتخاباتکردنمتوقفبراياواستدالل. بودانتخاباتتوقفومسئله
رقیبهمیننفعِبهکشورناامنیونمایندگاناختالفاتاز»بیگانهعمال«استفادةسوءنیز1331اردیبهشت29

).54: 1370مکی،(آمدآنشرحترپیشکهبودهالهدادگاه
پیشرفتبهتوانستمیکهانتخاباتازناشیناامنیراانتخاباتتوقفعلّتنیزخودخاطراتکتابدرمصدق

نیزکارشاینبا»خارجیعمال«نقشۀماندنناکامبهمیان،ایندراماکند؛میعنوانبزند،ضربهالههدردولت
:ندکمیاشاره

وموافقجاتدستهتصادمبودممکنچونشدم،الههدیوانعازموقتی...«
سکتهدادگستريالمللیبیندیواندردولتپیشرفتبهوبشودناامنیموجبمخالف
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محولبعدبهبود،نشدهشروعکههاییحوزهانتخاباتگرفتتصمیمدولتکند،وارد
عقیم،مجلسدراکثریتآوردندستبهرايبخارجیعمالنقشۀطریق،بدینوگردد

.)258: 1365مصدق،(»دیدگر
اساساینبروبوده»آگاه«انتخابات،کردنِمتوقفازقبل»نقشه«اینبهمصدقکهنیستمشخصالبته

ۀبهاناوکهگفتتوانمیباشد،زده»سازيعقیم«اینبهدستآگاهانهمصدقاگراماخیر؟یااستکردهعمل
آزاد»ایرانملّت«برايبودقرارانتخابات. استداشتهآننتایجمشخصاًوانتخاباتدر»دخالت«برايخوبی
. »خارجیعمال«براينهباشد،

بایدقانوناًکهنفري136ازنفر80بانصاب،حدازانتخابیهاينمایندهتعدادگذشتنِازپسهفدهممجلس
زودکارِبهآغازاین. کردکاربهآغاز،)تاریخبدونملّی،شورايمجلسهفدهمدورةاننمایندگ(شدندمیانتخاب
:دادپیوندنیز»نفتسابقشرکتهواخواهان«هايتالشازمصدقتصورِاینباتوانمیراهنگام

نمایندةروند،میمجلسبهکهنمایندگانیازدرصد80کهدارمکاملاطمینان...«
استنظرهمینازوکنندنمیکاريمملکت،صالحبهجزوبودخواهندملّتحقیقی

باهفدهممجلستشکیلازقبلدارندسعینفتسابقشرکتهواخواهانکه
هايپیام(» برسندخودمقصودبهونمودهساقطرادولتمنطقی،غیراعتراضات
).1331مصدق،دکترآقاينطقنوروزي،

لب؟تقایدخالت
آزادينوعیمصدق،نظردرانتخاباتآزادي. دیدنمیتفاوتیعمومی،آرايهدایتمختلفانواعِانمیمصدق

اثردهندهرأيذهنیتبرتوانستمیکهچیزيآنهرازآزادي. بودآنتماموتاممعنايبه»آزادي«وخالص
دردخالتنوعینیزغیرمحلیومحلینمنتفذاتوصیۀاساس،اینبر. بازدارداش»طبیعی«رأيازرااووبگذارد

مصدق،. بودهمراهنیزمعنويیاماديهايتشویقباموارديدراحتماالًکهايتوصیهشد؛میمحسوبانتخابات
درشاهبهمصدقنامۀدر. شمردنمیمشروعنیزرادولتیحزبآوريرأيوبودنیزدولتیاحزابخوردةزخم

وسیلۀبهدولتکهکندنمیفرقهیچ«کهکندمیاظهاردقیقاًمصدقپانزدهم،مجلسانتخاباتبهاعتراض
نیرويوقدرتبهکهحزبتشکیلعنوانِتحتیاکندتحمیلمردمبرراخودنامزدانفرمانداران،بهرمزتلگراف

سریعتوسعۀوتدموکراحزبتشکیلعاملکهدانندمیهمه.بفرستدمجلسبهراخوداتباعاست،متکیدولت
برهموارهنیزهفدهممجلسانتخاباتهايبخشنامهدراو. )95: 1377ترکمان،(...» استدولتنفوذآن،

.داشتتأکیدمستقیم،غیرچهومستقیمصورتبهچهمداخله،گونههرازجلوگیري
اینکهباکهاستاینالبجنکتۀاما5.نکردايتوصیههیچهممصدقخودکهرسدمینظربهاول،نگاهدر
کاندیداها،بهتمایالتشخصوصیبیانحتیومصدقهايگفتهازبعضاًشود،نمیدیدهمصدقازصریحیتوصیۀ

ناصر. کنندمیعملشده،دیدهتوصیهتمایلِهمیناساسِبربعضاًمصدقطرفدارانوشودمیتوصیهبرداشت
دیدارها،اینازیکیدر. گویدمیانتخاباتدربارةمصدقبامکررشدیدارهايازخود،خاطراتکتابدرقشقایی
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بگذاریدفارسانتخاباتدرکنممیخواهشتواز«: گویدمیاست،بودهفارسمنطقۀمنتفذانازکهاوبهمصدق
نقلمصدقازکهايجملهاینمقابلدراماقشقایی». شودهمانکنند،انتخابمردمیعنیبشود؛بایدکسهر
البتهو. )229: 1371قشقایی،(»است6فاخرسرداربامخالفتمنظورش«کهکندمیاضافهپرانتزدرکند،می

نیزدیگرانگويوگفتازکتابشدراو. استنبودهقشقاییمختصِفهماینفارس،انتخاباتدربارةحداقل
:نویسدمی

آقايکهاندداشتهمیراظهاایشانوکردهمالقاتمعدلباخانحسینمحمد«
اینبهافتادعقبفارسانتخاباتاینکهواستفاخرسردارمخالفجداًمصدقدکتر

شروعراانتخاباتودادفریبرامصدقبایدآیاکرد؟بایدچهحاالواستمالحظه
.)227: 1371قشقایی،(» نیستیمحاضرماگفتههمخانحسینمحمدکرد؟

اگرونیستمربوطانتخاباتآزادينفسِبهنیزانتخاباتدرنکردنتقلبدالیلکهتاساینترمهمنکتۀ
نفسنهاست،نتیجهبودنمصدقضرربهمالحظۀبهبازکنند،نمیدخالتانتخاباتدرمصدقفارسییاران
توانستمینویسد،مینویسخاطرهمقامدراینجاکهقشقاییناصر. بودمصدقخواستظاهراًکهانتخاباتآزادي

داستانِدهدمیترجیحوکندنمیکاريچنینامادهد؛نشانانتخاباتآزاديدارطرفراخودکهبنویسدطورآن
:کندروایتطوراینراهایشنکردنکمک

کاشانیآقايودولت: گفتمایشانبهصریحشد،صحبتفارسانتخاباتدربارة«
دربخواهیماگر. هستیمدوستایشانباهمما. هستندمخالففاخرسردارآقايبا

رنجشباعث] که[کنیمکمکفاخرسردارآقايبهناچاریمکنیم،مداخلهانتخابات
هممعدلآقاي. کنیممداخلهکهنیستماصالحصورت،ایندرپس. شدخواهددولت
اززیاديعدةشویم،داخلمااگروکندمعرکهواردحتماًراماپايکهداردزیاداصرار

».هستنددلخوررفقاودوستان
:کندمیبیاندیگريروزهايیادداشتدرراحکمتفاخرسرداربهکمکبراياجبارشعلّتاو

بامراخواهدمی. منزلشرفتم. کرداحضارمتلفنوسیلۀبهکاشانیاهللاآیت«
انتخاباتدرزادهاهللاآیتآقايبهکهکندخواهشودهداصالحشیرازيزادهاهللاآیت

شدیم،مداخلهبهمجبوراگر. نکنیممداخلهایمگرفتهتصمیمدادمجواب. کنمکمک
همینبه: کردمعرض. ابداً: فرمود. کردخواهیمکمکهمفاخرسردارآقايبهقطعاً
فاخرسردارآقايبا: کردمعرضدارد؟مانعیچه: فرمود.کنیمنمیمداخلهمادلیل

شما: داشتاظهارزاده شیرازي اهللاآیت. نیستاینازغیردوستیوظیفۀووستمد
قشقایی،(»نیستمتقلباهلمن: گفتم. بدهندرأيمنبهبدهیددستورمحرمانه

1371 :230(.
اطرافیاننظرِدرکرد،مینکوهشاندازهیکبهانتخاباتدررادخالتینوعهرظاهردرمصدقینکهابا

قشقاییکهاستهمین. داشتوجودتقلبودخالتمیانظریفیتفاوتانتخابات،درکنندگاندخالتومصدق
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مراجعۀداستانآوردنازهایش،یادداشتسراسردرشخصهمینامانیستم؛تقلباهلمنکهگویدمیصریحاً
یادداشتدراو. ندارداییابانتخابات،درکمکدرخواستبراياشخانهبهمختلفکاندیداهايروزةهمه
اهالی. استوکالتبرايکاربیشترالبتهآمدند،همزیاديعدة«کهمطلبایننقلازپسخود،1330دي29

االمکانحتی«کهنویسدمیدقیقاً،»کنمکمککهنمایندمیمراجعهغالباًاصفهان،ساوه،خراسان،مازندران،
.)237: 1371قشقایی،(» شودمیمساعدت

چاپخودشحیاتزماندرکهخاطراتیویادداشتدرآنشدنِبیانومساعدتایناحتماالًبنابراین
فرديعنوانبهکننده،روایتمنزلتباالبردنبهتواندمیبلکهآید،نمیشماربهمنفیحرکتیتنهانهشود،می

دخالتقشقایی،نظردرنمونه،براي. داردلبتقبامتفاوتیمعنايدخالت،گویا. کندکمکنیزبانفوذوقدرتمند
تغییررانتایجانتخابات،درآشکار»دخالت«باتواندمیدارد،قدرتکهکسیپس. پنهانتقلبامااست؛آشکار
.استمذموموشودمیشمرده»تقلب«اوحرکتاینشود،عملواردپنهانیاگرامادهد؛

تفاوتموجبعمل،درانتخابات،درفکرترهمدرگیرانمیانحتی»تركمشفهم«نبوداینرسدمینظربه
اینمتوجهگووگفتطرفدوحتیکهطوريبهاست،شدهمیمقابلطرففهمِازیکسانتصورعیندرعملکرد

بودندنشدهنیزمشتركفهمنبود.
انتخاباتيآزاداززیگروتودهازهراس

کاررويِازرا خودترسداشت،مصدقباانتخاباتدربارةکهطوالنیمالقاتیردشاه،کهنوشتماینازپیش
: 1365مصدق،(استانتخاباتآزاديتأمینصورتدرچپافرادورودنگرانوکندمیبیانهاايتودهآمدن
16حدودیعنی،1330دي14در. شودمیمطرحنیزشاهحامیکارِمحافظهنمایندگانطرفازنگرانیاین). 258
دراست،نبودهکاندیدانیزخودکهمصدقمخالفنمایندة،»امامیجمال«تهران،درانتخاباتآغازازپیشروز
دیگر،نقاطايپارهوتهراندر«تودهحزبموفقیتازراخودنگرانیشده،منتشراطالعاتروزنامۀدرکهاينامه

کندمیابراز»دولتیعمالنامطلوبروشوکشوراوضاعبرولتدتسلطعدم«سبببه»شمالینقاطباألخص
.)38: 1370مکی،(

دربعدوکنندشروعهرانحوزةازاولگرفتتصمیمدولت: «کهکندمیبیانخاطراتشدرنیزمصدقخود
نقاطتمامدرتوانستنمینظامیقوايوبودآزادانتخابات،ونبودمسلطاوضاعبردولتکهچونشمال؛صفحات

اقشار«کهکندمینقلطوراینخودکتابدرنیزموحد. )258: 1365مصدق،(» برآیدانتظاماتعهدةازکشور
هرازوبودندآمدهمیداندرقواتمامبابودند،بیمناكتودهحزبنفوذازکهروحانیانوملّاکینمانندمتنفذ،
سرهنگدادم،نشانکهطورنهما.)412تا411: 1386موحد،(ستندجمیبهرهخودموقعیتحفظبرايايوسیله
.کندمیعنوانراچپافرادورودازجلوگیريانتخابات،درمداخلهبراياشتوصیهدرنیزوثوق

نقلطوراینملّیجبهۀکاندیداهايانتخاببرايمذاکراتدربارةمکی. نبوددلیلبیهانگرانیاینطبیعتاً
:کهکندمی
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شمسبهراجعولیبودند؛القولمتفقهمگیتهران،کاندیداينفرهشتمورددر«
انتخاباستممکنونداردمساعديزمینۀويکهداشتندعقیدهبعضیآبادي،قنات
افرادطورياستبهتر. شودانتخابتودهحزباعضايازنفریکوي،جايبهونشود
اکثریتقبولموردپیشنهاداینولیباشد؛مسلمصددرصدهاآنانتخابکهشوندنامزد
.)39: 1370مکی،(» نشدواقعاعضا

:نویسدمیخودصندوقریاستتجربۀازنیزبودکاشانیاهللاآیتنزدیکدوستانازکهشروینمحموددکتر
هجوممحلآنجا. بودمصندوقرئیساستامبول،خیابانانتخاباتیحوزةدرمن«

بقاییدکترومجاهدمسلمانانمجمعبهوابستهافرادخارجازوبودتودهحزباعضاي
طرفیکازکهمن. استمتعلقتودهحزبکاندیداهايبهاکثراًآرا،کهدادندخبر

ودانمنمیدیگرو]...[دادم،استعفاسمتازآرا،دارامانتدیگرطرفازوبودممخالف
شروین،(» نمودندتودهحزبمقابلدرتدبیريچهانتخاباتکارگردانانِکهنفهمیدم

1374 :132.(
تبلیغاتاساسِبر. کندمیتأییدراهانگرانیاینباشد،اعتمادقابلنیزتهرانانتخاباتنتیجۀاگرهمچنین،

وهنمایند8سمتونامزیردر. داشتکاندیدا8تهراندرتودهحزب،آیندهسويبهروزنامۀانتخاباتبهنزدیک
:استشدهنوشتهاند،آوردهدستبهتهرانانتخاباتدرهاآنازهریککهايرتبه

): دانشگاهاستاد(عقیلیساداتاحمددکتر،16: لنکرانیاحمد،14): دانشگاهاستاد(قاسمیمرتضیمهندس
نهاونديمرتضی،19): داراییوزارترتبۀعالیکارمند(خدابندهیحیی،18): دادگستريقاضی(رشادمحمد،17

هنرسرايِاستاد(علويپرتوعبدالعلی،21: برقعیاکبرعلیسیداهللاآیت،20): دادگستري1پایهوکیل(غروي
.23): عالی

موقتمدیرةهیئترئیسویدخلعهیئترئیسبازرگانِمهندس87ِرتبۀبابایدرانامزدهااینهايرتبه
تهراندرحزبایننامزدهايجایگاهواهمیتمتوجهتاکردمقایسهتهرانتخاباتاندرایراننفتملّیشرکت

اساس،اینبر. استنزدیکبسیار12بهحزب،ایناعضايهايرتبهوداشتمجلسدرکرسی12تهران. شد
ازیکی. رسدنمینظربهمنطقیغیرچندانانتخابات،درتقلببرمبنیگروه،اینجانبازشدهمطرحادعاي

:داندمیانتخاباتبودنِدارمسئلهدالیلازیکیراحزبایناعضاينشدنانتخابتوده،حزبسابقاعضاي
ونفرستادهمنمایندهیککشورسراسردرتودهحزبهفده،دورةانتخاباتدر«

ملّیجبهۀازپستودهحزبچه. بودانتخاباتنادرستیهاينمونهازیکیخوداین
نامزدوارمکیگیريرأيشیوةهمانباهمتهراندروبودکشورسیاسینیرويندومی

درصددهکمدستکشورسراسردروداشترارأيدرصدبیستتودهحزبنخستین
اينمایندهکهبودچنانانتخاباتشیوةوقانونحال،اینبا. بودتودهحزبآنِازرأي

.)208تا207: تاریخبدونودةت(» نیامدمجلسبهتودهحزباز



38

داردوامیراسیاکهاستطوريبهدهد،میانتخاباتازپسسالیکازکمترحدوددرسیاسازمانکهآماري
:بداندانتخاباتدرتقلبراتودهحزبشکستعلّت

گزارش،1331مهرتاریخبهیادداشتیدرتودهحزبقدرتبرآورددرسیاسازمان«
20,000ازبیشحزب،کهزدتخمینوپیشگامندهايسازمانپیرومردمتودةکهداد

عادياعضايکهافزایدمییادداشت. داردتهراندرنفرهزار8جملهازاصلیعضو
ضعفدلیلبهنههفدهممجلسبرايحزبکاندیدايسی. کارگرندغالباًحزب

: 1377آبراهامیان،(»خوردندشکستگیريرأيدرتقلبسبببهکهانتخاباتی
).290تا289

مهمبسیارعواملازانتخابات،درحزباینحضوررسدمینظربهزمان،آندرتودهحزباهمیتبهتوجهبا
وترسدمیانتخاباتآزاديازترسهمینازمشروطه،مملکتشاهکهطوريبهباشد،بودهانتخاباتدردخالتدر

کندمیاعالمرسماًاشمصاحبهدرکند،منعانتخاباتدرنمایندگیازرازندانشفرشودمیمجبورکهايکاشانی
آنعلیهکهاستخواهوطنمسلمانانبر«کهکندمیتأکیدهایشاعالمیهدربارهاوداشتخواهدمنفینظرکه
) دخالتیا(تقلبتواندمیارزهمباینآیاکهگویدنمیوايمبارزهنوعچهکهگویدنمیو»نمایندمبارزهمردانهها،
نه؟یاشودشاملنیزراانتخاباتدر

اثرواهمهایندربود،نیزتودهحزبباارتباطدرکه1330آذرماهوآبان)meeting(هايمیتینگوحوادث
ضداهراتتظهفدهاز،1330آذراواخرتاتیراواسطازانگلیس،سفارتگزارشطبق«عالوهبه. داشتسزاییبه

ناتوانبرايهمیشه،حوادثگونهاین. )514: 1387عظیمی،(»بوددادهترتیبتودهحزبراآنتايچهاردهدولتی،
استیضاحشدنِمطرحبهتاکهاستبودهکشورامورادارةدراومخالفاندستبهايبهانهمصدق،دادنِجلوه

.کندمیپیداادامهنیزتخاباتانازقبلاوپاسخگوییبرايروزيتعیینومصدق
یادآورراتودهحزبخطرهموارهوام،گرفتنبرايخصوصبهخارجی،مذاکراتدرنیزخودمصدقعالوه،به

باشد،بودهمذاکراتدرسیاسیتاکتیکیکعنوانبهصرفاًحتیاگریادکرداین. )515: 1387عظیمی،(شودمی
البتهکاه،ازساختنکوهباعثاحتماالًوگذاشتهمیمردمسایروانتخاباتتقیممسمجریانبرراخودتأثیرهمباز
قدرتتودهحزبکهمناطقیدرحداقلکهاستطبیعیپس.  باشدنبودهکوهواقعاًزمانآنتودةحزباگر

.باشنداشتهددخالتشانبرايخوبیدلیلکنندگانش،توصیهومداخلهوانتخاباتمجریاناست،داشتهفراوان

يبندجمع
سیدیعنینمایندگی،بهفردترینمشکوكکهشدطورآنکرد،برگزارانتخاباتآزاديِقهرمانکهانتخاباتی

اما. شدمجلسشرئیسبود،شدهانتخابنشینسنیکُردمهابادمنطقۀازکهتهرانشیعۀجمعۀامامامامی،حسن
بهقبلی،هايانتخاباتباانتخاباتاینفرقحداقل. کردتالشانتخاباتاینآزاديبرايچقدرمصدقکهدیدیم

بسیاري،رامصدقدکترآقايجنابخواهیآزاديسالۀپنجاهشهرت«کهبوداینمصدقمخالففردزهتابقول
کنترلراانتخاباتجوانبتمامکردسعیمصدق. )485: 1378فرد،زهتاب(»پنداشتندمیانتخاباتآزاديوثیقۀ
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وگذاشتندمیاحتراممصدقهدفبهکهافرادينبودندهمکم. واداردخودباهمراهیبهنیزرادیگرانوکند
دخالتحتیها،دخالتازنتوانستانتخاباتاما،نهایتدر. بودند»ملّینهضترهبر«اینخشنوديپیدردقیقاً
مورداشخاص«کمبودبود،افتادهاتفاقآنچهعلّتخودمصدق. بمانداماندر،»انتخاباتآزاديوثیقۀ«دارندةخود

توانمیورسدمینظربهترمنطقیدومموردکهدانستمی»انتخاباتسابقۀبیآزادي«دیگري،و»اعتماد
درکهمعناانبد»آزاد«انتخاباتیبازمانآنتاانتخابات،دردرگیرانکهدادتوضیحطوراینراآنبودنِسابقهبی

هردر. شدمیمعنادیگريطورهاآنبرايمصدقخواستهمین،برايوبودندنشدهمواجهبود،مصدقنظر
خودچونوآمدندمیرأيصندوقپايبهخود روستايبزرگمالکانتوسطآن،ازپیشتاکهمردمیبرايحال،

معنايدرك،)375: 1380سحابی،(انداختندمیصندوقبهراآمادهرأيهايبرگهنداشتند،نوشتنسوادمعموالً
تحتسادگیبهمردمیچنینطبیعتاً. بوددشواربود،مصدقنظردرکهمعناییآنبههمآن،»آزادانتخابات«

درراخودرأي،»آزادي«بهنهاما»خودخواستبه«بساچهوگرفتندمیقرارمحلیمنتفذانهايتوصیهتأثیر
ونیایدپدیدسایرینومصدقمیانمشتركفهمشودمیموجبکهاستسابقگیبیاین. انداختندمیقصندو
.کنندعملاوخواستطبقنتوانندندارند،مصدقخشنوديجزخواستیکهکسانیحتی

مصدقکهبوداي»عملیمحظورات«گریزاند،»آزاد«انتخاباتیبرگزاريازرادیگرانومصدقآنچهاما
بهايپدیدهطورهمینوبودنفتزايبهانهوبحرانیمسئلۀعلّتبهآن،ازبزرگیبخش. بودمواجههاآنباهمواره

رادیگرانوبودمبهمترسیعاملهمواره،»ملّی«اهدافبهکمکبعضاًوپرشماريعیندرکهتودهحزبنام
.داشتوامی،)آزاديمعنايدرخصوصبه(تردیدبه

بودهمرددبسیارمصدقکهاستمشخصاستعفایش،هنگامکاللیامیرتیموربامصدقبرخوردهاينحوةاز
برابردروشودمیمرددشدنعملدرگیرِازپسآرمانی،انتخاباتیبرگزاريبراياشاولیهقاطعیتعیندر. است

دربارةگفتنسخنفرصتگاههیچکند،مینقلامیرتیمورکهداستانیدرمصدقالبته. گیردمیقراردیگرياهداف
وشوقوشورآنازگذرد،میانتخاباتبرگزاريازکهتدریجبهکهاستواضحامایابد؛نمیراتردیدشعلّت

محظوراتدرراانتخاباتدرهادخالتبرخیکهشودمیباعثهمینوشودمیکاستهنیزمصدقاولیۀآرمان
»دشمن«نظرزیروبحرانیوضعیتمتوجهکهشودمیترروشنوقتیعملیمحظوراتینا. انگاردنادیدهعملی،

دلیلبهشد،میمنجرهادرگیريافزایشبهکهحرکتیگونههروضعیتی،چنیندر. باشیمنیزمصدقنگاهاز
نظربهیمنطقبودند،آزاديبرايایرانآمادگیعدماعالمبرايفرصتکمیندرکهخارجیناظرانهمان
ومفتتاکردمیجمعرااهللاخلقمصدق،حسینغالمقولبهکهکاشانیبامصدقدرگیريطبیعتاً. رسیدنمی

. کردمیدشواراوبرايراکار،)18صفحۀ،2شمارةنوار: 1984مصدق،(بکشندبادمردهوبادزندهمجانی
. کنددرگیريازجلوگیريردسعیکشورش،وزیربهتوسلباتوانستمیفقطبنابراین

. بودواقفمسئلهاینبهنیزخودونداشتانتخاباتبرگزاريبرايزیاديفرصتمصدق،اینکهدیگرنکتۀ
دالیلازیکیاین،برعالوه. بودناممکناوشخصبرايودشواربسیارخارجی،وداخلیمسائلزمانهممدیریت

مصدقواکنشبنابراین. بودانتخاباتبرگزاريزمانشدنطوالنینتخابات،ادرتقلببرايشرایطشدنفراهممهمِ
لطمهکارروندبهکهاستطوريبه،)نیستضررشبهوضعیتکهشرایطیدر(نیزگرفتهصورتهايتقلببه
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شبخدریزد،انتخاباتماجرايدرمصدقازبقاییانتقاد: نک(نکندترطوالنیراانتخاباتزمانونخورد
نمایندگانتعدادوکشیدطولماه6حدودانتخاباتهمبازحال،اینبا). مقالههمیندرمصدق،هايدخالت

.نشدبرگزارشهرهاازبسیاريانتخاباتنهایت،دروبودنصابحدازبیشترکمیتنهانیزمنتخب
مصدقواستنداشتهجودوانتخاباتدر»فرمایشی«مصدق،سويازحداقلرسدمینظربهبنابراین

. استنبودهاونفعبهلزوماًکهتغییرياست؛آوردهمیفراهمرامجلسترکیبتغییرموجباتسهواًوناآگاهانه
ونادرستواکنشیادخالتبهمتهممصدقشخصکهجاهاییدرحتیرسد،مینظربهاساساینبرچنانچه

درکنندگاندخالتسایررسدمینظربهحتی. استبودهناخواستهنیزشودمیانتخاباتدرتقلببهغیرقاطع
دخالتانتخاباتدرنیتحسنباواندنداشتهراانتخاباتدر»تقلب«قصدمشخصاًمواردبسیاريدرنیزانتخابات

مامداريزطولدرزاهدياردشیرقولبهکهحزبیاست؛جديکاشانیوشاهبرايتودهحزبخطر. اندنمودهمی
خطربهراکشورتوانستمیهمآیندهدرشد،میمردمهايمغازههايکرکرهآوردنپایینموجبروزهرمصدق،
اهدافوقتیگفت؟سخنمصدقتامآزاديِازتوانمیچگونهشرایطی،چنیندر! دهدبادبررادینوبیندازد
درآزاديبر(اولویتدرآزادي)،تامینبرايحتیدهند (بعضاًمینشانراخودعمل،»محظور«درکهدیگري
ناکامراعمومیخواستیودهندمیهمدستبهدستهادادناولویتاینهمۀناخواستهگیرند،میقرار) لحظه

هنگاموعملدراوامانبود؛اولویتدرمصدقشخصبراياهدافاینحتیکهگفتبتوانشاید. گذارندمی
اهدافآنکمکمآندرکهشودمیمواجهتنگناییبااست،معناداربرایشانهااولویتاینکهانیدیگربامواجهه

مصمموصداقتعیندرکهخواهیآزاديهزارانازاستاينمونهمصدق. گیرندمیقراراولویتدرنیزاوبراي
اینبهبستگاندلابدينفرینومانندمیناکاممقاصدایناجرايدرخود،پسندانۀجمعاهدافاجرايبرايبودن

محظوراتیوشرایطچنیندرنیزاو،جزهرکسیاینکهازغافل. کشندمیدوشبهخودباراخواهآزادي»فرد«
.داشتانتظار»فرد«اويازاشپیچیدهنقشکهاستکارياین. بکندتوانستنمیکرد،اوآنچهجزکاري
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هانوشتپی
بهنهایتاًخواه،آزاديمصدقاینچراکهگیردمیقرارمصدقدربارةاساسیسؤالاینعنوانزیرش،پرساین. 1

بهرااوحکومتظاهر،وفرمدرحداقلکهزندمیدستمجلسازگذاريقانوناختیاراتدرخواستچوناعمالی
خواهآزاديهموارهدرکهآنبادهد،میقراربودندیکتاتوراتهامِمظاندررااووکندمیشبیهدیکتاتوريحکومتی

خواهآزاديیکدستبهانتخاباتبرگزاريمسئلۀاما،نوشتهایندر. نیستشکیتقریباًاوعملصداقتوبودن
.شودمیبررسیمستقلطوربه
اشارهمدعوینوفرمانداربودنعقیدههمازجلوگیريبرايجایگزینراهکارهايبه»شدمذکورکهطوريبه«.2

.دارد
. اندداشتهخودبعدوقبلهايدولتبامقایسهدرايسابقهکمآزاديهاروزنامهمصدق،زماندررسدمینظربه. 3

بهتوهینجرمبهتواننمیراکسهیچکهقراراینازکردصادرايبخشنامهشخصاًمصدقکهخصوصبه
غیرقانونی1327سالازتودهحزباینکهباکهبسهمینهاوزنامهرآزادياندر. نمودبازخواستوزیرنخست
کمونیستیشعارهايمشخصاًکه) آیندهبسويمانند(حزباینهوادارانبهوابستههايروزنامهبود،شدهاعالم

رسدمینظربهاساس،اینبر. شدندنمیبازخواستتاختند،میمصدقبهمختلفهايبهانهبهروزهرو دادندمی
.داردحقیقتحدچهتانویسندمیآنچهکهنبودندایننگرانهاروزنامهاین

شرایطبهتوجهباانگلستان،کهاستآنبرملینهضتحرکتبستربرمذهبینیروهايکتابدررهنما،علی. 4
بهها،کنسولگريتمامیبستنبراينمیخواستکهچرانکرد؛انتخاباتدردخالتیگونههیچداشت،کهحساسی

.)1384:548رهنما(بدهدبهانهمصدقدست
درموحدعلیمحمدنمونه،براي. بودمصدقاشتباهاتترینبزرگازپژوهشگران،ازجمعینظرازکهکاري. 5

آنبروکندمییاد»بزرگاشتباه«و»رهبريضعف«عنوانتحتمصدقحرکتاینازنفتآشفتۀخوابکتاب
انتخاباتیکانجامکهشدمعلومعمل،در«هفدهم،مجلسانتخاباتازمصدقاولیۀانتظاراتخالفبرکهاست

وفعاالنهتبلیغوصالحنامزدهايمعرفیازخودداريوملّینهضتپیشوايطلبینزاهتدرافراطباصحیح
طرزایراندرناسیونالیسمکتابدرکاتمریچاردهمچنین. )1386:202موحد(»نیستممکنمردم،کردنمتشکل

سیاسیآگاهیازایرانمردمکثریتاکهاستآنبروخواندمیلوحانهسادهراانتخاباتدربارةمصدقتفکر
. شدتماماوضرربهانتخاباتنتایجنزد،انتخاباتیفعالیتبهدستمصدقچونهمین،برايو»نبودندبرخوردار

همباز«انتخابات،بابرخوردطرزِایننتیجۀشدنمعلومازبعدحتیمصدقکهستاعجیببسیاراینکاتمبراي
دستورنماینده،69انتخابازبعدبلکهکند؛مداخلهملّیجبهۀسودبهماندهباقیهايحوزهبقیۀدرنشدحاضر
.)349تا351, 1385کاتم(» کردصادررانقاطبقیۀدرانتخاباتتوقف

کاندیداشیرازازوبودمصدقمخالفانازظاهراًکهاستشانزدهممجلسرئیسحکمت،فاخرسردارمنظور،. 6
.بود



42

شناسیکتاب
فیروزمند،کاظمترجمۀاسالمی،انقالبتامشروطهازانقالب،دوبینیرانا،1377یرواند،آبراهامیان،

.مرکز: تهرانچی،مدیرشانهمحسنآوري،شمسحسن
.نی: تهرانفتاحی،محمدابراهیمترجمۀ،مدرنایرانتاریخ،1389ند،یرواآبراهامیان،

.1330آذر4،اطالعاتروزنامۀ
.1330آذر5،اطالعاتروزنامۀ
.1330آذر7،اطالعاتروزنامۀ
.1331ینفرورد23،»هفدهمدورةنمایندگانباجلسهدروزیرنخستنطق«،اطالعاتروزنامۀ

ایلرئیسکاللی،تیمورامیرابراهیممحمدخاطراتکاملمتن،1387محمدابراهیم،کاللی،امیرتیمور
: تهرانالجوردي،حبیبکوششبه،کشورکلشهربانیسرپرستیمصدق،کابینۀوزیرمجلس،وکیلتیموري،

.سفیدصفحه
بانقالادبیاتدفترهنري،حوزه: تهرانتوکلی،یعقوبکوششبه،امینیعلیخاطرات،1377علی،امینی،

.اسالمی
ومقدمهباالجوردي،حبیب: کنندهمصاحبه،کرمانیبقاییمظفردکترخاطرات،1382مظفر،کرمانی،بقایی

.علم: تهرانطلوعی،محمودویرایشِ
مؤسسۀ: تهراننیا،مراديمحمدجوادکوششبه،پسندیدهاهللاآیتخاطرات،1374مرتضی،پسندیده،

.سورهانتشارات
.1330،اطالعاتروزنامۀ ،»انتخاباتبهراجعیروزنخستپیام«

.1331،اطالعاتروزنامۀ مصدق،دکترآقاينطقنوروزي،هايپیام
.هزاران: رانته،2جمصدق،دکترهاينامه،1377محمد،ترکمان،

.مزدك: فلورانس. تودهحزبومصدقکارنامۀحزب،سابقعضوتوده،
.نادرکتاب: تهرانالجوردي،حبیبکوششبه،یزديحائريهديمخاطرات،1381مهدي،یزدي،حائري

ملّیقیامتا1330مهرازکاشانیاهللاآیتهايپیاموهاسخنرانیمکتوبات،ازايمجموعه،1361م،دهنوي،
.آشنا: نتهرا،1331تیرامسی

: تهرانمهرآبادي،یرفیعمحمد،ایرانانقالبهايریشهمصدق،دورةدرایران،1370سپهر،ذبیح،
.عطاییانتشاراتمؤسسۀ

.نوگامِ: تهران،ملینهضتحرکتبستربرمذهبینیروهاي،1384علی،رهنما،
.جیبیهايکتابسهامیشرکت: تهران،نفتصنعتشدنملّیتاریخ،1352فواد،روحانی،
.1331یبهشتارد10مجلس،بهوزیرنخستنامۀ ،اطالعاتروزنامۀ
.علم: تهران،مصدقافسانۀ،1378رحیم،رد،فزهتاب
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.ملّیشورايمجلسکتابخانۀسایت
.نوطرح: تهران،کودتاوملّیدولتمصدق،،1380اهللا،عزتسحابی،
.علمی: تهران،)کاشانیاهللاآیتمصدق،محمددکتر(مستعجلدولتمحمود،شروین،
: تهراننوذري،بیژنو مهدويهوشنگعبدالرضا،ایراندردموکراسیبحران،1387فخرالدین،عظیمی،

.آسیم
.چاپسهامیشرکت: تهران،ایراننفتسالپنجاه،1335مصطفی،فاتح،
.نبشتهویکیسایت،1304مصوبملّی،شورايمجلسانتخاباتقانون

.رسا: تهران،بحرانهايسال، 1371صولت،ناصرو محمدقشقایی،
.کویر: تهران،ایراندریونالیسمناس، 1385ریچارد،کاتم،

.رسا: تهرانتدین،احمدترجمۀ،ایراندرقدرتنبردومصدق، 1371همایون،کاتوزیان،
.شانزدهمجلسۀ،مجلسکتابخانۀسایتشانزدهم،دورةملّی،شورايمجلسمذاکرات

.مهراندیش: تهران،صالحاللهیارازخاطراتی،1382مرتضی،مشیر،
.علمی: تهران،مصدقمحمددکترتأمالتوخاطرات،1365مصدق،
به،مصدقمحمددکترازرسالهومقاله 9مجموعۀسیاست؛وحقوقمسائلومصدق، 1358مصدق،

.پیام: تهرانافشار،ایرجکوشش
.علمی: تهرانسوم،جلد،ایرانسالۀبیستتاریخ،1380حسین،مکی،
.علمی: تهران،1یملّنهضتهايسال،1370حسین،مکی،
.علمی: تهرانسیاه،کتابششمجلد،1331اسفندتاشهریورازملّینهضتهايسال،1370حسین،مکی،

.اروپادرایرانیناشراناتحاد،منتظرياهللاآیتخاطراتکاملمتن،1379،علیحسینمنتظري،
.کارنامه: تهران،ایرانملّینهضتومصدقدکتر، 1386علی،محمدموحد،

.1329خرداد4مجلس،مذاکرات،»مصدقنطق«
.نبشتهویکی،»ملّیشورايمجلسهفدهمدورةنمایندگانِ«

.شهریور25چاپخانۀ. 1340تا1290معاصر،یخِسال تار50ازخاطراتیزندگی،داستاناحمد،سپهبدوثوق،
،1984ژوئیه2مصدق،حسینغالموالجورديحبیبمصاحبۀشدةپیادهمتن،1984حسین،غالممصدق،

.پاریس
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تاریخیهاي اجتماعیشناختی پژوهشهاي معرفتچالش

جاهتمریم رفع

شود که به لحاظ بینشی شناسی سبب میشناسی و انسانگرایی در دو حوزة جامعهپردازي و تفسیروجود نظریه
اي وجود داشته باشد. پیدایش حوزة نسبتاً جدید مدههاي عمیان این دو حوزه و حوزة تاریخ، تفاوت،شناختیو روش
ها بوده است.گامی براي رفع چالش دیرپا میان این حوزه،شناسی تاریخیجامعه

که » شناسی تاریخی جدیدشناختی جامعهتغییر موضع معرفت«نقد و پاسخی است به مقالۀ مقالۀ حاضر شرح،
شناسی تاریخی نظام ارباب غائب؛ روایتی دیگر از ر جامعهمفهوم پردازي واقعیت ددر بخش مقدماتی کتاب 

درج شده است. نسخۀ اولیۀ این کتاب در ایران ،حمید عبدللهیاننوشتۀ ،)1391(نیافتگی روستایی در ایرانتوسعه
شناسی شناختی در جامعه، به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است. در این مقاله، برخی مسائل معرفت1383در سال 

هاي اهمیت آن، ابتدا ایدهشناختی مطرح شده که به سببِهاي تاریخی و جامعههاي تبیینتاریخی و کاستی
شوند و در نهایت، رویکرد بدیلی براي شده در آن بررسی میشناسانۀ مطرحویژه دو رویکرد معرفتمحوري و به

هاي مدرن احتراز گرایی رویکردیی و عینیتگراگردد که سعی شده در آن، هم از عاماین نوع مطالعات معرفی می
هاي پسامدرن.گرایی دیدگاهگرایی و ذهنیتشود و هم از تکثر

نویسد:پردازیم. نویسنده در مقدمۀ مقاله میشده میهاي محوري مقالۀ یاداکنون به شرح کوتاهی از ایده
شناسی متفاوت است و به دلیل مشکالت شناختی با تاریخ و جامعهشناسی تاریخی به لحاظ نظري و روشجامعه

شناسانه نیاز دارد:زیر، به تغییر موضع معرفت
ی؛هاي تاریخدر واقعیت) evidence(. مسئلۀ فقدان مدرك و شاهد1
؛) در تحقیقات تاریخیrealityمفهوم واقعیت (نبودنِ. شفاف2
؛هاي متکثر. تعارض مفهوم رایج علم با عقالنیت3
؛گرای و عامهاي کلّص تبیین. معایب و نواق4

 .علوم اجتماعی دانشگاه تهرانةت علمی دانشکدئعضو هی ،rafatjah@ut.ac.ir
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در) consensus(و اجماع) intersubjectivity(ذهانیتاألبه اهمیت مفهوم بینیتوجهبی. 5
هاي تاریخی.تبیین

ها و تاریخی، ضروري است در این رشته، از روایتل فوق در فرایند فهم مسائل اجتماعیئبه سبب دخالت مسا
هاي اجتماعی گذشته و پدیدهةاستفاده شود تا بتوان دربار،گذشتهاجتماعیِهايتحلیل روایتی در خصوص پدیده

پرداخت.شناسی تاریخی به تولید دانشدر قلمرو جامعه
اما در ؛منظور کشف قانون کلی و عام استدر بینش پوزیتیویسم، تابع فعالیت علمی دانشمند بهتولید دانش

شناسی مبادرت کرد که خود تابع سه عامل است:به روایتدیبراي تولید دانش با،شناسی تاریخیجامعه
ظرفیت عقالنی پژوهشگر که توسط آن. 1
.شود جو میوعقالنیت نهفته در دانش مورد نظر جست. 2
کند.تعامل میان این دو، دانش مورد نظر را به دانش علمی تبدیل می. 3

هاي هاي انسانی و عقالنیتتوان از منطقون عام میاما باید توجه داشت که براي تولید تبیین کلی و قان
آنچه مهم است ،هاي دیگر مزیتی ندارند. در این میانها بر تبییناین تبییناز کدام متعددي استفاده کرد و هیچ

گرایی مغایر با اثباتخالف و،و اینظرفیت عقالنی پژوهشگر است که باید در فرایند تولید دانش لحاظ شود
محققانه و ۀگرایانه، در کنار آموزش و مطالعهاي اثباتنظر و دادهمدنابراین ظرفیت عقالنی پژوهشگرِاست. ب

هاي داده،به نظر نویسنده،در این راستادهد.ذهانی سوق میاألشناسی و شناخت موارد بینمستمر، او را به روایت
از طریق تعامل عقالنی افکار به دیگران انتقالهچراک؛ها دارندچون سایر روایتهمگرایانه نیز ارزشی اثبات

،هاي روایتی غیراثباتی و تفسیرگراگرایانه و نیز ابزارتوان با استفاده از ابزارهاي علمی اثباتمی،در نتیجهیابند.می
کار را بهشناختی اثباتی و روایترویکردي غیر،هاي تاریخیدانش را تولید کرد. اما نویسنده براي تبیین واقعیت

اثبات کرد.یاتوان رد ها را نمیانیت این روایتکند که شایستگی و حقّکید میأت،گیرد و با این حالمی
،تواند به تبیین عام و کشف قانون کلی ختم شود. با وجود اینهاي تاریخی، تحلیل علمی نمیدادهبارةدر
؛تري داردباط نزدیک) ارتlarge scale(دامنهي پهنهاتدوین نظریهبا،نظر نویسندهشناسی تاریخی بهجامعه

چنان وسیع تعریف آن،ۀهاي تاریخی و معاصر را از هم متمایز کند و حیطشناسی نتوانسته رویدادکه جامعهچرا
شناسان نیز بر سر عمده میان جامعهۀمناقش،در نتیجهگیرد.میبردرنماوأرد و کالن را تهاي خُشده که تئوري

کنش به ساختار یا دادنِیعنی ترجیح،دامنه بوده استدامنه یا پهنهاي تئوریک تنگکردن یا حمایت از تبیینرد
بالعکس.

اجتماعی ) formations(هايبنديکند تا صورتهاي تاریخی استفاده میاز داده،شناسی تاریخیجامعه
هاي و داده) concreteی (ر اساس شواهد انضمامهاي روایتی و تحلیل روایتی و نه بگذشته را بر اساس داده

هاي متعدد و استفاده از آن در ایجاد قلمرو عقالنیتۀلئمس،پیمایشی تبیین کند. آنچه مورد بحث است
شناسی تاریخی است.جامعه
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ۀهاي کلی و عام شده که از تبیین همبیینتعلم نیز چنان محدود تعریف و منحصر به ةحوز،به نظر نویسنده
عدي بشدن به مفهومی چندعلم و نزدیکۀگرایانشدن از مفهوم کلیهاي اجتماعی قاصر است. بنابراین دورواقعیت

شناسی تاریخی را بنا جامعهۀتوانند تالقی کرده و رشتشناسی و تاریخ میجامعه،از علم و دانش که بر اساس آن
علم مبتنی است بر کوشش ،در این معناال کرده است.هدفی است که نویسنده در این نوشتار آن را دنب،نهند

عقالنی دانشمند براي تولید دانش و بر سه پایه استوار است:
؛واقعیت بیرونی. 1
؛ظرفیت درونی یا عقالنیت درونی پژوهشگر. 2
کار رفته است).معناي اجماع به) (که بیشتر بهintersubjectivity(ذهانیتألابین. 3

توان آن را از شود و میفرض نمی) facts(مسلماشراف بر امورِ) صرفاrealityًت (واقعی،به این ترتیب
factشناسی تاریخی هم که کارهاي عقالنیت نیز فهم کرد. یعنی در جامعهوهاي فکري و سازطریق فعالیت

؛توانند دقیق یا درست باشندمینماهیتاً،هاي تاریخیداده،توان به تولید دانش پرداخت. از این گذشتهمی،نداریم
اي غیرکمی است که باید از آن تفسیري را داده،ند. یک روایت تاریخی در ذات خودازیرا همواره محدود و ناقص

مل است وقتی که أتدرخورِاز دیگاه کانت ) Whiteت (تعبیر وای،نظر بیرون کشید. در اینجادمةبراي تبیین پدید
ها پیوند میان روایت»هاي تاریخی بدون روایت، کورند.یخی بدون تحلیل، تهی و تحلیلهاي تارروایت«گوید:می

تواند دانش را پدید آورد.و تحلیل است که می
هايکردن روایتکند که بازشناسی و متمایزگیري مییید و نتیجهأعبدللهیان نظر گلدتورپ را ت،در نهایت

تاریخی هاي اجتماعیشناخت از پدیدهۀدر ارائبسیارياهمیت ،اسیشنشناختی به لحاظ روشتاریخی و جامعه
زمانی ۀاستمرار و فاصل، پژوهشگر استةدورعصر و همهمکه عمدتاًشناختیجامعه) facts(دارد. امور مسلم

شناختی قادر باشد جامعه) evidence(شود که مدرك و شاهدسبب میموضوعکمتري با پژوهشگر دارند و این
کمتري نیازمند باشد. شناختیِا به موجودیتی خودبیانگر تبدیل شود و براي بازنمایی خودش به جریانات نشانهت

تواند مدرك و شاهد باشد و وابستگی بسیار رگز نمی) هreality(واقعیت،شناسی تاریخیکه در جامعهحالیدر
.داردتوسط پژوهشگر شدههاي فراهمشناختی روایتجریانات نشانهو بیشتري به معنا 

عقالنیت مورد وظرفیت ذهنی،کند که از نظر اوکید میأنویسنده بار دیگر ت،گیري این مقالهبخش نتیجهدر
در تولید دانش نقشی مهم و ،شناسی تاریخیشناسی و هم در قلمرو جامعهپژوهشگر، هم در قلمرو جامعهةاستفاد
له در ئها آغشته است. این مسشناختی و روایتهاي نشانهاره به نظامکننده دارد و البته این دانش هموتعیین
ما ،علمیۀچراکه در این رشت؛کندبیشتر دخالت میشناسی تاریخی قطعاًدر جامعهشناسی قدري کمتر وجامعه

ري شده همواره امهاي یاددانش در رشته،در نهایتدسترسی نداریم.) evidenceد (شاهبه خودمستقیماً
پژوهشگران و دانشمندان است.ذهانیِاألشدنی و حاصل اجماع و امور بینتولید
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شناسی تاریخی   شناسی در جامعهمزایا و معایب کاربرد روایت
تواقعیدر خصوصِ،»شناسی تاریخی جدیدجامعهشناختیِع معرفتتغییر موض«ۀمقالةنویسندةبحث عمد

)reality ( ویژه هاي دانش و بهحوزهۀدر همادعاي بزرگ مقاله این است که تقریباًین، است. همچنآن أمنشو
بلکه چیزي ؛واقعیت چیزي نیست که در بیرون وجود داشته باشد و ما آن را کشف کنیم،شناسی تاریخیدر جامعه

قصد دارد از پوزیتیویسم نویسنده مقاله،در این سازند.میابزار علمی و اجماع بر، است که دانشمندان آن را با تبحر
ختم شود. این ی پذیرفتنیتواند به موضعمی،فاصله بگیرد و به سمتی برود که اگر در آن اعوجاجی رخ ندهد

و نمود دارند ) essence(ذات،امور شناختنی،کانتیةایدبا د. مطابق کنموضع، وي را به دیدگاه کانت نزدیک می
فقط،هاما انسانناممکن است.،شناخت ذاتدارد،مکان ور در زمان ومحدود و محصیو براي انسان که حواس

ایجاد موجبهاي ذهنی انسان را فهم کرده و بشناسیم. بنابراین محدودیت ظرفیتتوانیم نمودهامی
وجهی معرفی کرده که شامل ظرفیت مدلی سه، شود. عبدللهیان براي تولید دانشهایی در شناخت میمحدودیت
نظر و تعامل میان این دو عامل است که در مدهاي عقالنیت نهفته در دانش یا روایتذهنی پژوهشگر،عقالنی و

شود.نهایت سبب ایجاد دانش علمی می
ها تواند خود را از ارزشی از موضوع مطالعه است و نمیئخود جز،سوژهی، درست است که در علوم اجتماع

اما این ؛عینی است، صحت نداردگرایی که مطابق آن دانش علمی تماماًتاثباةاید،و در نتیجهکندرها کامالً
ةاید،ها در آنسازي نقش انسانتولید دانش و برجستهةگذاشتن عینیت در علم نیست. ایدمعناي کناربهضرورتاً

که تولید دانش ال این است ؤس، عبارت دیگرروشنی تعریف کرد. بهاما دانش و دانش علمی را باید به؛خوبی است
در تکمیل مدل نویسنده باشد؟شدنیو نقدسدستردر یعنی چه؟ آیا منظور دانشی است که براي ناظران مختلف 

ما ،فرقی ندارد. مطابق روایت گادامر،افتدعلم اتفاق میگفت که فهم تاریخی با فهمی که در قلمروهاي دیگرِباید
) reconstruction(يهمواره کارمان بازسازعرفت تولید کنیم،خواهیم ماي، وقتی میدر هر قلمرو و حوزه

در یا نظریه باشد.) narrative(ت، روای)text(نتواند متشویم. این امر میاست که با آن مواجه مییموضوع
زي توانیم بازساپذیر است و ما دائم میدسترسی ما به موضوع مطالعه، تنها از طریق بازسازي آن امکان،هر صورت

از این قرار است:،شده است و آنبازسازيتر فهمِتر و کارآمدنقد و توضیح دقیق،کنیم. اما کاري که باید کرد
تواند روایت تاریخی باشد. ما ها میکند و این دادهتفسیري عرضه می،هایی که در اختیار داردق از دادهمحق

آن ،محققدر جایگاهگیریم. در نظر می،حلیل کنیمخواهیم ترا که میفهم خود و منطق موقعیت و وضعیتی
و عقالنیت نهفته در نیم کمیفهم هاي موجود در آن رامنديیعنی قاعده) کرده، rational(را عقالنیموقعیت

هاي عام نیستند. و عاري از معیارها و مالك) arbitrary(یبخواهها دلاما این بازسازي؛ کنیمآن را بازسازي می
هاي ها و بازسازيتوان عقالنیتشود. پس همواره میپذیر میاین صورت است که تفهیم و تفاهم امکاندر 

مشترکیۀزمین،توان امیدوار بود به سبب وجود برخی تشابهات فرهنگیهمیشه می،دیگران را نقد کرد. در نتیجه
مانع تفهیم و تفاهم ،دهنداي به ما میها زوایا و منظرهاي تازهاگرچه موقعیتبراي فهم وجود داشته باشد.

بازسازي کرده و تمام عناصر دید یکدیگر نگاه کنند. محقق دیدگاه خود راۀتوانند از زاویشوند. کنشگران مینمی
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که) entities(ییهاوجودهمچوناي را هاي زمینهها یا نهاددانشنمونه،د. براي کنمهم آن را برجسته می
ثیر أاجتماعی بیشتر از تهاي)(نهادثیر این امورأتاغلبکند. شناسی میباز، ی دارندهاي علّروحیات مستقل و نی

کنشگران واقعی است.
شود. باید توجه داشت که تمام کنشگران توضیح داده میآنشده و منطق بازسازيموقعیت،در این چارچوب

صورت عینی در دسترس سایر محققان باشد تا تی، باید بهها و منطق موقعیاما این عقالنیتدارند؛نوعی عقالنیت 
بتوانند آن را فهم و نقد کنند.

ها و تفاسیر دیگر دیدگاهبر،تر بوده و بهتر بتواند در برابر نقدها تاب آوردهر تفسیر و دیدگاهی که کارآمد
باشند و هیچ مالکی براي ارزیابی ها مزیتی بر هم نداشته ها و روایتبنابراین چنین نیست که تفسیرمزیت دارد.

ها وجود نداشته باشد. آن
. بر اساس این کنیمآن را نقد بودنِو عینی یا ساختگیدهیمتوضیح الزم است واقعیت را کامالً،در هر حال

است.ذهنی و اجتماعیعینی و نه کامالًواقعیت نه کامالً،فلسفه
نویسنده، تر توضیح داد. جهانِتوان دقیقپوپر میاي را با سه جهانِپایهتولید دانش سهةرسد ایدنظر میبه
وارد ،جهان نقد و ارزیابی دیگرانیعنی وم،هاي او به جهان سجهان فرد و جهان ذهنی است و وقتی ایدهصرفاً

ذهنیتمیانةرسد منظور نویسنده از کاربرد واژنظر میبه،یابد. از این گذشتهشود اهمیت می
)intersubjectivity( ،عاجما:تواند تبعات سودمندي داشته باشدکار رفته و میشناسی نیز بهدر پدیدار
)consensus(تفاوت معنایی زیادي دارند. بر ،این دو واژه.توافق عالمان اجتماعی بر سر یک تفسیر یا نتیجهو

ةما هم در حوز،در نتیجهتفاوتی داشت.هاي متوان اجماعچون فایده یا سلیقه میهماساس معیارهاي متفاوتی 
شناسی تاریخی، کار شناخت و کسب دانش را از شناسی و جامعهتاریخ، جامعهةعلوم طبیعی و هم در حوز

ها و حتی بسا آمیخته با خطا، ذهنیتکنیم که چهها) آغاز میها و تفسیرهاي موجود و روایتها (نظریهاسطوره
).1385(پوپر،رویمها پیش میآنازد انتقاتعصبات ماست. سپس با 

تصحیح خطاها، ،)evidence(علوم طبیعی و علوم اجتماعی، نقش اصلی مدرك و شاهدةدر هر دو حوز
یر البته حذف خطا و سآید واي پدید میمسائل تازه،هاي موجود است. با تصحیح خطاهاها و نظریهداوريپیش

یعنی ،اما چیزي شبیه یک معیار؛ار پیشینی براي حقیقت وجود نداردسمت حقیقت دشوار است. هیچ معیبه
دهد در جایی خطا بروز کرده نشان می،آیدپدید می) facts(هاي ما و امور مسلمهایی که میان دانستهبرخورد
است.

شگر از میان گزینش پژوهةکنندآنچه تعیین،اما در این میان؛کندخطا رشد میۀمعرفت ما از راه حذف نقادان
هاي اوست. اسناد و مدارك تاریخی در پرتو نظریه، گزینش و تفسیر ها و شواهد است، مسائل و پرسشروایت

،نظر استمددر موقعیتکنندهمحقق و شناخت عناصر مهم عملتحلیل موقعیت،شوند. آنچه اساسی استمی
هایی عینی در حمایت از روایت یا ماعی باید استداللعالم اجتخ یامور،در نهایتها.سازي از موقعیتیعنی مدل

ارائه دهد.،تحلیلی که براي موقعیت عرضه کرده
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اي که هستاي که بود، ایرانیایرانی
گیري آني شکلهادرآمدي بر نگاه گوبینو به ایرانیان و زمینه

یگانهمحمدرضا جوادي

اندشناسان و مأموران سیاسی بودهاند، سیاحان و تاجران و باستانبیشتر کسانی که نگاهی از بیرون به ایران داشته
و کمتر کسی در میان آنان بوده که بر اساس رویکردي نظري به ایران توجه داشته باشد. گوبینـو در ایـن میـان یـک     

عالوه د به ما در فهم گذشتۀ ایران کمک کند. بهتوانت و از این رو، توجه به آرا و نظریات وي دربارة ایران، میاستثنا اس
گوبینو با یک نظریۀ خاص به ایران نگریسته و بر اساس آن نظریه، عمل هم کرده است (ترجمۀ کتاب دکـارت) و لـذا   

بررسی آراي وي اهمیت دارد.
ي گوبینو براي ایرانیان نیز شده، نگاه مثبت وي به ایران و مردم و فرهنگ آن است. نکتۀ سوم که موجب خوشایند

شد، فرانسـه  اي که مختصر منافع ایران، در مقایسه با هند، تماماً به جیب روس و انگلیس سرازیر میهمچنین در دوره
تـوان اطمینـان   نسویان از ایران، بیشتر میهاي فرابردن نداشت) و لذا به ارزیابیمنفعتی در ایران نداشت (یا امکان نفع

بارة ایران دارد که در این ها. البته چنانچه در این متن نیز آشکار است، گوبینو آثار متعددي درها و انگلیسیکرد تا روس
شود. بر معرفی مختصر آثار وي، تنها به شرح یک نامۀ نسبتاً جامع از گوبینو اکتفا میمقاله، عالوه

ها و یکی تبار وایکینگبه دنیا آمد. پدرش از حومۀ پاریس در )، 1882تا1816(1آرتور دو گوبینوکنت جوزف
ۀ . مادرش در کودکی گوبینو به سوئیس رفت و پسرش را بـه مدرسـ  از فرماندهان گارد سلطنتی لویی هجدهم بود

ز مدتی به علت اخـراج پـدرش از   هاي شرقی را فراگرفت. بعد ازبانین فرستاد. در این مدرسه بود که مقدماتبی

 .علمی دانشگاه تهرانعضو هیئت ،myeganeh@ut.ac.ir
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عالقـه پیـدا کـرد. در    و ادبیـات فت و در این شهر به تـاریخ ربه شهر لوریان، 1830بعد از انقالب ارتش فرانسه 
رئـیس دفتـر   1849شـد. در  نگـاري مشـغول   سالگی به پاریس رفت. در پاریس به کارهاي اداري و روزنامهنوزده

، گوبینو مأموریت خارج گرفت و به 1849د. پس از استعفاي توکویل در اکتبر ش،فرانسهۀوزیر امور خارجتوکویل، 
عنوان دبیـر سـفارت خـدمت کـرد. او در دورة مأموریـت در تهـران       ترتیب در برن، هانور، فرانکفورت و تهران، به

فارت، و نـیم  عنوان دبیر اول (همراه با هیئت سیاسی نیکال پروسپربوره) و نفر دوم سـ ) نیمی را به1858تا1855(
از جانب ناپلئون 1861عنوان کاردار خدمت کرد. پس از بازگشت به فرانسه، به امریکا رفت. او در سال دیگر را به

خدمت کرد. پس از آن نیز در یونان، برزیل و 1863عنوان کاردار در ایران تا سال سوم، امپراتور فرانسه، مجدداً به
2).1356؛ نبوي، الف1383بازنشسته شد (مقدمۀ هوشنگ مهدوي، گوبینو، 1877سوئد کاردار بود تا اینکه در 

). و احتماالً بر اساس ایـن  29: 1364خوبی یاد گرفت و با هگل آشنا شد (ناطق، گوبینو در کودکی آلمانی را به
اله اشـاره  هاي تحلیل هگلی را در نظریات گوبینو دید که به بخشی از آن در این مقآشنایی است که می توان رگه

گفت که تمـدن بـه شـرطی در آینـده از     شود. اما شهرت اساسی گوبینو به دلیل نظریۀ نژادي وي است. او میمی
هاي الجوردي و پوستی سـفید و درخشـان   تباهی ایمن خواهد بود که نژاد آریایی خالص که موهاي زرین و چشم

). 52: 1364نـاطق،  ازنقلبهژة خود را حفظ کند (دارد، با نژادهاي دیگر آمیخته نگردد و هر نژادي مشخصات وی
همراه شد؛ » همدستی سکوت«) در فرانسه با یک نوع 1853گوبینو (رساله دربارة نابرابري نژادهاي انسانیکتاب 

گذار مرام نـازي هیتلـر و حـزب ناسیونالیسـت آلمـان     ولی در خارج از فرانسه اهمیت پیدا کرد و از نظر برخی، پایه
)، مشاجرات قلمـی زیـادي بـین    1353(توکویلدوآلکسیوگوبینودوکنتهاينامهده است. در کتاب قلمداد ش

انحطـاط  ۀریشـ توکویل و گوبینو دربارة همین نظریه وجود دارد و توکویل مخالف این نظریه است. به نظر گوبینو، 
ی خود را ملّةژادي نشود و خلوص جوهرملتی که دچار اختالط ن«از نظر او،اخالقی در اختالط نژادي نهفته است.

سقوط تمدنی خود را کلید زده و دچـار نیسـتی   ماند و ملتی که دستخوش اختالط نژادي گردد،باقی میحفظ کند،
).107: 1383(بزرگمهر، » شودمی

هاي ادیان و فلسفه، تحقیق دربارة خطوط میخیها علمی است (رساله دارد که برخی از آن42گوبینو بیش از 
)، برخـی  سـفر بـه ارض جدیـد   ، سه سـال در آسـیا  )، برخی سفرنامه است (تاریخ ایرانیان)، 1865(آسیاي مرکزي 
بـر سـر   1870آنچه در هاي سیاسی () و باألخره رسالهداستان هاي آسیایی، خاطرات سفر، آدالئیدداستان کوتاه (

بـارة  دررنسـانس یار مهم او، سـه کتـاب اسـت:    هاي بس). اما کتابجمهوري سوم فرانسه و منظور آن، فرانسه آمد
کند که بعدها نیچه از آن الهـام گرفـت؛   اش را بیان میکه عقاید فلسفی و سیاسیپله یادایتالیاي دوران رنسانس؛ 

رو شد (مقدمۀ هوشنگ مهدوي، گوبینو، ، که در آلمان با استقبال زیادي روبهرساله دربارة نابرابري نژادهاي انسانی
1380 :11.(

پردازیم. کمالی معتقد است که نگاه گوبینو به ایران از سه جنبه در ادامه ما فقط به آثار گوبینو دربارة ایران می
پـردازي، و  اهمیت دارد: نظریۀ نژادي او و تحلیـل جوامـع بشـري بـر اسـاس ایـن نظریـه، نویسـندگی و داسـتان         

ـ     شرق انـد و نیـز تحقیقـات    ۀ نـژادي، وي را جـدي نگرفتـه   شناسی و تتبع در آثـار خـاورزمین. امـا منتقـدان نظری
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شناسانۀ وي نیز در برابر نظر افرادي مانند رنان و راولینسون، چندان اهمیت ندارد. اما ایرانیان نظـر گوبینـو را  شرق
ایران، بارة گوبینو است. البته در میان فرستادگان سیاسی بهاند. شاهد آن، ترجمه و انتشار آثار متعدد درمهم دانسته

). همچنین بخشـی از اهمیـت   494: 1376طراز گوبینو نبوده است (کس دیگري از حیث نفوذ فکري در غرب هم
هاي تلخی مانند جیمز موریه است.گوبینو نزد ایرانیان، در نگاه نسبتاً متعادل او به جامعۀ ایران، در مقایسه با نگاه

یرانابارةدرگوبینوآثار
هـا،  هـاي آسـیاي مرکـزي، سـفرنامه    ایران به پنج دستۀ اساسی (تاریخ ایران، ادیان و فلسفهآثار گوبینو دربارة 

شناسی نسبتاً جـامعی از آثـار فارسـی گوبینـو و     تالش ما این است که کتاب3شوند.ها) تقسیم میها و نامهداستان
ین آثار نسبتاً قدیمی هستند و کمتـر در  دربارة گوبینو ارائه کنیم. این مسئله از آن رو بیشتر اهمیت دارد که بیشتر ا

خاطرة خواننده جوان علوم اجتماعی جاي دارد.
الف. تاریخ ایران

التینی و مخصوصاًیونانی،نقل از مؤلفات شرقی،هدر تاریخ ایرانیان بکتاب تاریخی اصلی گوبینو دربارة ایران، 
صفحه در پاریس منتشر شـد و  1200در حدود در دو جلد و1869است که در سال بنابر متون شرقی غیرمطبوع

) به فارسی برگردانده است. گوبینو معتقد است که ایران باستان، باالترین مظهر 1326الدوله (قسمتی از آن را نظم
فرمـا بـوده اسـت (نـاطق،     هاي سامی در جهان حکـم ها است؛ اخالقی که پیش از رسوخ روشاخالق پاك انسان

1364: ) و 1364(تاریخ ایرانیانعنوان ایرانیان، توسط ابوتراب خواجه نوریان بهاز کتاب تاریخهایی). بخش107
) ترجمه شده است و یک بار نیز توسط رضـا مسـتوفی بـا نـام     1387(تاریخ ایران در دورة باستانییک بار با نام 
) ترجمه شده است. ب1383(شکوه ایرانیان

گیرد. به گفتۀ بزرگمهر، گوبینو کوشید تـا بـراي   نژادي گوبینو قرار میدر چارچوب نظریۀتاریخ ایرانیانکتاب 
اخـتالط  «مانـدگی ایـران،   ماندگی ایران ارائه کند. از نظـر وي، علـت عقـب   اثبات نظریۀ خود، درکی از علل عقب

یر نزولی ها دچار اختالط نژادي شد و سپارتةپس از دور،هاگوبینو مدعی است تمدن بزرگ ایرانیاست. » نژادي
میان نژادها مقایسه کردم و «وي نوشته است:ساسانی تداوم یافت.ةتا پایان دور،این ترتیببه خود را آغاز کرد و 

بهترین نژاد را برگزیدم و لذا تاریخ ایرانیان را نگاشتم تا نشان دهم که یک ملت آریایی که هاي خود،از میان یافته
تري خود را حفظ کرده و عـواملی چـون تفـاوت آب و هـوا و شـرایط زمـانی،       چگونه برکمترین اختالط را داشته،

: 1383» (اسـت اخـتالط نـژادي عامـل سـقوط و تنـزل     تأثیري در تغییر و یا شکستن نبوغ یک نژاد ندارد و صرفاً
107.(
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هاي آسیاي مرکزيب. ادیان و فلسفه
شرحی دربارة دیـن، فلسـفه و تصـوف در ایـران     )، 1865(هاي آسیاي مرکزيادیان و فلسفهگوبینو در کتاب 

کند. بخشی از آنچه در این کتاب آمده بر اسالم، سایر ادیان در ایران را نیز بررسی میدارد. او در این کتاب، عالوه
مـذاهب و  تاریخی از ایـن کتـاب بـا عنـوانِ     ) نیز دید. ظاهراً ترجمۀ بیالف1383(سه سال در آسیاتوان در را می

) نیز ذکـر  495: 1376) و کمالی (1381(توسط م. ف.) موجود است (به نقل از مصلح، ر آسیاي وسطیفلسفه د
کند که کتاب ترجمه شده است؛ ولی من دسترسی به کتاب پیدا نکردم. ترجمۀ بخش سیزدهم این کتاب با نام می
بخش دیگري از کتاب نیـز بـا   شده است.شرتمن) 1375و 1374پور (گوبینو، توسط اولی» شکوه تعزیه در ایران«

) توسط جالل ستاري ترجمه شده است. 1369ینو،وب(گ» تئاتر در ایران«عنوان 
فهرست بسیار جالب توجهی از علمـاي دیـن و   فیسلوف معروف آن دوره، با همکاري زنوزي، همچنین گوبینو 

ي،سبزوارياهادملّاصدرا،ملّازباریننخستيبراوحکماي اصفهان، کرمان، شیراز و تهران تهیه و به چاپ رسانده
).29: 1388ي،مجتهد(استکردهصحبتیگريدیادزعدهازوينوریعلی،زنونپدراعبداللّهملّي،زنوز

گـري  هاي آسیاي مرکزي، مصروف گزارش روزهاي اول شیوع و ظهور بـابی بخش بسیار مهم ادیان و فلسفه
ورده، ولی عاصی و طاغی ایرانیان که به عقیدة نادرست گوبینو (به نظر خاست. گوبینو تصور کرده که روح شکست

تـر  حقّ خود را که اندیشۀ آزادتر و روشی متمدنهاي نو،بر اثر ظهور کیشاند،دین اسالم را پذیرفتهزور،ناطق) به
ینـو در دانشـگاه   هـاي گوب یـرج افشـار گزارشـی دارد از یادداشـت    ا).119: 1364نـاطق، هست، بازخواهـد یافـت (  

نوشته شده1849از ادرنه در سالیکیکه اهللا به گوبینو را آورده، استراسبورگ و در آن، سه مکتوب مخفیانۀ بهاء
» بشـود ... و آسودگی زندگی براي اطرافیان و مریدان دینـی او  ایجاد آرامشۀاز او خواسته بوده است تا واسط«و 
همراهراهاافشار آنیرجشده است و ایراز عکا تحریگرياز بغداد و دیکییگر،دو مکتوب د).213: 1336فشار، (
1869کـه در  یـز نیگريدۀنام). 1339افشار، ت (اسکردهمنتشراست،گوبینوهاينامهجوابدرکهنامهچهاربا

بانویگوبمکاتباتازدیگريهاي) منتشر شده است. بخش63ب: 1340نوشته، توسط جمالزاده (ینوبهاءاهللا به گوب
) آمده است. الف1340در جمالزاده (ییانبهاةدرباربروگشباوبهاییانسایر

هاي ابتدایی حکومـت  هاي اولیه (در دوران محمدشاه و سالاي دارد و در سالبهاییت در ایران داستان پیچیده
هایی (خواسته یا ناخواسته) از نـوع آنچـه   ایینمتدریج از رونق افتاد. بزرگشاه) رواج زیادي یافت؛ ولی بهناصرالدین
االسالم در مقدمـۀ  اند، پیامدهاي ناگواري هم داشته است. مؤیدبراون دربارة بابیت و بهاییت داشتهرداادوگوبینو و 

الدین در یکی از مراسالت خود کـه بـه   جمالیدس«نویسد: میقمري)1265/1324(جیمز موریهباباحاجیکتاب 
ت دانشـمندان  اقـداما اند، صد سال پیشرفت نویسد: طایفۀ بابیه که مصداق پهلوانان پنبهوشته... چنین مینگارنده ن

که امروز هرکس هر حرف مفید به حال ملک و ملـت بزنـد، و   ایران را در ترقیات ملکی و ملتی عقب انداختند؛ چرا
» آورند.د و آن بیچاره را از پاي در میدهنسخنان صحیح ناشنیده بگوید، جاهالنه نسبتش را به این گروه می
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هـاي جدیـد، بعـد از وي بـه     ف و فرقـه تاریخ اسالم، ایران باستان، شیعه، تصوةنظرهاي گوبینو دربارهرچند، 
ـ نظربر)،47: 1381مصلح، یرفتند (فکران، نظرهاي او را در این موارد پذتفصیل بحث شد و بسیاري از روشن اتی

کنـیم. دکتـر کـریم مجتهـدي در     ها اشاره مینقدهاي زیادي نیز وارد شده که به برخی از آنگوبینو در این کتاب،
، و آسـیایی هايداستان، آسیادرسالسهاسالمی در سه کتاب اصلی گوبینو (بحث مفصلی که دربارة فلسفۀ ایرانی

فقط شناخت محتـوایی از آثـار   او بدون شک، نه«) دارد، معتقد است که مرکزيآسیايهايفلسفهوادیانویژه به
فالسفۀ بزرگ مسلمانان نداشته است، به احتمال نزدیک به یقین در مورد فالسفۀ بزرگ غرب نیز چون دکـارت و  

ها نیز از محـدودة فرهنـگ   اطالع نبوده، ولی در هر صورت آگاهی او در این زمینهاسپینوزا و کانت و هگل، اگر بی
). 209: 1381» (اسـت کـرده  کردة فرانسوي آن عصـر، تجـاوز نمـی   تحصیلعمومی یک عضو وزارت امور خارجۀ

بـر ينقـد نیزمطهرياستادد. همچنیندهمینشانرااطالعییبیناز ايمقاله، موارد متعددیندر ايجتهدم
آسـمانى و الهـى داشـتن سـالطین     ۀجنبـ ةدربـار ایرانیـان قـدیمى قایدع«کتاب دارد کهایندرگوبینونگاهاین

اطهار است و ازدواج امام حسـین علیـه   ۀائمطهارتوعصمتوامامتبابدرشیعهدیاصلى عقاۀریش،ساسانى
احسـان ).122: 1362ي، هـر (مط» تاسـ بودهشیعهۀایرانى در اندیشةعامل سرایت آن عقیدالسالم با شهر بانو،

ۀترجمـ بـا (1352)»دوگوبینـو کنـت هـاي خطا«ن عنواباايمقالهدر) نیز1352(مافینظاممنصورهواشراقی
اند.نشان کردههاي مذهبی در ایران خاطرفرقهذکردررااوخطاهاي،1856مارس20درگوبینوازاينامه

ج. سفرنامه 
در1859سـال در سه سال در آسیاگوبینو پس از بازگشت از سفر اول خود به ایران، سفرنامۀ خود را به نام 

.دکرمنتشرپاریس
بهفرانسهازاومسافرتبهاولبخش.دارددو بخش(الف1383)آسیادرسالسهکتاب

بوشـهر، مسقط،عدن،جده،ویکتوریا،سوئز،وقاهرهاسکندریه،مالت،شاملوپردازدمیتهران
یـر غةدربـار )90تا1اساس، شش فصل اول کتاب (صص ینو تهران است. بر ااصفهانشیراز،

اسـت. امـا پـس از    یرانبازگشت او از اةباربخش آخر فصل دوم کتاب، درینهمچناست. یرانا
تـوانم میکهکاريبهترینام،شدهمستقرکشورقلبدرکهاکنون«نویسد: یورود به تهران، م

ۀرشـت بـه جـا یـک مطالعـاتم را  یجۀبلکه نتیسم؛خود را ننوةروزمرخاطراتکهاستاینبکنم
).204الف: 1383» (مدرآوریرتحر

وضـع  یان،و اهل حـق و زرتشـت  یانموضوعات است: ملت، مذهب، صوفیناست که بخش دوم، شامل اینا
سفرنامه گفته یناةدربارکرزنلرد.آسیاواروپاروابطاحتمالینتایجاجتماعی،روابطواخالقیهايیژگیمردم، و
هوشـنگ  ۀمقدمـ » (تاسـ ینـو نوشـته و او کنـت دوگوب  ينفر فرانسـو یکیاآسةباردرراهاکتابینبهتر«است: 
ابـراهیم  کـار درتـوان مـی راسـفرنامه ایـن اجتمـاعی هـاي بخـش از). گزارشی10: الف1383ینو،گوبي،مهدو

کرد. مشاهده) 1383و1382(
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کوشـش اهللا منصـوري در روزنامـۀ   ذبیحتوسط)،1317سالحدودها پیش (ترجمۀ دیگري از این کتاب، سال
سـه سـال در ایـران   صورت یک کتـاب مسـتقل چـاپ شـده اسـت؛ کتـاب       ورت روزانه منتشر شده و بعداً بهصبه
اهللا منصوري، ترجمۀ آزادي اسـت از بخـش دوم کتـاب گوبینـو. ایـن ترجمـه همچنـین        ) ترجمۀ ذبیحالف1384(

یناست و همـ 224تا 207از صفحات الف) 1383(آسیادرسالسهبخش ملت کتابفرضاًتلخیص شده است،
جنـگ «داسـتان ینهمچنـ ياسـت. منصـور  8تـا  5از صـفحات  ب) 1384(ایـران درسالسهمطلب در کتاب

).198تا153کتاب کرده است (صص ینایمۀرا ضم»هاترکمن
هاي کوتاهد. داستان

ز موریه (در هاي کوتاه او است. گوبینو نیز به تأسی ابخش مهم دیگري از مطالب گوبینو دربارة ایران، داستان
آمـده  هاي آسیاییداستانهایی دربارة ایرانیان نوشته است که در قالب کتاب )، داستاناصفهانیبابايحاجیکتاب 
است. 

تمـام  یاییآسـ يهاداستان، اعالم کرد که نوشتماري دراگومیساي که به در نامهگوبینو،1874مه 28در 
امیـد  گوبینـو مسئولیت دیپلماتیک خود، فرصت انتشـار آن را پیـدا نکـرد.    به دلیل1876شده؛ اما گوبینو تا اکتبر 

ولی بیست سال بعد ؛ در مضیقه بودخصوص که در آن زمان از نظر مالی شدیداًهبکتاب داشت، موفقیت زیادي به 
ه شـده  معـرض حـراج گذاشـت   هی که بیهاکتابءجز(ناشر کتاب)،دیدیهدر چاپخانهگوبینوهنوز کتاب،1896در 

1913سـال  د. ایـن کتـاب، در   فروش نرفته بوهجلد هنوز ب1096،آنجلد1500ازورسیدفروش میه ببودند،
کتـاب  ).33: 1353یبانی، شد (شترجمهنیزیروسویآلمان،یاییاسپانهايمنتشر شد و پس از آن به زبانمجدداً

نیز از بعد ادبی به آن توجه 1920سالتانکهای، کماآن مهم استيمحتوایشتراست و بیفاقد ارزش ادبیباًتقر
در طـرز  گوبینـو ارزش اثر«گوید: در زمان انتشار میآسیاییهايداستاننشده بود. یکی از آشنایان گوبینو، دربارة 

(همان).» بلکه در محتوي آنست؛نگارش نیست
، »رقاصـۀ شـماعی  «، »پیـر مغـان  «این کتاب شامل شش داستان است. از این شش داستان، چهـار داسـتان  

ترجمـه  (1345/1333)آسـیایی 4افسانه هـاي توسط محمد عباسی در کتاب » دلدادگان قندهار«و » قنبرعلی«
جنـگ : ترجمـه کـرده اسـت   مسـتقالً راداسـتان ششاینازدو داستاننیزجمالزادهیمحمدعلسید.شده است

منتشـر شـده اسـت؛   مستقال1357ًسالدرورسیدهچاپهبتدریجبه1349در سال نگینۀمجلدرکهترکمن
دروشـده منتشـر 1350و 1349در سال ایرانبهارۀدر روزنام»یرازجوانمرد شی،قنبرعل«با عنوان یزنقنبرعلی

ترجمـه شـده   ب) 1384منصـوري ( اهللاذبـیح توسطنیز»هاجنگ ترکمن. «منتشر شده استمستقال1357ًسال
ینتوسـط عبدالحسـ  خـانم بـی آسیایی: بیهايافسانهبا عنوانآسیاییهايداستانکتابازیگريدت. بخشاس
، »جنگ تـرکمن «، »بی خانمبی«ین کتاب شامل چهار داستان ). ا1377ید،ترجمه شده است (چاپ جدیزنیکدهم
است. »عشاق قندهار«و» شهیرساحر«

یو برخیراناةدربارعمدتاًاست،داستانچهارشامل)1345(ترجمۀ محمد عباسی، هاي آسیاییافسانهکتاب 
نیسـت؛  اصـفهانی بابـاي حـاجی بینی یبی) به سیاهجۀصفح300(کوتاههايداستانینقفقاز و افغانستان. اةدربار
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، »پیرمغان«زمین را برجسته سازد، مثالً در داستان هاي خاصی از زندگی در مشرقبلکه گوبینو تالش کرده تا جنبه
دهد.ندگی داخلی ایرانیان و نیز تغییر ناگهانی یک متشخص به یک درویش را نشان میز

طور خالصه عبارت است از:این شش داستان به

دامغان کـه در اثـر برخـورد    یاز اهالیقاسم است، بزرگیرزاداستان م): 70تا5: 1345ینو،گوب» (مغانپیر . «1
بامیـان سـمت بـه وکنـد ی) را رها مـ ینهرا زده و زنش (امینه و زندگخایدقیان،اهل بامیشدرویکبا یناگهان

.کندیاو را دنبال میانهو البته زنش هم مخفکندمیحرکت
:1345ینو،گوب» (یشماعۀرقاص. «2 سـتوان وبـانو به نـام جهـان  یشماعۀرقاصیکداستان): 180تا71

یشـماخ ةمحاصـر جریـان درشـماعی هـاي رقاصهمتما.استحسنوفنامبهقفقازيافسروفرانسويمورنوي
ازیکینیزبانوجهانکهاندماندهباقیاندکیواندبه دست سربازان مدافع شهر کشته شدهيتزاریروهايتوسط ن

. واداردمورنـو جملـه ازوکفارقتلبهرا)خودیکودکدورانيهمباز(حسنوفتاداردتالشبانوجهان. هاستآن
زمزمـه رامارسـیز آهنـگ داسـتان انتهايدرنیزو حسنوفمیردمیوشودمیمورنوعاشقبانوجهانیت،نهادر

.کندمی
. اسـت هاآنۀاستحالوآنمردمانوقفقازشدنروسیداستان، داستاناین) معتقد است که94: 1364ناطق (

.یابدیمشدهثابتراخودنژاديتئوريگوبینوکهاستموارديازداستاناین
): قنبرعلی شیرازي داستان یک لوطی شیرازي اسـت کـه   243تا181: 1345ینو،گوب(»شیرازيقنبرعلی. «3

دلیل عدم پرداخت مالیات به تهران فراخوانده شـده، همـراه او بـه    شود و چون حاکم شیراز بهنوکر حاکم شیراز می
شاه او را عفو نشیند، ناصرالدیندالعظیم بست میشود، در حرم حضرت عبتهران می رود. در تهران مرتکب قتل می

شـود. بـاألخره یـک زن حرمسـرا بـه نـام       کند و از بست خارج نمیکند؛ اما قنبرعلی اعتمادي به عفو شاه نمیمی
کند.کند، و باألخره با او ازدواج میدهد، او را مباشر خود میبهاي مقتول را میالدوله، خونلذت

29ازوعباسی)محمداطالع از ترجمۀ استان قنبرعلی را بسط داده  و ترجمه کرده (بیمحمدعلی جمالزاده، د
رات توسـط انتشـا  1357ترجمه در سال ینمنتشر کرده است. اایرانبهارۀروزنامدر1350مهرتا1349بهمن

ترکیـب دو داسـتان   علـی (کـه   هاي واقعی داستان قنبرجاویدان منتشر شده است. او در مقدمۀ مفصل کتاب، ریشه
کـه در  یکرده، و قنبرعلـ یفحاششاهناصرالدینبهمجازاترجب نامی که به سفارت انگلیس پناه برده و در زمان 

داسـتان قنبـر (ص   نیزینوخود گوب. )26تا22: 1357جمالزاده، ت (اسکردهذکررامعروف بودهيتهران عهد ناصر
هاییکه بخشکردهذکرالف)1383(آسیا درسالسهدریخیارتیتدو رواعنوانبه) را302) و رجب (ص 305

آنشاهدگوبینوکههایییترواپایۀبرداستاندهدمینشانواستآمده»قنبرعلی«کوتاهداستانایندرآناز
ریـد  مختا«رغم خوابی که از گوبینو دیـده کـه از جمـالزاده خواسـته     شنیده، بیان شده است.) جمالزاده علییابوده

)، بـر مـتن اصـلی افـزوده     29(ص » ام بکاهید؛ ولی خواهشمندم چیزي بر آن نیفزاییـد خواهید از نوشتههرچه می
دادن متن اصلی را بر خـود مجـاز و مسـتحب    در ترجمۀ قنبرعلی گاهی زینت«دهد که است. جمالزاده توضیح می
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است. چیزي که هست تخطی و تجاوز از روح و دانسته، از آن چیزي نکاسته، ولی بر شاخ و برگ آن مبلغی افزوده 
).12ت (صاسآوردهعملمغز داستان را بر خود حرام ساخته تنها در حشو و زواید تصرفاتی به 

عمویی بـه نـام محسـن و    عشق پسرعمو و دخترداستان): 311تا245: 1345ینو، گوب» (قندهاردلدادگان. «4
هاي ساده با هم دعوا علت کدورتدزي جنگ دارند و دو خانواده نیز بهجمیله است از قبیلۀ مرادزي که با قبیلۀ احم

شود، جمیله به رود، به عشق جمیله دچار میدارند. از قضا، محسن روزي که براي کشتن پسرعمو به خانۀ عمو می
خانۀ یکـی  کنند و در نهایت، به رود و از ترس پدر و برادران خود با محسن به خارج شهر فرار میخانۀ محسن می

کنند، پسر و دختر ها حمله میبرند. اما با فشار حاکم و با فشار خانوادة دختر، به آناز بزرگان قبیله احمدزي پناه می
شوند. خانه، هر سه کشته میو پسر صاحب

): عنوان داستانی از گوبینـو اسـت کـه روایـت زنـدگی شخصـی بـه نـام         1375(گوبینو، » جنگ ترکمن. «5
اي در بطالـت دارد. امـا   است که در دهی از دهات خمسۀ آذربایجان به دنیا آمده است و زندگی آسودهحسین غالم

شود که این دو پس از ازدواج عمویش لیال و عشق دخترعمو به پسرعمو و سه نفر دیگر باعث میعشقش به دختر
دهـد،  شود. زن را طالق میزام میبه زنجان بروند. در زنجان او که غریب است، توسط دارالحکومه به سربازي اع

اي نازل اي دارد که روایت سربازي دوران ناصري است. اما ناگهان فاجعهآید و زندگی سربازي آسودهبه تهران می
شوند. در جنگ، اکثر سربازان فـرار  روند و بعد درگیر جنگ میها ابتدا به مشهد میشود و براي جنگ با ترکمنمی
هـا بـه   کنند و ترکمنشدن مقاومت میاي دیگر براي گریز از اسیرحسین و عدهوند؛ اما غالمشکنند و اسیر میمی
شان پول غرامـت  ها زندگی کنند تا دولت ایران یا خانوادهصورت مهمان در منطقۀ آندهند که بهها پیشنهاد میآن
ـ  ةخـانواد یـک در حسین غالمکنند و میقبول ها ها را بدهند. آنآن ـ مـی آب اسـیر، عنـوان  هتـرکمن ب ه آورد و گلّ
آیند. اما قبل از مشهد، امیران ها به مشهد میدهد و آنها را می. تا اینکه دولت ایران ده تومان غرامت آنچراندمی

شـوند کـه   آیند؛ اما متوجه مـی ها را مانند اُسراي کربال در زنجیر بکنند و به مشهد میدهند آننظامی پیشنهاد می
تومـان پـول بدهنـد و آزاد بشـوند.     آوردنِ دل مـردم، پـانزده  دسـت از هرکدام انتظار دارند با گدایی و بهفرماندهان

منصب گفت:صاحب
تـا برندارنـد شماهايدستوگردنازرازنجیروغلاینکهانددانستهمقتضیوصالحاجلضرتح«

صریحقولهمایشانوبپردازیدایشانبهراخودتانبدهیکرده،آوريجمعتومانپانزدهشماازهرکدام
زیـاد شـما حـال بـه شهراینمردمدلکهبدهندترتیبیآید،میبردستشانازکهجاییتاکهاندداده

.)90(ص»باشندنداشتهخودداريومضایقهشمابهرساندنکمکازوبسوزد
آینـد و در تهـران زن سـابقش را    تهـران مـی  توانند این پول را بپردازند، با همان حالت اسارت بهو چون نمی

شود.جا تمام میدهد و داستان در همینبیند که زن پسرعمویش شده است. او پول آزادیش را میمی
نیـز آمـده اسـت، نـوع     سه سال در آسیاچند بر پایۀ مشاهداتی است که در کتاب هر» جنگ ترکمن«داستان 

هاي دیگـر  وجه با روایتی که مشاهدات و سفرنامههیچداستان ذکر شده، بهها با ایرانیان که در اینبرخورد ترکمان
کنـد. مـثالً در   پذیر نیست. گوبینو تصویر نسبتاً انسانی و همدالنه از غارت ترکمان ارائـه مـی  کنند، مقایسهبیان می

کند: دهد و استدالل میداستان آمده که پیرمرد ترکمنی به سربازان پیشنهاد اسارت می
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. نـه یـا کنـد مـی آبراسنگدلماروزگارووضعببینیدوبکنیدحکمخودتانخدارضايمحضاما«
مورچهوماربهحتیآزارمانکهرابیچارگانیماوکشیدهقشونماضدبرجهتیبایرانابدمدتدولت

ناهـار وشـام شمااگرهستید،قحطیمتوجهخودتان.استدادهقرارعتابوعذابموردرسد،نمیهم
جانگرسنگیواستخالیمانشکمکهاستهفتهیکدرستاآلنهممااید،نخوردهحسابیودرست

کـه اسـت گواهخدا؟بیاییدماهمراهشماکهنیستبهترحالاینبا. آیااسترسانیدهمانلببهرامان
شماکهنیستاینمامقصود. شتداخواهیمشماحقّدررامحبتنهایتماوشدنخواهیدپشیمانشما

معاملـه شـما بـا برادرانهوداشتخواهیمنگاهخودماننزدراشماما.بفروشیمخیوهدریاوبخارادررا
ابـداً قیمـت دربـارة بخرنـد، راشـما داده،سربهاوبیاینددرصددشماکاروکسوقتیوداشتخواهیم

ایندربرویدکهنیستآنازبهترگذاریم،میشماپايشپیکهراهیاینآیا.کردنخواهیمسختگیري
ازبهتـر مـا چادرهايزیردرنرموگرمزندگیبشوید. آیاالشخواروگرگطعمۀوتلفخراب،هايراه
).70: 1375(گوبینو، »نیست؟بیچارگیاین
. گوبینو در تأیید نظر خـود،  ، شاهد این معاملۀ انسانی است»جنگ ترکمن«ها نیز در داستان تجربۀ اسارت آن

نویسد: در نامۀ دیگري می
که ...زارعهستندیمردمانیستند،نزدوخورداهلوجنگجوفقطاستمعروفکهطورآنابداًهاترکمن«
کـه يکار(ببنددهاآنيروبهراآبرانایخورند و اگر حکومتیاز حاصل مزارعشان نان میشترشانب

نقلبهینو،گوب» (شدخواهندیمتسلبه، مجبور)استیآسانکارآمدهدستبهکهیاتاطالعتمامطبقبر
).480: 1339ده، جمالزااز

ـ بـه کهاستآندلیلبهآناز. بخشیاستالؤسیرزترکمنجنگکتابیخیتارشواهداما یبانیشـ ۀگفت
واسـت نبـوده خراساندرهرگزینوگوب،افتدیماتفاقیراناشرقدرهاترکمنجنگحوادثگرچه)73: 1353(

شـاه درباردريفرانسوافسر»یلدوبلوکویفکولدويهانر«یقفقط از طریرانمنطقه از اینابارةدراطالعاتش
دسـامبر درشـد و بعد با مشـکالت فـراوان موفـق   یها زندانتوسط ترکمن،1860در اکتبرکهبوددست آمدههب

) ترجمـه  1350و 1349توسط جمـالزاده ( نیزیلخاطرات بلوکو).37: 1353یبانی،ش(5یابدییرهازندانز ا8611
.شده است

)، جمـالزاده برخـی مقـاالت و    1357(گوبینـو،  جنگ تـرکمن برخالف نظر گوبینو، در نیمۀ دوم همین کتاب 
اسـت. آنچـه در نیمـۀ دوم    ها با ایران در دسترس بوده بارة جنگ ترکمنهایی را گردآورده که دراي از سفرنامهپاره

تـاریخ ایـران  کتاب ارائه شده، نشان از قساوت و خشونت ترکمانان با اُسراي ایرانی است، مطالبی مانند بخشـی از  
کشی توسط شاه به جنگ ترکمن که در همان موقع قشونسرپرسی سایکس؛ مطلبی دربارة لشگرکشی ناصرالدین

شـاه بـراي بازخریـد اُسـرا از ترکمانـان؛      ست؛ دستور ناصـرالدین شخصی به نام محمد علی الحسینی نوشته شده ا
از یک باغبان یزدي در اسیري ترکمانان؛ مقالۀ هما ناطق؛ مقالۀ یک سال در میان ایرانیانگزارش ادوارد براون در 

سـیاحت  ؛ مطالـب منقـول از وامبـري در    حـاجی بابـاي اصـفهانی   جیمز فریزر در زمان نادرشاه؛ مطالب منقول در 
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سفرنامۀ رابینو؛ و شرح هنري موزر در مازندران و استرآباد؛ بخشی از کتاب رویشی دروغین در خانات آسیاي میانهد
.   ترکستان و ایران

نیـز  )1372، 1337) و سایر منابع (از جمله دو سـفرنامۀ وامبـري،  1381نجم آبادي (حکایت دختران قوچان
کند، نیست.ه گوبینو بیان میدهد که ماجرا به سهولت و آرامشی کنشان می

چند جمالزاده توضـیح نـداده، احتمـاالً    صد صفحه است که هریک) حدود1357ینو،گوب(ترکمنجنگ داستان 
(مانند ترجمۀ جمالزاده از قنبرعلی و حاجی بابا) در ترجمه، شرح و بسط بیشتري داده است و از حد داسـتان کوتـاه   

گذشته است.هاي گوبینو است)(که ویژگی داستان
6»بی خانمبی. «6

ها ندارند. نیستند، به نظر چندان تفاوتی هم با آنباباحاجیهاي گوبینو، هرچند به تلخی هاي داستانشخصیت
ها دارد؛ اما در هر حال، در هـر دو بـه نظـر شـیبانی،     تر با آنتمایز اساسی در این است که گوبینو نگاهی همدالنه

همـه شخصـیت در ایـن    شود. به بیـان او در میـان ایـن   ها مشاهده میاخالقی در ایرانیسستی و ناپایداري اصول 
ـ اي از عقل در آن دیده نمیها، جایی براي اَشراف و اُدباي ایرانی نیست و نشانهداستان ایـران  گوبینـو،  راي شود. ب

خشـن و  بتذال بعضـی مـردم  ی که ایهاانسان؛ آقاستو باباعلیولی مضحک چون قنبر،مملو از افرادي خوشبخت
بـدترین محصـوالت اخـتالط نژادهـاي گونـاگونی      «ی کـه یهاانسان؛ ی و فرانسوي را ندارندیاروپااحمقومغزبی

نقـل از  (بـه » کنـد هاي مختلف را در مرداب دمکراسـی غـرق مـی   هاي ممتاز ماهیت واقعی تودهارزشهستند که
:1353شیبانی، ها، گوبینو نگاهی به نظریۀ نژادي خود دارد و در تالش براي اثبات در این داستانو باز هم).40

آن است. 
هاه. نامه

هایی است که او از ایران به آشنایان و خویشاوندانش نوشـته  شده از گوبینو، نامهشرتمنبخش مهمی از مطالب 
تحـت عنـوان  ینـو و اوراق گوباز اسـناد يامجموعهشهر استراسبورگ،ۀکتابخان)، 1339(جمالزادهاست. به گفتۀ 

)1340، 1339(یغماۀمجلدررامجموعهاینازگوبینوهاينامهازهاییو جمالزاده بخشدارد» ینوگوبیراثم«
کرده است.  آنچه از این مجموعه مکاتبات به فارسی در دسترس است، عبارت است از:منتشر
) 1341(هاي ایرانی کنت دو گوبینـو نامههاي گوبینو، نامه. مکاتبات گوبینو با خویشاوندان: یکی از مجموعه1

به زبان فرانسه 1952(ادبیات تطبیقی)، ژانویۀ ادبیات مقایسهبار توسط دوف در مجلۀ است. این کتاب براي اولین
مأمور العادة فرانسه به ایرانعنوان سفیر فوقبه1854دهد که او از دسامبر در پاریس منتشر شد. دوف توضیح می

انـد و ایـن   شد... او در این سفر با زن و دخترش همراه بوده است... پدر و خواهر او نگران سفر او بـه شـرق بـوده   
پدربه1859تا1856ۀ فاصلهایی که او در هایی است که گوبینو به این دو نفر نوشته است. تعداد نامهها، نامهنامه

ازگوبینـو کهۀ ضمیمهنامدونیزواستنامه23شامل،حاضرکتابکهاستنامه186است،نوشتهخواهرشو
).11، صکتاببردوفۀمقدماز(استنوشتهشیراز
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او است کـه در دوران  يهاها و گزارشیادداشتها، از نامهیگري: بخش دینوگوبیاسیو سیرسم. مکاتبات2
یـن ات. منتشـر شـده اسـ   (1370)ایرانازگوبینودوکنتسیاسیهايگزارشسفارتش نگاشته شده و با عنوان

ةفرانسـه دربـار  ۀاست کـه او روزانـه بـه وزارت خارجـ    ییهااست و شامل نامهینوگوبیاسیسۀوجیانگرکتاب نما
یو رسـم یاسـی از مراسـالت س یبخشیز) ن1356(ينبوینحست. نوشته اسیمیرانمربوط به ایاسیمسائل س

اکتبـر 22نامـه کـه در  یـن شده، ترجمه کرده است. امنتشریسپاردر1959لدر سارا کهیراناةدربارگوبینو
شده، دربارة جنگ هرات است.فرانسه) نوشتهۀخارجیرکلما (وزکنتبهیزاز تبر1856

است کـه  1876تا 1854يهادر سالپروکشنژنرالوبخش دیگري از این دسته مکاتبات، مکاتبات گوبینو
).106: 1383نقل از بزرگمهر، منتشر شده است (بهیسدر پار1933در سال 

کنـت  يهـا نامـه است، ينگارصورت نامهکه بهیراناةدربارینوگوبیگردیل: کتاببا توکوینوگوب. مکاتبات3
آکـادمی عضوزمان،آندرکهتوکویلدوآلکسیبینها،نامهت. ایناس(1353)یلدو توکویو آلکسینودوگوب
دفتـر رئـیس 1849ازکـه گوبینـو وبـود، فرانسهاولدرجههايشخصیتءجزومجلسنمایندةه،فرانسعلوم

مبادلـه بـوده، برقـرار هاآنمیانايدوستانهۀرابط،حالهردروبودشدهخارجیسیاستواردبعدوبودتوکویل
مترجم؛ۀمقدمت (اسبودهالزمعکسبالوپاریسبهتهرانازنامهرسیدنبرايروزهچهلحدوداًزمانیوشدهمی

). کتاب حاوي هفت نامه از گوبینو به توکویل و چهار نامه از توکویل به گوبینو است. 1353گوبینو، 
اي، اهللا مقدم مراغهنگاري توکویل و گوبینو، در مقاالت دیگري نیز منتشر شده است. رحمتهایی از نامهبخش

ۀنامیکی،که)1350ي، اراغه؛ مقدم 1359ینو، گوب(استوکویل را ترجمه کرده چهار نامه از مکاتبات گوبینو و ت
بـه تهـران ازینـو گوبکهاستيانامهیناولیراخۀنام.1855یه ژوئ7یگريدواستدماونداز1855نوامبر5

يبرا» تهراندرراخودیزندگانروزسه«، نوامبر5ۀنامدراواما؛ اوستسفرشرحیشتربواستنوشتهیلتوکو
انگلستانیخارجیاستسدرهندویرانایگاهجایبررسبهنامه،ینادرو). ا8: 1359ینو، گوبیسد (نویمیلتوکو

دویـن ادراما؛انداختخواهدهاروسدامانبهراخودزودیایردیران،اکهیردگیمیجهنتوپردازدیمفرانسهو
یکـی کـه رامکاتبـات یناازیگردۀنامدوینهمچنمترجمیناد. داروجودیرانیانایاتخلقازیلیتحلکمترنامه
1856یـه ژانو8دریـل توکوپاسـخ یگـري دوشدهنوشته1855نوامبر13درو استیلتوکوبهینوگوبۀنام

).1350ي، امراغهمقدمت (اسکردهمنتشراست،
ترجمۀ گفتار در روش دکارت

» العـازار «بردن عقل را براي ترجمـه بـه   کارخود در ایران، رسالۀ دکارت دربارة روش بهگوبینو در دورة حضور
کـه  »برنه«دیگر دولت فرانسه به نام ةدانست و یک نمایندکه اندکی فرانسه هم میزار یهودي، معروف به ملّاالله

چـاپ سـنگی منتشـر    ترجمـه بـا   ، معرفی کرد تا ترجمه کننـد.  نزدیک به سی سال در آذربایجان زندگی کرده بود
ي،(مجتهـد یسـت ترجمـه مفهـوم ن  متنمرحوم مینوي موجود است)؛ ولی ۀشود (یک نسخه از آن در کتابخانمی

دیـاکرت  کتـاب یـا ناصـریه حکمت) با عنوانيقمر1279(1862سال درب). کتا1381:88؛ افشار، 33: 1382
سـال چـاپ کهاستیعشا«گوید: ) می107: 1369زاده (فمناد. شيآورکتاب جمعی،از مدتسپاما؛شدترجمه
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انجـام يقمريهجر1270سالبهیاگوآنچاپیننخستاست.کتابیناچاپیندومي،قمريهجر1279
ینـو درست باشـد، چـون گوب  یدزاده نبانظر مناف). این107: 1369» (اندسوزاندهراآنيهانسخهیکسانوگرفته
ت.ترجمه شده اسینوآمده و کتاب به همت گوبیران) به ايرقم1271(1855سال 

در یالملـک فروغـ  و بار سوم توسـط ذکـاء  يقمر1321در یالملک کرمانتوسط افضلیگردکارت بار دکتاب
دهد که ابتـدا قصـد داشـته    یمیحتوض(1310)اروپادرحکمتسیرۀدر مقدمیترجمه شد. فروغیشمس1310
کرده کـه بـراي   احساسبعداًولی؛استنوشتهمفصلیۀمقدمآنبروکندترجمهراکارتدگفتار در روشکتاب

فهم کتاب دکارت، باید توضیح بیشتري از سیر فلسفه در غرب بدهد تا اهمیت گفتار در روش بیشتر روشـن شـود.   
روش دکارت دانست.را مقدمه و مؤخره (یا شرح مفصلی بر) گفتار در سیر حکمت در اروپا توان سه جلد لذا می

زار بر این کتاب چنین آمده است: اللهدر مقدمۀ امیل برنه و ملّا
ـ  دو قوبینو،موسیو له کانت.. فعلی ذالک جناب« فرانسـه دام  ۀوزیر مختار و ایلچی مخصوص دولـت بهی

خـاطر  در ... دول داردباقتضاي حسن فطري میـل انتشـار و اشـتهار علـوم و معـارف در جمیـع      ... اجالله
النـاس  التألیف فرنگستان را بلفظ فارسی ترجمـه نمایـد و بـین   جدیدۀعاطرش رسوخ یافته که کتب فلسف

ـ صاحبان این فنون و طالبان و اربابان معلومات گـردد. شایع شود تا باعث ترقّی ن جملـه کتـاب فـیض    م
ق مراتـب را بـا نکـات و    اعظم الهی دیاکرت نام که در حکمت الهی تألیف نموده و حقایانتساب فیلسوف

خـود بنفسـه   الشأن برتر معزّي الیه چـون جناب جلیل... و حکایات شیرین و روایات رنگین ادا کردهامثال
موسیو امیل برنه فرنساوي و حقیـر فقیـر سـر تـا پـا      یچمدان، دو بنده ضعیف هچندان فرصت ندارند این

زار خاکسار را بحضور طلـب  اللهاملّ]ح مشهور[بهال عازار رحیم موسائی همدانی و در لفظ مصطل... تقصیر
باستعانت و همدستی یکدیگر کتاب مزبور را بلفظ واضح و آسان ترجمـه نمـوده   فرمودند کهداشته مأمور 

که مبادا اصل مطالب بهمان الفـاظ غریبـه مسـتغرق و    باستثناي عبارات مستصعبباشد،که مفهوم عامه
).111: 1369، زاراللهوبرنه» (شودمفقود

دکـارت  ۀرسـال ینوگوبغرب،یفلسفيهامتنۀهمیانمازچراپرسش کهیندر پاسخ به ا،)1369زاده (مناف
اروپا را دیده و یا حتی در آنجا درس خوانـده  یکنزدازکهیرانیانیابهینوابتدا نگاه گوبگزیند،یبرمترجمهيرا برا

ایرانیانی که از «:کند، مبنی بر اینکهبیان می،)هاي آسیاي میانهادیان و فلسفهدر(به نقل از اندو به ایران برگشته
بـه  اما با روش خاص خودشان که ربطـی ؛ اندفهمیدهایم... ها آموختههمگی آنچه را که ما به آن... انداروپا برگشته

این نظـرات،  و »کلمه.م اروپاییولی نه به مفهوهاي بنیادي آنان بکل دگرگون شده است،اندیشهروش ما ندارد.
هستند.» شدهیآسیایهاي اروپاییِاندیشه«

شدة غربی در ایـران،  شود؛ زیرا کتب ترجمهها، موجب تغییر جدي در نگرش ایرانیان به جهان نمیاین اندیشه
ع به توپخانـه و پیـاده   اي را تعلیم نمایند؛ بلکه رسایلی است که راجاز آن نوع کتبی نیستند که افکار و عقاید تازه«

بنابراین، عالم علمی ایرانی اي از معلومات طبی و یا صرف و نحو زبان فرانسه نوشته شده است.نظام و یا خالصه
لذا گوبینو » وجه از خواندن آن تکانی نخورده و همه معتقدند که اروپاییان فقط کارگران قابلی هستند و بس.هیچبه

رسد که:به این نتیجه می
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چون با این کار فعالیـت  جالب خواهد بود.جدید فکري در اختیار ایرانیان قرار دهم،گر مقداري خوراكا«
ـ بنابراین،خواهد باشد.هرچه میکنم تا ترکیبات جدید فلسفی تولید کنند.ها را تشدید میآنفکري ار گفت

مـا هـیچ چیـز بـه     مکاتب فلسفیبه نظرم رسید که در میانها گذاشتیم.در روش دکارت را در اختیار آن
مردمانی نیستند که در روش ایرانیانبینجامد.زانگیتواند در نزد آنان به نتایج شگفتاین کتاب نمیةانداز

به باالتر از آن،توان از میان برد.روي آنان را در استقراء هرگز نمیگمان زیادهروي کنند و بیتجربی زیاده
اي را بکنند روانهمیانهةهمان استفاد،دکارت»ِاندیشم، پس هستممی«ۀ از ضابطرسد که بتوانندنظر نمی

ولـی چـه بسـا    ، توان حدس زد که با آنچه خواهند کـرد نمیدر واقع،. فشارندکه اروپاییان بر آن پاي می
مندان من جلساتی را که در آن پنج فصل از شاهکار دکارت را براي چند تن از هوش.چیزي از آن درآورند

گمـان ایـن   آنان سخت تأثیر پذیرفتند و بیو دانشمندان ایرانی عرضه کردم هرگز فراموش نخواهم کرد.
البتـه، اساسی بود.ۀضابطاینةکاربرد تازها را جلب کرد،آنچه بویژه توجه آننتیجه نخواهد بود.تأثیر بی

(مـذاهب و فلسـفه در آسـیاي    » رددرازي در شـرق دا ۀپیشـین ه،عنوان یک ضـابط کشف و کاربرد آن به
).207: 1381مصلح،درمندرجنیزو؛1369، زادهمنافازنقلبه،116تا111صوسطی، 

که ، »اسپینوزا و هگلۀعطش حکماي آن روز ایرانی براي شناختن فلسف«به رغمِو نکتۀ مهم آخر اینکه 
زیـرا معتقـد اسـت کـه    ؛ رودن دو متفکر نمیبراي ترجمه به سراغ آثار ایفهمد،بیند و میگوبینو آن را می

ةشدشده و تجربههاي شناختههاي آنان از هر جهت به آییناین دو فیلسوف افکار آسیایی دارند و نظریه«
»اي وارد این کشور بکننـد توانند عناصر تازهاین دو نمینزدیک است و از همین رو،ب (ایران) کشور آفتا

(همان).
ح نامۀ گوبینو به توکویلگوبینو و ایران، شر

نویسد: اي به توکویل میدید و آن را دوست داشت. او در نامهگوبینو، خود را به فرهنگ ایرانی نزدیک می
ها از سلوك من راضی هستند؛ چون از دوران داریوش تاکنون اولین دیپلماتی هسـتم کـه مسـتقیماً و    ایرانی«

اي دیگر از تهران به یکی از نامهدر). 109: 1353» (کنمحل و فصل میبدون واسطۀ مترجم، امور خود را با آنان 
نویسد:نزدیکان خود می

ترین سـاعات روز مـن هنگـامی اسـت کـه      دانم در اروپا چگونه زندگی خواهم کرد؟ یکی از دلکشنمی«
ی هـا چـای  ، سـپس یکـی از پیشـخدمت   نشـینم روم کنار بخاري میخیزم، اول میسحرگاه از خواب برمی

هـا بـا   پیشـخدمت کشم،کند. در حینی که من قلیان میآورد و دیگري قلیان طال را به من تقدیم میمی
مـن دهانازم. نمایمیایستند. من هم شروع به صدور اوامر ادب و احترام دست بسته پیشاپیش من می

: 1364ق، نـاط ازلنقـ به» (بخشممیپاداشودهممیکیفراطرافیانمبهسپسریزد،میعقلوحکمت
22.(

در این نوع از تصویرسازي، یادآور نگاهی است که ماکیاولی به دوران یونان باسـتان داشـته اسـت. ماکیـاولی     
نویسد:) میگفتارهاشده در مقدمۀ(ذکر1513اي به دوستش وتوري در سال نامه

سـرا  عـد از ظهـر بـه مهمـان    ام... بهایم، یک زندگی ساکت روسـتایی داشـته  من از آغاز آخرین بدبختی«
یابم. تمام روز را بـا ایـن   گردم. در آنجا معموالً میزبان، یک قصاب، یک آسیابان و دو آجرساز را میمیباز
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هایی که موجب هزار نزاع و مبادلۀ کلمات رکیـک  کنم، بازيآمیزم، کریکا و نرد بازي میمردم خشن می
هاي روستایی خود به کار نویسندگی بپردازم. در آستانۀ آن، جامهگردم تا میشود... شبانگاه به خانه بازمی

گونه ملبس شـدم،  پوشم. چون بدینآورم و لباس اَشرافی خود را میاند، بیرون میرا که به گل آلوده شده
شوم کـه  گرمی پذیرفته شدم، با غذایی تغذیه میشوم و چون بهبه دربارهاي کهن مردان باستانی وارد می

کـنم.  جو مـی وها را جستهاي اعمال آنها شرمسار نیستم و انگیزهگو با آنومال من است... از گفتتنها 
گونـه آزردگـی   مدت چهار ساعت، احساس هیچدهند. بهاین مردان با انسانیت خاص خود به من پاسخ می

شـود. و  ان جذب مـی ترسم. از مرگ وحشتی ندارم و تمام وجود من در آنکنم... دیگر از مسکنت نمینمی
شنیده شده، محفوظ بماند، من آنچه را که از مکالمه نچهتواند بدون آگوید هیچ علمی نمیچون دانته می

ام که فراهم آورده» دربارة شهریاران«اي به نام ام و جزوهام یادداشت کردهبا این شهریاران به دست آورده
آن،انـواع امـارت، وشـهریاري ماهیـت ةدربارم. کنر میتوانم، در این موضوع غودر آن، تا آنجا که می

دورانـت،  یـل و» (کـنم مـی بحـث روند،میدستازچرااینکهوهاآننگهداريطرزانواع،اینتحصیل
).27: 1377یاولی، ماکین،؛ همچن583: 5جلد،1373

یـو: اش، امیلی لـن دوران جوانیورزید. به قول یکی از آشنایانگوبینو به سرزمین ایران و تمدن ایران مهر می
نامیـد و [خـود را]   دید. خودش را مسـلمان مـی  زد. فقط خواب مناره و مسجد میافکار درونی او پیرامون خاورزمین دور می«

ویژه اشعار فردوسی را ترجمـه  خورد. آثار ایرانی بهکرد. به پیامبر اسالم سوگند میآمادة انجام مناسک حج در مکه اعالم می
).1370:5تیه، گوبینو، (مقدمۀ هی» خواندکرد و مرتب برایمان میمی

نوشت که نام بازیگران آن، همه ایرانی است: » دلفزا«اي به نام همچنین در جوانی با شرق آشنا شد و منظومه
یـا الکـش  بـه ام یاربـاب ۀعالقـ یـران، بـه ا ینـو گوبۀالبته عالق). 35: 1364، ناطقه (هایدافشان، پري، دلفزا، گل

روس ویاسـی سینمورأاز میاريبرخالف بسینو،اش است. اما در هر حال، گوبمجموعهیسبه نفايداریونکلکس
ايیاسـی و سیادبیگاهکه جایبایدوفگرمثالًکهیحالداشته است. دریرانبه ايانگاه دوستانهیران،در ایسانگل

بهتـرین مننیستانصاف«کهگویدمیوداندمی» داوطلبانهیدتبع«نوعی راایرانبهسفرداشته،گوبینومشابه
). همچنـین گوبینـو، بـرخالف بسـیاري از     13: 1356» (بگـذرانم آسـیا وحشـی مردمبینراخودجوانیهايسال

بازار اند، با مردم کوچه واي از تکبر، تنها با دولت ایران در ارتباط بودهمأمورین سیاسی که به مدد دیلماج و در پرده
توانـد بـراي   و از این جهت است که هم مطالبش براي ما خواندنی اسـت و هـم مـی   7نیز حشر و نشر داشته است

کار بیاید. شناخت جامعۀ ایران به
نویسد:میهاي آسیاي مرکزيادیان و فلسفهگوبینو در اهمیت شناخت جامعه، در ابتداي کتاب 

اوضاع و احوال روحی و فهمیدن مقاصد و طرز فکر آنان، فقط سروکار پیداکردن با ملل، بدون شناسایی «
امـا کسـانی کـه ماننـد مـا اروپاییـان       طلبانی خوب است که قصد جهانگیري داشـته باشـند؛  براي افتخار

ها پیمان اتحاد بندند و به عبارت افتاده را در مراحل تمدن و تکامل وارد نماید و با آنخواهند ملل عقبمی
خود قرار دهند، باید در نخستین مرحله به طرز فکر و اوضاع و احوال فکري ۀالحمایا تحتها رآن،اخري

چه اگر غیر از این کنند، عملی را انجام خواهند داد که از رويآشنایی حاصل نمایند.و روحی آنان کامالً
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» خود نخواهنـد گرفـت  ها واقع بشوند، از اقدامات منفور آنینکهجز اايیجهعقل و شعور نبوده است و نت
).1381:40نقل از مصلح، به(

با این رویکرد، مشخص است که بخشی از دغدغۀ گوبینو براي بررسی جامعۀ ایران (جـداي از اثبـات نظریـۀ    
مانـدگی اسـت. و البتـه کماکـان رویکـرد      کردن راهکاري بـراي خـروج ایـران از وضـعیت عقـب     اش)، پیدانژادي
شود.نیز در نوع توجه وي به ایران مشاهده می» افتادهملل عقب«به شناسانه و نگاه از باالشرق

سـه سـال در   صورت تفصیلی است. گوبینـو در  ایرانیان به» طرز فکر و اوضاع و احوال روحی«بخشی از بیان 
هـاي  فنوازي و تعارشرح مفصلی از رفتار و کردار ایرانیان ارائه کرده است، مثالً چندین صفحه دربارة مهمانآسیا

گونه مشاهدات یافـت.  توان از ایننیز میهاي آسیاییداستانهمچنین در 8ابتدایی یک میهمانی سخن گفته است.
چندان مفصل خود به توکویل نوشته، هاي نهاما بخش دیگري از نظریات او، اجمالی و جامع است. آنچه او در نامه

که این موارد را نه به خوانندة عادي، بلکه بـه اسـتاد و حـامی    هایش دارد: اول ایندو ویژگی متفاوت از سایر نوشته
اي کـه در ادامـه بـه شـرح آن     سیاسی خود نوشته و دوم اینکه تالش کرده تا نسبتاً جامع بنویسد. گوبینو در نامـه 

نامۀ شود، خواسته تا اخالق ایرانیان را شرح دهد. او اخالق مورد اشاره را در صفحات متعـددي در سـفر  پرداخته می
تفصیل بیان کرده است؛ اما ذکر آن در یک نامـۀ نسـبتاً کوتـاه (امـا مشـتمل بـر خالصـۀ خطـوط اصـلی          خود به
اي که توسـط خـود گوبینـو بیـان شـده، ولـذا شـرح آن        اي از آن بحث باشد؛ خالصهتواند خالصهاش)، مینظریه

تواند به فهم نظریات گوبینو کمک کند. می
اند. براي نمونه، جان لوکاس (مترجم انگلیسـی  بینو و توکویل را بیش از این دانستهبرخی، اهمیت مکاتبات گو

ترین مکاتیب عصر جدیـد (همسـنگ مکاتبـات    هاي این دو را در زمرة مهمنگاريهاي گوبینو و توکویل)، نامهنامه
انه اهمیت مضـاعفی دارد.  شناسپرودن و مارکس، یا بورکهارت و نیچه) دانسته است؛ ولی در هر حال، از نظر ایران

ها به ایران در آن بیان شده اسـت هایی از ذهن دو متفکر مؤثر قرن نوزدهم و شیوة نگرش آنویژه اینکه گوشهبه
).498: 1376ی،(کمال

روز پس از رسـیدن بـه ایـران)،    چهار، 1855ژوییه 7(نوشتهتوکویلبهایرانکه ازي انامهیندر اولگوبینو
کند:گونه ارزیابی میی جامعۀ ایران را اینوضعیت اخالق

خورد. اهالی اینجا ها به چشم میاز اوضاع اخالقی مردمان بگویم که انحطاط عظیمی از اصول و اندیشه«
انـد؛ ولـی از   ها و اعراب را دارند. در آزمندي به هندیان شبیههاي جاري عثمانیدر مجموع همان خواست

اند از خویشان خودمان، گمان نکنم از انصـاف بـه   بهره اند... اراذل و اوباشیگونه پایبندي به اصول بیآن
).499: 1376نقل از کمالی، (به» گونه خواهیم بوددور باشد اگر بگویم که فردا خود ما نیز این

8ۀامـ نخواهد که دربارة ایران و علل انحطاط آن بنویسید. او در هایش، از گوبینو میتوکویل در یکی از نامه
موضوع مناسبی که البته سیاسی هـم نباشـد، بیابیـد و دربـارة آداب و     «... نویسد: بینو میگوبهخود1856ژانویه
نقـل  (به» اي تنظیم کنید... تا از جانب شما آن را در فرهنگستان بخوانمهاي اجتماعی یا تاریخ (ایران)... مقالهآیین

هرچـه  یـد، بریسر مـ هها بآنیانکه در میمردمةدربارشما«یسد: نویماو در همان نامه.)520: 1376ی،از کمال
من در حکـم طالسـت و اطـالع از    يها، همه و همه، براعالئق و حوائج آنیالت،حکومت، اخالق، تمایسید،بنو
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ـ بـه دیگـري ۀنامـ درتوکویـل ).1353:5گوبینـو،  متـرجم،  ۀ(مقدمـ » فراوان داردیتمن اهميها براآن وگوبین
:نویسدمی

هـا  خواهم بدانم که علت سقوط بدون انقطاع و سریع نژادهـایی کـه شـما از میـان آن    من مشتاقانه می«
اید چیست؟ سقوطی که موجب شده اسـت قسـمتی از خـود را تسـلیم سـلطۀ اروپـایی کننـد کـه         گذشته

اي کـه ایـن   . آن موریانـه لرزید و باقیمانده را نیز بدون تردید تسلیم خواهد کـرد روزگاري از بیم آنان می
رسد سرنوشـت  ها مردمان کودنی هستند که به نظر میخورد چیست؟ عثمانیهیکل عظیم را از داخل می

خوردن و شکست است؛ اما اکنون دیگر شما در میان ملّت مسلمانی هستید که اگر بـه گفتـۀ   ها فریبآن
ند. چه کسی است که طی قرون متمادي سیاحان و مسافران اعتماد کنیم، مردمان باهوش و ظریفی هست

).60: 1353(گوبینو،» است؟عالج کشانیده سوي این سقوط غیرقابلچنین ملّتی را به
نوشته، تالش کرده یلاز تهران به توکو1856یهژانو15که 9)86تا67: 1353اي (هصفحهجدهۀنامدروبینوگ

، چند نکتۀ اساسی نامه. اینکندینحطاط عصر قاجار را بررسپاسخ دهد و علل ایراناةدرباریلتا به پرسش توکو
کند.را مطرح می

اینکه مقدر است اروپاییان بر اینجا مسـلط شـوند و ایـن    «بودن حاکمیت غرب بر ایران است: نکتۀ اول، مقدر
که در ایرانـی کـه   ؛ اما نگرانی گوبینو این است »وجه در آن امکان تردید وجود نداردهیچکشور را تملک نمایند، به

سواد هسـتند شـوهران خـود را تشـویق     اغلب مادرانی که خودشان بی«گرفتن دارند و مردم گرایش به فرانسه یاد
، فرانسـه از ایـن بـازار    »خوان کنند و اغلب روي آموختن زبان فرانسه تکیه دارندکنند که فرزندان خود را درسمی

به گمان من، این سرزمین بیشتر از آنکه در فکر تحمل «گوید که: سودي نبرد و ایران در چنگ روس بیفتد، و می
»ماندن از قلمرو روسیه باشد، در صدد است قیام کند که خود را در قلمرو آن قرار دهد.بیرون

هندوسـتان  «دانـد:  اي چـون ایـران و هندوسـتان مـی    مانـده گوبینو این روند جبري را به نفع کشورهاي عقب
دست آورده است که در هشتصد سال گذشته سابقه نداشته است و حکومتی که دارد، سعادتی بهانگلستان در سایۀ 

وطنان سـابق شـیروانی و داغسـتانی    رفتار حکومت روسیه با هم«و » کنداز سعادتی که دارد احساس شادمانی می
دام با حسرت اوضـاع و  ایرانیان توجه مردمی را که تحت حکومت شاه هستند به خود جلب کرده است و ایرانیان م

:برسدبیند که بتواند به توسعه و همچنین این ظرفیت را در ایران می» کننداحوال خود را با آنان مقایسه می
ملل آسیائی که بیشتر منظورم ایران و هند است از نظر عقائد، ساکن و متحرك نیسـتند و از آمـوختن و   «

رسیم که در بطن همان نتیجـۀ اول قـرار دارد؛ ولـی    یکنند و بعد به نتیجۀ دیگري مدرك خودداري نمی
کـدام  هـا هـیچ  باید مستقالً مورد مطالعه قرار گیرد و آن اینکه تعصبات مـذهبی و نـژادي و آموزشـی آن   

).69(ص » عالج باشندقابلابتالئاتی نیستند که غیر
مـن در  «استفاده از ساخت چاقو: آورد؛ یکی در گوبینو چند شاهد در تالش ایرانیان براي اخذ تمدن فرنگی می

هاي انگلیسی ساخته شده بود. این چاقوها آنقدر مطابق اصـل بـود کـه    شیراز چاقوهایی دیدم که به تقلید از نمونه
و دیگري در استفاده از لباس زیر:» حتی نام سازندة انگلیسی را روي تیغۀ آن تقلید کرده بودند.
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انـد.  همه همراهان شاردن را به ستوه آورده بود، طرد کردها که آنجا، چرکی و کثافتی ردر همهایرانیان«
هاي ثروتمند استفاده از پیراهن زیر و تعویض زود به زود آن جزو عادات عمومی تنها در تهران و خانوادهنه

شده است، بلکه در دهات و روستاها نیز اشخاص محلی و چارپادارها هم به من گفتند که براي آدمی که 
فقیر و تنگدست نباشد، اگر پیراهن زیر و جوراب (که این هم تقلید دیگري از اروپـا اسـت) خـود را    کامالً

).69(ص » طور معمول دوبار تعویض نکند، خجالت آور استبار و بهاي یکالاقل هفته
آورد که:، از واقعۀ قتل گریبایدوف می»روحیۀ تودة مردم«همچنین گوبینو مثالی براي سطح باالي 

دو نفر قزاق از سفارت روس فرار کرده و داخل کاخ سفارت انگلستان شده بودند. دراین ایـام بـه سـبب    «
آلـود بـه دنبـال    اي از افـراد غضـب  مسافرت اعضاي هیئت سیاسی انگلیس سفارتخانه خـالی بـود. عـده   

ها با ناسزا و نهاي سرخ در آن کاشته بودند. همراهان آاي گذاشتند که گلهاي خود قدم به محوطهطعمه
کدام کاري نـداریم و  ها و نه با اروپائیان، با هیچپرخاش به آنان اعتراض کردند و گفتند که ما با انگلیسی

» ها را از سفات بیـرون کشـیدند و در خیابـان کُشـتند    خواهیم. قزاقهاي اعضاي سفارت را میتنها روس
).71(ص 

دموکراسی در حد «ود را در ایران آزمون کند. از نظر او در ایران دوم، اینکه گوبینو تالش دارد نظریۀ نژادي خ
ایرانیان از هیچ نظري چه نژادي و ملی و چه اَشرافی و طبقاتی، تعصبات ناشی از خون را ندارند. «و  » کمال است

» تکامـل سـرحد مسـاوات   «و لذا به » ایرانی بیش از آن اختالط یافته است که بتواند چنین تعصباتی داشته باشد.
حـاکم فعلـی اصـفهان    «دانـد:  هاي اجتماعی سریع را نشانۀ فقدان تعصب در ایران میرسیده است. گوبینو تحرك

گویـد... و در همـین حـال او پیشـاپیشِ     چهار سال پیش مستخدم بود، خیلی آزادانه دربارة گذشتۀ خود سخن مـی 
» کند.یهاي با خون اصیلی که پولی ندارند، حرکت مشاهزاده و یا پرنس

براي اعمال «دهد. به نظر او به جز افراد شروري که گوبینو تعصبات مذهبی را به معدودي از جامعه نسبت می
حاضـر  «دهند، روحانیون هم هستند که قرار می» فشار و یا دزدي اموال چند نفر ارمنی نفرت از کفار را دست آویز

اگر استکانی را که یک اروپایی بـا  «ۀ مردم نیز کسانی هستند که و در عام» شیعه را لمس کنندشوند افراد غیرنمی
؛ امـا گوبینـو ایـن سـطح از     »دانندطاهر و طاعت خود را باطل میآن چاي خورده است، سه بار نشویند خود را غیر

آیـد  مـی عالوه، میزان دینداري در جامعۀ آن روز، آن اندازه که به چشـم داند. بهرفتار را در همۀ جوامع طبیعی می
دهند. بنا به گفتۀ خود مسلمانان، اگر گفته شود یک چهارمِ ایرانیان واقعاً ها اکثریت را تشکیل میدینبی«نیست و 

10»آورند، اغراق است.جاي میفرائض اسالمی را به

انـی تعریـف   همه از ایران و ایرتر از همه، نقد گوبینو بر تربیت اخالقی ایرانیان است. گوبینو که آنسوم و مهم
رسد، در یک پاراگراف کوتـاه چنـین   کرده (البته با تکبر غربی) و ایران را دوست دارد، وقتی به خلقیات ایرانیان می

بـازي تـا سـر حـد     هاست. تقریباً دروغ و فریب و حقهمعموالً ضعف ایرانیان بیشتر در تربیت اخالقی آن«گوید: می
بودن و جز عالقه بـه فامیـل کـه بایـد     ذهبی و سر تا پا غرق در قساوتامکان و خیانت در عشق با وجود قوانین م

پرسـتی نیـز شـبحی    شود، تمام عواطف را تباه ساختن آنچنان که از وطنتر ممکن نمیتر و مالیمگفت از صمیمی
»باقی نماند.
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ند.داها را در ایران شدیدتر میدادند؛ اما آنگوبینو این خصایص را در تمام آسیا مشترك می
دست او چاپد. کارمند زیرکنند. حاکم شهر اهالی را میهمۀ مردم در ایران دزدي می«گوید که: او در ادامه می

کند. حاکم قسمت اعظم پولی را که باید براي حکومت مرکزي بفرستد، نـزد خـود   در حول و حوش خود دزدي می
ام خود ابداع کرده است بچشاند، نـوعی مقـرّري بـه    آویزهایی را که براي اقددارد و براي آنکه طعم دستنگاه می
وزیر هم به نوبۀ خود براي آنکه مبادا کاسۀ حوصلۀ شاه لبریز شود، سهمی به او کند. نخستوزیر تقدیم مینخست

ندرتگیرند؛ اما بهبري همگانی، با دزدي تفاوت دارد. ایرانیان رشوه میاما این سهم» دهد که دهان او را ببندد.می
کـردن ابـواب جمعـی    افتد که یک حاکم و یا کارمند حکومتی براي تلکهندرت اتفاق میخیلی به«کنند: دزدي می

و شاهد » همین جهت است که دزدي و راهزنی در اینجا سابقه نداردخود به اعمال زور و خشونت مبادرت نماید. به
کننـد، اگـر   استفاده میبازي و سوءخرید اشیاء حقهاي که سی مستخدم دارد و همه در قیمت در خانه«دیگر اینکه 

براي ما تاکنون بیست مرتبـه اتفـاق   «و دیگر اینکه » زنند.یک به آن دست نمیجواهري هم روي میز باشد، هیچ
افتاده است که در خارج شهر و در چادر، اشیاء و وسائل قیمتی بسیاري را به حال خـود گـذاردیم و از ایـن وسـائل     

سال حقوق دریافت نکرده بودند و کارشان به جـایی رسـیده بـود کـه     کردند که یکزانی محافظت میها سرباشب
»حال هرگز سوزنی از وسائل ما مفقود نشد.خوردند. و با اینبراي رفع گرسنگی پوست خربزه و هندوانه می

د. از نظـر گوبینـو،   توان وارد تحلیـل گوبینـو از پیچیـدگی خصـایص ایرانیـان شـ      از همین تمایز است که می
تـرین هنـر   و همین، نکتۀ اساسی تحلیل گوبینو است. او بزرگ» نادرستی (ایرانیان) به موارد خاصی محدود است«

دانند که طرز برخورد با هرکس همۀ ایرانیان از رعیت گرفته تا شاهزاده می«داند؛ یعنی ها میآن» ادب«ایرانیان را 
در «و » قابـل گذشـت نیسـت   «اسـت کـه تخطـی از آن    » حفظ ظـاهر «فضیلت اساسی حاکم بر همه،» چیست.

»حقیقت، بسیار نادر است که کسی از این هنر عاري باشد.
و ایـن همـان   » کردنآداب و تشریفات ظاهري را به جاي خلقیات عمومی و خصوصی قبول«اما اشتباه است 

اند. گوبینو ایـن وضـعیت را   ه درك آن نبودهتمایزي است که بسیاري از ستایشگران داخلی و خارجی ایران، قادر ب
دهـد تـا در   به یک ملّت قـدرت مـی  «داند که آن اصول کند و محو اصول و ضوابطی میتلقی می» پایان تمدن«

شدن او به دیگران گردد و در مقابلِ فتح و تسلط دیگـران ایجـاد   مقابل دیگران ایستادگی نموده و مانع از ضمیمه
»نماید.می

ها، براي قبـول تسـلط اروپائیـان بسـیار     ها هم مانند هنديایرانی«گیرد که این نکتۀ آخر، نتیجه میگوبینو با
امـا هرچـه   » توانند کامالً خود را با سرنوشت آیندة خود همگـام سـازند.  آمادگی دارند و در شرایطی هستند که می

مردمـان سـاده و کـودنی    «هـا،  یز دارنـد. عثمـانی  ها شباهت دارند، کامالً از تُرکان (عثمانی) تماها به هنديایرانی
ناپـذیر و  هـاي نظـم  وحشـی «، سایر اقوام آسـیاي میانـه هـم    »اندخوردن مناسبهستند که براي توسري و فریب

تردیدي «، فقط شیوة آن متفاوت است. دنشوو در هر دو صورت مقدر است که مطیع غرب » ناپذیر هستند.انضباط
شویم ها مسلط میها هم تسلط ما را خواهند پذیرفت. ما به آنشویم و آنها مسلط میر آننیست که ما اروپائیان ب

»براي آنکه استعداد ما بیشتر نظم دارد و در تفکر نیرومند هستیم.
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ها همواره فاقد آن خواهند بـود، تشـخیص صـحیح و قضـاوت     چیزي که ایرانی«کند که بندي میگوبینو جمع
ها مردمانی هستند با فهم و استعداد که منافع خود را درك قامت در افکار و عقاید است... اینمنصفانه و دوام و است

تشخیص درد و عدم توان درمان، ویژگی جامعۀ » اند که قادر به درمان خود نیستند.کنند؛ ولی آنقدر منحط شدهمی
مسائل و مشکالت خود واقـف بـود؛ امـا    ایرانی است که گوبینو دیده بود. جامعۀ ایرانی، بیش و پیش از دیگران بر

توان حل مسئله از جامعه گرفته شده بود.
داند، با تحلیلـی  بینی گوبینو است از آیندة شرق و غرب. او با وجود اینکه برتري را با غرب مینکتۀ آخر، پیش

شود و الغیر. مسلط میداند که بر آسیا تنها )، غرب را خدایگانی می1352(خدایگان و بندهمشابه نظریۀ هگل در 
از این رو، این رابطه، معکـوس  » ها مستحیل کنیم.ها همرنگ و در آنبراي ما امکان آن نیست که خود را با آن«

خواهد شد:
کنند و نتیجه به انحطاط کامل اروپائیـان  پیدا کنند، همین حال را پیدا میطلتساروپائیان وقتی به ایران «

تدریج از میان خواهـد رفـت و مـا در    آن خصوصیاتی که عامل تسلط ماست، بهانجام خواهد یافت...؛ زیرا
بـریم، مـردم آسـیا ناآگاهانـه نیـز از      کار مـی کردن خود بههمان حال که این خصوصیات را براي سیراب

هـا جـاده سـاختیم و    همتاي آن استفاده خواهند کرد. ... روزي که ما براي آنانکار و بیقابلامتیازات غیر
ها امکان را فراهم نمودیم که بدون بیم از خطر دزدي، سرمایۀ خود را در صنایعی که استعداد آن راي آنب

هاي نخـی و ابریشـمی و محصـوالت کشـاورزي و     ها در مقابل پارچهخوبی دارند، به کار اندازند، آنرا به
ر اختیار ما خواهند گذارد و آن خواهیم، منتها با قیمت نازل دطور که میخالصه تمام مایحتاج ما را همان

).84(ص » وقت است که ما دیگر باید دست از مبارزه برداریم
العـادة ایـن تحسـین فـوق   «دهد که ؛ اما هشدار می»تمام ایرانیان آرزوي دیدار اروپا را دارند«گوید: گوبینو می

ریشم و پنبه و نیشکر و قهوه تولید کرد، و وقتی که ایران، اب» ایرانیان از رفاه مادي با ظرفیت خلق آن همراه است
گیرد:و در انتها، نتیجه می» ها به ما بفروشند.رسد که این محصوالت را آندیگر نوبت آن می«

نوشیدن و مسکن خوب داشتن، هدف عالی بشریت است،... مـا بـه   خوردن و خوبپوشیدن و خوبخوب«
ر بزرگ احیاء کنند؛ ولی چیزي نخواهد گذشت کـه  هاي خود را در این هنها خواهیم آموخت که روشآن
ها را با قیمت گرانی به ما خواهند داد، در عـین حـال کلیـۀ    دهندة ما خواهند شد. و این درسها تعلیمآن

ها و افتخارات حکومت را روي دست ما خواهند گذاشت... وقتی یونان آسیاي صـغیر را فـتح کـرد،    هزینه
. وقتی رم آسیاي صغیر و یونان را فتح کرد، رم در میان امواج موفقیـت  آسیاي صغیر موجب خفقان او شد

هـاي  کنندة خود غرق گردید. وقتی ما اروپائیان صاحب آسیا شویم، در آنجا مثـل نوجوانـان خـانواده   فاسد
آموزند و ما را خاکسترنشیناعیان مربیانی خواهیم داشت که به ما مفاسدي را که با آنان آشنا نیستیم، می

).85(ص » کنندمی
گـذارد، آن  العاده است و تمایزي کـه او میـان آداب و اخـالق مـی    درك گوبینو از جامعۀ ایران عهد قاجار فوق

انـد، یـا   بخشی از نظریۀ اوست که براي فهم جامعۀ امروز ایران نیز مناسب است. دیگرانی که جامعۀ ایران را دیده
اند، و آن هم خلقیات منفی را (مانند میلسـپو)، چـون بـه    تنها خلقیات را دیدهمن) یااند (مانند بیتنها آداب را دیده

انـد، آداب را  اند. اگـر هـم آداب را همـراه بـا خلقیـات دیـده      زندگی خانوادگی و رفتار دینی ایرانیان تسلطی نداشته
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آداب را مثبت دیـده اسـت؛   اند (مانند وامبري) و گوبینو استثنایی است که ظاهري فریبنده براي خلقیات منفی دیده
پوشی نکرده است. همین نگاه است که آثار گوبینو را براي ما خواندنی کرده است.اما از خلقیات منفی نیز چشم

هانوشتپی

1. Joseph Arthur de Gobineau
ثـار گوبینـو داده   ) در چند مقاله، توضیحاتی دربـارة زنـدگی و آ  1364(ایران از نگاه گوبینو ناصح ناطق، در کتاب .2

است.
اي از گوبینو دربارة وضعیت اجتماعی ایران نیز موجود است که در مجموعه آثار وي منتشـر شـده اسـت؛    نوشته. 3

.)106: 1383ولی به فارسی ترجمه نشده است (بزرگمهري، 
بـر اسـاس   ترجمه شده؛ اما » افسانه«در ایران به (Nouvelles Asiatigues)داستان هاي آسیایی . کتاب 4

عالوه به نظر هستند. به» داستان تاریخی«توضیحی که در این متن آمده، مستند به مشاهدات گوبینو هستند و لذا 
هـاي  افسانه«است، نه »هاي آسیاییداستان«به معنی کتاب نیز دقیقاًۀعنوان فرانس) 48: 1378سفیدگر شهابی (

).48: 1378(سفیدگر شهابی، » آسیایی
بـه  «کنـد:  گونه بیان مـی نامه نوشته، شروع حضور خود را ایناي که در ابتداي این سرگذشتدر مقدمه. بلوکویل5

ایران رفتم به این نیت که وارد خدمت دولت ایران بشوم؛ اما معلوم شد که دیگر در خدمت نظام جاي خالی بـاقی  
حضـرت  مـیالدي از طـرف اعلـی   1860نمانده بود و عازم مهاجرت بـه اروپـا بـودم کـه در اواخـر مـارس سـال        

هاي شاهی با قشونی که در قسمت شـرقی خراسـان بـه    شاه به من پیشنهاد شد که به همراهی آجودانناصرالدین
شد، براه بیفتم... قبل از حرکت، با دولت ایران قراردادي بستم که اگر اسیر شدم، دولت سرزمین ترکستان اعزام می

ي مرا خواهد پرداخت و مرا آزاد خواهد کرد و ایـن قـرارداد را دفتـر سـفارت     هاایران به خرج و حساب خود، سرب
فرانسه در طهران هم امضا و ثبت و ضبط نمود. افسوس که با چنین قراردادي، مدت مدیدي در اسیري در دسـت  

، نگـین (1349(بلوکویـل،  » هاي مرا پرداخته، مرا آزاد سازدها در آنجا ماندم و دولت ایران حاضر نبود سربترکمن
).14): 62شمارة 

ام.دسترسی نداشته» بی خانمبی«) و داستان 1377(هاي آسیاییداستان. من به ترجمۀ میکده از 6
در مدت اقامت خود در ایران با خان و درباري و هاي گوبینو، معتقد است گوبینو. جمالزاده بر اساس آرشیو نوشته7

و هر نوع و هر صنف و هر طریقه و مذهب محشور بوده و نشست مسجد خوانان و اهلو فلسفهدرویش و بازاري
).496: 1376؛ همچنین نگاه کنید به کمالی، 478: 1339است (جمالزاده، و برخاست کرده

در ایران اگر شما بخواهید از شخصی مالقات کنیـد  «گوید: گوبینو دربارة استقبال از میهمان در ایران، چنین می. 8
پرسی از او سؤال نماید که آیا ممکـن اسـت در فـالن روز    ري به درخانۀ او بفرستید و سپس از احوالباید اول نوک

بدون اینکه باعث زحمت او بشوید و در ساعت معین به مالقات او بروید. علت اینکه درساعت معین به مالقات او 



70

گفتید مثالً من عصـر بـه مالقـات شـما     دهند و همین که نمیروید، این است که ایرانیان زیاد به وقت اهمیت نمی
توانید ازسه تا شش بعد از هر وقت را که خواستید به مالقـات دوسـت خـود برویـد و در صـورتی کـه       آیم، میمی

درصورتی که رتبه ) هنگام رسیدن. (ونیم یا هشت خواهد بودتابستان و هوا گرم باشد، ساعت مالقات ازپنج تا هفت
آید و با آنکه منتظر آمدن شما انه باشد، وي شخصاً مقابل در اول به استقبال شما میخو مرتبۀ شما بیش از صاحب

خیلی عجب است چگونه حضرت اشرف بـر  : گویدتر میاید، باحیرتی هرچه تمامتازه ازکره مریخ آمده) انگار(بوده،
خانـه  ایـد در نظیـر صـاحب   آن وقت شما در جواب ب. سر لطف و مرحمت آمده و نوکر حقیر خود را سرافراز نمودید

اظهار تعجب کنید و بگویید چگونه مرحمت نموده و جلـوي غـالم خودتـان آمدیـد، مـن از ایـن مرحمـت سـراپا         
خواهد بـاالي  نماید و میخانه شما را به صدر اتاق پذیرایی راهنمایی میصاحب) ودرادامۀ این تشریفات. (امشرمنده

خانـه تقاضـا   نماییـد و از صـاحب  ر از نشستن در آن مکان خودداري میدست خود بنشاند؛ ولی شما با نهایت اصرا
نمایید وي در آنجا بنشیند و هر قدر این صحبت و احترام ساختگی و فاقدحقیقت، آمیخته با اصرار باشـد، دلیـل   می

بـاره  کشد و پـس از خاتمـۀ آن، دو  پرسی دو سه دقیقه طول میاین احوال. خانه استبر فرط تربیت شما و صاحب
خانه که کنار شما نشسته توجه خانه هم مثل اینکه تاکنون بین شما و او سؤال وجوابی نشده، باید به صاحبصاحب

اید، مجدداً بگویید که انشاءاهللا بینـی شـما فربـه اسـت،     کنید و مثل اینکه مدت یک سال است که شما او را ندیده
گویـد  خانه مـی ها صاحبپرسیسپس در ادامۀ احوال. ت، میگوید از مرحمت شما خوب اس»دماغ شما چاق است؟«

چنـد نفـر از   . فرمـایی شـما  طور نیست مگربه برکت تشریفامروز برخالف شب گذشته هوا بسیار خوب است، این
گویـد کسـی کـه وجـودش     بزرگان مجلس این گفته را با صداي بلند تصدیق کرده و احیاناً یکی از حاضـرین مـی  

) مشابه این 15تا13الف: 1384(گوبینو، » .ا برود، آنجا را رشک بهشت برین خواهد کردشریف و مقدس است، هرج
) آمده است.110تا107: 1341توصیف نیز در نامۀ گوبینو به خواهرش (

ایران در مکاتبات گوبینو با «اي با عنوان . حسین کمالی، استاد مرکز مطالعات خاورمیانۀ دانشگاه هاروارد، در مقاله9
هاي مکاتبات این دو را بارة اهمیت نگاه گوبینو به ایران، بخشی از نامهاي در)، بعد از ذکر مقدمه1376» (لتوکوی

است که در این متن نیز بازخوانی 1856ژانویه 15)، نامۀ 511تا503آورده است و بخش مهم این مقاله (صص 
ت بیان نکرده است. من نامۀ توکویل را بر اساس شده است. البته کمالی تقریباً چیزي دربارة محتواي این مکاتبا

اي است. ام؛ لذا آنچه در ادامۀ این مقاله آمده، تماماً از ترجمۀ مقدم مراغهاي بررسی کردهترجمۀ مقدم مراغه
نامه مناسب » کل«تر است؛ اما چون کمالی از متن گزینش کرده، براي دسترسی به تر و مفهومترجمۀ کمالی روان

توانید ببینید:اي) را در اینجا هم مین نامه (ترجمۀ مقدم مراغهمتنیست. 
http://www.mrjavadi.com/habits/Gobineau.pdf

گیرد که جامعۀ ایران آورند، نتیجه می. البته اینکه گوبینو از اینکه اکثریت جامعه، فرائض دینی را به جاي نمی10
گردد که اوج فعالیت بابیه در ایران گوبینو در ایران باز میفاقد تعصب مذهبی است، بخشی به فضاي زمان حضور

و نیز در مذاهب و فلسفه در آسیاي وسطیکردند و گوبینو نیز در رو، غربیان به آن توجه فراوانی میاینبوده و از
موضوع آن را بررسی کرده است. همچنین به نظر من، مسئلۀ رفتار بر پایۀ مذهب با فرنگیان، سه سال در آسیا
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مهمی است که روشنگر بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران است؛ ولی جاي بسط آن اینجا نیست (نک: 
).1390یگانه،جوادي
شناسیکتاب

شـاه از خـالل سـفرنامۀ کنـت دو     گزارشی از جامعۀ ایران عصـر ناصـرالدین  «)، 1383و 1382ابراهیمی، سوسن (
.92تا89، صص 1383و فروردین 1382. اسفند 78و 77. ش کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، »گوبینو

، صص 104، ش نگین، »خطاهاي کنت دوگوبینو«)، 1352مافی (ترجمه و تنظیم) (اشراقی، احسان و منصوره نظام
.38تا33

.213تا209، صص 109، ش یغما، »مکتوب محرمانۀ بهاءاهللا به کنت دو گوبینو«)، 1336افشار، ایرج (
.407تا404، صص 148، ش یغما، »مکتوبات بهاءاهللا به کنت دو گوبینو«، )1339افشار، ایرج (
.110تا79، صص 53، ش شناسیایران، »هاي فرنگی به فارسیآغازه ترجمۀ کتاب«)، 1381افشار، ایرج (

. 114تا109، صص 33. ش نامهایران، »مقدمۀ حکمت ناصریه«قمري) 1279زار (اللهبرنه، امیل و ملّا
.118تا103، صص 20. شتاریخ روابط خارجی». گوبینو و ایران) «1383مجید (بزرگمهري،

ترجمـۀ محمـدعلی جمـالزاده.    ». بالي ترکمن در ایـران قاجاریـه  ) «1350و 1349بلوکویل، هانري دو کولیبوف (
.78تا62هاي ، شمارهنگین

.484تا478، صص 150. ش یغما، »میراث گوبینو«)، 1339جمالزاده، سید محمدعلی (
.20تا17، صص 153، ش یغما، »2-میراث گوبینو«الف)، 1340جمالزاده، سید محمدعلی (
.68تا63، صص 154، ش یغما، »میراث گوبینو«ب)، 1340جمالزاده، سید محمدعلی (

هاي ایران و عثمـانی در ارتبـاط بـا    شهر اسالمی و بیگانگان: نگاهی به تفاوت«)، 1390یگانه، محمدرضا (جوادي
ایرانـی: گذشـته، حـال،    -مجموعه مقاالت همایش شـهر اسـالمی  ، »هاي فرنگیانان از خالل سفرنامهبیگانگ
.65تا29معاونت خدمات شهري شهرداري تهران. تهران. صص آینده.

زاده و ابوطالب صـارمی،  . ترجمۀ صفدر تقیجلد پنجم: رنسانس، تاریخ تمدن)، 1373دورانت، ویل و آریل دورانت (
فرهنگی.تهران: علمی و

، صـص  19ش کتاب ماه ادبیات و فلسفه. ، »هاي آسیایی کنت دو گوبینوافسانه«)، 1378سفیدگر شهانقی، حمید (
.51تا48

، 88. شدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه تهـران  ، »هاي آسیایی و نقد ادبیداستان«)، 1353شیبانی، ژان (
.44تا33صص 

. تهران: صفی علیشاه. (سال انتشار متعلق به چاپ جلد اول کتاب ت در اروپاسیر حکم)، 1310فروغی، محمدعلی (
است.)

.514تا494. صص 3سال نهم، ش ایران شناسی.، »ایران در مکاتبات گوبینو با توکویل«)، 1376کمالی، حسین (
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به سلطنت فتحعلیشاه هاي الکساندر گریبایدوف دربارة ایران مربوطنامه)، 1356گریبایدوف، آلکساندر سرگه یویچ (
. ترجمه و تلخیص رضا فرزانه. اصفهان: ثقفی.قاجار

ترجمۀ عذرا غفاري. تهران: دهخدا.هاي ایرانی کنت دو گوبینو.نامه)، 1341گوبینو، کنت ژوزف آرتور (
جیبی. چاپ هاي . تهران: شرکت کتابمحمد عباسیترجمۀ.هاي آسیاییافسانه)، 1345(ورآرتکنت ژوزف و، نیوبگ

بازنشر شده است.) انتشارات علمی و فرهنگینیز توسط 1390دوم. (کتاب در سال 
جنگ ترکمن، یا، آیینه تمام نماي اوضاع و احوال اجتماعی و اداري و کشوري و )، 1357کنت ژوزف آرتور (و، نیوبگ

. (کتـاب در  تهران: جاویدان، زادهمحمدعلی جمالۀترجم، لشکري ایران در گذشته از زبان یک سرباز روستایی
، با کوشش علی دباشی توسط نشر سخن بازنشر شده است.)جنگ ترکمنبا عنوان 1382سال 

جاویدان. : رانهتعلی جمالزاده. سید محمدهۀمرجت. قنبرعلی)، 1357گوبینو، کنت ژوزف آرتور (
، 20، شآرشاي. اهللا مقدم مراغه، ترجمۀ رحمت»توکویلدو نامه از گوبینو به«)، 1359گوبینو، کنت ژوزف آرتور (

) نیز منتشر شده بوده است.)1350(دي 90، ش نگین. (همچنین این دو مقاله در مجلۀ 15تا5صص 
ط قف. (یمل: عرانهت). هدولالظـم (نانورینهواجخرابوتاب، ترجمـۀ  انیرانایخاریت)، 1364کنت ژوزف آرتـور ( و، نیوبگ

.)تاسدهر ششتنممرجتط موست1326و در مهرجت»نرااییانو ثاولالتیکشت«: اولشخب
. ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوي. تهران: کتابسرا. سه سال در آسیا)، 1367کنت ژوزف آرتور (و، نیوبگ

. صـص  12و 11. ش فرهنـگ و هنـر  ، ترجمۀ جالل ستاري، »در ایرانتئاتر«)، 1369گوبینو، کنت ژوزف آرتور (
.204تا163

عبدالرضا هوشـنگ  ۀرجم، تدریان هی تیهآ،کنت دوگوبینو از ایرانهاي گزارش)، 1370گوبینو، کنت ژوزف آرتور (
. تهران: جویا. مهدوي

، 30شفرهنگ و هنـر. لورا اولی پور. ، ترجمۀ ف»شکوه تعزیه در ایران) «1375و 1374گوبینو، کنت ژوزف آرتور (
. 358تا351. صص 1375و بهار 1374زمستان 

جـار؛ نشـر   : رانهت. دهکیمنیسـ حدالبعۀـ مرجت. مانخیبی: بیائیآسـ ايهنهاساف) 1377گوبینو، کنت ژوزف آرتور (
نخستین.

، ترجمۀ عبدالرضا هوشـنگ مهـدوي. تهـران: قطـره. (ایـن      آسیاسه سال درالف) 1383کنت ژوزف آرتور (و، نیوبگ
ترجمه کرده است.)1367کتاب، نشر دیگري از کتابی است که همین مترجم براي کتابسرا، 

ور شـ کیگنرهفراثیمانازم: سـ رانهت. یوفتسا مرض، ترجمۀ شکوه ایرانیانب)، 1383گوبینو، کنت ژوزف آرتور (
.)اهگشژوه(پ

. (نشـر  ابتکانتارسگران: نه. توريصنمهلالحیذب، ترجمۀراندر ایالسهسالف)، 1384(ورآرتکنت ژوزف و، نیوبگ
است.) 1369دیگري از این کتاب، متعلق به نشر فرخی، 

ران: ه، تـ وريصـ نمهلالحیذب، ترجمۀراندر ایالسهسدر » جنگ ترکمن ها«ب)، 1384(ورآرتکنت ژوزف و، نیوبگ
.198تا153، صص بتاکانتارسگن
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، ترجمۀ ابوتراب خواجه نوریان. تهران: ثالث. تاریخ ایران دوره باستانی)، 1387گوبینو، کنت ژوزف آرتور (
نا.جا: بی. ف. بی، ترجمۀ ممذاهب و فلسفه در آسیاي وسطیگوبینو، کنت ژوزف آرتور (بی تا)، 

اي. اهللا مقدم مراغه، ترجمۀ رحمتهاي کنت دو گوبینو و آلکسی دو توکویلنامه)، 1353گوبینو، کنت ژوژف آرتور (
سینا. تهران: ابن

، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.گفتارها)، 1377ماکیاولی، نیکولو (
. 23، ش تـاریخ معاصـر ایـران   ، »به روایت کنـت دو گوبینـو  اسالمی فلسغه هاي ایرانی) «1381مجتهدي، کریم (

.228تا205صص 
. 2، ش آمـوزه ، »گزارش و ارزیابی کتاب آشنایی ایرانیان با فلسفه هاي جدید در غـرب ) «1382مجتهدي، کریم (

.44تا25صص 
.64تا39. صص 42و 41. ش فرهنگ، »گوبینو و کربن در ایران) «1381مصلح، علی اصغر (

، تهران: صدرا.12، چخدمات متقابل اسالم و ایران)، 1362رتضی (مطهري، م
اوضاع سیاسـی و اجتمـاعی   ةمکاتبات کنت گوبینو و الکسی دوتوکویل دربار) «1350اهللا (مقدم مراغه اي، رحمت
.56و 28. صص 81، ش نگین، »رایران در عصر قاجا

. صـص  33، ش نامـه ایـران ، »بـه زبـان فارسـی   نخستین متن فلسفۀ جدیـد غربـی   ) «1369رضا (زاده، علیمناف
.108تا98

میرزا حبیـب اصـفهانی، کلکتـه: مطبعـه حبـل      جمۀرت، ااببیاجحقمري)، 1324/ 1265(ژوستی نینز می، جوریهم
المتین.

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدي.تهران:،ایران از نگاه گوبینو،)1364ناطق، ناصح (
.20تا18. صص 213، شوحید،»کنت دو گوبینو«)، 1356ن (نبوي، حسی

و رانگن: روشــرانهت، تروطیشــمالبقانايههتادرف: از یانوچقرانتدختایکح)، 1381(هانســ، افاديآبمجنــ
.انزناتعطالم

الکساندر کوژو، ترجمه و پیشگفتار حمید عنایـت،  ، تفسیر خدایگان و بنده)، 1352هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش (
تهران: خوارزمی.
نوریان. تهران: ، ترجمۀ فتحعلی خواجهسیاحت درویشی دروغین در خانات آسیاي میانه)، 1337وامبري، آرمینیوس (

بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
. اآرینیسـ دحمحمۀمـ رجت،نیدروغیشـ درویتاحیسـ هالب: دنريبوامايرهفو سیدگزن)، 1372(نی، آرمريبوام

. یگنرهو فیملعاراتشتانترک: شرانهت
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؟شناسی تاریخیچرا جامعه

کریگ کالهون
ترجمۀ الهه ایزدي دستگردي

شناختی وجود دارد. براي برخی ر جامعهشناسی تاریخی یا مطالعۀ تاریخ از منظدالیل زیادي براي مطالعۀ جامعه
مندي یا نگرانی دربارة مجموعۀ خاصی از رویدادها، شک دربارة گران، این مطالعه ناشی از عالقهپژوهش

گر دیگر و تشابه یا تضاد بین موقعیت فعلی و زمان گذشته است. شده توسط پژوهشپذیري یا نتایج ارائهتعمیم
دانان که وند با علم دیرینۀ تاریخ موضوعی جذاب است. درست همانند برخی تاریخشناسان، پیبراي برخی جامعه

اند، باعث ایجاد انگیزه در هایی علمی معروف شدهشیوهعنوانبههاي کمی که هاي نظري و شیوهپیوند با انگاره
طور کامل ن دالیل نیز بهاعتبار دانست و از طرف دیگر، اییک از این دالیل را  بیتوان هیچنمی. شودها میآن

کنند.شناسی را تبیین نمیاهمیت تجمیع تاریخ و جامعه
اي واضح است (مضحکانه، چون اغلب به طور مضحکانهشناسی تاریخی، بهترین دلیل وجود جامعهمهم

و آن، اهمیت مطالعۀ تغییر اجتماعی است. اگر به این مسئله توجه شود که )فراموشی سپرده شده است
فشارد، تري از قوانین کلی پاي میبسا مجموعۀ انتزاعیهاي انتزاعی معاصر و چهشناسی بر برخی ترکیبمعهجا

شان هایی از گذشته که از مکان یا بافت اجتماعیشود که اصوالً تاریخ بر جنبهآنگاه این مسئله بیشتر نمایان می
دانان مسائلی از قبیل شکل و تاریخ. سیرها و تغییر اجتماعیطکند و نه بر الگوها، فرایندها، خاند تمرکز میجدا شده

وزیران، متون خردمندان چینی و نخستنامۀهاي اقتصادي در قرن پانزدهم میالدي، زندگیشمایل زندگی و بنگاه
دیگر و هايمندي به درك موقعیت زندگی در بافتها عالقهاین نمونه. کنندالنهرین را مطالعه میآثار مقدس بین

راستی از ها بهگرچه عجیب است که رشتۀ تاریخ در دانشگاه.دهندعالقه به تفکر دربارة تغییر اجتماعی را نشان می
هنگامی که دربارة رسالۀ دکتراي خود که با .موضوعی گسترده، روگردان بوده استعنوانبهمطالعۀ تغییر اجتماعی 

 .انتشارات سیج، با مشخصات زیر:شناسی تاریخیراهنماي جامعهجمۀ فصلی است از کتاب این مقاله، تر ،
Calhoun, Craig. “Afterword: Why Historical Sociology?”. Handbook of Historical

Sociology.٢٠٠٣.SAGE Publications
 .1390ي ورود،تهراندانشگاهیشناسجامعهارشدیکارشناسيدانشجو،elahe.izadi@gmail.com
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کردم، یکی از اساتید دانشگاه آکسفورد مرتبط بود، مطالعه می1980تا1970هاي شناختی تظاهرات گستردة ریشه
البته بعداً به » .تمرکز کنی1812تا1811هاي این یک دورة مضحک از تاریخ است و تو باید بر سال«به من گفت: 

این . مآن توجه کردم؛ اما بر تغییرات اجتماعی در دوران انقالب صنعتی و پاسخ جمعی و عمومی به آن تأکید داشت
شناسانی که مطالعۀ پذیر به نظر آید؛ اما براي بسیاري از جامعهبینیشناسانه و پیشامر ممکن است انتخابی جامعه

شناسانۀ معاصر را هاي جامعهها و نظریهها روشآن.دهند، جدایی از تاریخ مشهود بوده استتاریخی نیز انجام می
اي هاي سادهاند که گویی پدیدهاي رفتار کردهگونهها بهاند؛ اما با آنهاي گذشته به کار بردهبراي مطالعۀ زمان

تواند جالب گرچه چنین مطالعاتی می. اند که فاقد زمانندجا دید یا مانند یک عکس فوريتوان همههستند که می
شناسان در پی مادامی که جامعه«باشد، پذیراي انتقاداتی همچون انتقادات جان گلد تروپ هم هست که گفت: 

هاي معاصر را تدوین دانش عمیقی از فرایندهاي اجتماعی هستند، بهتر است مطالعات جدید دربارة پدیده
»تري گردآوري کنند.هاي کاملپردازي کنند تا بتوانند دادهمفهوم

هاي بایگانیرهیافتی که صرفاً مدت ندارند؛دانان چنین رهیافت محدودي به مطالعات کوتاهالبته همۀ تاریخ
شده تا بازسازي تفسیر حقایق شناختهدانان، از کشف حقایقِ تازه یا بازکاود. گسترة کار تاریخبسیار خاصی را می

بین مطالعۀ عمیق لحظاتی خاص و مطالعۀ چگونگی ایجاد الگوهایی از پیوستگی و تغییر، .هاي علٌی استمدل
» خُرد تاریخ«رانسۀ معاصر، مطالعۀ گسترده و پیوستۀ تاریخ به مطالعۀ براي نمونه، در ف. نوسان و تقابلی وجود دارد

اند، اقتصاد ها که الگوهاي تغییر اجتماعی گسترده را بیشتر مطالعه کردهبرخی زیرشاخه. تغییر جهت داده است
ین هارت موکیر و رژوئلِیِ کلتوان از مطالعات تحلیلی و تاریخی و تاریخ روشنگري هستند. براي نمونه، می

تاریخ . مدت تغییر اجتماعی گرایش بیشتري داشته استطور کلی، تاریخ هنر به مطالعۀ بلندکسلک نام برد. به
کردن متون معتبر اپراي آزادي گرایانی قرار داشت که با بازسازي اعداد یا آمادهموسیقی، بیشتر تحت تأثیر اثبات

گراییِ حال ترین اثباتکند که شاید قويهایی تغییر مینگلوامریکاییترتیب، سنن ملّی با اَهمینسروکار داشتند. به
عنوان یی که بهگرااثباتآنژهیوبهحاضر را دارند، گرچه مهاجران آلمانی به ورود آن به امریکا کمک کردند، 

دانان کشورها و یخشود. حتی در بریتانیا و ایاالت متحده، بین تارترجیحِ کشف حقایق بر نظریه و تفسیر تعریف می
هایی وجود دارد.کنند، تفاوتغربی تأکید میهاي اروپایی یا غیرکسانی که بر تاریخ

شناسی تاریخی با دلیل اول (تغییر اجتماعی) بسیار مرتبط است. دلیل دوم، شیوة دلیل مهم دوم براي جامعه
هاي خاص تاریخی و به ویژگیاست. توجه ) false necessity(زدودن توهمات از نظریۀ ضرورت کاذب 

دهد، آن چیزي نیست هاي مهم نمایش این موضوع است که آنچه روي میها با یکدیگر، یکی از شیوهمقایسۀ آن
. گرایی ضرورت کاذب دارندهاي خاص خودشان را از تجربهیک گونهشناسی و تاریخ، هرکه باید روي دهد. جامعه

ها به کار برند که ممکن است فرضبراي کسب شواهد یا تناقضات پیشجاي آنکه پژوهش راشناسان بهجامعه
هاي خود را بر تعمیم نتایج پژوهش کوشند نظریهالگوهایی را در توزیع پدیدة تجربی تشریح کنند، اغلب می

ر جهان متغیره به مضامین ضرورت دهاي چندها اغلب روابط مضامین علٌی را در مدلعالوه، آنبه. تجربی بنا کنند
توانند روابط میان متغیرها را تغییر دهند. این ها نمیهاي انسانی و تغییر بافتها و کنشگردانند، گویی فرصتبرمی

اي گونههاي اجتماعی زمان حاضر داشته است، بهشود، بر گسترة آرایهآمیز که اغلب از آن انتقاد میامر اثري اغراق
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پندارند. ها میناپذیر و متمایز از نتایج روابط قدرت یا ضعف در پیگیري بدیلتقادها را ضروري و بنابراین، انکه آن
دادن فرد است تا آن و تحت فشار قراربودنییاقتضامشاهدة زمان حال در رابطه با گذشته، شیوة مهم تشخیص 

ند. سهم مارکس در این وجود آورده است، توجه کسادگی از پدیده نگذرد و به علل و موقعیتی که پدیده را بهبه
فصل (بخشدشناس تاریخیِ بزرگ، مشروعیت میپروژة تحلیلی است که بیشتر به او در جایگاه اولین جامعه

کلی را در این کتاب ببینید).دانکان
و ها نیز اگر از نظریه، مقایسه دانمثابۀ ضرورتند، تاریخشناسان، اسیرِ توهمات زمان حال بهطور که جامعههمان
. خود گرفتار شوندهاي تجربیهاي دادهتوانند با محدودیتمیهاي فراتر از ثبت صرف کمک نگیرند، دیگر شیوه

کشیدن زمان حاضر (یا براي بندتواند یکی از پیامدهاي ضروري ثبت لحظات جلوه کند که شیوة بهاین ثبت می
خ حزب ویگ از طرفی، سبب شد افراد زیادي از هاي تاریاگر نگرانی.است)ها، زمان آیندهبرخی مارکسیست

خاطر هاي گسترده دربارة خط سیر تاریخ پرهیز کنند، از طرف دیگر باعث جلب توجه خاصی دربارة گذشته بهتعمیم
تواند در عصر دیگري، در آن چیزهایی که عمالً عالقه به هر نوع تغییر اجتماعی شد. در ضمن، واقعیت زندگی می

دارند یا نس ثبت آن وجود داشته است، پدیدار شود و نه از آرزوهایی که زندگی را سرزنده نگه میروي داده و شا
شناسان، محوریت تفسیر در کارهایشان را دانان کمتر از جامعهتوانست صورت گیرد. تاریخهایی که میکوشش

هاي گرا، از رانکی گرفته تا گونهجربهعلم تیِآرمانهاي خودش را در تعقیب کنند؛ اما تاریخ، تغییر شکلتکذیب می
1.)را ببینید1998نویک (گیردمیاي پیگرایی حرفهجدیدتر تخصص

هاي تاریخی هاي تحلیلی در بافتشناسی تاریخی، نیاز به دستیابی به مقولهآور سوم براي جامعهدلیل الزام
هایی از تفکر که خود شده درمقولهواقعیت اندوختهطور کلی، به گذشته یا حال یاهاست. بهتولید و استفاده از آن

هایی براي فهم و محصول و نتیجۀ تاریخیِ انتخاب آگاهانه و غیرآگاهانه، انتخاب فردي و اجتماعی و کوشش
ها، تسلط هستند، دسترسی وجود ندارد و هرگز شایستگی آن را ندارند که به دانش تبدیل شوند. آیا ما از ملّت

جنساززیمتماتیجنسها و گرایی، فردیتها، غرب و شرق، کشورهاي استعمارگر و مستعمره، ذهنطبقات، بحران
کند، هاي خاص، بلکه در فهم بنیادي از آنچه هستیم، شبیه یا متفاوت میتنها در شیوه، وقتی افراد را نهمذهب

لسفۀ محض که شاید آخرین رؤیاي هاي تفکر به قلمرو آرمانی فکنیم؟ هیچ راه فراري از این مقولهصحبت می
هاي توصیفی خاصی، بهتر از بقیه ها براي پروژهباشد، وجود ندارد. برخی از اینانیگرامادهگرایانۀ برخی آرمان

سادگی درست یا غلط نیستند. هریک کنند و هیچ کدامشان بههستند. همۀ این مقوالت به سبک خاصی عمل می
هاي هریک دهد یا اهمیت بدیلرساند، چگونه فهم را شکل مینکه چه پیامی را میتوجهی به ایتوان با کمرا می

تواند موضوع یک جستار باشد، البته نه صرفاً براي توجه به ها میکار برد. هریک از اینصورت علٌی بهچیست، به
ندي خاص یک رشتۀ معنوان عالقهها و اصل و نسب آن؛ بلکه براي توجه به مضامین آن موضوع، نه بهریشه

نیا(هاي فهم سهیم است عنوان عوامل اجتماعی گوناگون و متنوعی که در تولید و بازتولید شیوهویژه؛ بلکه به
.)اندکردهاشارهآن به،رناسونآجوهانوواگنرجملهازحاضر،کتابدرمؤلفنیچندکهاستيانکته

قیق نیستند؛ بلکه سازندة واقعیت اجتماعی هستند. بنابراین بیش درست و دوهایی از تفکر فقط کمچنین مقوله
صورت طبیعی در ملل سازمان یافته است، حتی اگر بیش بهوانگارة ملّت و همراه با آن، این انگاره که جهان کم
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خوردگان تاریخی باشند، براي تشکیالت تاریخ در جایگاه یک رشتۀ علمی ساخته و برخی فاتحان و برخی شکست
داخته شده است.پر

هاي ي و شکلشهروندآموزشکاي عمومی و اغلب ملّی، یپروژهعنوانبهها با هم از نقش تاریخ همۀ این
تنها در شناختی موضوع ملل نهاند. همچنین، مقولۀ ملّت، بخشی از ساخت تاریخی و جامعهویژة هویت جدا نشده

صفحاتنیادرمرتبطيهابحثهاي ارتش و سفرا است (شتفکر پژوهشگران، بلکه در خودآگاه مردم عادي و کن
هایی که ). جهان بخشی از تصور اجتماعی است و مقولهدینیبباند،کردهانیبنیریساویدالنتویبارتچاکراکهرا

ه از . براي استفاد)دینیببرا2002لوریتو2002کالهونکنیم، تاحدي سازندة جهان واقعی است (ها فکر میبا آن
هاي گذشته و حال که هاي تفکر به روشی انتقادي و تاحدي خودآگاه و همچنین براي فهم پویاییمقوله
شناسی و نه صرفاً یک دهندة کاربرد و مضامین چنین مقوالتی است، نیازمند توجه به نظریه و تاریخ و جامعهشکل
اندیشی فردي، هستیم.روشن
شناسی تاریخی، در میان سایر جامعه. شناسی تاریخی نیاز دارندشناسی، به جامعههطور خالصه، تاریخ و جامعبه

هاکردنِ آثار مضر جدال روشاثرشناسی در بیهاي تاریخ و جامعهچیزها، به هریک از رشته
)Methodenstreit (این مباحثۀ آلمانی که دربارة روش، علم و ماهیت شناخت . مساعدتی ضروري کرده است

اثرات آن در امریکا بیش از 2جاي گذاشت.دارِ پایداري بهسالِ پیش شکوفا شد؛ اما میراث مسئلهبیش از صداست،
هاي سنتی و هاي انگلیسی و آلمانی زبان، بیشتر از پژوهشپژوهشکنم در گذار بود و فکر میآلمان عمیق و تأثیر

ریدرگيحدتاگرانیدومیدورکدانم،یمراهاآنمۀهکهکنموانمودتوانمینمگرچهالتینی مورد توجه بود (
هاي روشی، گامانِ جدالپیش.)شدندخیتاروهینظرانیمروابطورشتهتیهونۀیزمدریمشابهيهاتالش

) generalizing(سازو علوم عمومی) particularizing(سازاي را بین علوم ویژهکنندهدوگانگیِ گمراه
سازي برجسته شد، بلکه این انگاره مطرح شد سازي و عمومیتنها تقابل و تضاد ویژهنهنتیجه،در .گسترش دادند

صورت، اینها، باید با یکی از این رویکردها مشخص شوند، در غیرهاي دانشگاهکه کل علوم یا بخشی از دانشکده
شناسی جاي ظنّ و تردید است.به لحاظ تجربی اشتباه و از منظر معرفت

توصیف جزئیات یا ویژگی «هاي درون آن را از روي توجه بیشتري که به توان علوم یا برخی حوزهمیقطعاً
باشند، ها بیشتر از آنکه بنیاديتفاوت. دارند، مشخص کرد» هاي جاريتبیین کلی پدیده«یا » هاي خاصپدیده
ویژه وقتی درست است که این امر به. ندچه طیف وسیعی نیز بین این دو نقطۀ افراطی وجود دارگراند،گونهسبک
3.بخشی تا حد ادعاي قوانین جهانی و کلی ارتقا یابدتعمیم

مند به تفاوت ها ممکن است عالقهمندند، اگرچه آنویژة بنیادي عالقهموارددانان بسیار کمی به واقع، تاریخبه
وسیلۀ مفسرین ا در پی رویدادهایی باشند که بهشوند یمیان مواردي باشند که هرگز با یکدیگر دقیقاً منطبق نمی

ها با تأثیرات متعدد و ابعاد بسیار زیادي سروکار دارند که ویژه به این دلیل که آنبه.شوندخوبی نقل میروایات به
نگاري،هجايِ شناخت تاریخ با روش ایدسازد. بهممکن میها را  براي مطالعۀ کلی غیریک از آنکردن هرمجزا

) یک 1971در کالم تامپسون (. هاي صراحت بررسی کنیمعنوان آرماناش و بهتر است که آن را در زمینهعاقالنه
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ها و حتی ها رویدادها و فهم کنشهایی است که در آنوجود دارد که مشوق شیوه»نظمی از بافت تاریخی«
گونه که تامپسون نگاري را، آنپیوند تاریخ به قوماین ویژگی . اندآمیختهزمان دیگر درهاي همساختارها در پدیده

نگاري تاریخی و نگاري سنتی و دلیلی براي قومکند. اگرچه جنبه اخیر محدودیتی براي قوماشاره کرد، تشویق می
4.شناسی تاریخی استجامعه

جتماعی را به خود هاي جهانی و پایا یا روابط میان متغیرها، حجم نسبتاً کمی از دانش اعالوه، پدیدهبه
هاي آماري ) در پژوهش1975شده از عبارت بودون (گرفته»مضامین ضعیف«روابط . اختصاص داده است

هاي نسبتاً کلی شناسی بیشتر با الگوهاي تشابه و تفاوت و با گزارشجامعه. تر از علیت محض و دقیق استمرسوم
ِ موضوع خاصی بیش کلی است که در گزارشوهاي کمیینها شامل تببیشتر این گزارش. ها سروکار دارداز این

ها و نه کل موارد مورد ها و ابعاد پدیدهها، جنبهاند. یعنی این تببینهاي کلی معموالً جزئیاما تبیینشوند؛ارائه می
در افریقا یا ارائۀ گزارش خوب از نابرابري اجتماعی در ایاالت متحده یا الگوي مهاجرت . کنندعالقه را تشریح می

هاي ها، موضوعی است که نظریههاي عمومی در چین، جداي از تغییرات در هریک از اینمضامین سیاست
هاي هاي موردي یا تشابهات و تفاوتجا جمع کرده و از حقایقی خاص تا موضوعبیش کلی را در یکومختلف کم

تري است که هاي کوچکها به پدیدهیۀ موضوعکنند. از یک طرف، این به معناي تجزآن موارد را تفسیر می
از طرف دیگر، به معناي بازسازي توصیفات جزئی در یک 5اند.پذیر آن بیشتر مشخص شدههاي تعمیمجنبه

هاي جزئی معموالً تا حد تبیین6.شناسی در آن، در جایگاه اول قرار داردتر است که عالیق جامعهگزارش بزرگ
در واقع، بخشی از . افتدندرت اتفاق میپذیريِ کلِ تبیین بهیري و دقت متفاوتند و تعمیمپذزیادي از جهت تعمیم

شناسی تاریخی جامعه. آیدجا فائق میهاي نابهشناسی تاریخی و تطبیقی در این است که بر تعمیماهمیت جامعه
دهد. نه فقط هاي جدید انجام میبافتهاي پیوسته درزدن تعمیمتنها با پرهیز از تعمیم، که با محکاین امر را نه

شدنی هستند. هایی که در آن بافت، دركها معتبرند یا نه، بلکه براي بررسی واژهبراي دیدن اینکه آیا این تعمیم
شمولیِ آشکارِ ابزار شناسی تاریخی، به فهم جهانتوان بسیارِ جامعه«گوید: که پاوال میلر در این کتاب میهمچنان

»کند.ن کمک میمفهومی آ
و )idiographic(ي نگاردهیاانیمشناسی و هم در تاریخ، شناسی تاریخی هم در جامعهبنابراین جامعه

شناسان مرسوم است، گرچه شناسی تاریخی، بیشتر میان جامعهاست. عنوان جامعه)nomothetic(بنیادقانون
برند. در واقع، دانان هم از آن بهره میگویند، تاریخکه پیتر بورك و دیگران در این کتاب میدر عمل، همچنان

زنی هاي اجتماعی و فرهنگی، اغلب براي برچسبزنی، این است که انگارهچسبیکی از نکات نامعمول این بر
تقسیم »علم اجتماعی«اي از روند. براي نمونه، تاریخ اجتماعی بین گونههاي متضاد در تاریخ به کار میرهیافت

عالوه، توجه به تمایز قلمروهاي روابط اجتماعی و این برچسب به.د که گاهی کمی و بیشتر تفسیري استشومی
دهد. شاهد این مدعا، از سیاست بلندپایه و فرهنگ نخبگان را بازتاب می»مردم عادي«ویژه زندگی روزمره به

، این امر 1970و اوایل دهۀ 1960در دهۀ .است»تاریخ از پایین به باال«شعار مجلۀ تاریخ اجتماعی تحت عنوان 
جاي هاي انبوه شد. یعنی بهسازي، مهاجرت و دیگر پدیدهشناسی، شهريمنجر به پیوند رهیافت کمی به جمعیت
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هاي طبقۀ کارگر، مطالعۀ زندگی خانوادگی و بازسازي تجاربی مانند نامهگران فردي و مطالعۀ زندگیتوجه به کنش
دانان اما تاریخ7صورت مجتمع در آن حضور دارند.کند که افراد زیادي بههایی را بررسی میدهتبعید کیفري، پدی

هاي زبانی و فرهنگی بودند و کنند که در طولِ ربع آخر قرن بیستم، درخورِ چرخشها کار میروي نوع دوم پروژه
هاي زبانی و فرهنگی، همین حال، چرخشدر . سازدجدا می»تاریخ علم اجتماعی«ها را از مدافعان در نتیجه، آن

جایی از تمرکز بهاي براي تاریخ روشنگري سروکار ندارد و در برخی موارد، پیامد آن جااغلب با محوریت تازه
محور است.ها در مباحث متنجاییبهافزون به متفکران اصلی و جابه تأکید روز»مردم عادي«

. شناسی، تاکنون حضور جدي داشته استشاخۀ جامعهایگاه زیرشناسی تاریخی در جعالوه، جامعهبه
صورت یک زیرمجموعه شناسی تاریخی را بهکند، افراد زیادي جامعهکه هولتون در این کتاب اشاره میهمچنان

درستی مخالفت این رویکرد شناسی صنعتی، سیاسی و غیره. او بهنگرند تا ویژگی اصلی یک رشته، مانند جامعهمی
ها و رهیافت کلی عقالنیِ مورد یک علمِ ذاتاً تاریخی، در پرسشعنوانبهشناسی، ا با رهیافت ماکس وبر به جامعهر

طور خاص وبري گزینند بهي که برمیاشناسان تاریخی، سواي اینکه نظریهدهد. بسیاري از جامعهنیازش نشان می
پذیرند. اما بعد از شناسی را میو تطبیقی، براي کل رشتۀ جامعهباشد یا نه، عقیدة وبر دربارة اهمیت جستار تاریخی 

تر شده و مورد توجه قرار گرفته است، همین شناسی تاریخی بنیاديرسید جامعهنظر میاي کوتاه که بهدوره
ها نمایان سازد. اغلب، جستار تاریخی را همچون شدنش سبب شد تا آن را تخصصی میان سایر تخصصنهادینه

نگاري کنند که گویی، جستار تاریخی روشی مشابه با پژوهش پیمایشی یا قومشناسانه توصیف میافتی روشرهی
بندي ها، رتبهاست. بنابراین جاي کنجکاوي است که از نظر تشکیالتی، مانند تصمیمات استخدامی در دپارتمان

ها چون یک تخصص میانِ دیگر تخصصها، باید همشناسی امریکا در بخشها و تقسیم انجمن جامعهدانشگاه
هایی مانند این توان امید داشت که کتابظاهر شود که به هر روي، نشانگر یک خط سیر تاریخی است و البته می

کتاب، بخشی از بازگشت از این روند باشد.
شناسی ة جامعهشناسی است. پیش از اینکه کُنت واژشناسی تاریخی، به قدمت دیگر انواع جامعهدر واقع جامعه

شناسی، بخشی ، جامعه1890شناسی توسط دورکیم در دهۀ وضع کند و هنگام ایجاد رشتۀ جامعه1840را در دهۀ 
از پروژة تحلیل تاریخی بود. حتی پیش از مارکس، افرادي چون ویکو، مونتسکیو، فرگوسن و توکویل در این بعد از 

اند. مسائلِ رشتۀ جدید جستار شناسی تاریخی، نقش داشتهمثابۀ جامعهی بهشناسجامعهخِیتارویشناسجامعهخِیتار
شدن، چگونه جامعه را تغییر داد؟ آیا انقالب (صنعتی) امکان کنترل تاریخِ خود را به است از: صنعتیتاریخی عبارت

قرار داشتند؟ آیا یک خط شدن بود؟ آیا همۀ جوامع انسانی در توالی انقالبیها داد؟ آیا اجتماع در حالِ محوانسان
طور سیرِ مشخصِ غربی یا تمدن وجود داشت؟ آیا نابرابري در حال کاهش یا گسترش بود؟ آیا رشد جمعیت به

ناشی از قحطی، جنگ و طاعون بود؟» تصحیحات«ناپذیري حاصل اجتناب
هاي مختلف آن قرار شناسی براي فهم مدرنیتۀ اروپایی از جنبهها، کوشش جامعهپشت بسیاري از این پرسش

ساالري تا کاهش آشکار اجتماع نداري تا افزایش صداي عامه در سیاست، از دیوادارد که گسترة آن از سرمایه
هاي اولیه، فرایندهاي تغییر اجتماعی و نفع جامعۀ شهري، غیرشخصی شده است. این امر شامل نگاه به دورهبه
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ناپذیري مرکز توجه قرار داشت؛ اما بعد از جنگ طور گریزتاریخی بهشناسی اروپایی است. جامعهقلمروهاي غیر
طور کلی به حاشیه رانده شد و همچون یک زیربخش به حساب آمد.جهانی دوم به

هاي پژوهشی دیگري بود ها، در اینجا مؤثر بود. اول، پیامد افزایش غلبۀ رهیافتروشیدو تأثیر کاهندة جدال
پیشرفتی شایانِ سازي گرد هم آمدهکمیعنوانبهین کلی تأکید داشتند. آنچه اکنون که بیشتر بر پیگیري قوان

تر و بالقوه سازي، شکل امناست. این انگاره که کمیها داشتهتوجه در امکان ایجاد انواعِ خاصی از دانش
عالوه، سازي نبود. بهبردارندة کمی. این تفسیر الزاماً درروشی تفسیر شدتري از دانش است، با عنوانِ جدالجهانی
درهادانشکدهازیبخشدوم،8».رفتارگراها«ها ایجاد شد؛ مانند هاي معرفتی مهمی توسط جدال روشیتفاوت

یاثباتریتفسودانشییگراژهیوويریپذمیتعمبارةدرکشمکشنشانگرکهبودهاروشلجدامخالفانصفانیم
، بود باشنددسترسدرتنهاایرندیگقرارتوجهموردماًیمستقدیبایاخالقيهاارزشایآکهاینآنازترمهمو

المللی منفردي براي تشکیالت گونه الگوي بیناست). از این جهت، هیچ» عاري از ارزش«ئال، جستار (اید
میت یافت. در ایاالت متحده که این عامل بیش تمایزات مشابهی عموودست نیامد، گرچه کمدانشگاهی به

بین علوم انسانی و طبیعی، تمایزي اصلی ایجاد شد که علوم اجتماعی در میان سازمانی شاید مؤثرترین عامل بود،
در آلمان و بیشتر کشورهاي 9.بوددنینامعلمۀستیشایتفهمخودآنان،ازیبزرگبخشيبرااماگرفت؛ آن قرار می

مشاجرة مشابهی به وجود آورد که فضاي پر، Geisteswissenschaftenی، واژة آلمانیاروپاي شمال
گراییِ رو به فزونی منجر هاي اثباتمحور از رهیافتسرانجام، به تمایز سنت فرهنگی و رشتۀ معموالً هرمنوتیکی

اي جداگانه از شاخهنوانعبهشناسی فرهنگی، شد که از علم طبیعی نشأت گرفته بودند. درون رشتۀ اول، جامعه
هاي مختلف دانشگاهی داشت.هایی در بخششناسی، پایدار ماند و کرسیجامعه

شناسی تاریخی در مقطع دیگري مجدداً به حاشیه رانده شد که اهمیت آن همانند نکتۀ اول است. این جامعه
ز کار تالکوت پارسونز و دیگران بود بود که ناشی ا» نظریۀ اجتماعی کالسیک«شدن، حاصل تقدیس راندهحاشیهبه

دار به حساب آورند، هاي دنبالههایی براي پژوهششناسان بنیادي را طرحجاي آنکه توجهات تاریخی جامعهو به
نظریه پذیرفتند.عنوانبهها را آن

هاي ؛ چه در پژوهشکردندآغازراتجدد،يدیکلابعادژهیوبهخ،یتارازخوديهادگاهیددرتدبرشناسان،جامعه
هاي تاریخی که از آثار وبر و دورکیم برگرفته شده بود تا مطالعۀ مستقیم تاریخ. تاریخ اولیه و چه در مطالعۀ نوشته

ها (و شناسی تبدیل شد و نظریه، بیشتر از موضوع پژوهش مدنظر قرار گرفت. براي دههبه پشت صحنۀ جامعه
هاي بحث وبر دربارة اصالحات پروتستان وجود داشت تا درگیرياکنون)، تفاسیر بیشتري ازشاید تا هم

اي بود که هدفش هاي جدید دربارة اصالحات. نوعی از نظریه که بیشتر چنین بود، نظریهشناسانه با پژوهشجامعه
رد. اش به وبر خیانت ککردن بیشتر وجهۀ تاریخیاما این پارسونز بود که با قربانی10شمول و نظم بیشتر بود.

گذارش، جرج هربرت مید، نیز گرایی نمادین دربارة پایهبیش در سنت سیستماتیک تعاملوتوان همین را کممی
شناسانه، مید را روانگراي نمادین وراي مباحث جامعهبیان کرد. بعد از نسل دانشجویانِ خود مید، چند تعامل

ها مباحثی را خواندند که مید در کتابش وري شد. آنآجمع1934در جامعهوخودذهن،خواندند که با عنوانِ 
هاي دیگرِ قرن نوزدهم مطرح کرده بود. تعلق مید به سنت متمرکز بر مشاهدة مشارکتی، به دربارة تفکر یا موضوع
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اي است دهد؛ اما نکتۀ مهم شیوهجاي خود کنجکاوانه است و عالقۀ او را به تجربه و پژوهش تاریخی نشان می
گیريِ مفاهیم معاصر را تغییر داد و هم ، قاعدة نظري، هم جستار تاریخی براي بررسی نحوة شکلکه در آن

درآورد.صورت منظمشناسی تاریخی جدید را بهگذارانِ جامعههاي تاریخیِ پایهتحلیل
مثابۀ چالشی براي سنن غالب در رشتۀ بهشناسی تاریخی یکی از نتایج این شیوه آن بود که جامعه

یادآوري این نکته . کردشناسی، دوباره ظهور کرد که عموماً مارکسیسم یا قرائتی از وبر از آن پشتیبانی میجامعه
و 1960، حاصل رشد علوم سیاسی در دهۀ 1970شناسی تاریخی در دهۀ باارزش است که تجدید حیات جامعه

همۀ جستار تاریخی نبود . سی جهان معاصر بودهاي اسااي از ارائۀ پاسخی درخور به پرسشناتوانی  نظریۀ زمینه
برخی که اساساً در. تري از آن سنت را احیا کردندها مانند رین هارد بندیکس گونۀ تاریخیوبري. که متوقف شد

سنت کارکردگرایی آموزش دیده بودند، مانند نیل اسملسر، فیلیپ سلزنیک، روبرت بالو و سیمور مارتین لیپست، 
. کردسادگی تکرار نمیکارکردگراییِ روبرت مرتون، کارهاي پارسونز را به.مهمی انجام دادندپژوهش تاریخی 

طور کلی، تأکید بسیاري روي تري را براي جستار تاریخی به اثبات رساند و بهمرتون دست کم فضاي بزرگ
) پژوهش تاریخی مهمی 1938(در واقع، در مرحلۀ اولیۀ کار، مرتونیکپارچگی نظریه و پژوهش تجربی انجام داد.

شهیربرینگتون مور، کتاب بسیار تأثیرگذارِ .تر به کارکردگرایی پایبند بوددر زمینۀ علم اولیۀ مدرن انجام داد که کم
دان که جورج هومنز، تاریخحالی) را از منابع دیگري نوشت، در1966(یدموکراسويکتاتوریدیاجتماعيها

دانشجوي هومنز، چارلز تیلی، بعد از اینکه . اي داشتشناس رفتاري، زندگی دوگانهجامعهانگلستانِ قرون وسطی و 
تر نوبۀ خود، پیش از احیاي گستردهنفوذ تاریخیِ اواخر قرن بیستم تبدیل شد، بهشناسانِ بابه یکی از جامعه

11شناسی تاریخیِ مهمی را شروع کرد.بخشیدن به جامعهشناسی تاریخی، شکلجامعه

ها، نوربرت شاید بانفوذترین آن. شناسی تاریخی مهمی نیز در اروپا ایجاد شدپیش از احیاي این حوزه، جامعه
به وجود آمد ])1939[1982]،1939[1978(اش،الیاس بود، گرچه این نفوذ بعد از سه یا چهار دهه بعد از کار اصلی

قبل از جنگ بود. کار اولیۀ یورگن هابرماس، تحت ي روشنگري دورة هايریگکنندة جهتکه در واقع، منعکس
شناسی تاریخی بود، گرچه بیشتر کارش یک کار جامعه)، ]1962[1989(تغییر شکل ساختاري زیست جهانعنوان 

ار برایان ویلسون دربارة جادو و مذهب . کتاریخی بودترکمگرايِ فلسفی و گرفت که بیشتر عمومیتمسیري را پی
)، در زمینۀ طرحی مانند 1964س (وزف و اولیو بانکد. ژشناسی تاریخی بوعالم رسمی، جامعه)، بدون ا1973(

شناسی تاریخی ادبیات و فرهنگ را در ریزي خانواده، پژوهشی متمایز انجام دادند. لوسین گلدمن، جامعهبرنامه
شناسی ایجاد کرد.حاشیۀ ماهیت اصلی رشتۀ جامعه
اي از نظریه و پژوهش جنبشی اساسی وجود اختیارگرفتن آمیزهاي، براي دررشتهاز نظر تاریخچۀ حوزة بین

»تجدید حیات«شناسی از نظر ادراکی، همواره به خوبیِ پیش از هاي جامعهچه دستورالعملگراداشت،
،نتامپسویپي.ا،در بریتانیا.ویژه وقتی مارکسیسم نفوذ داشت، توانمند بودشناسی نبود. این امر بهجامعه

(دست هاآنشناسی به جورج رود و دیگران کارهایی انجام دادند که اطالق جامعه،اریک هابز بام،کریستوفر هیل
یت توماس ک.درسیمنظر هاي دیگر، تاحدي چاپلوسانه بهبا وجود شایستگی در بسیاري زمینهل)کم به دو نفر او

. ونددیپیمشناسی ؛ اما خود به جامعهکندیمشناسی) اذغان جايِ جامعهشناسی (به)، به نفوذ رشتۀ مردم1971(
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). چنین دینیببرابوركتریپفصلعبور کرد (مرزهاهاي مکتب آنال بود که از همچنین این نفوذ شامل پروژه
طور مستقیم از طریق ایمانوئل والرشتاین تحت تأثیر قرار گیرد؛ اما خود نقطۀ شناسی بهموضوعی باعث شد جامعه

، از تاریخ شناسانهجامعهشناسانه بود تا قابلی براي غلبۀ ساختارگرایی و مطالعات مهمِ ملهم از آن که اغلب مردمم
داري گرفته تا استعمارگري و جوامع دهقانی بود.برده

شوري از احساس نیاز ،وهر د،تطبیقی در اجتماع و تاریخمطالعات مجلۀو یاجتماععلومخیتاراساس انجمن 
را آشکار ترکالناي به نظریههامنديهاي پژوهشی خاص و عالقهدستورالعمل،پیوند تاریخ و علوم اجتماعیبه

محور بود، در نوع خود ي اولیۀ آن هم امریکاییهابخشخاطر اینکه محور بودند و بهامریکاییاهایند. نمودن
1960ۀدهیاي نظریۀ تکاملی در ایاالت متحدة در همین حال، گرچه اح. شوق بوده استوشورنیتريقوتاحدي 

گرایی شد، در که گاهی پیوندهایی با پژوهش تاریخی داشت، گرفتار شورشیان ضد نظریۀ مدرنیزاسیون و توسعه
12شد.مواجهاروپا با استقبال بیشتري 

ت دارد، بلکه باید شناسی تاریخی اهمیتنها پیوستگی جامعهبا این حال، توجه به این نکته مهم است که نه
رشد و 80و 1970هاي بخشی از یک نوع حرکت یا جنبش اجتماعی در دههعنوانبهتوجه داشت که این رشته 

هاي مهم این جنبش شورش علیه نظریۀ مدرنیزاسیون کارکردگرایان و احیاي مارکسیسم، از جنبه13.غلبه یافت
یک عنوانبهست کم د،م)بود، نکتۀ اخیر (احیاي مارکسیسشناسیي در جامعهترمهمگر نکتۀ اول، موضوع د. ابو

و دبودن1960ر دو موضوع تحت نفوذ عالیق سیاسی و اجتماعی دهۀ د. همطرح شخ موضوع مهم در تاری
کشیدن چالششود، بهما آنچه مشاهده می. ابه تغییر اجتماعی را به خود جذب کردندمندعالقهپژوهشگران جوان 

سلطه و ،خطی از مدرنیزاسیون و جامعۀ یکپارچۀ کارکردي است که در آن، قدرتهموار و تکتفکرات مسیري 
شناسی تاریخی و شاید ي اصلی در جامعههاتیشخصرخی از ب.شدندیمهاي آن دیده کشمکش، یگانه کژي

ارلز تیلی چ14.دندي مسلط را به چالش کشیده بوهاافتیرهصورت مستمر ، بهن، ایمانوئل والرشتایهاآننیترمهم
را نیوالرشتايهاکه کتاببود یکساو 15.کشیدگر، و کمتر شورشی، پارادایم مسلط را به چالش میچالشعنوانبه

اما آنچه 16.کردمنتشرکیآکادمانتشاراتبا رگذارشیثأتيهاجهان مدرن در مجموعهنظامزمینۀدر 
تر نسل جوان با آن و نه کار چند فرد متمایز در ي گستردهدار ساخت، درگیرشناسی تاریخی را طالیهجامعه
، بود.ترمسني هانسل

، پژوهشگران گوناگونی شودیماي که از خط سیر علوم مختلف ناشی ي نظري متفاوت و ویژههايریگبا جهت
،ا اسکاچپولتدهاآننِیتربرجستهز میان . ادر دهۀ سوم عمرشان، رهبري تغییرات وسیعی را بر عهده گرفتند

پري اندرسون . )دینیرا بب1978، اسکاچپول 1980سوئل ،1984هانت(دنام برتوانیمویلیام سوئل و لین هانت را 
بودییکایامرنامتناسب، ياوهیشبهجنبشنیاهرچنددانشمندان انگلیسی بودند،تر)مسنو میشل مان (کمی 

دتاریخی (از جمله من) دنبال شدنشناسانجامعهتوسط هاآن.)دینیببرا1976مانوa1974 ،b1974اندرسون(
. تر بودندکه به اندازة نصف نسل، جوان

هاي موضوع«با هم ترسیم کردند، چالش مواجهه با 1980و 1970هاي تاریخی دههشناسانجامعهآنچه 
؛ اما پژوهش تاریخی دربارة هر الزاماً تاریخی نبودندهاآنۀ هموضوعاتی که د. مدر نظریۀ اجتماعی بو» بزرگ
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انداختن دست،شمارم: اولرا برمیهاآنبراي ثبت پیشینه نبود؛ بلکه براي سه دلیل بود که صرفاً،سحساع موضو
مسیرهاي بسته و ،هاي پیشِ روبه الگوي تاریخی تغییر اجتماعی براي تشریح خط سیر فعلی و فهم گزینه

اساساً در چالش )شناسی تاریخیاهمیت سیاسی تجدید حیات (جامعه،م؛ دوتنیروهاي در جریان اهمیت داش
،سوماي از کنش یا تحلیل موانع؛هاي غالب قرار داشت، نه در هر خط سیر ویژهضرورت کاذب ضمنی در پارادایم

و شانیهاخیتارتفکر بودند، نه فقط در انتزاعات؛ بلکه در روابط با هاي تحلیل به خوديِ خود، نیازمند بازمقوله
اي به معناي نگاه تازهین امر بهد. اشیمساخته )واقعیت اجتماعی(وهاي غالب تاریخ گونههاآنیی که در هاوهیش

این .آوردنِ دوبارة موقعیت و فهم محوریت جنسیت در الگوهاي فرصت و سازمان اجتماعی بودصحنهطبقه و به
تر آنکه مدرنیته گیري شد و مهمشناسی تاریخی جهتید حیات جامعهسمت تجدو مباحثات بههاهزیانگمجموعه از 

مطالعات .نددهایی بود که به چالش کشیده شده بوحتی وقتی این موضوع از جمله مقولهرا زیر سؤال برد،
ون چ17خوردار شدند.نیز از اهمیت برهانیا، گرچه سرانجام، شدندیمهاي اولیۀ تاریخی، دست دوم محسوب دوره

ي هاپژوهشغلب از طریق ااین تجدید حیات حول چند پرسش بزرگ روي داد، از اساس بر نظریه مبتنی بود و
که د هاي نظري شودرگیر مناقشهتوانستیمیعنی این تجدید حیات . گشتهاي نظري میتاریخی، در پی موضوع

منحصراً دربارة تاریخ یا هدایت آن توسط یی که هامناقشهپذیرفت؛ هم بر آن تأثیر داشت و هم از آن تأثیر می
همچنین معناي این د. انافتههاي مهم، برحسب مارکسیسم و فمینیسم سازمان یتاریخ نبودند. برخی از مناقشه

اي که خود شناسی مقایسهبا کار جدید جامعهتوانستیمشناسی تاریخی گفته آن است که تجدید حیات جامعه
ي جهانی، از مطالعات هاظریۀ نظام. نصورت یکپارچه درآیدبه،اریخی داشته باشدبیش عمق توکمتوانستیم

درآوردنِ صحنهبه«اي شبیه پروژهد.که همچنان مهم هستناندگرفتهوابستگی و توسعه و نیز از مکتب آنال، نشأت 
تاریخیِ شناسیگونۀ جامعههاي مهم از پیوند این افراد شکل گرفت: تدا اسکاچپول کهر میان سایر پروژهد،»دولت

پیتر اوانس که کارش روي وابستگی در امریکاي ،او تا حد زیادي توسط مارکسیسم و برینگتون مور شکل گرفت
از یک هاآن، بلکه ارتباط بین هانیانه همۀ 18.)پژوهشگر عمیقا وبريیک(مایر و دیتریچ روشهدالتین متمرکز بو

و دانانخیتارشناسی میان جامعهیۀ نظرو توجه به شناسانجامعهخیِ واقعی میان طرف و تجدید حیات پژوهش تاری
نظریۀ اجتماعی از طرف دیگر، مهم است.خودگیري جهتتدوین و بازباز

پردازان، با موفقیت، ساخت قاعدة نظریۀ اجتماعیِ ، تعدادي از نظریه1970و 1960هاي در طی دهه
نتونی گیدنز؛ آاحتماالً . بر آن تأثیر گذاشته بودترشیپکه پارسونز یک یا دو نسل ددنکالسیکش را به چالش کشی

پرداز عنوان نظریهشاهد آن، شناخت مارکس بهنیترد. واضحها بونفوذترین نویسنده در انگلستان در میان آنبا
عالقه به .شودب میمحسورگانگی جدید همراه با دورکیم و وببنیادي کلیدي است که بخشی از یک سه

همواره آنپردازي مسائل فرهنگی، خوانندگان جدیدي را به مکتب فرانکفورت کشاند که کار نظریهومارکسیسم 
عالوه، خوانندگان جدید را متوجه جورج لوکاچ و آنتونیو گرامشی ساخت. کار گرامشی گرچه متوجه تاریخ بود. به

ي نهادي خاص، مانند فوردیسم و تغییرات هامیرژبه تعاریف اشالقهعچون ،طور مستقیم تاریخی استبهترکم
عالوه، مجموعۀ جدیدي به.شناسی تاریخی متناسب استتاریخی به شکل مبارزات طبقاتی تاریخی است، با جامعه

ها مطرح شد، توسط مناقشات مارکسیستهاآنالمللی که برخی از اي در سطح بیناز ارتباطات و تأثیرات نظریه
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پردازان ها، نسل جدیدي از نظریهشده از آنهاي منتشردر ترجمهو ي چپ نهاکتابانند نقش نیولفت ریوو و م
زبان کشاند. یورگن هابرماس، مکتب فرانکفورت را تغییر شکل داد و به گران انگلیسیاروپایی را به جبهۀ پژوهش

با اندکی تأخیر از فرانسه به انگلیس منتقل شد؛ اما شاید حتی »ساساختارگرایانپ«ل نسشهرت.آن تداوم بخشید
تی د. حشناسی تاریخی شدنبراي جامعههاتیشخصنیترمهمیشل فوکو و پیر بوردیو، د. منفوذ بیشتري هم پیدا کر

و درواقع پژوهش تاریخی، نفوذ اش به تاریخ عالقگیبا وجود بی»اختارگرایی آلتوسرس«ض از آن، کار محترشیپ
از کار او بود که نسمیر امین و دیگرا،علّت استفادة پژوهشگرانی، مانند نیکوالس پوالنزاسعمیقی داشت که به

محور، امریکايِ سمیر امین همچنین، بخشی از یک حوزة بزرگ فرانسوي.اي و گاه تاریخی داشتندذهنیت مقایسه
گیري اقتصادشکل،اندیشی دربارة نابرابري اقتصاد جهانیآسیایی از بازاي و جنوبالتینی، خاورمیانه

بود. این امر با افزایش مطالعات فرعی که دیپش تواقع نقش دولدرویی از تولید هاگونهداري و ایجاد سرمایهپیشا
پوشان شد و بر آن تأثیر گذاشت.چاکرابارتی در این کتاب آن را توضیح داده است، هم

اي نسبتاً آرام از بقیۀ دنیا گونهکارهایی را به،شناسیِ اَنگلو اَمریکنشناسی تاریخی همانند بقیۀ جامعهعهجام
شدت بر تجربۀ شناسی هرگز غایب نبود؛ اما تمرکز آن بهالبته این جامعه.ها کارهایی انجام دادو روي آنت پذیرف

یی دربارة مدرنیته بوده است که بر هاپرسشجوارِ ، اساساً همشناسی تاریخیین جامعهت. اتاریخی اروپایی بوده اس
شناسی تاریخی و غلبۀ اروپایی بر آن، ي متمایز جامعههایژگیویی که دربارة هاپرسشتجربۀ اروپایی شکل گرفت؛ 

مطالعات درواقع غیرمدرن و سنتی بود.وگرفتنِ آن از تاریخ غیرغربی اَمریکن و نشئتشناسی تاریخی اَنگلوجامعه
اي که همچنان فاقد جوار شکوفا شده است؛ نواحیو نواحی همهارشتهسنن در نیتربرجستهفرعی که میان 

شناسی هستند.هاي جامعهویژگی
ة گستراي آنال است. کار فوکو شناس تاریخی فرانسوي بعد از مکتب هستهنفوذترین جامعهمیشل فوکو با

قدرت و نظم ،دانش،پزشکی،گیرد، از جمله عالقۀ ذاتی به موضوع جنسیتمیروسیعی از موضوعات اساسی را درب
بودن تاریخی و نهفتگی شناختی دربارة پیوستگی و گسستگی تغییر تاریخی و اختصاصیهاي روشو نظریه

1960ياهدههکار فوکو در نیترمهمکه حالیدر.)دینیببرانفوذنیاازبعدکیدربارةنزیدفصل(مهاي علمقوله
گرفته کاربه1990و1980يهادههزبان تا حد زیادي در ي انگلیسیهاپژوهششده است، در انجام 1970و 

دانان نیز . همچنین در میان تاریخشناسانجامعهشکوفا شد تا بین دانانخیتارار فوکو ابتدا میان . کشودمی
، موضوع مشترك بود. البته کارهايِ دیگر فراساختارگرایان و »چرخش فرهنگی«تر بود. در هر دو مورد نیز برجسته

نکته براي نیترمهماگرچه شاید ،داست که در اینجا آن را مرور نخواهم کرنیز بر آن تأثیر داشتههامدرنپست
ي ااست که بسیاري را به روابط جدید و گوناگون بین رشتهدانانخیتارمیان »چرخش فرهنگی«فهمیدن، وسعت 

). این امر دببینیرا1999هانتشناسی کشاند (بونل و تر آن با جامعهشناسی و دوري از گونۀ قدیمیادبیات و مردم
کوشند تا ساخت فرهنگی جنسیت یا دانان میدهد: تاریختاحدي برخورد میان تأکیدهاي دو گروه را نشان می

باید توجه داشت .الشند تا پشت صحنه را به صحنه آورندشناسان در تکه جامعهحالیمعارف بدیل را درك کنند، در
را به عهده داشتند، به تاریخ »آوردنِ پشت صحنهصحنهبه«که دانشمندان علوم سیاسی که رهبري پروژة حالیدر

) ها و نهادهاتر تاریخ سیاسی (تاریخ نخبگان، جنگهاي قدیمیدانان شکلآور تاریختواند یادحساس بودند؛ اما می
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را پیشنهاد داده بودند. تاریخ » تاریخ از پایین به باال«نیز باشد که مخالف رشد تاریخ اجتماعی جدید بودند و پروژة 
علت حدي بهوضوح غالب نشد که تافرهنگی جدید تا حد زیادي با همان عالقه از پایین به باال رشد کرد، گرچه به

حدي منابع فرهنگی به گونۀ نخبگان و این حقیقت بود که تا»دانش«نقش گستردة تاریخ روشنگري، اهمیت نقد 
.گیرندنامتناسبی از نخبگان منشأ می

ترین شکل ممکن وجود داشت؛ تا ، در ایاالت متحده به قوي)مانند بسیاري دیگر(اي پیوستگی رشتهاین نا
هاي بزرگ و حث اساسی تودهها به مبارشتهیابی زیرهاي دانشگاهی امکان دستحدي به این دلیل که مقیاس

شناسی فرهنگی تا حد زیادي شناسی تاریخی تطبیقی و جامعهجامعه.پذیر ساختسادگی امکانبحرانی را به
شناسی امریکا به ضرر یکدیگر رشد کردند، گرچه اشتراکاتی نیز شاخۀ مجزا، درون انجمن جامعهعنوان دو زیربه

، غلبۀ وسیعی یافت؛ 1980ویژه در دهۀ مند شد. بهز شکوفایی زیادي بهرهبین آن دو وجود داشت. تاریخ تطبیقی ا
اي انداختن آن در مباحث بین رشتهترتیب، براي جاهمیناما فهم چرخش فرهنگی را با کندي مواجه ساخت و به

تا حد زیادي شکوفا شد؛ اما 1990هاي ویژه در دههشناسی امریکایی فرهنگ بهجامعه.نیز کار کمتري انجام داد
گرایی شناسی بریتانیایی عاري از قومگرچه جامعه.بر ایاالت متحدة معاصر متمرکز بود و همچنان باقی است

المللی، تا حد زیادي بر فرهنگ تأثیرگذار بود. شدنِ یکپارچگیِ اروپایی و مهاجرت و پراکندگی بیندارنیست، مسئله
شوند. به همان حدي که بودن نزدیک میتاریخی و اختصاصیدست کم گاهی هر دوي این موضوعات، به عمق

شناسی امریکایی و قطعاً براي مطالعات فرهنگی در امریکا، موضوعی اساسی است، براي مهاجرت براي جامعه
شناسی امریکایی فرهنگ، موضوعی اساسی نبوده است.جامعه

اي گونهشناسی تاریخی هرگز بهجامعه.ده استتا حد زیادي، موفقیت در بریتانیا از هر دو جنبه متفاوت بو
تري با اي که حول پژوهش تجربی جدید است، متمرکز نشد؛ اما در ارتباط بسیار نزدیکرشتهعنوان زیرمشابه به

عالقۀ مجدد در کار نوربرت الیاس، مثال مهمی از این دست، اما .نظریۀ اجتماعی و مطالعات فرهنگی شکوفا شد
شناسی نقشی محوري داشت، براي نمونه، با در پیدایش مطالعات فرهنگی بریتانیا، جامعه.بسیار استصرفاً یکی از 

شناسی از همان ابتدا ایجاد و هاي ادبیات، تاریخ و جامعههاي قوي میان پژوهشدر واقع، پیوند.مکتب بیرمنگام
در امریکا، .در ایاالت متحده از هم جدا بودندها، ). این حوزه1961حفظ شدند (براي نمونه در کار ریموند ویلیام، 

اي تمایل داشتند که با تأثیر بیشتري از پژوهشگران شناسان به توقف بر حواشیِ مطالعات فرهنگیِ بین رشتهجامعه
ادبیات توسعه یافتند.

به شکل شود، تا حد زیاديشناسان مکتوب میگونه که توسط جامعهشناسی تاریخی، آندر بریتانیا، جامعه
ها، روابط طبقات، جنسیت، قدرت دیده گرایی، جنگمقیاس مانند ملّیهاي تاریخی بزرگپردازي پدیدهنظریه

هاي ، بیشتر نوشته)که امیدوارم این طور نباشد(شوند. اگر قرار بود نظریه و پژوهش در جهت مخالف هم باشند می
مبناي منابع تاریخی که این استنتاج بر.نتاج) بودند تا پژوهشیا است(ها همانند نظریه بریتانیایی براي امریکایی

ها نه با این.اي را از زندگی اجتماعی درك کنندکوشد الگوهاي گستردهاند، میگاهی اولیه و تا حد زیادي ثانویه
هاي اي مرتب و منظم و با مفاهیم و پرسشمنطق جستار تجربی یا پیگیري جزئیات بافت توصیف که با شیوه

عنوان مطالعات شناسی تاریخی بیشتر بهرسد در ایاالت متحده، جامعهاند. به نظر مینظري، به موضوع نزدیک شده
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هاي اول، مقاصد آید. در سالتري متکی هستند، به حساب میهاي نظري بزرگتجربی خاصی که بر پرسش
شاخۀ بلوغ زیر.اندتقیم نظري بیشتر حمایت شدهتر و هر دو با کار مسها اغلب بزرگتر، پرسشنظري غالباً قوي

هاي تبدیل کرده است. انشعابات سبک»جریان اصلی«شناسی تاریخی، کمتر آن را به چالشی براي رشتۀ جامعه
تر نظریه المللی؛ بلکه به دلیل انسجام غنیامریکایی و بریتانیایی جاي شوربختی است، نه فقط به خاطر درك بین

.تري به وجود آوردتوانست مطالعات محکمی که میو پژوهش تجرب
عالوه، به فرض که زبانِ رایج دیگر کشورهایی باشد کهبیش رایج باشد و بهوبا فرض اینکه زبان انگلیسی کم

توان به کارهاي بیشتري امید شناسی بریتانیایی و امریکایی بودند، میهاي جامعهمتر تحت تأثیر تقسیم سبکک
عالوه توان به توجه مؤثرتر به فرهنگ امید داشت و بههمچنین می.ن شکاف را از میان بردارندداشت که ای

و »تاریخ جهان«در واقع، تجدید حیات اخیرِ .شناسان نیز امیدوار بوددانان و جامعهتوان به انسجام کار تاریخمی
نورد، حاکی از آن است ت و زمان را درمیملّطور کلی، پژوهش تاریخی که مرزهاي مرسوم مکان، معموالً دولتبه

.شناسی تاریخی فرا رسیده استکه زمانِ بلوغ جامعه
درك تغییر اجتماعی همچنان نیازمند .اندشناسی تاریخی از بین نرفتهآور جامعهقطعاً سه دلیل وجودي و الزام

تحلیل وانتقادي و تجزیهپرهیز از ضرورت کاذب همچنان توسط نظریۀ.تبیین نظري و تفسیر تجربی است
ما، هاي تحلیلوها و تجزیهتنها در نظریهدرك اینکه چگونه مفاهیم اساسی نه.شودتاریخی تطبیقی حمایت می

هاي این هاي ایجاد و تغییر شکلپایان دربارة تاریخکنند، نیازمند پژوهشی بیاجتماعی کار میهايهپنداربلکه در 
.مفاهیم است

هانوشتپی
) 1967شود، پرسشی تاریخی است، براي نمونه کار (عنوان علم یا هنر بهتر درك میاین پرسش که آیا تاریخ به.1

را ببینید.
) ببینید.1998شناسی تاریخی را در کالهون (بحث من دربارة مباحث معاصر در جامعه. 2
شناسی جورج زیمل لیسم نئوکانتی جامعهرهیافت دیگري به تضاد جهانی و جزئی وجود دارد که توسط فرما. 3

که شکل از محتوا شناسی کامالً از تاریخ متمایز است، همچنانزیمل معتقد است که جامعه.شودمشخص می
که حالیفرد و در چندگانگی بود، دربههاي تجربی در یک موقعیت منحصربردارندة پدیدهجداست. تاریخ در

طور را تدوین کرد که عاري از بافت تجربی است و از این رو، در اصل بهشناسی مفاهیم رسمی محض جامعه
اما از این دیدگاه، تولید واقعی علم باید از طریق توجه به بافت و شکل، موارد .توان از آن استفاده کردجهانی می

دهندة ت که توضیحمثابۀ علمی مجزا، کمتر از آن اسشناسی بهاین براي جامعه.خاص تجربی و مفاهیم کلی باشد
گیري مفاهیم در علم باشد.نقش شکل

شناسان تاریخی اغلب از آن که جامعهشناسیِ تاریخی وجود دارد اي جالبِ توجه و مهم از انسان. قطعاً گونه4
کنند.پوشی میچشم



87

بانژهبراي نمونه،. استموردنیاازیمثالی،علّ»يسازوکارها«يسازیانتزاعوییشناسابهاقیاشتریاخموج. 5
ایآکهاستنیایاساسپرسش. دینیببرا) 2001(یلیتو) 1998(برگسوئلوهوستروم،)1989(الستر،)1999(
فیتوصنیب»متوسطردبيهاهینظر«بهتوسلبه) 1968(مرتونیۀتوصيبازگویسادگبهسازوکارهابردیکأت

است.ترمتعصبیۀنظرفراکیازیبخش،خودایاستيانهیزمينظريهاستمیسومحض
دوره کوتاه و -بخشی، دوره بلند جزئی، کلیباره، تأکید این نکته ارزشمند است که تمایزات جهانیایندر. 6

مقیاس، براي نمونه انقالب هاي بزرگمدعی است که دربارة پدیده»کالن«.خُرد کامالً همانند نیستندکالن
این مفهومی است که در .کند که ممکن است امري نسبتاً خاص باشداروپایی، بحث میفرانسه یا سلطۀ جهانی 

هاي تاریخی ممکن است در دوره»خرد«هاي بسیار پدیده.یاد کردم» بسته«عنوان یک توصیفی به» کل«باال از 
اي در جهان احراز شوند.طور گستردهبلند تداوم یابند یا به

تاریخ «توانست با نوع تاریخ اجتماعی مینیا،)1971(امبهابزاریک آیا به بیان یک پرسش مهم این بود که. 7
توانست صرفاً نظري باشد؛ بلکه بیشتر به فرایندهاي تجمعی تغییر تاریخِ جامعه نمی.یکپارچه شود»جامعه

ه هابزبام دربارة مند بود. موضوعی کدهی این تغییر عالقهگران اجتماعی براي شکلهاي کنشاجتماعی و ظرفیت
آن نگران بود، در آشفتگی مطالعات زندگی روزمره از دست رفت. بحث هابنزبام نه فقط یادآور مارکس که یادآور 

با این حال، هر دو در این نکته سهیم بودند که جامعه .نوشت»تاریخ جامعۀ مدنی«فرگوسن نیز هست که دربارة 
هاي ها و دیگر کنشهاي سیاسی، جنگه از روابط ناشی از انواع پدیدهپایدار است کبیش خودوصورت نظامی کمبه

پادشاهان تشکیل شده است که قبالً مرکز توجه تاریخ بودند.
شناسی قرار دارد و اغلب توسط مدافعان سازي زیاد در جامعهبراي نمونه پژوهش پیمایشی، در مرکز توجه کمی. 8

شود.استفاده می)تجربی(طرح آزمایشی 
) از شیوة تالش دربارة جایگاه مذهب و اخالق در دانشگاه را ببینید.1996گزارش عالی جولیا ریونبز (. 9

بهشمولهمهومنظمياگونهبههاآنۀهمباًیتقرکهداشتوجودیاسیمقبزرگيهاتالشقطعاً. 10
طوربهکهنیسوروکمیتریپونه،براي نم،داشتندیخیتارشتریبییهادگاهیدکهبودمتعلقیشناسانجامعه

ازفشردهاما،شدهدنظریتجدنوعکهرا )1957(نیسوروک(.استبیغاحوزهنیايهاگزارششترِیبازچشمگیري
ویکلافتیرهدربلکه،هاروارددرتنهانهشد،نیسوروکنیجانش،پارسونز). دینیبب،استیاصلکتابجلدچهار
پارسونزحالنیاباگفتدیبا. بودیخیتارریغیافتیرهيادیزحدتاکهاشیخیتاريهاالگواستنتاجبهاشیچالش

»بهراعلمخواستیمنهاو. نبود»یخیتارضدازدیباشناسانجامعهکهبودنیاةدهندشنهادیپنهوردیبگخرهس
رااشیخیتاریشناسجامعهیاصلکارپارسونز،محبوبيدانشجودیشااسملسر،لین. زندیبپرهیخیتارستارج
تنوعگاهیجاژهیوبهکهبودپارسونزيِتئورنیا،عوضدر.)دینیببرا1958اسملسر(نوشتشیدکتراتزعنوانبه
ۀجعب«یۀنظرۀارائيحاواسملسرکتاب. دادلیتقلآشکاریجهانویملّيندهاایفرازانتزاعنفعِبهرایخیتار
نیانیبهمواره،حالنیابا. شودیمارائهایتانیبردریصنعتانقالبازیگزارشدرکهاستیاجتماعرییتغ»یخال

داشتوجودیتنشاوتریخیتارماًیمستقپژوهشواسملسرلیتحلیانتزاععدب.
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ریثأتتحتشدتبهیکتاب،)1964(يرود؛)1969(يرودوهابزبام؛)1946(لیه:هانیترمهمانیمدر. 11
.)1963(تامپسون؛اسملسرلینیشناسامعهج
کیعنوانبهکتابنیادراوزیانگشگفتتیشخصدأییتکهاستیتکاملیۀنظربهپارسونزآخرچرخش. 12

گرهاديآرادریخیتاراریبسیدگاهیدازیتکامللیتحل. استی اومالوهولموودتوسطی،خیتارشناسجامعه
يادیزحدتاکهبردشیپرایتکاملیۀنظرۀتوسعلوهمانکالسیناروپا،در. شودیمدهید) 1966(یلنسک
براي (دادانجامرایخیتارلیتحلخودلوهمان. استیکیبرنتیسايهاستمیسیۀنظربهپارسونزۀعالقةدهندبسط

کارکهیحالدرکهدمانیمیباقيکنجکاونیايجا. بودگریدافرادازياریبسریثأتتحتو) 1982لوهماننمونه،
.داردمتحدهاالتیادریکمنفوذباشد،غالباریبسامروزجهانِدردیبااو
.دینیبب)  1997(کالهوندررامنبحث. 13
کاملیبانیپشتکرد،مذاکرهکایمرایشناسجامعهانجمندرانگلسالکسبا1975مالقاتدرنیوالرشتایوقت. 14

یۀنظرنه. بودشدهدهیکشچالشبههاسالکهبودیغالبمیپاراداییِنهاختنِیرفرونشانِ،نیوالراشتاازنامخاطب
توسطقبالًکهیقبليهامیپاراداهمانندیتسلطنتوانستي،گریددیجدمیپاراداچیهنهویجهانيهاستمیس

.آورددستبهبود،گرفتهقراريبرداربهرهموردییکارکردگراوونیزاسیمدرن
آرتورتوسطارزشبايمرورو(عیوسةگسترباییکارهاازيمتعدديهامثالنشانگر،)1997یلیت(دهیگزبر. 15

.است) کمنیاست
.)1974(شودیمشروعنیوالرشتابا. 16
ریاخاتیحدیتجدباایدندرهامکانصیتشخگریديهاوهیشوجهانگریديهابخشگر،یدیخیتارأمبد. 17

استبرجستهیشناسجامعهدرامرنیا). دینیببکتابنیادرراآرناسونووسیمندل(استهمراه»یتمدن«لیتحل
اروپایلیتحلاریبسيهاسنتدرآنيهاشهیراما؛استژاسپرزيکارهایۀپابرکهزنشتادیآکارقیطرازژهیوبه

گرچه.استونیزاسیمدرنةشداصالحیۀنظرکیبازگشتاندازه،چهامر تانیاکهاستبحثيجا. داردقرار
.استرفتهنیبازقطعاًونیزاسیمدرنیۀنظر،دیگویمکتابنیادرنوبلکههمچنان

هیاولۀتیکمکار. بودیاجتماععلمپژوهشیمشورتۀتیکمکارکتابنیا. دینیببرا) 1985(همکارانووانسیا. 18
ياروپادریملّيهادولتيریگشکلکتابِازبعددههکیقاًیدقبود،ختهیآمانتشاراتبا،یقیتطباستیسبارةدر

نیریساانیمدراويکارهابهینگاه،داشتشرکتزیندیجدةپروژدریلیتگرچه. یلیتچالزاثر،)1975(یغرب
یبخشالبتهبود؟شدهخارجبحثازيشنهادیپدیجدةپروژکیعنوانبهکامالًدولتایآکهشودیمتعجبباعث

شدنِراندههیحاشبهزمانهمویاسیسعلومبههادولتموضوعسپردنوسعتخاطربهيادیزحدتاموضوعنیااز
اغلبو(ییاروپازبانتوسطشدهمنعکسدگاهیددرییجاجابه،آنگریدبخش. بودشناسانجامعهانیمدرآن

.)یپوگازقولنقل(داندیمسهیمقاقابلحکومتاییاسیسعلومبارادولتةواژکهاست) يوبرایمارکس
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تفسیريسنتووبرماکس

رابرت هولتون
ترجمۀ محمد روزخوش

شناسیجامعهگرچه. شودتلقیاجتماعیتغییرمطالعۀهمچوناستممکنتاریخیشناسیجامعهاول،نگاهدر
,Nisbet)شدپدیدارفرانسهوصنعتیهايانقالببرانتقاديتفسیريدر جایگاهخود تحلیلبهعالقه،(1967

معنا،ایندر. استنبودهشناسانهجامعههايکارانواعهمۀذاتیِزمان،طولدراجتماعیروابطالگوهاي
شبیهچیزيمستقل؛رشتۀیکتااستشدهتلقیمجموعهزیریکمثابۀبهبسیاريسويازتاریخیشناسیجامعه
وبر ماکسآلمانی،شناسجامعهبرايمقابل،در. مشابههايییگراتخصصسایروسیاسیصنعتی،شناسیجامعه

بهپاسخگوییدرصددکهسؤاالتیبهتوجهباشناسی،جامعهعصرانش،همبیشترِ، همچون)1920تا1864(
.استتاریخیذاتاًهاست،آن

هايفرایندعمیقدركمستلزمبود،جریاندرآندراجتماعیتغییرکهمسیريوحالزمانفهم
تاریخیاندازچشمدرتنها،حال،زمانهايایستائیوهاپویاییبودگی،خاص. بوداجتماعیتغییرمدتطوالنی

معیاردربارةنکتههمین. داشتامتدادسال2500ازبیشتاوبربرايکهاندازيچشمشود؛دركکامالًتوانستمی
رامدنظرشانفکريهايپرسشآن،ازاستفادهی بااجتماعمنداندانشکهاستصادقهم)relevance(ربط

پرسشوبر،دربارة. دهندمیقرارخودتحلیلکانوندرراشواهدازمشخصیانواعنتیجه،دروکنندمیانتخاب
,Weber(بودغربتاریخیبودگیخاصایدةعصرانش،همباپیونددراو،شناسیجامعهدهندةشکلکلیديِ

1930b [1920].(درکهچنانآن،اجتماعیهايرویهدروغربویژةهاينگرشونهادهادربودگیاین خاص
ازاندازچشماین. شدمیفهمیدهاجتماعیزندگیغیرغربیاَشکالسایرباقیاسدروبودندشدهپدیدارزمانطول

آنچهدرکهشدمیشاملراگیفرهنپراکتیسوحکومتاقتصاد،درعقالنیتفردمنحصربهاَشکالکاربردغرب،
کرد،میتلقیموسیقیومعماريعلم،مذهب،امور،ادارةحکمرانی،داري،سرمایهغربیاشکالخاصشکلبهوبر

خاورمیانه،وهندچین،بزرگهايتمدنبهتوجهدیدگاه،ایندرغرببودگیخاصبامتناظروجه. یافتمیبازتاب
. بوداسالموهندوئیسموکنفوسیوسیسممانندجهانیدیاناباپیونددرزیاديحدتا

 .زیربا مشخصات،سیجانتشارتتاریخیشناسیجامعهراهنمايکتاباست ازفصلیترجمۀمقاله،این:
Holton, Robert. “Max Weber and the Interpretative Tradition” Handbook of Historical
Sociology. 2003. SAGE Publication.

 .1390شناسی توسعه اقتصادي دانشگاه تهران، ورودي جامعهدانشجوي دکتري،m_roozkhosh@yahoo.com
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نوزدهمقرنمتفکرانهجدهم،قرنروشنگرينویسندگانمیانبرداشت،ترینکلیدرتاریخی،اندازچشماین
ازگستردهجمعیو)Karl Marx(مارکسکارلو)Alexis de Toqueville(دوتوکویلآلکسیمانند

جوزفآلمان،در)Otto Hintze(هاینتساتوو)Werner Sombart(مبارتزوورنرازوبرمعاصران
تاانگلستاندر)Frederic Maitland(میتلندفردریکواُتریشدر)Joseph Schumpeter(شومپیتر

ازمهممعنايسهبهوبرکاروجود این،با. بودمشتركزمینۀفرانسه،در)Emile Durkheim(دورکیمامیل
کهگیردپیشدررویکرديتاکندمیتالشاواول،. شودمیجداگسترده،طور تاریخیبهمشتركمؤثرمینۀزاین
جنبۀازوترتحلیلیکهکندجایگزینراچارچوبیعوض،دروباشدفلسفیونظريکمتراسالفشباقیاسدر

البته،وگیردمیقراررایجتکاملیرویکردهايمقابلدراودوم،. باشدترمفیداجتماعیتغییرتحلیلبرايتجربی
تطبیقیروایتیکارائۀبیشتراوقصد. تاریخعمومینظریۀیافلسفهیکتولیدبرايتالشیهرگونهعلیه

میانپیشینمجادالتازرفتنفراترهدفبااوسوم،. استاجتماعیتغییرواجتماعیسازمانازپذیرانعطاف
.کندمیترویجتحلیلبه) راMulticausalچندعلّیتی (رویکرديماتریالیستی،وستیایدئالیهايروایت

بسیاريسویگییکتصحیحبرايصحنه،بهایدئالیستیعناصردوبارةبازگرداندنتالش،اینمهممشخصۀ
معانیآنبهخی،تاریشناسیجامعهبه»تفسیري«رویکرداین. اجتماعی بودتغییربهماتریالیستیرویکردهاياز

شناسیروانآن راتوانمیکهدستآنازمسائلیبههمچنین،پردازد.میهستندقائلهایشانکنشبرايافرادکه
تردیدهاوبشريمصائبمعنايباکهمسائلینگاه،ایندر. شوندمیبیاندینیتجربۀدرویژهبهونامیداجتماعی

جهاندرمردمآنچهبهوبرعالقۀوجود این،با. دارنداولویتهستند،تباطاردر)salvationرستگاري (دربارة
الهیاتبرنهاست،متمرکزهافعالیتوباورهامیانتنشبردهند،میانجامعقایدشانحسببرروزمرهواقعی

. انتزاعی
کنندةتعدیلنکتۀبهوجهتعطفباتفسیريهايجریانقالبدروبرتاریخیشناسیجامعهبنديطبقهبنابراین،

اخالقنظریۀدرکهاستآشکارکامالً. ایدئالیسمباماتریالیسمکردنجایگزینبهتمایلحاصلنهواستفوق
وشدهانتقادآنازبسیارهموشدهدادهارجاعآنبهبسیارهمکه) Weber, 1930a [1904–5](پروستانی

خطاياین،بنابراین. استعلّیتفسیرابعادازیکیصرفاًتفسیريتأکیدبوده،بدفهمیگرفتاربسیارحالعیندر
اقتصاديسازمانمانندماتریالیستیخصلتاًوجوهمتقابلطردرااوتفسیريرویکردکهاستوبرفهمدرفاحشی
گراواقعسیاستنظامیهايجنبهوسویکازجغرافیاشناسی،جمعیتتکنولوژي،کار،وسرمایهزمین،

)realpolitik(بدانیمدیگرسوياز.
تحلیلتاپردازينظریهاز: وبرتاریخیشناسیجامعهجایگاه

: کنندبررسیاست،ساختهمشخصاوخودکهايدوگانهمراجعحسببرراوبرشناسیجامعهکهشدهرسم
آن استرویکردينینمضرات چازیکی).Friedrich Nietzsche(نیچهفردریشومارکسکارلترتیببه
همچونرانیچهومارکستوانمیآنباکهسازدمیمنتفیراتريگستردهايرشتهمیانوتاریخیمالحظاتکه

. کردارزیابیخودشانجایگاهدروبر،



94

غربی،مدرنیتۀمحصوالتازیکیراتاریخیشناسیجامعهکهداردوجودگرایشیاجتماعی،تفکرتاریخدر
یکاندازچشمتوانمیآنچهبااستبستههماغلبفرضاین. آوردمیشماربهروشنگري،باپیونددرویژهبه
زندگیصنعتی،انقالبوفرانسهانقالبازپیشروایت،اینپایۀبر. دانستاجتماعیتغییردر»بزرگدگرگونی«

کردهگرفتارتنگنادررااجتماعیتفکرهبی،مذایمانوسنت. بودمحدودمکانیلحاظبهوایستاعمیقاًاجتماعی
نوعشدنمدرندگرگونی،اینازبعد. بودغایبیاضعیفاجتماعی،تغییراجتماعیعللبهآگاهیکهچنانبود،
شکلانسانیکنشواسطۀبهتوانستمیاجتماعینهادهايآن،درکهشدمنجرخردازتريوسیعفهمبهبشر
.کندتغییرویابد

نیچهنظراظهاروداريسرمایهصنعتیانقالبطبقاتیهايکشمکشوهابحرانپویایی،ازمارکستحلیل
»بزرگدگرگونی«بحثهمینقالبدراستعالیی،اخالقیهنجارهايمرگبنابراینوخدامرگدربارة

کهخوبیهمانبهکهبودندباهوشقدرآنخود،خاصهايشیوهبهمتفکر،دوهرهمه،اینبا. گنجندمی
تاریخیشناسیجامعه. ببینندهمراهاپیوستگیبینند،میراجدیدوقدیمهايبینیجهانوهاجهانمیانتمایزات

ازمحصولیخردنهبرداشت،ترینکلیدردانست.بزرگدگرگونیبحثترکاملوآشکارترنفیتوانمیراوبر
.استغایبنیکنوعصردرسنتنهواستروشنگري

طیدرانسانیتاریختصویر،)1968(1نیلمکویلیامجهان،تاریخبیستمیِقرننویسندةهمچونوبر،
کهحالیدر. کندمیترسیمجهانبهمتنوع،هايگیريجهتواجتماعیتغییرمعنادارهايمؤلفهباراهزارهچندین

نمودارجمعیتتحركودورراهتجارتکشورگشایی،قطریازهاامپراتوريتأسیسدرتغییرنیلمکبراي
برمبتنیمدونِحقوقگیريِشکلیامذهبیاخالققبیلازهاییعرصهدرتغییراتازايگسترهوبرشود،می

راواقعیزندگیدرانسانیعاملیتنقشبهتوجهفقطنههاییپیشرفتچنین. شناسدمیبازراعقالنیت
دنبالبهرامعینوجوهدرفردخوداجتماعیگروهبادیگرانتفاوتازآگاهینوعیهمچنین،بلکهانگیزد،برمی
میاندررافرهنگیتفاوتدربارةاشاراتیودالیلواجتماعیتغییربابدرتأملنیست کهآورتعجببنابراین. دارد

ابنهمچونوسطیقروناسالمیننویسندگایا)Aristotle(ارسطومانندباستان،دورةکالسیکنویسندگان
. .(Issawi, 1998)بیابیمخلدون،
Adam(اسمیتآدام)،Montesquieu(منتسکیوهجدهمِقرنروشنگريهاينوشتهتاریخی،جنبۀاز

Smith(میلریا)Millar ،()تقسیمگسترشسیاسی،نهادهايدرهاتفاوتتعیینقبیلازموضوعاتیدربردارندة
کهحالیدر. دادنمیخبراجتماعیتفکردرجدیدکامالًعصرياز) اجتماعیتمایزاتومراتبهايریشهیاکار

همانندروشنگري،تاریخبیشترکردند،پیداايتازهمحوریتوترروشنبنديصورتموضوعاتاینازبرخی
بالغتبربیشتروشواهدبرکمترانداز،چشماین. بودنظريوتأملیعمیقاًاندازيچشمبرمشتملاسالفش،

)rhetoric(تودارترهاانگلیسیوپذیرترتحریکهاایتالیاییکهمونتسکیوبرداشتنمونه،براي. مبتنی بود
کوشیدهمچنین،. سیستماتیکشواهداساسبرنهوشدارائهاُپرایکدرهاآنرفتارازمشاهداتشپایۀبرهستند،
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:Hawthorn, 1976(کندارائهرفتاربراقلیمتأثیردربارةپرطمطراقیتئوريت،سسچنینهاییدادهپایۀبر

16.(
متمایزاصلیگفتمانیِگونۀدوازکامالًهنوزتاریخیتخیلکهبوداینبالغیشیوةتفوقبرايدلیلیک

کاربرايکافیمعیاري،نظربحثوشناختیزیباییسبکآن،درکهبودادبینویسیمقالهاُسلوبیکی،. بودنشده
تاریخ. بودسیاسیفلسفۀواخالقفلسفۀدرتاریخیتفکرگستردةشدنغرقدیگري،. شدمیشمردهفکريروشن
هايرویهونهادهاازمشخصیانواعبااستممکنآزاديوعدالترایجاستاندارهايکهدریافتگريروشن

خواهوباشنداقلیمیعللاینخواهدارند؛آسمانیغیرعللعیاجتماالگوهايوباشندداشتهپیونداجتماعی
کهعلمیشناسیروشوتجربییاتحلیلینظمحاويوبودتأملیعموماًپیوندهاایننوعاین،وجودبا. اجتماعی

.نبوداست،نوزدهمقرناواخردرتاریخدانشگاهیحرفۀهايویژگیاز
اقتصادي،تاریخدراندازههمینبهوحقوقیوکالسیکفلسفی،نجیلی،امکاتبدرشناختیروشتغییراین

مورخو)Gold-schmidt(اشمیتگلدحقوقی،مورخازبرلین،دانشگاهدرتحصیلهنگاموبر. بودآشکار
تاریخدربارةاواولیۀتحقیق. (Kalberg, 2000: 145)شدمتأثر)Mommsen(مومسنکالسیک،

هاحلقهایندرکهراعلمیروشهايپیشرفتاستاندارددین،دربارةاومتأخرکارواريتجهايشرکتحقوقی
وبر،وقتی. هاستآناصلیزمینۀدرتاریخیاسنادمندنظامبررسیجملهآنکنند؛ ازمیرعایتیافت،رواج
کرد،میتحقیقتجاريفعالیتوکاتولیسیسمپروتستانتیسم،میانرابطۀدربارةمنتسکیو،ازبعدسالپنجاه وصد

به شواهدهموآماريهايدادهبههماواین،برعالوه. بوددریافتهرااقتصاديکاردرپروتستانخاصمشارکت
حسببروظیفهایدةدرفرهنگیتنوعاتجملهازبود؛مجهزپروتستانتیسماقتصادياخالقدربارةمستند
.نبودمسلطگفتماننظري،ختاریدیگرحاال. اجتماعیهايمحیط
کمکمابههمینونبودمرسوماشزمانهمورخانمیاندرکهکردخودعلمیکارواردرادیگريبعدوبراما

پرابلماتیکمبانیبههمبعداین. کنیممشخصرااوکارتفسیريوشناختیجامعهخاصوجوهتاکندمی
تاریخیشناسیجامعهدروبرکهمفهومیتحلیلخاصهايروشهمودیابمیربطاجتماعیعلومشناختیمعرفت

ازکانتینقدبروبرپوزیتیویستی،شناسیجامعهونگاريتاریخمخالفانباهمگام. کردعرضهمابهخود
باراجبهبلکهنیستند؛دانشدسترسدرطبیعییاخودانگیختهشکلبههرگزهاواقعیتگذاشت:صحهگراییتجربه

مقوالت(هستند مقدمحواسطریقازتجربهبرکهآیندمیدستبهعلیتوزمانفضا،قبیلازمقوالتیواسطۀبا
وبردریابد،راامرچگونگیتاکردمیجمعرامستندشواهدآلمان،مشهورسیاسیمورخرانکه،کهحالیدر). پیشینی

بربایدضرورتاًشانتاریخیروایتبردنپیشبرايمورخان،ینترتجربیحتی. دانستمیکنندهگمراهراکاراین
زمینهایندروبر. کنندتکیه) پروسدولتیامسیحیتنوزدهم،قرناقتصادقبیلاز(مفاهیمسازماندهیوانتزاع

ید بهگیرد (نگاه کنمیقرارتاریخیاقتصاددانانباشانمتدولوژیکبحثدرنئوکالسیکاقتصاددانانکناردر
Holton, 1986b .(کرد،میاجتنابتاریخیغنیروایتبرايعمومیالگويوانتزاعازاخیرگروهکهحالیدر

هايآگزیومحال،عیندر. ورزیدمیتأکیداجتماعیعلومدرسازيمفهوموانتزاعمحورينقشبراولگروه
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ایناگرکهمعتقد بودوبر. بودوبرنزدسازيمفهومبرايناکافیمبنایینئوکالسیسم،اصلیجریانقیاسیِ
خومختاريوارِکروزوئهرابینسونهايانگارهبنواسطۀبهرااقتصاددانانکههاییدارد، آنایرادتئوریکچارچوب

Weber, 1949)کردندمیارائهجایگزینیمفهومیچارچوبعمل،دربایدکردند،میسرزنشفردي

تفسیردرچندعلیتیتحلیلظرفیتازوباشدجبريوقیاسیکمتربایدیگزینیجاچارچوبچنین. ([1904]
.باشدبرخورداراجتماعیزندگیواقعی

انتزاعاکتشافیوانتقادياهمیتشناختدربدیلايهمچون شیوهرا) ideal-type(ایدئالتیپمفهوموبر
ناببیانمثابۀبهتحلیلگرانسويازکهبودیدئالارواینازایدئالتیپ. دادبسطاجتماعیتحلیلدرمفهومی

رقابتاقتصاديِمفهوم. دهدشکلاجماعیروابطونهادهابابدرهاییایدهتا بهشدمیانتخابانتزاعیمنطق
واقعیت،توصیفعنوانبهنهاول،وهلۀدرایدئالتیپ. بودآرمانیهايسنخدستهاینازیکیبازارها،درکامل
. آوردمیفراهمراترپیچیدهتجربیشواهدتحلیلامکانکهشدمیتلقیمفهومیاستاندارديمثابۀبهبلکه
بهفراینداین. رساندندمییاريتحلیلبهناب،نوعباشواهدتفاوتمیزانتشخیصبهکمکباایدئالهايتیپ

دیگري،ِ بدیلایدئالهايتیپلزوم،رتصودروانجامدمیپژوهشهدایتبرايپذیربررسیهايفرضیهساخت
هايتیپشدمیثابتکجاهر. کردشد، ایجاد میمیپیدااولیهایدئالتیپازمندينظامانحرافاتکهجاییدر

بهتوجهبدونمفاهیم،ازمداماستفادةکهدادمیهشداروبر. شدندمیگذاشتهکناربایدهستند،نامناسبایدئال
توصیهایناما؛(Weber, 1949 [1904])استمفهومیبازيیکبهدادنادامهصرفاًتحقیق،ردکاربردشان

.استشدهگرفتهنادیدهاغلب
صرفایدئالیهايتیپبسطوشرحبرايبیشتريزمان،1920و1910بینخویش،عمرآخردهۀدروبر

ازتغییرچندگانه،ایدئالِهايتیپکاربرد.اقتصاديتحلیلتاباشندشناختیجامعهتحلیلمناسبکهکرد
وترپیچیدهشکلسويبهقويعلّیتعینهايتئوريهمۀومتصلّبنئوکالسیسمآگزیوماتیکهايقطعیت

اجتماعی کنشچندگانۀایدئالهايتیپساختنبرايفزایندهتالشاین. دادمیبازتابراتحلیلازتريغیرقطعی
مشروع حکمرانیازدرازدامنیاَشکالو) عاطفیوگونهعادتابزار،برمبتنیعقالنیارزش،بهمعطوفعقالنی(
درهااین. منعکس شد،([1921] 1968)جامعهواقتصادوبر،ناتماماثردر) کاریزماتیکوسنتیقانونیسنتی،(

معنادارکنشگربرايبایدکنشمشروع،حاکمیتیااجتماعیکنشتحقّقمنظوربهزیراهستند؛تفسیريخودذات
برحکمرانیکهاستکسانیرضایتازشکلیگرودرحکمرانیجهت،ایناز. باشدکنشگرانسایربهمعطوفو

جاذبۀازچهوباشدقانونحاکمیتمشرعیتوسنتگونۀعادتروابطازرضایتاینچهشود،میاعمالهاآن
.دارنداستثنائیشخصیِهايواناییترودمیگمانکهافراديکاریزماتیک
سويازاجتماعیهايکنشچگونهاینکهازباشدروایتیشاملبایدخاص،تحوالتیافرایندهاعلّیتحلیل

کاربههمراعلّیتحلیلمتعارفمنطقیهايرویهبایداین،برعالوهاماشوند؛میتلقیمعنادارهاآندرگیرافراد
پایۀبرتمام،وضوحبااوشناختیروشپراکتیساماکدامند؛هارویهاینکهگویدنمیآشکاراوقتهیچوبر. بندد
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درتواندمیموارد،ازمشابهکلدرمجموعۀیکدرخاصویژگییکنبودیاوجوداست.استوارهامقایسهمنطق
.شودگرفتهکاربهبررسیموردمواردمیانتغییرات،سایرتبیین

شدهشناختهاوکارشناختیجامعهوجهوبر،کاردرایدئالتیپعمومیمفاهیمازايمجموعهسطبوشرح
کند،حرکتشناسیجامعهسويبهتاریخازشدموجبوبرمشغولیدلاینکهدارندعقیدهحتیبرخی. است
. دادجهتتغییرِاجتماعی،لتحلیبرايیافتهتعمیممفهومیاندازچشمسويبهخاصامورتحلیلازويکهچنان
راخودمفهومیاندازچشموبرکهداردوجودقطعیشواهداندازههمانبهنیست،حقیقتازخالیدیدگاهاینگرچه

.رودفراترآنازاینکهنهدهد،ارتقاراتاریخیتحلیلکهکردارائهجهتآناز
باآن،درونهادادهتحلیلووبر،مفهومیاندازچشمکهشودتأکیدباید. بازگردیمشناختیمعرفتمباحثبه
ازکمترمثابۀ چیزيبههاواقعیتکهنیستمعنابداناین. بودبستههم)value relevance(ارزشیربطمعیار

واستمحدودناپذیراجتنابشکلیبهوبر،نزداجتماعیعلمینگاهکهمعناستاینبهبلکهشوند؛میارائهواقعیت
صرفاًخودشعلمیهراین،ازفراتر. آوردمیچشمپیشرامتفاوتیهايواقعیتمتفاوت،ارزشیعالیق. جامعنه

براينبایدعلمکهوبربحثاین. ارزدمیآنجستجويبهواقعیتدانستندارندباورکهداردمعناکسانیبراي
خدادراخالقبراياستعالییمبنايهریافتنعلیهچهنیاستداللازرود،کاربهخاصهايارزشابطالیااثبات

کشاندموضعاینبهراوبرنگاه،این. استمتأثرمتافیزیکی،)entity(هستارهرگونهوخرددرقرارهمینازو
دیدگاهاین. کنندعملآنپایۀبروکردهبنديمفصلراشانارزشیتعهداتکهباشندموقعیتیدربایدافرادکه

اجتماعیهستیدیگر،عبارتبه. دادشکلراانسانیاهدافناهمگنیدربارةوبرشناختیهستیفرضهمچنین
اینیافت.میادامههمترتیبهمینبهوبودیافتهشکلزندگی،معانیسربرهاکشمکشپایۀبرانساننوع

.بودشبیهبشريتقدیرکنترلبرايخدایانمبارزاتبهانسانیمنازعات
چندیندرهجدهم،قرنپروتستانلیبرالِآلمانِشهريجامعۀازعضويعنوانبهوبر،برايارزشیربط
بود، ساختهبدلجهانیتاریخمعاصرکارزارعرصۀبهرااروپاکهشرایطیاول،. یافتمیمعناهمبامرتبطموضوع

تحتمدرنعقالنیتکهشرایطیگسترشم،دو. کنندباورداشتنددوستوبرطبقۀاعضايکهطورآنکمدست
واستپیچیدهعقالنیتدربارةوبربحثگرچه. گزینندمیبرافرادکهباشدزندگیازايشیوهتوانستمیآن

پیونددراجتماعی،کنشسنجیدةوآگاهانهشیوةروزافزونتوسعۀبهايزمینهچنیندرندارد،انسجامهمهمیشه
شبحاحتمالیِخَلقباعقالنیت،آیا. اهدافخودنهوداردنظرمعین،اهدافبهنیلبرايسبمناابزارانتخاببا

آهنینقفساصطالحدرواستماشینیسیاستویکنواختاداريدستگاهتسلطتحتکهزدودهافسونجهانی
یکگذرانامکانبابدرسؤاالتیگاهآنباشد،چنیناگرآورد؟میپیدرراخودهايمحدودیتشود،میخالصه
مبلغانکهفرجامبیزندگیِهايداللتوقطعیتعدمبامرتبطموضوعات. آیدمیپیشاعتمادقابلاخالقاًزندگی

. گرفتقراروبرمدارارزششناسیجامعهصدردربودند،انگاشتهنادیدهمدرنیته
الینفکقطعیتعدموارزشیربطازکانتینئوآگاهیباعلمیعینیتدرموجودشناختیروشانضباطترکیب

رامهمیسوءتفاهمجنبهدوازمسئلهاین. استعاديغیرزبانانگلیسیجهاندرحديتااجتماعی،دانشاز
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ارزشازتواندمیعلمیکارکهمعناستاینبهعلمیانضباطکهاستفرضایندام،اولین. استداشتهدنبالبه
یکجستجويدرکهدادرخجنگازبعددورةدرامریکاییدانشگاهیانازشماريسويازاهاشتباین. باشدبري

کاروبر،برايآنکهحال. باشدپادزهريمارکس،ازمتعصبانههواداريمقابلدرتابرآمدندعینیشناسیجامعه
گرایینسبینايمعبهارزشیربطکهاستباورایندام،دومین. نیستارزشازبريهرگزدانشگاهی

برخالفوبر،آنکهحال. استخوبدیگرتفسیراندازةبهتفسیريهرآن،درکهاستشناختیمعرفت
ربطبرمبتنیخاصِاندازچشمیکازاگرحتیباشد،عینیتواندمیدانشکهداشتاعتقادمعاصر،مدرنیسمپست

یکدیگرباگرمشاهدهاندازچشمپایۀبرتوانندمیمشابهعلمیهايدانشمعنا،ایندر. شودحاصلارزشی
.باشندداشتهزیستیهم

تفسیريشناسیجامعهآمدنِمیدانبه: تاریخیتطبیقیشناسیجامعه
تغییردربارةتفکراززیاديبخشبرگراییتکاملبیستم،قرنازقسمتیالبتهونوزدهم،قرنبیشتردر

تغییرهايشیوهشدنپدیدارکهبه پیشرفتمحتومقوانینکشفطریقازتاریخماهیت. داشتتسلطاجتماعی
هايدورهدرمعموالًگراییتکاملازنوعاین. شدمیروشندهند،میتوضیحرااجتماعیسازمانوزندگی
وخردظرفیتدربارةهموکلیطوربهاجتماعیپیشرفتامکاندربارةهمبینیخوششود.میظاهربینیخوش

در. رسدمیآیندهبهکهراهیوحالسويبهگذشتهازانسانیجامعۀپیشرفتمعماهايازرمزگشاییبرايعلم
انجامطبیعیتاریخدربارةداروینآنچهبرآمددرصددمارکس،تاریخیماتریالیسمکهبودنوزدهمقرننیمۀبافت
راتاریخمعناياو،آلمانیمعاصرانازشماريووبر،يبرامقابل،در. بنددکاربهانسانیتاریخبرايبود،داده
باراانسانیجوامعدرتغییرمراحلکهساختآشکارواري،قاعدههاينظمدست کمیاقوانینیبرحسبشدنمی
ن،قوانیبانهتاریخیفهم،(1976)گویدمیهاثورنکهچنانوبر،نزد. سازندمیمرتبطاصلی،عاملیکعلّیِتأثیر
.شودمیحاصلارادهبابلکه

وفراگیرشناسیغایتنوعیظهورکهتاریخیهايفلسفه. نیستخاصیهدفیامعناواجدتاریخوبر،براي
. شوندمیرد،)مارکس(کمونیسم یا) هگل(جهانیعقلسويبهپیشرفتمانندگیرند،میمفروضرااستعالیی

طبقۀمانندواقعی،جهانهستارهايانقالبیظرفیتباراانسانیتکاملکوشیدمیهگلازمارکسنقدگرچه
ماتریالیست،یاایدئالیستتاریخ،ازواحدمعناییدادندستبهبرايتالشیهرگونهوبرنظردربزند،پیونداجتماعی

هیچتاریخکهجهتاینازشناختیمعرفت: بودندشناختیروشوشناختیمعرفتوبر،نقدمبانی. بودنپذیرفتنی
دارايافرادتنوعواسطۀبهاجتماعیزندگیکهپایهاینبرشناختیروشوندارد که بتوان آن را شناخترسالتی
اقتصاددرزیاديحدتاوبر،شناختیروشفردگراییِ. گیردمیشکلنمادین،هموماديهممتنوع،عالیق

از. کردمیردانسانیجامعۀتکاملچهوماهیتدربارةهچراارگانیکتفکرنوعهرکهداشتریشهنئوکالسیک
منسجم،داخلیلحاظبهومحدودملّیوجهازهايکلعنوانبهجوامعازمتعارفشناختیجامعهبرداشتوبر،نظر

متعددتنازعاتباکهگرفتمیمفروضراارگانیکیکپارچگیازسطوحیبرداشت،این. بودکنندهگمراهداستانی
. بودتضاددرشوند،میاجراقدرتاعمالطریقازوآورندمیوجودبهرااجتماعینهادهايکهمنافعی) سربر(
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واسطۀبهافراد،کهبودایناست،استوارنیچهوکانتمیراثپایۀبرکهموضعاینمنطقینتیجۀ
معناخودشانبرايکهباشندموقعیتیدربایدشوند،میخلقهاکنشاینطریقازکهنهادهاییوهایشانکنش
اینازکههاییدوراهیواستشدهصورتبندينهاديجنبۀازوخلقمعناطریقآنازکههاییراه. کنندخلق

بههاثورنارجاعمعنا،ایندر. دهدمیشکلراوبرتاریخیشناسیجامعهاصلیمسئلۀشود،میحاصلهاتالش
گرفتهنظردرپژوهشدرخورِتجربیپروژةعنوانبهقدرهمانبایدانسانی،ارادةواسطههبتاریختحلیلدربارةوبر

.کننددفاعشاناخالقیهايخواستازتاجامعهبرجستگانبرايفلسفیحکمیعنوانبهکهشود
بود؟چهآنجایگزینشد،میشمردهمردودتاریخیتحلیلبرايمناسبايشیوهمثابۀبهگراییتکاملاگراما

چارچوببستنکاربهازاین،ازپیش. بگیردخودبهتطبیقیشکلیبایدتاریخیشناسیجامعهکهدادمیپاسخوبر
ازايمجموعهمتمایزوعاديوجوهتحلیلاو،دغدغۀ. شدبحثایدئالهايتیپمفاهیمدهندةشکلعمومی

نهادهايمختلفاشکالازمرکباستممکنايپدیدهچنین. استبررسیموردپدیدةخاصهايمؤلفه
اینتأکید. باشدمعیناجتماعیزمینۀیکدرونقدرت،متفاوتهايمنظومهیامتفاوتجهانیادیاناقتصادي،
)developmental significance(تکوینیمعنايبهارجاعهرگونهگذاشتنکنارنهتطبیقی،چارچوب

خاصپیامد. استزیربناییتکاملیهدفنوعهربهتوسلبدونتحقیقدادنامانجبلکهبررسی؛موردفرایندهاي
اشکالازبسیاريتکوینیمعنايپذیرانعطاففهمبرايبیشترياستعدادکهبودايگونهبهتاریخعرضۀنگاه،این

روثکرد،یمتفسیرگراتکاملیکراوبرکهپارسونزبرخالف. داشتاجتماعیزندگیمرتبطامامتفاوت،
)Roth ((1979)کالبرگو)Kalberg((1994)معرفیگراغیرتکاملتکوینیتاریخمبلغانازیکیرااو

.کنندمی
کهحالیدرنقد،اینپایۀبر. استنبودهوفادارخوداهدافبهکامالًوبرکهشدهمطرحایرادایناین،وجودبا

یاشدنعقالنیمانندمفاهیمیرااوآثارمرکزيهستۀکرده،میردراتاریخگرايتکاملهايفلسفهظاهراًوبر
آنوبرکهشدنعقالنینمونه،براي. هستندتکاملیرویکردمشابهشدتبهکهدهندمیتشکیلبوروکراتیزاسیون

تکاملیمزایايحاويگویاکند،میتلقیاجتماعیزندگیبربیشترتکنیکالِواداريسلطۀبرايمبناییرا
ایناستممکن. بگیرندخدمتبهاهدافشانبرايراسلطهاینقادرندکهمنافعیآنهمۀبراياستآشکاري

باامابیند؛میراروزمرهاموردراسارتازنوعیتسلطی،چنیندروبرکهباشدآمیزکنایهتردید،بیومهمبحث
اش،محورينقشوجودباشدنعقالنیکهاستاینوبريپاسخنیست؟تکاملیهمچناننگاهایناین، آیاوجود

شخصی،غیرمندقاعدهصوريِعقالنیتبرخالف. تاریخازقطعیوجهینهواستتکاملازضروريايجنبهنه
طریقازغاییهايارزشبهتعهدکهذاتیعقالنیتبهمعطوفمخالفهايگرایشازاستايمجموعهسازمان،

شخصیکاریزمايواسطۀبهاغلب،فراینداین. رودفراترآنازیاسازدمختلراموجودنظمتاکندمیغلیانآن
کهحالیدر. یابدمیانتقالاجتماعیهايفرقهیاهاجنبشخصوصیِهايشبکهدرونوشودمیبنديمفصلافراد

شدنروالمندآیازمانی؟چهدرداد؟خواهدرخکاریزماآیافهمیدتواننمیشود،روالمندخود،کاریزمااستممکن
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وبربپذیریم،راجنبشضدنگاهایناگرشود؟میمنتفیجدیدکاریزماتیکاَشکالظهوریابود؟خواهدموفقآن
.آوردحساببهگراتکاملتواننمیمعناییهیچبهرا

تاریخیشناسیجامعهدربودنعلّیتیچند
درتـاریخی شناسـی جامعـه بهعلّیتیچندرهیافتازاواستفادةباعمیقاًگراییتکاملازوبرنقداین،ازگذشته

مـی تقلیـل واحـدي علّـیِ اساسـی عاملِبهراتغییرکهتاریخبهعلّیتیتکهايرهیافتبامقایسهدربود،ارتباط
ویـژه بهوگاهیموضوعاین. کردیتحماعلّیتیچنددیدگاهیکازبنیاديطوربهکردیم،اشارهکهچنانوبر. دهند

سـرمایه روحوپروتستانیاخالقکهحالیدر. استبودهزاابهامشده،گرفتهکاربهخودزمینۀازخارجدرزمانی که
عامـل کننـدة تعییننقشبرمتمرکزایدئالیستیِعلیتضدمارکسیستیِبیانِاغلب(1930a [1904–5])داري

سـاختارگرایان، وهـا ماتریالیسـت بیشـتر نـزد ([1921] 1968)جامعهواقتصاداست،شدهتلقیانسانیمعنادار
شـکل افـراد زنـدگی هـاي شانسبهدینوقدرتقانون،خویشاوندي،بازار،نهادهايکهايشیوهازاستروایتی

.دهندمی
یاساختاربرتأکید،متعارضمتقابالًقلمروهايبهوبرشناسیجامعهدادنسوقبرايتالشحال،هربه

رفتنشده،منعکسهایشنوشتهسراسردرکهاوهدف. استاشتباهعمیقاًماتریالیسم،علیهایدئالیسمیاعاملیت
شناسیجامعهباشدقادرکهنداشتوجودمطمئنیعمومیعلّینظریۀهیچ. بودهادوگانگیاینفراسويبه

عناصر)interplay(کنشیهمرويتحلیلگشودنداشت،تضرورآنچهعوض،در. دهدسازمانراتاریخی
تحقیقیبهمورد،هردرهاکنشیهمایندقیقسرشتشناخت. بررسی بودموردویژةمسئلۀساختدرمتفاوت
.گیرندمیشکلآرمانیهاينمونهساختنجریانِدرکهباشدمبتنیهاییفرضیهبرکهداردنیازتجربی

. استساختهآشکارراوبررهیافتعلّیتیچندمعماري،جامعهواقتصادازدقیقشتفسیرردکالبرگ،استفان
فرمدرتاداردگرایشکنشیچنینشود،میمحققجوامعنهوافرادسويازاجتماعیمعنادارکنشکهحالیدر

هايگروهحقوق،مذهب،مرانی،حکاقتصاد،شاملهاحوزهاین. یابدانسجامخاصهايحوزهپیرامونِوشودتقلید
هریک. (Kalberg, 1994: 167)شودمیسنتی،هايمحلهوکالنفراگیر مانند خانواده،نهادهايومنزلتی

اجتماعیمعانیآندرهاآن. را داردخودشخاصموضوعاتوساختارياَشکالدرونی،منطقها،حوزهایناز
مانندهاییگروهاند؛شدهبنديمفصلحاملهايگروهسويازهنجارهاواهسنتها،ارزشدرکهشوندمیمتبلور
هاحوزهسایرازمتأثریاطور مستقلبهعلّیجنبۀازتوانمیراحوزههروانگهی،. مذهبیهايسازمانیاطبقه

خاصیموقعیتتاسممکنگرچهندارند،الویتبالذاتعلّیلحاظبهیکهیچدین،نهواقتصادنه. کردتحلیل
موقعیتدرنمونه،براي. باشددیگرمواردازمؤثرترعلّی،تحلیلازمشخصیانواعآندرکهباشدداشتهوجود

درآنکهحالباشد،اجتماعیطبقاتمیانقدرتجنگمنشأبازار،هاينابرابرياستممکناقتصادي،پویایی
.شودبرجستهاجتماعیمنزلتسربرنزاعتاسممکناقتصادي،توسعۀزوالِیاسکونهايدوره

وجه،آشکارترینبه،(1946c [1922–3])»جهانیادیاناجتماعیشناسیروان«خود،مهممقالۀدروبر
اخالقبحثدرشدهطرحموضوعاتبهاواینجا،در. کندمیتصریحراکار خودعیارتمامبودنعلّیتیچندخصلت
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. گرددبرمیاقتصاديفعالیتانواعومختلفادیانسويازشدهترویجعملیاخالقمیانروابطویژهبهپروتستانی،
استداللاواقتصادي،اخالقومذهبیاخالقمیانواقتصادي،اخالقواقتصاديساختارهايمیانبررسیدر

:کندمی
عبارتبه. نیستقصادهمآنعکسونیست؛اقتصاديسازمانشکلازايسادهتابعاقتصادياخالق«
محصولهرگزاقتصادياخالق. زندمیاقتصاديسازمانشکلبرراخودنقششکبیاقتصادياخالقدیگر،
اخالقکنندةتعیینعاملِتنهانهولیعوامل،ازیکیتنهازندگیادارةمذهبیِتعین...استنبودهتنهاییبهدین

علّیتأثیراتبهبودنعلّیتیچنداین،برعالوه. (Weber, 1946c [1922–3]: 268)»استاقتصادي
نههااین. طبقاتیعالقۀویابد، براي نمونه موقعیتمیتسريحاملهايگروهاجتماعیعالیقوجایگاهاحتمالی
.گیرندمیشکلآنوسیلۀبهنهودهندمیشکلرااقتصادياخالق

شناختی،روشجنبۀاز. داردبردروسیعیپیامدهايوبر،کار)multi-dimensionality(بودنبعديچند
. قرار داردتناقضاست، دررایجبسیارشناختیجامعهپژوهشدرکهمتعددمواردبرمبتنیاستقرا،شیوةبااورویکرد

. ستاکنند، متکیمیپشتیبانیراعلّیتقدمازخاصروایتیکهتجربیهايدادهازايمجموعهبرشیوه،این
ابطالعنوانبهاغلبقومی،یامذهبینزاعطبقاتیمبنايازهایینمونهعنوانبهطبقاتی،یاماديتعینیافتن
نمادینتعینآسیا،ببرمنطقۀاقتصادهايوکنفوسیوسیممیاننمونه،براياگرکهچناناست،شدهتلقیوبرنظریۀ

وبربودنعلّیتیچندباها،رهیافتاینازیکهیچ. شودمیتلقینظریهاینتأییدعنوانبهشود،یافتمذهبییا
.نیستندسازگار

ناتمامینهایتدراماپیچیده،وغنیتحقیقاتیبرنامۀمؤثر،شکلیبهتاسازدمیقادررااووبربودنعلّیتیچند
بهچیزيهرآندرکهايمایهکمگراییاملتعبهبودنعلّیتیچند. یابدمیتبلورجامعهواقتصاددرکهدهدبسطرا

برايدالیلیکشفبهوبر،تطبیقیتاریخیروشعوض،در. شودنمیمنجردارد،ربطدیگريچیزبهعلّیلحاظ
همتاییبیازترعمیقتفسیريوهاتمدنومذاهبحقوقی،هاينظاماقتصادها،گسترةدرهاتفاوتوهامشابهت

هايپیشرفتاوتفسیريهايپژوهشدین،تاریخیِشناسیجامعههايبخشهمۀدراثنا،اینرد. انجامدمیغرب
ازوبرکاردامنۀ. آوردندپدیددینیاخالقهايمدلپیامدهايودهندهشکلعواملتطبیقیفهمدرايالعادهفوق

سازگاريتابودیستیفکرانۀمت)other-worldliness(گراییدیگرجهانوپیوریتنجهانیِاینزهدتحلیل
.شودمیشاملراکاستبرمبتنیطردوعباديهايآیینبههندودلبستگیوجهاناینباکنفوسیوسی

مفاهیمباتقابلدر. بودمذهبیحوزةدروناجتماعیکنشبودنمعنادارشرحمشترك،عنصرجاایندر
رامتفاوتمذهبیهايارزشبهگرایشتاکوشیدوبرشرقی،)exoticism(غرابتو)otherness(بودگیدگر
غربی،عقالنیتبامقایسهدرشرقیادیاننگاه،ایندر. دهدپیوندهمبهاشآرمانیهايسنخازايمجموعهدر

دیگرباریک. ساختمیمرتبطرااهدافووسایلکهکردندمیعرضهرادرونیعقالنیتیبلکهنبودند؛غیرعقالنی
میراثشناختیِانسانیگانگیوفرهنگیهايتفاوتنظريوتأملینقشورايراتاریخیشناسیجامعهفهدما

.یابیممیبازروشنگري
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تاریخیشناسیجامعهبروبرتأثیر
کهاستروشن. ننهادجايبرتاریخیشناسیجامعهدرپایداريمکتبهیچراست،سرومستقیمشکلبهوبر

شناسیجامعهناتمامپژوهشیبرنامۀیکدرونکهیافتتواننمیراتاریخیشناسانجامعهازايمجموعههیچ
خارجدروشدمیآلماندراوآثاربهکمیاقبالوبر،مرگازپسهادههتا. کنندکاروبرآثاردرشدهطرحتاریخیِ

ونفوذ،1950دهۀاز. بودشدهشناختهمترک(1937)پارسونز اولیۀکارماننداستثناهاییازغیربههمآلماناز
جنگ،ازپسامریکاییِدانشگاهیاننخستین. مستقیمغیرومبهمشکلیبهمعموالًاماشد؛بارزتروبرتفکرتأثیر

بهسنتیجامعۀازانتقالعواملومتغیرهاشناختبرايمنابع،سایرمیاندرمنبعیمثابۀبهراوبرداشتندگرایش
این. کنندبررسیدموکراسیمانندمدرنینهادهايتولیدبرايملّیاجتماعاتهايظرفیتدرتفاوتومدرن

حسابدارينمونهبراي(بازارها دروننهاديترتیبات،)پروتستانتیسمبراي نمونه(ایدئولوژي استممکنهاویژگی
براي نمونه(حامل هايگروهوطبقاتو) ونقانحاکمیتنمونهبراي(دولت وقانون،)طرفهدودفترداريبرمبتنی
.باشند) نوظهوربورژواهايمیزانهمانبهوهابوروکراتواشراف

اخالقنظریۀایدئالیسمِدربارةاشتباهغایتبهمباحثازمتأثروبر،نظریۀهايکاربستازبسیاريوانگهی،
انگارانهسهلیااشتباهشود،ارزیابیتواندمیدرنیزاسیونمپردازنظریهعنوانبهصرفاًاوکهفرضاینوپروتستانی

سنتدربیشترتاریخی،شناسیجامعهبهمؤثرتاریخیجنبۀازوترجديهايمشارکتمیان،ایندر. بود
,1974والرشتاینو1979اسکاچپول نمونهبراي(وبر درتاشدمیمنحصرمارکسیستی وبريموضوعات.)1979

مارشالجلديسهاثرنمونهبراي(یافت ادامهتلویحاًوبرعلمیکارباهامشابهتازجديآگاهینهگوهیچبدون
وبرفکريجایگاه،(1962)فکريسیمايیکوبر؛ماکسبندیکس،کتابگرچه). [1974]اسالمخطرهادسون،

اوکارمفهومیونظريابعادکهداشتوجودگرایشاینکرد،تثبیتراتاریخیشناسجامعهیکعنوانبه
).Kalberg, 1994: 16(شوددادهجلوهارزشکم

توجهتاریخیتطبیقیشناسیجامعهازتفسیريروایتیارائۀدروبرویژةسهماخیر،هايسالدرحال،هربه
ۀنظریتکاملیِپروژةزوالدرحديتابلکهوبر؛بهگرایشازنهموضوعاین. استبرانگیختهرابیشتري

,Eisenstadt)بودیافتهتبلورساختاريکارکردگراییمباحثدربیشترکهداردریشهامریکاییمدرنیزاسیون

1963; Parsons, 1964; Smelser, 1959) .شود،میتصورگاهکهحديآنتااخیر،گرایش
حاصلاجتماع«رقیبلاشکاواجتماعیتعارضاهمیتشمردنناچیزآن،تربزرگمشکلبلکهنیست؛تاریخیغیر

ودانشجوییصنعتی،تعارضاتبا. استاجتماعیتغییردرsocietal community(2(»)جامعوي(جامعه از
است،استوارنامحدوداقتصاديرشدپایۀبرکهجلوبهروآیندةهربهبعديهايچالشو1960دهۀفرهنگیِپاد

گراییغربشومِیاتاریکسویۀازوبرفهم. شدچالشدچارهدانشگاوجامعهدردیگربارتکاملیبینیخوش
)occidentalism(دربلنديپژواكمادي،جهانبرتسلطبراياشفعاالنهمشارکتکناردرشدن،عقالنیو

شدهاعتباربیتکاملیبینیخوشورايکهبگذارنددشوارراهیدرگامکوشیدندمیاومانندکهیافتکسانیمیان
) 1983(پوجی و) 1982(مارشال ،)1974(اسالم دربارةترنرآثار. باشدسودیگرازفرهنگیبدبینیوسویکاز
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مان دولت،گیريشکلتاریخیژئوپولتیکدربارة) 1986(کالینزشهرها،دربارةهورتونپروتستان،اخالقدربارة
بازتابمختلفاشکالبهانسانیجوامعختاریابیسادربارة) 1988(گلنرواجتماعیقدرتدربارة) 1993و1986(

برها،تالشاین. نظریهحوزةدرکهتاریخحوزةدرقدرهمانهستند؛وبرتاریخیشناسیجامعهبامؤثرشدندرگیر
هشناسانغایتضدعمیقاًآثاراینهمچنین. اندشدهبنافضایا/وزمانطولدرتاریخیمواردمیانهاییمقایسهپایۀ

چندین. کردتلقیوبرينئوجدیدمکتبیکنمایندةعنوانبهتواننمیراآثاراینازیکهیچاین،وجودبا. هستند
حوزةاینبعديتوسعۀبادالیل،دیگر. گرددمیبروبرکارهايویژگیبهبرخی. داردوجودامراینبرايدلیل

.هستندارتباطدر) تاریخیشناسیجامعه(علمی 
روشنمفروضاتوعمومیقواعدازايمجموعهپایۀبرزیرااست؛دشوارتفسیريمکتبیبهوبرکاربدیلت

کالسیک،اقتصادآگزیوماتیکهستۀیامارکستاریخیماتریالیسمبرخالفوبر،علمیمیراث. استنشدهتدوین
بهآرمانیسنخشناسیروشدربارةوبرحثبکهحالیدر. استترکناییوابهاموتناقضپذیرايبیشترتر،پیچیده

گذاشته،یادگاربهراتاریخیخاصموارددربارةکلیهاياستداللومفاهیمازايمجموعهواستروشنکافیقدر
ربطیاتمرکزهرواستارزشبامرتبطعلمی،کارهر. استسیستماتیکغیراووجوديوشناختیمعرفتبحث

دستخوشِزمانطولدر،)هایافتهوتجربیتحقیقهايمجموعهها،فرضیه(آن بهبستهوامفاهیمبامشخصی،
جايبرکلیديهايپرسش. کندنمیتبدیلناپایدارامريبهراعلمیکارموضوع،این. شودمیتغییروچالش

قائلتمایزبدتروبهترهايتبیینمیاناجتماعیعلومدرتوانمیعلمی،روشمعیارهايکدامپایۀبر. مانندمی
وپویاجریانبحث،اینورايدرحال،هربه. کنندمیفکرعلمیکارارزشبهکهاستهاییآنسؤالِاین،شد؟
افرادنهایتدرکهاستاستوارپایهاینبروبريدیدگاه. استجاريهموارههمگنناهايبینیجهانمیانتنازع
لیبرالآنارشیسمجهانزیستمجذوبشخصی،جنبۀازوبرخود. کنندخلقارزشیربطومعناخودشانبرايباید
بخواند؛ اماروشضدراخودبیستم،قرنعلمفیلسوففایرابند،همچونکهرودنمیپیشآنجاتااو. بودشده

. نیسترسازگاوبريمنسجمتفسیريمکتبیکایجادباهاویژگیاین. استآشکارکارشگریزتمرکزخصلت
ممکنغیراغلبکند،مییادآوري(1988)گلنرارنستکهچنانوبري،اصلیمیراثکهاستاينکتههماین

علّیعواملازايگسترهتحلیلگرودرضرورتاًخاصیسؤالیاموضوعهرتحلیل. شودابطالیاتأییدکهاست
هرهمچونوبر،تحلیلدربارةاین. استناقص،ممکنمتقابلِهايکنشنامحدودتنوعدلیلبهناگزیرواست
منسجمنسبتاًمکتبیکبهوبریانیسمتبدیلدوباره،»بازي«عمومیِهايویژگیچنین. داردمصداقدیگري،فرد

.نیستچنینامابود؛متفاوتچیزهمهبود،سادهایدئالیستیوبراگر. سازدمیمشکلراتفسیري
. استیافتهگراهمخصلتکنند،اشارهرقیبفکريمکاتباستممکنآنچهزابیشمعاصرعلمیکاردوم،

نظامبراي نمونه، نظریۀ. هستندخودکفاندرتبهتاریخی،شناسیجامعهدرمارکسیستیهايسنتنمونه،براي
Braudelian(برودلیِنگاريتاریخپوالنی،اقتصاديشناسیانسانپایۀبروالرشتاینجهانی

historiography(خودشکهاستشدهبنابیستمقرناواخرمارکسیسمِمیزان،همانبهوطوالنیهايدوره
وشودمیمشخصشکنانهسنتومتعارفهايدورهازايمجموعهحسببرفکريتاریخ. استمتأثرفمینیسماز
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شود،میمربوطوبريمیراثبههکآنجاتا.قبلیدورةتاکنیممیزندگی) شکنانهسنت(اخیر دورةدربیشترما
ایجاددیگريفکريهايجریانآنووبرمیانکهآوریمنظردررامتنوعیهايترکیبکهباشدسودمندترشاید
درگیرراماآشکارترشکلیبهموضوع،این. داشتفاصلهآنانازیاخوردشکستهاآنبسطدروبرکهاستشده

. کندمی) وبرکار(ارزیابی 
وبرکارارزیابیدرنکاتايپاره

خاصمسائلدراوعمدةسهممالحظۀیکی،. داردوجودوبرتاریخیشناسیجامعهارزیابیبرايروشچندین
وبرکاردرکهراترکلیتئوریکمسائلبرخیکهاستضروريبحث،اینشروعازپیش. استتاریخیتفسیر

روشناست،مفیدوممکندیگرهايدیدگاهووبرمیانترکیبکهراايعرصهنیزوکنندمیایجادمحدودیت
سازیم.

تفسیريشناسیجامعهممکنانواعازیکیفقطبود،گرفتهپیشدروبرکهنوعآنازتفسیريشناسیجامعه
رویکرد. اندکردهاستداللوبرمنتقدانازبسیاريکهچنانرود،کاربهتاریخیشناسیجامعهدرتواندمیکهاست

.گیردمینادیدهرامحورمعنابدیلِاندازهايچشمکهشودمیدنبالجهتیدرکنشمعنايتثبیتدروبر
شودمیدنبالگوییوگفتنهوگویانهتکايشیوهبهنوعاًفهمد،میوبرکهچنانآنسوبژکتیویته،

(Habermas, 1984) .وکاریزمادربارةهایشبحثاو،دینشناسیجامعهسراسردرکهگیريجهتاین
Weber, 1946a)سیاستو(Weber, 1946b [1919])علمهايپیشهدربارةاومؤثرجستارهاي

شخصیِمحركنیروهايبرمعنا،سربرافرادمیاناألذهانیبینوگويگفتجايبهاست،آشکار([1919]
گویانه،تکگیريجهتاینمسلماً. کندمیتأکیدهستند،اصلیهاينقشکنندةایفاکهفرديهايارزشازحاصل

نادیدهدهد،میرخهاآندرونکنشرا کهنهادهاییوحاملهايگروهقبیلازاجتماعیهايمحیطموضوعِ
نبردبهوسیاسیواخالقیارادةفرديِاحکامبهاجتماعیکنشازوبرپارادایمیمدلوجود این،با. انگاردنمی

دراستممکنفرديعاملیتازشکلیچنینکهبودآگاهعمیقاًوبر. بودمتمایلناهمگناهدافوهاتخواس
کنشگرازاوخاصمدلزیرابود؛موحششدتبهکابوسیاوبرايایناماشود؛محقّقغیرشخصیهايروال

.کشیدمیچالشبهراخودآیین
افرادانواعاحصاءبرايبزرگیاخالقیدغدغۀوبرزدن)،1988کند (میذکر)Hennis(هنیسکهچنان

این. داشتوجودشدند،میموجبراخاصسیاسیواجتماعیترتیباتکهشخصیتهايگونهوخاص
برمبتنیهنرمندانۀاخالقوشخصیکنترلبرتأکیدشباکهاوکاراززیاديبخشهمچونگیري،جهت

کالسیک،تفکردرعمیقیهايریشهبود،همراههدایتگرخوداصولبامطابقزندگیجهتشخصیمسئولیت
گویانۀتککیفیتوبرکاربهنیچهوکانتپروژةوپیوریتانیسمواسطۀبامیراث،این. داشترواقیفلسفۀویژهبه

سیاسیِوقیاخالاجتماعیِفضاهايازراتوجهاینکهاول. داردبردرمهمپیامدچندینامراین. بخشدمیعمیقی
تاریخگرچه. کندمیدورشوند،یافتاجتماعیهايکنشجمعیهايسازماندراستممکنکهبیناذهنی
استانداردهايدربارةکمیهايدادهبااجتماعاتاألذهانیبینتجاربآن،درکه) 1963(تامپسون .پی.اياجتماعی
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توانستمیوبرکهاستمسیرهاییدهندةنشانشت،دامارکسیستیهايریشهعمدتاًاست،تناقضدرزندگی
.برانگیزدفرديدموکراتیکتعینبهبیشتريعالقۀتاکندمعطوفآنبهرااششناسیجامعه

سوبژکتیویتهبدیلهايجهتیااَشکالگرفتنکمدست وبر،گویانۀتکشناسیجامعهپیامددیگر
)subjectivity(لفورجورجسويازکهکهچنانآنراهانیتذهبدیل،اَشکالاین. است)Georges

Lefebvre(1789بزرگترسکتابدر)وزبانروایت،رويکاریااستشدهمطالعهآنالمکتبو) 1973
شناسینوعدرمختصرشکلبهعواطف،یعنیاجتماعی،کنشازدیگريشکل. گیرندمینظردرتاریخیخاطرة

).Barbalet, 1999(شودگرفتهنادیدهاواصلیتاریخیوتئوریککاردرآنکهايبرصرفاًشده،طرحوبر
فرهنگبامشغولیدلواسطۀبهلیبرال،رواقیپروتستانتیسمدروبرشخصیپناهگاهکهنیستتردیدي

برمبتنیزیباشناختیاخالقازمشخصايفاصلهدررااوکهاروتیکیماجراهايوحقوقیفراسیاستآنارشیستی،
کهنیستروشنکامالًبارلبالهنظرازوجود این،با. (Mitzman, 1971)شدمتزلزلدادند،قرارفرديانضباط

عنوانبهعواطفازتروسیعآگاهیاینکهیاکنندمیسستراوبرمعمولاخالقیدیدگاهسیطرةبیشترفوقموارد
).4–343 :1999(زنندمیدامنرااجتماعیکنشدرخودآیینعناصر
درمهمیعزیمتنقطۀوبرتفسیريشناسیجامعهکهاستروشناندازههمینبهها،محدودیتاینهمۀبا

پارسونز،هموفرانکفورتمکتبانتقادينظریۀهمنمونه،براي. استتروسیعچندعلّیتیهايترکیبازشماري
دربارةوبررادیکالگراییشکپارسونزوقتیویژهبه.(Kaye, 1992)کنندتلفیقفرویدباراوبرکوشندمی

. دهدمیقرارفروید،فراخوداصلبهشبیهآور،الزامهنجارينظمیکبسطخدمتدررااجتماعیانسجامامکان
علیهانقالبیاعتراضشکستدربارةمارکسیسمازملهمسؤاالتبهپاسخبرايوبرازفرانکفورتمکتب

تأکیدکناردرراشدنعقالنیواسطۀبهسازگاريدربارةاوآهنینقفسبحثوکندمیستفادهاداريسرمایه
بودناستفادهقابلکههستندموارديجملهازنمونه،دواین. گیردمیکاربه)sublimation(تصعیدبرفرویدي

. گذاردمیانگشتبعديپردازاننظریهبراياوکارناهمخوانیبرودهدمینشانرامتفاوتاهدافبرايوبر
باوبرمخالفتکه) 1968(است شدهارائه)Michael Mann(مانمایکلسويازمتفاوتینسبتاًتفسیر

براوتأکیدوارگانیککلیتمثابۀبهجامعهایدةبااوشناختیروشمقاومتتکاملی،تغییرشناسانۀغایتمفاهیم
نوعچهاردرقدرتازاومتفاوتنسبتاًسازيمفهومدرمان،کارِدرموارداین. گزیندمیبرراقدرتگانۀچندمنابع

عناصرتلفیقاستممکنآنچهقالبدررالیستاین. نظامیوسیاسیاقتصادي،ایدئولوژیک،: یابندمیسامان
وآنسازمانیوفنیوجوهنظامی، درقدرتبرخاصتأکید. فهمیدتوانمیشود،نامیدهتفسیريوساختاري

خودبهراگرایانهواقعسیاستبروبرتأکیدمشابهحالتیاجتماعی،تحلیلدرخاصعنصريعنوانبهپیامدهایش،
بهوهنجارينظمموضوعبهپارسونز،مانندهماواما. بوددادهانجاموبرخودآنچهازبیشتربسیالبتهگیرد؛می

شناسیروان)rational restlessnessعقالنی (قراريبیاهمیتپذیرشوجودبامان. گرددمیبازدورکیم
ظهوروقدرتتاریختبییندرحیاتیعنصريبنیاد،طبقهخواهومذهبیخواهراهنجاريتثبیتغربی،

. کندمیتلقیعقالنیداريسرمایه
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رادیکالگیريجهتدلیلبهفقطنهاست،جذابدورکیم،باوبرترکیبومانتفسیريوساختاريترکیب
. کالنتاریخیالگويبهوبر)agnosticالاَدريِ (وبازرویکردباهمدلیدلیلبههمچنینبلکهآن؛علّیتیچند

واقعدرموارداین. »نسبیالگوهاي«رددیگر،سويازواستاصلیعلّیعواملردسویکازاینحال،هربه
ها،محدودیتنهاستجالبآنچهآخر،دست. هستندتکوینیهايزنجیرهیاخاصیخیتارمسائلازهاییتبیین

از بسیاريبودقادراوشناسیجامعهکهاستامراینبلکهوبر؛تاریخیوسیعحوزةدراشتباهاتوهاسکوت
.کندطرحراکلیديسؤاالت

تأکیداست،ضعیفمطمئناًکاتولیسمدربارة:نداردايگستردهظرفیتماند،ناتماموبر کهدینشناسیجامعه
اغراقبودیسمگراییجهاندیگردربارة،(Turner, 1974, 1992)گیرد مینادیدهرااسالمدرعقلگرا

است سطحیژاپنیدینبودنِتلفیقیتلقیِدرو(Gellner, 1982; Tambiah, 1973)کندمی
(Robertson, 1992: 92) .حولجهانیادیاندادنِجلوهضروريبرايوبرکاردریگرایشبه) 1999( مابت

با. گیردمینادیدهرامذهبیهايسنتدرونیتنوعاتکهکندمیاشارهمشروطازنظر تاریخیخاصهايویژگی
هايپراکتیسمیانارتباطپیامدهايدرهموتنگناهاوهاتنشتحلیلدرهماو،کاراساسیاهمیتهمه،این

تنشسیاسیشناسیجامعهدرترتیب،همینبه. استباقیخودقوتبهاجتماعی،کنشمتفاوتانواعومذهبی
)، politics of convictionاقناع (برمبتنیسیاستباهمو)charismaکاریزما (باهمشدنعقالنیمیان

کهاستمشتملراسیدموکبحثبرتر،ضعیفهايجنبهمقابل،در. استعمدهتحلیلیموضوعیکهمچنان
گیرد مینادیدهعمومیآرايبرمبتنیدموکراسیِرهبريمقابلدرراپایینازمدنیجامعۀخلقبنیادي،شکلبه

(Baehr, 1999)،بوروکراتیک سازمانغیرشخصیهايویژگیدربارةانگارانهسادهعمیقاًفرضیاتنیزو
(Coleman, 1990).

آنال،مکتبو)Foucaultفوکو (ماننداصلیبازیگرانتاریخی،شناسیمعهجاهايحوزهدرآنکهوجودبا
اینفوکو،کاردر. یافتتوانمیاوکاروجوهازشماريباهاییهمانندياند،دادهوبرمیراثبهکمیارجاعات
هايتکنولوژيدرویژهخود، بهتوسعۀوایجادمباحثشود،میمتذکر) 1992(ترنر کهچنان. استآشکارهاشباهت

درمتفاوتبسیاررویکردرغمِبههاشباهتاین. استبرخاستهرنجوگراییمعنویتوبريموضوعاتازخود،
محورهايازبسیاريکهاستکردهاستدالل)1979( روثآنال،مکتبدربارة. استعلماعتباروشناسیمعرفت
)Sombartزومبارت (و)Gotheinگوتاین (مانندصادياقتواجتماعیمورخانحلقۀتأثیرازآنالمکتب

درساختاريفرایندهايبافرهنگیتاریخادغامهاآنبرايواندکردهتلفیقوبرباراهاآنکهکندمیحکایت
وبودنچندعلّیتیدرهمبرید،دلمورخانازسازيمفهومحوزةدرآنکهرغمبهوبر. بوداساسیاقتصادوجغرافی

توانمیآنچهدرطورهمینوشدسهیمهاآنبااست،آشکاربرودلکاردرکهطوالنیهايدورهبهعالقهدرهم
.گیرندمیقرارروزمرهزندگیومدتبلندهايکنشمیاندرکهدانستترکیبیمتوسطبردمتقابلِهايکنش

تفسیريمکتبهیچاوگرچه. استکناییوالپارادوکسیکوبر،تاریخیشناسیجامعهجامعارزیابیبنابراین
گرچه. محتوابرحسبچهوشناسیروشوکلیرویکردحوزةدرچهماند،باقیمؤثرعمیقاًنگذاشت،یادگاربه
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کهبودترگستردهچندعلّیتیبسطمستعدومبهمچندانهاجنبهبسیاريازاومتنوعمیراثبود،ناتماماوپروژة
ادامهراوبرکاردارندهاآنآیاکهبوددشوارامرایندانستنخواستند،میاگر همفرضبعدي، برنویسندگانبراي
است،آنبهوبرنگاهازترگستردهبسیارتفسیري،شناسیجامعهپروژةکهاستآشکار. اندبریدهآنازیادهندمی

ناپذیرتقلیلسرشتومعنابهتعهدشاندریگاههستند،رویکرداینگسترشبرايتالشدرکهبسیاريگرچه
تنگناهايومسائلبرنهایتدروبربینشکهآن استهمهازآشکارتر. هستندناآگاهینسبتاًهايوبريفرهنگ،

جستجويبرنهشود،میمتمرکزکنند،میعملآنبرمبنايودهندمیهاآنکههاییو پاسخاجتماعیکنشگران
.اجتماعیمسائلبرايبخشیرهایهايحلراه

این: نهندمیانگشتدیگريتناقضبربسیارياماباشد؛تاریخیشناسیجامعهکسوتپیشاستممکنوبر
بهوبريیکدرخورِشکنِدندانجواب. داردموجودوضعبهعمیقیدلبستگیاجتماعی،تغییرکوشسختتحلیلگرِ

وجوداستمرار. استخاصیسنجشگرانۀاندازچشمگرودروجودموضعازبرداشتیهرکهآن استاتهاماین
اینازبسیاريبنابرایناست؛محورارزشفراواناندازهايچشممیاندراندازيچشماجتماعی،عدالتیبی

اندازهايچشمسخنورانۀهايژستمنتقداشزندگیزماندروبر. کنندمیتأییدراموجودوضعاندازهاچشم
دفاعبههمتر،گستردهگراییشکازبودبازتابینگاه،این. بودآلمانآیندةدربارةرادیکالوارانهکمحافظه

. موجودوضعساختگیِنظمبههموبخشرهاییتغییرِباخاصنهادهايمیانِارتباطازمتعصبانهجانبۀیک
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شناسی تاریخیِ دین: سیاست و مدرنیتهجامعه

نربرایان تر
ترجمۀ سجاد بیات

از فرایندمهمیرا جزءدینمند بوده وطور خاص به فهم خاستگاه و توسعۀ مدرنیته عالقهشناسی بهجامعه
تقسیم کنیم. متمایزبخشسهبهراعالقهاینتوانیممیواقع،مدرنیزاسیون در نظر گرفته است. دراجتماعی
به دنبال مطالعۀ [این موضوعات] بوده است: تأثیرمدرن،جوامعیخیتارتوسعۀدردینشناختیجامعهمطالعات

دموکراسی؛مانندسیاسیهاينظامتوسعۀودر فلسفهادیاناقتصادي؛ سهمهنجارهايورفتاربرمذهب
بنابرایندهند؛میپوششراشناسیجامعهکلمسائلتوسعۀ فرهنگ. ایندرك گستردةدستاوردهاي دین براي

تاریخیِشناسیجامعهچارچوبدرشناختی،جامعههايتماینکردن شکل و افق این فصل،محدودرمنظوبه
مطالعۀشاملوبر،شناسیاست که جامعهشده. گفته(Turner, 1992)شوند میتحلیلوتجزیهوبرماکس
این. به(Tenbruck, 1980)است محدودحدازبیشتفسیرایناماجهان است؛ادیاناقتصادياخالق
بعد، یعنیدواینکنیم. اگرجهان را نیز اضافهادیانسیاسیاخالقوبر، مطالعۀشناسی جامعهباید بهمفهوم،
فصلخواهیم داشت. اینمناسبیدین، چارچوبتاریخیِشناسیجامعهبرايرا ترکیب کنیم،سیاستواقتصاد

سیاست بررسی کند.مطالعۀبرايرا دین وبرخیِتاریشناسیجامعهتالش دارد مفاهیمویژه،طوربه
,Weber)یافته است توسعهبا یکدیگرمرتبطپرسشدوبهپاسخدرضمنی،طوربهوبر،دینشناسیجامعه

دراقتصادي)عقالییرفتاربرايفرهنگیشرطپیشیکعنوانمسیحیتی (بهچه. سؤال اول این بود که(1966
سکوالر،نهادهايدموکراتیکاخالقآیاکهاین بوددومرا زنده بدارد؟ و سؤالداريسرمایهتواندمینهایت

شدهتعبیهکلیساسازماندرکهکاریزماتیکیاقتدارازمراتبیسلسلهمفاهیمموجب تضعیفنهایتتواند درمی
اسی خود را با شن. وبر جامعه(Weber, 1930)پرسش کامالً منفی بود دواینپاسخ وبر بهاست، شود؟

. زهد (Turner, 1996)اي که از نیچه گرفته بود، مشخص کرد مضمون صداقت در نهادهاي غربی و ایده

 . انتشارات سیج، با مشخصات زیر:شناسی تاریخیراهنماي جامعهاین مقاله، ترجمۀ فصلی است از کتاب ،
Turner, Bryan. “Historical Sociology of Religion: Politics and Modernity”. Handbook
of Historical Sociology. 2003 SAGE Publications.

 . 1389دانشجوي کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی تهران، ورودي،sajjad.bayat@gmail.com
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داري که نفی معنویت مسیحی است، منجر شد. وبر همچنین فکر دینی علیه منظور خود، به تولید روح سرمایه
انۀ مسیحی خواهد داشت. از بسیاري جهات، کرد که قدرت سیاست مدرن، ارتباط نسبتاً کمی با عشق برادرمی

ها طور خاص، ارزشطور کامل تأیید نکرده است. بهها را بههاي غربی، بدبینی وبر به ارزشتوسعۀ تاریخی فرهنگ
اي را در برابر اثرات خُردکنندة سکوالریزاسیون در جوامع غربی به العادهپذیري فوقو نهادهاي مذهبی، انعطاف

شناسی تاریخی وبر از ادیان، شناسان و مورخان در اعتبار جامعهکه ممکن است جامعهاند. درحالیهاثبات رسانید
طرز شناختی وبر دربارة دین، سیاست و اقتصاد، بههاي جامعهاختالف داشته باشند، اثبات شده است که پرسش

اي سازنده و خلّاقانه است.العادهفوق
نشدنی کردن دربارة دین و سیاست است، مسائل حلارچوب مفیدي براي فکرشناسی دین وبر، چاگرچه جامعه

شناس، تصریح تزي است که . اولین مشکل شرق(Turner, 1994)دهد شناسی را افزایش میدربارة شرق
گیرد، عنوان یک شکل غربی از زندگی سیاسی در نظر میصورت محدودتر، شهروندي) را بهدموکراسی (یا به

صورت محدودتر، شهروندي) نتیجۀ ناخواستۀ معنویت مسیحی بود. این فصل در درجۀ ه دموکراسی (یا بهکحالیدر
اول دربارة رابطۀ میان نهادهاي مسیحی و ارتباطشان با کاپیتالیسم و دموکراسی است؛ اما باید توجه داشته باشیم 

طور که دي قُدسی/غیرقُدسی (همانبنکه این رستگاري دنیوي، مخصوص مسیحیت نیست و براي نمونه، تقسیم
دهد. در نتیجه، ممکن است انتظار داشته باشیم که تقسیم بین دین و دورکیم اشاره کرد) تعریفی از دین ارائه نمی

هاي موجود، وجود داشته باشد. براي نمونه، در ادیان ابراهیمی، سیاست و دین در تنش دنیا، در انواع سنت
عنوان یک فرم شهري از و این تنش، نقش خلّاقی در توسعۀ دموکراسی (بهدیالکتیکی باقی مانده است

یکعنوانبهاز عدالت دارد،مقدسوجهانیدین، برداشتیکهآنجاهاي مشارکتی)، ایفا کرده است. ازسیاست
زندة اهرمی نکتۀ ضروريِ مقدماتی این است که اگر ما تنش بین دین و دنیا را سا.کندعمل میدولتازقوينقد
سمت سیاست مدرن در نظر بگیریم.توانیم همین تنش را اهرمی بهاقتصادي بدانیم، میسمت رفتار عقالییبه

که مشهور است، اي عاري از اجبار، تضاد قدرتمندي با دولت فراهم آورد که چنانعنوان جامعهدکترین کلیسا به
قلمرو معین در اختیار دارد، تعریف کرد. کلیسا همچون وبر آن را نهادي که انحصار خشونت را در داخل یک 

توان، در اصل، حکومت بد را ها میدهد که با آناي از معیارهاي هنجاري ارائه میاي موازي، مجموعهجامعه
عنوان بهارزیابی کرد. این امر، فضایی فرهنگی فراهم کرد که در آن، مفاهیم عدالت، برابري (برادري) و جامعه

ي الهیات نهادهاي سیاسی تکامل یافتند. با این حال، ارتباط کلیسا با این جهان، جامعۀ دینی را در معرض اجزا
فساد و پذیرفتن دیگران قرار داد. براي نمونه، رشد کلیساي ملّی، کارگزاران دینی را در تقسیم قدرت درگیر کرد. 

عنوان پارادوکسی که به ظهور شهروند مدرن یاري توان دیالکتیک نیروي قُدسی و غیرقُدسی را بهدر نتیجه، می
هاي مشابهی دربارة رابطۀ رساند، در نظر گرفت. این دیالکتیک براي فرهنگ غربی عجیب نیست. استدالل

تواند ساخته شود و ساخته شده است. در طور خاص بین نظم مذهبی و دولت سکوالر میبودیسم و جامعه و به
کسی است که از طریق مدیریت عاقالنۀ دولت، به تاریخ رستگاري کمک کرده است تاریخ غرب، پادشاه مسیحی 
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Kingو اگر الزم بوده، براي تضمین کلیسا و دولت، از زور استفاده کرده است. در افسانۀ بودایی، پادشاه آسوکا (

Asoka هم فاتح و هم راهب بودایی بوده است ،((Ling, 1966).
شناسی وبر را انگیز جامعهانداز غماست، عشق برادرانه و خشونت بود که چشمسیوتنیدگیِ دینهماین در
اي براي توزیع منابع نیازمند است و باید براي ایجاد نظم به اجبار هاي مقتدرانهدهد. سیاست به روشتشکیل می

م است. نهادهاي سیاسی منظورِ حفظ نظها، دربارة استفادة عاقالنه از زور در جامعه بهمتوسل شود. آخرین تحلیل
باید خشونت نشان دهند و اساس جوامع دینی بر عشق برادرانه است. سیاست و دین باید در حالت تنش باشند؛ اما 
به شکلی متناقض هر دو براي ایجاد نظم الزم هستند. براي وبر، نهادهاي دینی، مجاري خشونت نمادین 

که نهادهاي سیاسی به حالیگزیر به رفتارهایی هستند؛ در(کاریزماتیک) هستند که از طریق نیروي قدسی، نا
نیروي سکوالر نیاز دارند.

مثابۀ نیروي کاریزماتیکدین به
شناسی وبر را تالکوت پارسونز این بینش تحلیلی به دین همچون اهرمی فرهنگی براي مدرنیته در جامعه

تبییننظریه،ایناصلیآن اقتباس شد. ویژگی) توسعه داد و توضیح ماهیت پویاي فرهنگ امریکایی، از1962(
را براي فهم پویايکاریزماتیکموفقیتبهدستیابیتئوريوبر.استبشريجوامعدرکاریزماتاریخینقش

کاریزماتیک،اقتدارِنوعسهمقایسۀاو،اصلیقصد.به کار گرفتاجتماعینهادهايدررهبريواقتدارازسکوالر
دربارة کیفیت و نوع خاصی از شخصیت فرد به »کاریزما«اصطالح،جامعهواقتصادبود. درقانونیعقالنیوسنتی

شود العاده) است و با او همچون فردي رفتار میشود، با این تلقی که او یک شخصیت غیرعادي (فوقکار برده می
. اقتدار)Weber, 1978: 241(ستانسانی، یا حداقل استثنائی به او اعطا شده اکه نیروهاي فراطبیعی، فرا

نهایت،در.استعمل،یاعقیدهمقررالگويیکسنت، یعنیبیانگرکهاستضمنیقانونپذیرششاملسنتی
ايرویههنجارهايتوسطرفتار،صریحِورسمیقواعدآندرکهبوروکراسی استازنوعیقانونی،اقتدار عقالنی

همدلی،طریقازوابسته به انطباقسنت.هستندانطباقبه نوبۀ خود اَشکالر،اقتدااَشکالاین.شوندتضمین می
.الهام استبهنیازمندرهبريوکاریزماتیکاقتدارعقالنی واستداللبرمبتنیقانونیعقالنیاقتدار

ست. باثبات ااقتدار کاریزماتیک با مشکل عمومی جانشینی پس از مرگ رهبر مواجه شده است و در نتیجه بی
برايهاي جایگزینیحلراهاوقاتگاهیاماشوند؛معمول متفرق میطوربهپیروانشکاریزماتیک،رهبرمرگ

بهو)مسیحبدنعنوانبه(کلیسابه خودمسیح،کاریزماتیکاقتدارمسیحی،کلیسايدر.یافتتداوم، بسط خواهد
) اعطاء شد. اینبرداي لذّت میخلیفهپایداراقتدارفضیلت، ازهايکلیدبربا کنترلکسی کهاُسقف (بهترتیباین

شدن عادي«وبر .شودمیغیرشخصیواداريرسمی،ايفزایندهطوربهزمانطولدر»کاریزماشدنِنهادینه«
تعریفبوروکراتیکقوانینورسمیهايروشازايمجموعهبهمسیحکاریزماتیکقدرتازتحولرا در» کاریزما

وبربراي نمونه،.استسازمانیالگوهايومذهبیمختلفهاينقشتعریفمهم درنهاديکاریزما،.استکرده
درخودمنصبکشیش که به موجبوشخصی داردهايتماسکاریزماتیک کهچهرةیکعنوانپیامبر، بهبین
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امبران که ممکن است از بین شود. پیاقتدار دارد، تمایز قائل میمقدسسنتیکدرخودخدماتوکلیسا
گیرند؛ در نتیجه به هدایایی از طرف پیروانشان وابستگی دارند.روحانیان ظهور کنند، پاداش نمی

دیگر، تمایز قائل سويمحمد (ص) ازسو ویکبودا ازنمایندگی،مثابۀبهنبوتنوعبین دووبر همچنین
از جانب پیامبراناین.استپندارد که یگانه وسیلۀ خدامیوکندرا نمایندگی می»نبوت اخالقی«دومی.شودمی

اخالقی، از وحی اطاعت ايوظیفهاز پیروانشان بخواهند همچونرا ابالغ کنند وخداوند مأموریت دارند تا وحی
مطابق .دهندمیخود نشانپیروانبهرارستگاريراهخود،زندگیهایی ازمثالباپیامبرانِ نمونه،مقابل،در.کنند

,Zeitlin)بودخاورمیانهو نبوت اخالقی ویژگی ادیان ابراهیمیِییآسیاادیان نبوت نمایندگی، ویژگی نظر وبر، 

برايمهمیشوند، پیامدهايمیکاریزماتیکها، مردم موفق به کسب هدایايآنطریقازکهنهادهایی.(1984
از آنجا که کلیسا قادر به ادعاي انحصار در رسیدن به .دارندسیاسیقدرتواجتماعیسازمانترگستردهمسائل

مراتب این وجود آمد و سلسلهسخت و دقیقی از اقتدار بین کشیش و عوام بهومراتب سفتفضلیت بود، سلسله
راقتداوسطاییقرونمراتبسلسلهاصالحاتدید،خواهیمکهطورمراتب مقدس بود. همانجهان، بازتابی از سلسله

در نتیجه، توسعۀ ). Weber, 1930کشاند (چالشمؤمنان بههمۀروحانیتدکترینِطریقازراتقدسو
تاریخی کشیشانِ وابسته به مراسم مذهبی در فرهنگ غربی و چالش اَشکال جایگزین اقتدار، موضوع مهم 

شناختی است.جامعه
ر اسالم، مطالعۀ موردي مهمی را پیرامون نظامی درون دیالکتیک قدسی و غیرقدسی، دکترین رادیکال برابري د

زیرااست؛طلبمساواتاساساًاسالمیکند، فراهم کرده است. دکترینمذهبی که روحانیت و آیین دینی را رد می
این فرضنخستین.استانسانطبیعتیاجامعهدروجوديمراتبسلسلهاز هرگونهمانعآن،توحیديبنیادگرایی

توحیديدیدگاهاین» .خداوند، یکتا و یگانه استاو«: توحید بر آن تأکید شده، عبارت است ازسورةدکترین که در
رسول خدا است، این یک اشتباه اساسی است که هنگامِ [ص]اگرچه محمد.کندمراتب جلوگیري میسلسلهاز

ه خدا وابسته هستند؛ چون قرآنِ بنامیم. همۀ موجودات ب» محمدیسم«عنوان یک مذهب، آن را اشاره به اسالم به
اي براي اعتقاد به ها پایهاُرتدکسی، مانع از هرگونه همکاران الهی است. این مفهوم دینی از وحدت، در وجود انسان

وبودهمراتبیسلسلهعمیقاًدر گذشته،اسالمیجوامعحال،اینباشناختی،جامعهلحاظسازد. بهبرابري بنیادي می
دارد وجودمسلمانجوامعدنیويهايواقعیتودینیدیدگاهمیاندائمیتنشیتاریخدرنتیجه،یکعنوانبه

(Marlow, 1997).
نهوکلیسانهوگرفتمیمفروضرامؤمنانبرابريکهبودطلبیبرابريبرادري واسالماسالم،تاریخآغازدر

طلب بود، تکمیل کرد؛ اما ی عربی را که داراي اخالق برابريگرایاین توحید رادیکال، قبیله.روحانیت را توسعه نداد
مراتبی ها با موفقیت در توسعۀ نظامی اسالم که به رشد بیشتر وضعیت آگاهانه و نظم اجتماعی سلسلهاین آموزه

مذهبی را برجستۀنقشامپریالیستی،هايقدرتمردساالرِهايسرعت به خطر افتاد. فرهنگکرد، بهتشویق می
ها توسط این گرایش.قرار دادالشعاعتحتنهایتدرایفا شده بود،اسالمیاولیۀجوامعدرزنانکه توسطمه

اي طور فزایندهکرد، بهمراتبی سیاسی تصور میاختالط اسالم با اندیشۀ سیاسی یونانی که شهر را جایگاه سلسله
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مستبداماعاقل،رهبریکتوسطشدهولیدبه هماهنگی ت)،Polisشهر (دراجتماعیمشروعیت یافت. نظم
دار تدریج موروثی شد و طبقۀ غالب، اَشراف زمیننیازمند است. در عراق و ایرانِ دورة ساسانی، نابرابري اجتماعی به

بودند.
هاي بعد از اسالم، از مدل استبداد پیش از اسالمِ ایرانیان که در آن قدرت اشرافی با رهبران مذهبی خالفت

اجتماعی صلبی را م) دنیاي1058تا974المواردي (کارهايیافت، تقلید کردند. براي نمونه،لما) مشروعیت می(ع
این مدل، هم کاربردي و .استشدهتشکیلبازرگانانودهقانانها،کشیشاشرافی،سوارانازکند کهتوصیف می
پیراموناسالمدرسیاسیهايدرگیريمتعاقباًاستبدادي،نهادهاياینبهپاسخمراتبی بوده است. درهم سلسله

صورت نوستالوژیک، بهاغلبکهآرمانیمخالفتیشهري شکل گرفته است؛مراتبآرمانی (اتوپیایی) از سلسلهانتقاد
از ایرانانقالبدرکند. براي نمونه،ستوده شده است، طلب میقرآندراي را کهجامعۀ اولیهها دربرابري عرب

استبداديبرنامۀاصلیعواملازشهري کهنخبگانبرابردرگناه رابیومظلومخمینی،اهللاآیت،1979تا 1977
انقالب، اتحاد موفقی میان روحانیت نام حکومت اسالمی، بسیج کرد.بودند، بهاقتصاديدر مدرنیزاسیونشاه

طور معمول مهاجران ضعفین) که بهاهللا] خمینی، بخش شهري طبقۀ کارگر و محرومان (مستپشت سر [آیت
هاينابرابريبرابردرالهیارادةبیانمردم،صداياین نوع حکومت،زمین روستایی هستند، برقرار کرد. دربی

کاري اسالمی، اسالم با شناسانۀ وبر از محافظهبرخالف محاسبۀ شرق.شد(Shar'ati, 1980)سکوالردولت
اي مملو از عشق در برابر حرص و طمع و انداز آرمانی از جامعهیکال (چشمهاي رادمسیحیت در سنت سیاست

خشونت در این جهان) مشترك است.
اي مهم با ظهور اند، رابطههاي کاریزماتیک به کار بردههاي مختلفی که جوامع براي کنترل چالش قدرتراه

اقتدار نهادهاي کلیسایی و قدرت سکوالر شاهان شدن کاریزما، بین اي خاص از نهادینهشهروندي دارد؛ زیرا شیوه
هاي تقسیم شده است. در این بحث، در درجۀ اول، توجه من به تقسیم بین کلیسا و دولت خواهد بود؛ اما استدالل

از جمله بودیسم، وجود دارد. در » ادیان آسیایی«اصطالح میزان کمتر، بهمشابهی دربارة یهودیت و اسالم و به
م، همان مشکالت جانشینی به وجود آمد و در نهایت، نتیجه آن 661مان مرگ پیامبر (ص) در سال اسالم، از ز

تشیعشد که بین شیعه و سنی با توجه به منبع اقتدار و رهبري در جامعه اسالمی، شکافی به وجود آید. تکامل
حکومتآندرکهشودامام غایب ارائه جنبش مذهبی، موجب شد دکترینسرکوباماسمت جداشدن بود؛به

بذر اصلی ،)عصرامامغیبت(دکتریناین).1995ریچارد،(جامعه نخواهد داشتبرقدرت نهاییهیچسکوالر،
خمینی،اهللاآیتاقتدار.شدبدعتبهمحکومپهلويشاهنوسازيِدولتآن،درکهایران را فراهم کردانقالب
در مقابل، اهل تسنّن، ).1984ارجمند،(فراهم کرد مدرندولترسکوالنهادهايبرايکاریزماتیکهاییچالش

دانند. اسالم بنیادگرا در قرن بیستم، مصالحۀ هاي اُموي و عباسی را شکل مشروع حکومت میخالفت سلسله
سنتی بین حوزة خصوصیِ عبادت و عرصۀ عمومیِ نهادهاي اجتماعی و همچنین، بین رهبري مذهبی جامعه 

دار سکوالر دولت را به چالش کشیده است.(امت) و اقت
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هاي مذهبی، مقامات مذهبی را به سازش با قدرت سکوالر وادار کرده شدن کاریزما در جنبشبنابراین، عادي
شود، سیر تکاملیِ برابري بین شهروندي مذهبی در جامعۀ مذهبی و است. هنگامی که یک دینِ ناجی، اهلی می

دارد. از آنجا که جامعۀ دینی، نهادي است مبتنی بر رضایت، مشارکت عوام در شهروندي سیاسی در دولت وجود
دهد.داخل کلیسا، اغلب یک مدل ابتدایی از شهروندي سکوالر را ارائه می

تحول کلیسا و دولت
هاي مرکزي نهادهاي سیاسی در غرب، تقسیم بین اقتدار سکوالر و اقتدار غیرقُدسی (کفرآمیز) یکی از ویژگی

هاي خداي . عیسی، بخشی از اصل و نَسب پیامبران یهودي افراطی بود که شرّ این دنیا را در برابر خواستهبود
گرایی پدیدار شد کهجنبش هزارهومسیحسالۀهزارسلطنتبهاعتقادبااولیهکردند. مسیحیتعادل محکوم می

هاي پیامبر مسیحیت (مانند بر اساس گفته.دکربینی میمسیح پیشظهور دوبارةرا درجهانپایانمشتاقانه،
ربط به رستگاري مثابۀ اموري گذرا و بی، کلیساي اولیه، امور این جهان را به»)پادشاهی من در این زمین نیست«

هاي مذهبی جدا شد.شدت از پدیدهدانست. در نهایت زندگی سیاسی در این دنیا بهروح می
هایی را توسعه دهد کهآموزهومجبور شد نهادهاوسازگارور دوبارة مسیحظهعدمبانهایتدرمسیحیجامعۀ

شد مجبورمسیحیالهیاتاي،جامعۀ پساهزارهدر.شناختمیرسمیتسکوالر را بهنهادهاياهمیتوتداوم
را سکوالرنهادهايدرمسیحیبایست چگونگی رفتار روحمیچراکهکند؛آغازشهروندي رانگاهوظیفۀ بسط

گونه که اندیشۀ مسیحی، از زندگی در [جهانِ] بعدي درکی داشت، داشتن درك همان.کردسازي میمفهوم
کننده یا ساکنان هنجاري از چگونگی رفتار مسیحیان در این دنیا نیز الزم بود. مسیحیان خود را صرفاً بازدید

دیگري بود. با این حال، تداوم کلیساي که شهروندي واقعی در دنیايپنداشتند؛ چراخارجی در این دنیا می
مسیحی، نیاز به ساختار و مدیریت سازمانی را افزایش داد. توسعۀ دولت درونِ دولتی که ناگزیر از سازش با جهان 

م)، ظهور 220تا160) (Tertullianم) و ترتالین (254تا185) (Origeبود، به وقوع پیوست. در آثار اُریجن (
شود. اي موازي و از مسیحی همچون فردي با شهرونديِ دوگانه، دیده میسا همچون جامعهدیدگاهی رسمی از کلی

اُریجن، در بازتابش از شهادت، استدالل کرده بود که زندگی در این دنیا، صرفاً کارآموزي براي آینده بود. اگرچه 
صداقت باشد و بتوان به آن اعتماد کلیسا جامعۀ برتر است، کار و زندگی مسیحیان در این دنیا باید تابع قانون و 

کرد. در نتیجه، الهیات وابسته به اولیا و بزرگان مذهب، پلی ارتباطی بین تعالیم عیسی مسیح و دنیاي کالسیک 
(که در آن، نظریۀ افالطون از مثُل، کامالً مناسب نیازهاي ضروري کلیسا بود) ایجاد کرد.

مؤمنان این بود که از سازش کلیسا و جذب سریع آن به این دنیا نتیجۀ آزار و اذیت جامعۀ مسیحی و شهادت 
)، امپراطور غربی، Constantineمحافظت کند. با این حال، این سنت جنگ و سرکوب، با گرویدنِ کنستانتین (

عنوان یک عمل روم سنتی از پذیرش طیف وسیعی توان بهم به پایان رسید. این گروش را می312به مسیحیت در 
دایان به امپراتوري تحت اقتدار گستردة یک موجود انتزاعی مشاهده کرد. کنستانتین که به خورشید از خ

یافته میمشکلبدونجهان،نورعنوانبهرامسیحیخدايپذیرشاستناپذیر ملقّب شده بود، ممکنشکست
بازگرداند و ثروت عظیمی به اي را است. این کلیسا اکنون تحت حمایت دولت روم بود. امپراتور اموال مصادره
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م، اُسقف شوراي نیکاسا 325کلیسا منتقل شد. کنستانتین در جایگاه رئیس کلیسا شروع به کار کرد و در 
)Nicaea(1) شد تا از وحدت دین پشت آیین تثلیث دفاع کند. تحت [رهبري] تئودوسیوسTheodosius،(

اجتماعیشالودةتثلیث،بهایمانگذاشت واحترام میمسیحیتبهامپراتوروشدتثبیتبیشتردولتکلیسا واتحاد
صورت متناقض، پذیرش مسیحیت اُرتدوکس، به شرط اصلی شهروندي در همچنین، به.امپریالیستی درآمدنظام

).Maddox, 1996: 80داخل امپراتوري تبدیل شده بود (
ۀ مسیح از رستگاري و جامعۀ امپراتوري روم، سالاین آشتی بین مسیحیت، همچون دینی معتقد به سلطنت هزار

عبارت دیگر، رهبانیت و عرفان مسیحی را به وجود واکنش عمیقی در برابر ماتریالیسم جامعۀ رومی ایجاد کرد. به
St Augustine ofتوان در کار سنت آگوستین قدیس (ترین بیان این بحران معنوي را میآورد. عمیق

Hippo) (354یافت. این کار در پاسخ به الحاد در زمان سقوط روم به آالریک گوت شهر خدام)، یعنی430تا
)Alaric the Goth م نوشته شده بود و همچنان 426تا 413نوشته شد. شهر خداي آگوستین بین 410) در

ذهنی هايها یا ایدهمتن اصلی فلسفۀ سیاسی غرب باقی مانده است. براي آگوستین، جهان گذرا بود؛ اما صورت
خواهی سیسرو شد. او این دیدگاه را که گرایی افالطون و فلسفۀ جمهوريدائمی بودند؛ بنابراین مجذوب ایدئال

امپراتوري روم یک گام ضروري در تاریخ رستگاريِ کلیسا روي زمین است، رد کرد. همچنین منتقد فضایل 
هاي نظامی امپراتوري را تهییج واقعی، پیشرفتکرد که فضایلادعاییِ امپراتوري پیشامسیحی بود و استدالل می

عنوان پایه و اساس یک جامعۀ شکوه روم رد کرد و از فضایل مسیحی بهکند. او نظر سیسرو را دربارة پایۀ بانمی
. امپراتوري روم فاسد بود و مسیحیان باید (Weithman, 2001)متمدن بر اساس عشق به همسایه دفاع کرد 

پروازگونهاز هیچآگوستینحال،اینکردند. باهر خدا که یکتا شهر کامل است، متمرکز میتوجه خود را به ش
مانند، باید با دولت و حکومت که مسیحیان در این دنیا غریب میدرحالی.کردنمیپشتیبانیاین جهانازمعنوي

آن همکاري کنند.
گرِ الزم براي جامعه پذیرفت. ت را در جایگاه تنظیماز آنجا که آگوستین از اختالل مدنی و جنگ متنفر بود، دول

هاي سکوالر و وظایف خود براي حضور در این دنیا، مانند توانند از مسئولیتطور کامل نمیمسیحیان به
که شهر مقدس با خیرات به وضع بدي درآمد، حالیپوشی کنند. درپرورش کودکان چشمودادن و آموزشصدقه

س طمع بود. از این رو، زندگی سکوالر مردمان، جامعه را درگیر جنگ و مبارزه کرد. بنابراین شهر سکوالر بر اسا
. با این حال، شهر (Augustine, 1972: 593)» بالد، شهر آسمانی به پروردگارشهر زمینی به خود می«

آگوستین،وزشآماساسیعنصرکهشدهگفتهزمینی براي جامعۀ مسیحی از نظر نظم حکومتی مهم بود. اغلب
بوده است کالسیکدنیايدوريدیدگاهشدنشکستهنتیجۀکهبودهتاریخشناسانۀ وي ازغایتوخطیاندازچشم

(Wolin, 1961). شهر مقدس، شهري در پایان تاریخ بشر بود و سیاست سکوالر تا آنجا که به هدف تاریخی
تیک با یکدیگر، وجود داشتند که شهر سکوالر بخشی از کرد، مهم بود. این دو شهر، در یک رابطۀ دیالکخدمت می

تواند همچون یک نظم اجباري، زمانی که به کلیسا همان نظم کلیسا و در واقع، خود کلیسا بود. شهر سکوالر می
کند، موجه جلوه داده شود.در هدف الهی خود کمک می
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وان نهادهایی کامالً سکوالر و غیراخالقی بود. عنمیراث الهیاتی آگوستینیان، مفهوم دولت و جامعۀ انسانی به
م) را که در آن عضویت 340تاEusebius of Caesarea) (264(2درنهایت آگوستین، ایزبیوسِ کایسارا

طور کامل با امپراتوري روم مذهبی دیگر بر اساس شهروندي سیاسی نبود، ترك کرد. مسیحیت براي ایزبیوس، به
بخشیدن به بشریت ارسال شده بود، آن را با مسیح که همچون نوري براي الهامشناخته شده بود و کنستانتین

، مردم را با توافق مشترکی که از طریق عشقشان شهر خداکرد. در مقابل، آگوستین در کتاب نوزدهمِ مقایسه می
کرد و م توجه نمیکند. وي صرفاً به جامعۀ روبه اشیا دارند، اجتماعی از کثرت موجودات عقالنی متحد تعریف می

تواند به هیچ حکومت خاصی تکیه کند.رسید که کلیسا نمیبا فروپاشی امپراتوري در غرب، به این نتیجه 
اي میان کلیسا و کردن مصالحهنظریۀ سیاسی قرون وسطی، در یک جهت بسیار متفاوت سیر کرد و نگران پیدا

شت که شاه، رهبري است مذهبی که عاقالنه و در صورت ویژه، آموزش کلیسا به این دیدگاه بازگدولت بود. به
طور طور خاص این بود که دیدگاه سلطنت فئودالی، حداقل بهکند. مشکل بهلزوم، با زور و اجبار حکومت می

گذاریش توسط م) که با تاج814تا742بالقوه، همچون نهادي مذهبی توسعه پیدا کند. این مسیر دینی را شارلمانی (
م، امپراطور روم شد، تأسیس کرد. نتیجۀ نظریۀ مسیحی از 800وم، در قصر سلطنتی سنت پیتر در سال پاپ لئو س

هاي کارل کبیر، معلم توان این ملغمه را در نوشتهحکومت، ترکیبی بود از تئوکراسی با درجاتی از رضایت. می
یکی براي حفظ کلیساها از الحاد و شارلمانی، مشاهده کرد که استدالل کرده بود که امپراتور دو شمشیر دارد؛

هاي حاکم و کشیش.دیگري براي سرکوب دشمنان مشرك. مانند داوود پادشاه، شارلمانی ترکیبی بود از نقش
ها و نهادهاي حکومتی به تکامل خود ادامه دادند. جامعۀ قرون با توجه به توسعۀ فئودالیسم اروپایی، نظریه

نزولی از قدرت که در آن پادشاه با بقیه برابر بود و اصل صعودي که در آنوسطی با تنشی دائمی بین تفسیر 
. رشد آیین (Ullmann, 1965)شد پادشاه ارباب فئودالی بود که توسط اربابانش احاطه شده بود، مشخص می

یسم هاي تئوکراتیک دورة مسیحی است، در آغاز فئودالگذاري از جمله تقدیس با روغن مقدس که از میراثتاج
دست آورد که مذهبی از حکومت تئوکراتیک بهاي ایدئولوژيقرون وسطی است. نظریۀ نزولی در طول زمان، گونه

نظریۀیک)،Robert Filmerفیلمر (رابرتکارمدرن،دورةآغازدر آن، پادشاه مطلق، نمایندة خدا بود. در
نیزاَعمال شوهراست وخودخانوادةبرخداوندقدرتنمایندةشاهآن،درفراهم کرد کهپدرساالريازجامع

در برابر این نظریۀ مردساالر از قدرت .(Schochet, 1975)زمینی است بر یک خانوادةپدرساالرانهحکومت
اي بود که جان الك، نظریۀ سیاسی خود را از دولت محدود بسط داد. اصل صعودي، براي عنصر مشارکت پایه

ن مجبور شدند اقداماتشان را در شوراي معادل و باألخره در مجلس مردان توجیه کنند. گذاشت که در آن پادشاها
داري در قدرت سلطنتی، یک سنت سیاسی ایجاد کرد که از این عنصر دموکراتیک (یا حداقل، جمعی) خویشتن

ر قرن ) دSir Edward Cokeم تا احکام قانونی سر ادوارد کک (1215) در Magna Cartaماگنا کارتا (
بازانۀ قدرت را محکوم کند. در هفدهم، در برابر گسترش خودسرانۀ امتیاز سلطنتی گسترده شده بود تا عمل هوس

درون فئودالیسم، شاهد ظهور اصول آزادي در بحث دربارة حقوق و نهادهایی که قدرت مطلق و خودسرانۀ 
ط سیاسی بین شاه و واسال (رعیت) را که کنند، هستیم. در نتیجه، اصل صعودي، ارتباپادشاهان را مهار می
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قراردادي بر اساس رضایت متقابل بود به رسمیت شناخت. این اصل [به این موضوع] اشاره داشت که پادشاه 
اي استبدادي و شخصی حکومت کند.تواند به شیوهنمی

بوده است. با این هاي متناقض، وضعیت اقتدار سلطنتی و پاپ استوارزندگی سیاسی در قرون وسطی، بر نقش
هاي بین نیروهاي اي از دوگانهحال، این یک نتیجۀ اشتباه است که اندیشۀ سیاسی قرون وسطی بر روي مجموعه

اساسوپایهبربسیاروسیاسیاساساًپاپ،قدرتدربارةمذهبیهايسکوالر و مقدس ساخته شده است. بحث
وجامعۀ مسیحیازبیشاخالقیرهبرياهمیتپاپ،ازمشتقهايقدرتدامنۀومشروعیت: بودمدرنتفکر

دفاع از مقام پاپی این ایده را که دولت انحصار .(Wolin, 1961: 137)افراد توسطنیازمورداطاعتماهیت
آمیز این بود که زبان الهیات عمیقاً سیاسی شده بود. این بحث حکومت را دارد، به چالش کشید؛ اما نتیجۀ طعنه

می دربارة ماهیت و دامنۀ اقتدار سیاسی و در نتیجه، برد و شرایط اطاعت سیاسی مطرح کرد. آیا براي سؤال مه
هاي قرون وسطایی یک فرد مسیحی در اطاعت از پادشاه ناعادل یا روحانی ناالیق تکلیفی وجود دارد؟ بحث

باره، راه را هم براي ماکیاولی و هم براي لوتر هموار کرد.ایندر
مراتب کلیساییایی و پروتستان؛ چالشی براي سلسلهگرفرد

گرایانهملّی(Benedict, 1983)»ِ خیالیجوامع«خلقباهفدهم،قرنازاروپاییهايملّتدولتایجاد
وطبقاتی، فرهنگیفشارهايبرخالفکههمگنی را محافظت و تاحدودي ایجاد کردهايجمعیتکهبودهمراه
منشأ را1648سالدروستفالیاپیماناگر.شدندمیداشتهنگهیکدیگرکناردراسیونالیستینایدئولوژيباقومی،

پایۀبرملّیهايهویتایجادشاملدولتتشکیلکنیم، آنگاهها شناساییملّتجهانیِ دولتمدرنحقوقیِ نظام
هايدولتازبسیاريدريستیزیهودينمونه،براي.شودمیخارجی)هموداخلی(همدوگانهاستعماریک

شکلدرهمگن، بهانه فراهم کرد؛ اماجمعیتمنظور ایجادقومی بهپاکسازينخستینِهاينسخهبراياروپایی،
پایۀبرمدنیجوامعگیريشکلموجبِکهیافترامختلفیاجتماعیوسیاسیفشارهايتوانمیآن،ترمالیم

هايشکلایجادبرايفرایند،این.اندشدهمشخصنژاديهویتوكمشترمذهبیهايآیینوزبان، اعتقادات
بود.فرهنگی، زیربنایینوزدهوهجدههايقرناواخردرشهرونديازملّی

داري، سبک تولید سرمایه.مرتبط بودرقابتیداريسرمایهازملّیاَشکالظهورباها،ملّتدولتنظامظهور
اراضی به تساوي بین تقسیمسنتیاَشکالمبنايروستایی شد که بروامعجتاریخیالگوهايموجب تضعیف

بزرگطبقۀیکصنعتی،دارينوزدهم، سرمایهقرناوایلازجمعیتیتحوالتوشهرنشینینتیجۀدر.بودمردم
راگراییها، ملّیملّتدولت.بودهاملّتدولتجدیدنظمبرايبالقوهتهدیديکهکردایجادشهريپرولتاریاي

ساختند که در نتیجۀ آن، شهريجامعۀاجتماعیِمالتعنوانبهدینباترکیبدریادینبرايجایگزینیهمچون
. شکل گرفتنداجتماعیمتضادطبقات

را مدنیجامعۀودولتمانندنهادهاي غربیبنیاديتحولبود وعالَم مسیحیتتاریخاروپا،سیاسیتاریخ
مسیحیتروم، جامعۀامپراطوريدورانایم، دردیدهکهطورهمان.فهمیدکلیسایینهادهايیلتحلتوان بدوننمی
دربارةشناسانهآخرتانتظارات.کردجداکفریاتازرامقدساتشدتاش بهآیین هزارهکهايبود؛ فرقهفرقهیک
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سخن. داشتندجهاناینبهدهیشکلبهکمیعالقۀمسیحیرهبرانکهبودمعنیاینمجدد مسیح، بهبازگشت
رسمیمذهبعنوانبهمسیحیتپذیرشومسیحیشهريعنوانبهقسطنطنیهشهرتأسیسکنستانتین،

عنوانبهپاپیپنجم، مقاموچهارمقرناواخردر.مسیح بودهزارسالۀبه بازگشتاعتقادبرايامپراطوري، پایانی
.شدیدارپدکرد،میحکومتاعمالکهدولتینهادیک

با اینکه.را ایجاد کردفئودالیسمششم، پایۀوپنجمدر قرنبربريپادشاهیپیشرفتروم وامپراطوريسقوط
دولتوکلیسابینرابطۀشد درمجبوربود،آمدهجهاناینسکوالرِنهادهايوجودتعدیلبرايمسیحیت
را که در مصونیتودرت، سلطنت، شرکتقاولیۀهايمدلوسطی،قرونمسیحیالهیات. کندتجدیدنظر

مصالحۀبرايمسیحیمتکلمانوسطی،قرونطولدر.نهادهاي غربی مؤثر بود و مؤثر باقی ماند، به وجود آورد
مبناییکهکلیساوبودالزماجتماعینظمبرايبود،خشونتنهاددولتاینکهبا:کردندتالشسازمشکلاصلدو

ووسطیقرونرایجعقیدةچیستی.داشتنیازدولتخود بهشناسانۀرستگاريهايهدفینتأمبراي،داشتالهی
وجودهنجاريچارچوبیدربایدقدرتکهبودفرضاینشد،اساسیقانوننظریۀرشدموجبچیزيچهاینکه
. باشدداشته

دلیلبرد، بهارثبهی راسیاسزندگیازخالصیبراياولیهمسیحیتانگیزةوسطیقرونکلیسايبا اینکه
اهمیت.کندهاي آخرتی تبعیتطور کامل از انگیزهنتوانست بهبود،وابستهدولتینهادهايبهنهایتاًکلیسااینکه

، فردهادر آنکهمستقلیگشود: جوامعاستقاللاست که ازجدیدياندازچشمپروتستان، دراصالحاتسیاسی
اندازيشامل چشملوترینیسم.باشدآزادکلیسایینهادهايفسادوسکوالرهايقدرتظلمباید ازمقدس

اینگناهانبود؛ اماکشیدمیچالشبهراکاتولیکنهادهايآنچهباهمراهاولیه،کلیساياز پاکینوستالژیک
روحکردنِآزادبرايتدولشناختنِرسمیتبهتالوتر.اخالقیمثابۀ اقتداربهدولتنظریۀبود برايايبهانهجهان،

الهیمأموریتودولتحاکمیتبینرابطهاینبنیاديثباتیبی.رفتپیشجهاندرکلیساظلمازمسیحیان
اروپادرسیاسیزندگیساختارکهشداصالحاتضدواصالحاتازپایانبیايچرخهگیريِموجب شکلکلیسا،
.بودهاقرنبراي

شهرسیاسیواجتماعیاز زمینۀلوتردنیاياماکرد؛تبعیتآگوستینازپادشاهدووجودشناختبرايلوتر
بود، رومامپراطوريچارچوبدرمسیحیتازدنبال دفاعبهآگوستینکهحالیدر.بودمتفاوتبسیارآگوستینخداي

مذهبیاساساًلوترنیفراخوا.بودرومکلیسايامپراتوريقدرتچارچوبدررستگاري فرديدنبال تقویتبهلوتر
نهادهايمذهبیتشریفاتوتوبهازتواندنمیخدایی کهبارابطهدررستگاري فرديمشکلکردنبیانبود؛ یعنی

طبیعتگناهکاريآوردنِدرزانوبهبرايجامعهاست،فاسدعمیقاًهاوجود انسانکهآنجااز. بپذیردتأثیرانسانی
داد؛ گسترش» استاعمالازانباشتیگناه،«کهرااین دیدگاهکاتولیسیسم.داردنیازقدرتمنددولتیبهانسان

در بود؛مندنظاموکلیگناهکاريلوترینیسمدر.شودلغوتدریجبهتواندمیگناه،یعنیتوبه،واعترافبنابراین
و کلیدراماتیک، عمیقهايسبکنیازمندبه شیطان، بیشترحمله.کردمحوراآنبخششباتواننمینتیجه
.است



121

در مقابلکههاییرعیتمحکومیتنمونه،براي.بودسیاسیمطلققدرتتوجیهپیامدهاي لوترینیسم،ازیکی
جنگدرراآن) 1956(انگلسفردریشکهطوربود. همانتوسط لوتر ظالمانهکردندمیمقاومتآلمانیاشراف
کهرومیکاتولیکزمینیِ سیاسی کلیسايهايقدرتباوالً، لوتر عمیقاًا. روشنی نشان دادبهآلماندررعیتی
اصرارمؤمنیندر هدایتمسیحیانهمۀبرابريبراوثانیاً،. بودشد، مخالفمیدینیآیینظالمانۀکنترلموجب

اینبهاوآگوستین،همچون. شدرومکلیسايمراتبیسلسلهسازماندرچالشایجادباعثنتیجه،داشت و در
.است) مقدسپیوند(برادري روحدارايباشد،قدرتظالمانۀمراتبسلسلهاینکهازبیشترکلیساکهرسیدعقیده

الهیاتثالثاً،. اُسقفتااستمتکیکلیسادرحضارتحلیل، بیشتر برآخریندرالهیقوانینتفسیراقتدار براي
بود، معنويآزاديلوترذهندراگرچه.نهادبنامؤمنانهمۀانیتآزادي را از طریق آیین روحاصلبهتعهدلوتري

استممکن.داشتمعنويحکومتاموردرکلیسادفاترقدرتکشیدنچالشبهقدرتمندي درسیاسیپیامدهاي
کلیساازروشنیکه در آن مفهوماياست؛ ایدهکردهرا خلقمعنويشهرونديایدةلوترینیسم،استدالل کنیم که

کرد.را تعدیلفردگراییجمعی،دموکراسییکعنوانهب
غربیمسیحیتدرايتضادگونهبحرانلوترینیسماجتماعی،هايآرامینامهاربرايلوترهايتالشوجودبا
.کرداست، مشروععادلخدااینکهازفرديتفسیرنامبهرادولتوکلیسافسادعلیهموعظهکرد؛ چراکهایجاد
پیروان توماس.دادنشانرامسیحیبرابريایدة)، پتانسیل انقالبیAnabaptistاطی آناباپتیس (افرفرقۀ

)مسیحیتمذهبنهاداش، مؤسسه(درکالوین. بردندکاربهخوبفاسد،جهانبرخالفرامقدسخشونتمونستر،
تأکیدبارالوترینیسمقسمتی،دراو.بازگرداندرامدنیتوقانون، نظمبهمسیحیتتعهدکردتالشکهکسی بود

کهحالیدربود،قدیسینازايجامعهنامرئی،کلیساي.کرداصالحنامرئیومرئیکلیسايبینبنديتقسیمبر
مرئی،کلیسايمجموعۀ.بودسازمانونظم، قانونبهنیازمندوگناهکارانشاملزمین ورويمرئیکلیساي
کلیساي کالوین،حکومتشناختیِجامعهنتیجۀ. استمقدسکتابآموزشومذهبیآیینمفیدتأثیراتنیازمند
جمعیساختارشدندموکراتیزهسمتبهمهمقدمیکاین،بود.پاپاجازةبدونمسیحیت،جامعۀشدنِنهادي

بارومیسايکلپاپاقتدار متمرکز.بودمؤمنانهمۀروحانیتاز آیین3نومیاننتایج آنتیبدونپروتستانتیسم
ناسیونالیسمپیشرفتباکاتولیک،نگري کلیسايجهانشد؛ اماکشیدهچالشبهموفقیتباها،پروتستاناصالحات

انداخت راهبهملّیکلیساهايازنظامیایجادبرايقدرتمنديهايجنبشاصالحات،.افتادخطربهملّتدولتو
کردمجبورراکلیساهاوکردها ایجادملّتدولتازوستفالیا، نظامینامۀپیمان.بودموازيهاملّتدولتایجادباکه

.کنندعململّیمرزهايتا در
اصالحاتمیراثازبخشیانگلیسی،داخلیهايجنگومیلتونجانانقالبیوخواهانهجمهوريهايایده

بود ممکنغیرو پیروانشوترلتندهايسیاستبدون4نمونه، آرئوپاجیتیکابراي.بودپارسی (پیورتن)
)Kendrick, 1986سیاسیجنبشافراطی، تصورموعودگراییانگلیس نوشت کهتاریخزمانی ازدر). میلتون

آغازجدیدايهزارهاشسرنگونیبادجالی بود کهپاپ،کهکردندانتقادهابود. افراطیکردهرا تسخیرپادشاهعلیه
پذیرفت والهیمشیتدرراانگلستانویژةنقشمیلتون.دجالندمخالفانترینمهمخدا،انگلیسیمردانوشودمی



122

داد نومیان قرارآنتیانتقادگرانازخوبیمرتبۀدررااوسیاسیهرزگیوتمهیدغسلقلبی وایمانپذیرش،این
(C. Hill, 1977) .،درانقالبیسنتازبود کهخداییحکومتبهقدرتانتقالازدینیاندازچشمیکاین

.گرفته بودالهامشمالیامریکايواروپا
دین و سکوالریزاسیون

عنوان شالودة ملّت و ایدئولوژي ملّی را بهانقالب فرانسه و جنگ استقالل امریکا، ایجاد یک سیستم دولت
خواهی و سنت جمهوريجامعۀ مدرن به پیش برد. تأکید بر برابري و فردگرایی به خلق مفهوم مدرن شهروند ملّی 

سکوالر انجامید که عمیقاً اروپاي کاتولیک را به چالش کشاند. مدرنیزاسیون لزوماً با سکوالریسم و رشد انتقاد 
هایی مانند کارل مارکس و فردریش مثابۀ پایه و اساس اعتقاد مسیحی همراه شده است. رادیکالعلمی از وحی به

مثابۀ شرط الزم براي انتقاد مؤثر از مذهب در جایگاه ایدئولوژي طبقۀ حاکم انگلس، سوسیالیسم طبقۀ کارگر را به
هاي انقالبی که ناسیونالیسم و سکوالریسم را در آغوش گرفتند، این تصور را ایجاد در نظر گرفتند. این سنت

تواند از خاکستر مذهب ظاهر شود.کردند که تنها دموکراسی مدرن می
سی دین بوده است که کلیساهاي مسیحی در اروپا، از قرن نوزدهم، تحت فرایند شنااین، فرض اساسی جامعه

) در آموزش اجتماعی کلیساهاي مسیحی Troeltschاند. ترولش (ناپذیر سکوالریزاسیون بودهعمیق و اجتناب
ا تضعیف نهایی اي که خیلی از تاریخِ اروپا را شکل داده بود، ب)، استدالل کرد که نوسان بین کلیسا و فرقه1931(

تواند موضوع باور و عمل خصوصی شود. رشد جامعۀ کلیساي جهانی به پایان رسیده است. زندگی مذهبی می
ها و اعتقاداتصنعتی شهري، موقعیت اجتماعی، فرهنگی و فکري را تضعیف کرده بود و این وضعیت، دلبستگی

.(MacIntyre, 1969)مذهبی را ممکن کرد 
هاي اروپایی مهم است. کاتولیسیسم، میان تاریخ پروتستانتیسم و کاتولیسیسم در سیاستبا این حال، تمایز

اي ) سیاسی در اواخر قرن بیستم، اندیشۀ اصلی ناسیونالیسم در اروپاي قارهLiberalizationقبل از آزاديِ (
درون یک سنت کاتولیک طور کاملخواهی، از زمان ادموند برك، بهبود. در ایرلند نیز، هویت ملّی و جمهوري

هاي سیاسی عنوان یک واقعیت سرسخت خشونتکاتولیک در ایرلند شمالی بهادغام شده است و شکاف پروتستان
بودن را انگلستان، اکثریت کاتولیک1922باقی مانده است. با توجه به بیگانگی سیاسی مردم از دولت پیش از 

جتماعی و فرهنگی فراگیر کاتولیک، به میزان زیادي با نفوذ آن در دانند. این تأثیر ابودن میمعادل ایرلندي
کند، درصد از بودجه را فراهم می85که دولت بیش از حالیپرورش مرتبط است. براي نمونه، در ایرلند، دروآموزش

اند. تسلط دهکنند و نیروي اصلی ضد سکوالریسم باقی مانهاي کاتولیک اکثر مدارس را کنترل میمدیرانی از گروه
اي در امتداد اي، حزبی و طبقههاي منطقهکلیساي کاتولیک، در راست اروپایی تضمین شده که اغلب، بخش

اند. در واقع، از قرن نوزدهم، کاتولیسیسم وکالت نیروي اصلی مقابله با کمونیسم را خطوط مذهبی شکل گرفته
هاي در مطالعۀ سیاست» هژمونی«کارگر، به خلق مفهوم شناختنِ آن براي رهبري اخالقی طبقۀرسمیتدارد و به

.(Gramsci, 1971)اروپایی انجامید 
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پس از جنگ جهانی دوم، کاتولیسیسم نیز نقش فرهنگی و سیاسی مهمی در کمونیسم خدانشناس ایفا کرد. 
اعتراض و تغییر داشتن کمونیسم و مجرایی براي نگهجنبش همبستگی لهستان، ظرفیت کاتولیسیسم را براي زنده

اجتماعی قاطعانه نشان داد؛ چراکه کاتولیسیسم در هویت ملّی تعبیه شده است. با پایان جنگ سرد و سقوط 
کمونیسم، ممکن است کاتولیسیسم نقش کمتري در بیان ناسیونالیسم و هویت ملّی ایفا کند. در اسپانیا، ژنرال 

الیستی، قدرت را به دست گرفت. رژیم فرانکو قطعاً ، پس از حملۀ خود به دولت سوسی1936فرانکو در سال 
خدایی حمایت کرد. فروپاشی رژیم فرانکو پس از مرگ او در سال هاي سنتی در برابر بیکاتولیک بود و از ارزش

فرهنگی، که رفاه اقتصادي و رشد چندحالی، موجب کاهش اقتدار عمومی کلیساي کاتولیک شده است. در1975
طور ی میان دولت و کلیسا در اروپا شده است، اساس فرهنگی و اجتماعی شهروند ملّی بهموجب جدایی جزئ

طور خالصه، رابطۀ بین کاتولیسیسم و شهروندي مدرن پیچیده است. معمول در خاك مذهب رشد کرده است. به
م اروپایی از گیري رادیکالیسم مردمی در امریکاي التین و سوسیالیسکاتولیسیسم در توسعۀ حقوق بشر، شکل

اش به زنان، پیشگیري کارانهدلیلِ نگاه محافظهکشیشی، نقش مهمی ایفا کرده است؛ اما بهطریق جنبش کارگري
بخشی دربارة روابط میان از بارداري و زندگی خانوادگی مورد انتقاد قرار گرفته است. در اینجا، هیچ تعمیم رضایت

کاتولیسیسم و شهروندي وجود ندارد.
شناسی هاي تأثیرگذار بر جامعهکه یکی از جنبه» تز سکوالریزاسیون«تصویر پیچیده، بر برخی امور یقینیِ این 

اند که شناسان تا حد زیادي این ایده را پذیرفتهبود، تأکید دارد. جامعه1970و 1960هاي دین در دهه
شناختی دربارة دین، به این سمت تغییر هاي جامعهسکوالریزاسیون، بخشی از مدرنیزاسیون جامعه بود. دیدگاه

کرده است که مسائلی مانند نقش و اهمیت مذهب در فرهنگ امریکایی، توسعۀ جهانی بنیادگرایی، تأثیر اسالم در 
که شواهد روشنی از سکوالریزاسیون در حالیرا در نظر بگیرد. در» عصر جدید«توسعۀ اجتماعی و جوشش ادیانِ 

شارکت در کلیساهاي مسیحی کاهش یافته، وجود دارد، هویت مذهبی همچنان به ایفاي این معنا که عضویت و م
کند که دهد. این ارزیابی مجدد از تز سکوالریزاسیون، پیشنهاد مینقش عمومی در هویت و آگاهی ملّی ادامه می

شود (از ه شده و میهایی هستیم که در آن جهان سکوالر از امور مقدس ساختما نیازمند حساسیت بیشتر به راه
هاي مختلفی که در آن سیاست از طریقِ مذهب شکل گرفته است).جمله راه

دین و دموکراسی مشارکتی
براي . استگرفتهنادیدهرامعاصرسیاسینظریۀ مشارکتمذهبیهاياغلب ریشهشناختی،جامعهتحقیق

جان وسلی .به دست آوردانگلیسیتدیستممسیحیفرقۀتاریخازتوانمیرامدرنمشارکتیفلسفۀنمونه،
هایی در قرن هجدهم بود، تالش هاي وِسلی از کلیساهاي کوچک و موعظۀ خانه) که خالق حلقه1791تا1703(

صورت متناقضی، جنبشی ایجاد کرد طرفداران کلیساي انگلیس را به ایمان و عمل کلیساي اولیه بازگرداند؛ اما به
اي هاي طبقۀ کارگر مسئلهی و سیاسی بود. رابطۀ فرقۀ مسیحی متدیست و سیاستکرد که منتقد سازمان مذهب

) استدالل Halevy, 1961. مورخان (مانند (Thompson, 1963)برانگیز و تاریخی بوده است بحث
ها همچون نردبانی متدیستخاطر این از شور انقالبی فرانسه در امان بود که وسلیناند که انگلستان بهکرده
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کرد. با وجود این، ي کارگر و صنعتگر تشویق میکردند و تحرك اجتماعی را خارج از طبقهجتماعی عمل میا
بار سیاسی در انگلستان در قرن هجدهم کمک ها به عدم وقوع انقالب خشونتکه ممکن است متدیستحالیدر

پرورش دادند، به فرهنگ مدنی هاکرده باشند، سنت کلیساهاي کوچک مستقل و نوعی مشارکت اجتماعی که آن
رادیکالهايسیاستباخاصطوروسلی بهساخت، کمک کرد. اگرچهآمیز شهروندي را ممکن میکه توسعۀ صلح

طبقۀاعتراضبامستقل متدیستکوچککلیساهايتفسیر کرد،معنويمتدیسم را انقالبیازپیرويبود ومخالف
متدیسم، .شکل دادندکارگرحزباجتماعیتوسعۀبهاولیه،متدیستعۀتوسنهایت، بادروشدندهمراهکارگر

هاي طبقۀ کارگري باانضباط، باسواد، پرهیزگار و داراي قدرت رهبري، پدید آورد. این، پیامد ناخواستۀ تبدیل بخش
سرودهاي کارانۀ جان وسلی و هاي محافظهآشفتۀ طبقۀ کارگر به یک جنبش سیاسی مؤثر بود. در نتیجه، موعظه

,Semmel)هاي فرهنگی مهم در ساخت طبقۀ کارگري انگلیسی بودند احساسی چارلز وسلی، از مؤلفه

1973) .
هاي کارانه صورت گرفت. این استدالل وجود دارد که فرقهتحوالت مشابهی در ایاالت متحده با عواقب محافظه

به وجود آورد. کلیساهاي کوچک به میزان زیادي با داري را شده، سرمایهپروتستان با طبقۀ کارگرِ منظم و مهار
که صاحبان سرمایه مایل بودند از واعظانی که اعتیاد به الکل را در میان کردند؛ چراصاحبان سرمایه کار می

ها ساختارهاي نژادي کشورهاي . عالوه بر این، پروتستان(Pope, 1942)کارگران محکوم کردند، حمایت کنند 
گرایی در امریکا، به بخشی . توسعۀ عمومی فرقه(Dollard, 1998)یا به چالش نکشاندند جنوب را مختل و

امریکاییِ پذیريِ جوامع مهاجر، درون نژاداي براي فرهنگاساسی از فرهنگ امریکایی تبدیل شد و وسیله
. (Niebuhr, 1957)نامشخص را فراهم آورد 

نه چالشی براي حاکمیت طبقات حاکم ایجاد نکردند. نقش دولت در گودر آلمان، عقاید لوتر و کاتولیسیسم، هیچ
بینی ایجاد و حفظ نظم، یک فرض اساسی دین مستقر بود و اکثریت روحانیون، تحریک طبقۀ کارگر را پیش

خطرناکی از سوسیالیسم خدانشناس در نظر گرفته بودند. انقالب روسیه تأییدي بود بر ترس روشنفکران آلمانی از 
. زندگینامۀ فریدریش (Weber, 1995)آمیز به دموکراسی بورژوایی در روسیه بودن امکانِ گذار مسالمتبعید

نئومن، دوست نزدیک ماکس وبر، بینش مفیدي از فرهنگ سیاسی پروتستانتیسمِ لیبرال قبل از وقوع جنگ جهانی 
خانۀ «اصطالح زدیک هامبورگ که بهاي نکند. نئومن، دستیار یوهان هاینریش ویچرن، در خانهاول، فراهم می

هایی معنوي فراهم آورد. این آشکار بود که طبقۀ کرد و براي طبقۀ کارگر صنعتی، حمایتبود، کار می» خشن
هاي فرهنگ پرولتاریایی تماس نداشت. طور کامل، با واقعیتکارگر آلمان از کلیساها بیگانه شده و رهبري دینی به

یاي مسیحیت در جامعۀ آلمان از طریق رساندنِ پیام خوش انجیل فعال و سوسیالیسم سمت احویچرن و نئومن به
پذیرد، از طریق اخالق عنوان یک سیستم اقتصادي میداري را بهکه سرمایهحالیمسیحی عمل کردند که در

.(Theiner, 1987)کند اجتماعی، براي بهبود وضعیت ماديِ طبقۀ کارگر نیز تالش می
تدالل کنند که با توجه به جلوگیري از رشد سوسیالیسم المذهب در پرولتاریاي صنعتی، ممکن است اس

آلمان،کردن فاصلۀ میان کلیسا و جامعۀ آلمان دارد. دراي براي پرسوسیالیسم مسیحی، استراتژي بدبینانه
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مند را چشید وقدرتناسیونالیستطعماغلباستوکر،همچون آدولفکشیشانینفوذتحتمسیحی،سوسیالیسم
نئومن، کامالً از طریق انجمن کارگري پروتستان و کنگرة اجتماع انجیلی عمل .پذیرفترایهوديضدهايارزش

، 1894کاران استوکر تمایز قائل شود. تا سال هاي جوان مسیحی و محافظهکوشید میان سوسیالیستکرد و میمی
 خصمانه بود و در نهایت، روحانیت مجبور شد بین » الیستسوسی«نگرش مقامات کلیسا به نئومن و روحانیت

هاي روحانیت خود یا کار خارج از پروتستانتیسم انتخاب کند. با موفقیت طبقۀ کارگر در نشینی به نقشعقب
بازگشت به پروتستانتیسم، سوسیالیسم مسیحی در اواخر قرن نوزدهم در احیاي جامعۀ مسیحی با شکست مواجه 

اي ملّی شدند و از ساخت نظامیِ آلمان حمایت کردند.طور فزایندهبهشد و کلیساها 
این بحران در پروتستانتیسم بود که به بازسازي اندیشۀ مسیحی از طریق کار رادیکال کارل بارت کمک کرد 

(McCormack, 1995)هاي لیبرالی ایجاد پروتستان، بارت بر بیگانگیِ مسیحیان در . در مقابلِ سازش
کید کرد و به معادشناسی اُرتدوکس بازگشت که بر اساس آرزوي بشر در مداخلۀ الهی در تاریخ واقع شد. جهان تأ

داري و ناسیونالیسم، کلیساهاي آلمان را تحت تأثیر قرار خواهند بدون تقسیم رادیکال بین سیاست و دین، سرمایه
ی در برابر مسیحیت ارتجاعی بود. متأسفانه، شناسی انتقادي بارت از قدرت دولت، در نهایت، دفاعداد. مسیحیت

ها پیروي کردند. در ملّتتاریخ جنگ جهانی دوم نشان داد که کلیساها از تمایالت ناسیونالیستی و نظامی دولت
دورة پس از جنگ، هر دوي کلیساهاي کاتولیک و پروتستان در اروپا به دنبال بهبود رابطۀ خود با طبقۀ کارگر از 

. در امریکاي التین، کلیساي (Wickham, 1961)کشیشی بودند ی همچون جنبش کارگريطریق اصالحات
هاي رادیکال سیاسی از طریق بیان الهیات آزادي همراه شده است کاتولیک روم، اغلب با اکراه، با جنبش

(Villa-Vicencio, 1992).
شدن و مذاهب ملّیجهانی

بندي عمیق بین سیاست و مذهب، با توسعۀ بیان تقسیمماجراي این فصل این بود که مذهب با حفظ یک
تواند رخ انتقادي از خشونت دولتی و با ایجاد یک فضاي عمومی در خارج از دولت که در آن بحث آگاهانه می

دهد، به رشد شهروندي دموکراتیک کمک کرد. با این حال، به خاطر این واقعیت که نهادهاي مذهبی بارها به 
عنوان یک محلِ مستقلِ نقد اجتماعی، همواره به خطر افتاده است. در یل شدند، نقش کلیسا بهبازوي دولت تبد

اروپا، کلیسا اغلب یک عنصر غالب در استقرار سیاسی بوده و از نظر تئوري اجتماعی مارکسیستی همچون دستگاه 
مثابۀ یا، کلیساها به. پس از توافق وستفال(Althusser, 1971)ایدئولوژیک سیستم دولت عمل کرده است 

ها را باهم نگه ملّتکردند که دولتشدند و بخشی از مالت ایدئولوژیکی را فراهم میکلیساهاي ملّی شناخته می
داشت. روحانیت در جوامع اسکاندیناوي، بخشی از آنچه ممکن است خدمات اجتماعیِ معنوي بنامیم، بود و در 

طور کلی، طرفداران مشتاق کار در نماز بود. کشیشان در آلمان، بهانگلستان، کلیساي انگلیکان، حزب محافظه
گري ملّی بودند. کلیساها و کلیساهاي کوچک رادیکال، مجراي منافع طبقاتی شدند و مانند فرقۀ مسیحی نظامی

متدیسم، بنیانشان توسط تحرك اجتماعی اعضایشان از بین رفت.
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امل فرهنگیِ ترویج تمدن کشورهاي اروپایی بود. استعمارزدایی و ناچار حدر دوران استعمار غربی، مسیحیت به
شدن تاحدي ریسمانی که کلیسا را از طریق فعالیت مذهبی و تبلیغی، به استعمار غرب گره زده بود، قطع جهانی

هاي جالب سیاسی ارائه کرد؛ زیرا با فرسایش ها و چالششدن فرهنگ مدرن، مذاهبی با فرصتکرد. جهانی
اندازي آرمانی از جامعۀ جهانی ارائه کند. دین ملّت، دین یک بار دیگر ممکن است چشماز حاکمیت دولتبخشی 

وطنی به بیان مسئولیت جمعی تواند همچون یک پیوند اجتماعی جهانی آرمانی یا یک شکل فضیلت جهانمی
. اگر (Turner, 2000a, 2000b)هاي انسانی عمل کند براي محیط زیست یا براي تنوع فرهنگ

هاي جدیدي براي بیان مذهبی از شرایط جهانی ارائه داده، مسائل چشمگیري از شدن فرصتجهانی
شود؛ هاي مذهبی را نیز دربردارد. مذهب اغلب جزئی از مصرف مدرن میدونالیزاسیون و همکاري در جنبشمک

ارائۀ یک پیام شیرین و مطلوب از پیشرفت خود و به هدف فردگرایی.
)، از ابعاد مذهبی Beyer, 1994شدن، با چند استثناي واضح (براي نمونه هاي معاصر دربارة جهانیثبح

شدن این واقعیت آشکار را نادیده اند. از دیدگاه سیاست فرهنگی، نظریۀ جهانیفرایندهاي جهانی غفلت کرده
مثابۀ شرط اند و بهجهانی بودهالمللی، نیروهايهاي بینگرفته است که مذاهب جهان، قبل از ظهور سیاست

وضوح نمونۀ اولیۀ تغییر جهانی بود که در اند. امپراطوري روم بههاساسی فرایندهاي جهانی در دورة مدرن باقی ماند
خواهانه از جامعۀ آن، مذهب پیوندهایی اجتماعی فراهم کرد که امپراتوري را باهم نگه داشت. نسخۀ جمهوري

وطنی را توسعه داد که در آن، خدایانِ آتشدان، خدایان محلی و خداي توحیدي جهانجهانی، یک ایدئولوژي 
. از (L. Hill, 2000)) ادغام شده بودند معبد تمام خدایان و ادیان مختلفیهودي درون یک پانتئون (مسیحی

) ارائه دادGlocalization» (شدنمحلیجهان«دیدگاه تکامل دینی، روم یک تصویر جالب از 
(Robertson, 1992: 173–4) هاي خصوص سنت)، مذهب (به1500. در دورة ماقبل مدرن (قبل از

اي با ابعاد برجستۀ انجیلی) در توسعۀ مبادالت منطقی میان اروپا، امریکا و آسیا مهم بود. اوایل دورة مدرن مذهبی
تیم که امکان رشد فعالیت )، شاهد گسترش چشمگیر ادیان جهان از طریق رشد تجارت جهانی هس1850تا1500(

هاي )، فنّاوري1945تا1850شدن مدرن (مذهبی و تبلیغی در افریقا، آسیا و امریکاي التین را فراهم کرد. با جهانی
نقل، تلفن و رادیو، شدت تبادل فرهنگی جهان را افزایش داد، قدرت سیاسی غرب را وآهن، حملجدید مانند راه

دهندة استعمار غرب بودند (توسعۀ ري را تسهیل کرد. ادیان، بخش تشکیلگتحکیم و گسترش جهانی نظامی
هاي استعمارزدایی را فراهم زمان فعالیت مذهبی و تجارت) و بسیاري از الهامات ایدئولوژیک و معنويِ جنبشهم

سم شدن معاصر، از پایان جنگ جهانی دوم، قدرت فرهنگ امریکایی و سکوالری. جهانی(Venn, 2000)کردند 
غربی را تحکیم کرده است؛ اما شرایطی را نیز براي احیاي بنیادگرایی، ترویج بیان ادیان بومی و پشتیبانی از 

هاي جهانی، ممکن است به یک فرایند جویی دینی، ایجاد کرده است. اهمیت مذهب در سیاستسرزندگی ستیزه
.(Berger, 1999)زدایی از جهان اشاره کند اجتماعی جدید یعنی سکوالریزاسیون

ناچار سؤاالتی در زمینۀ روابط متقابل میان ادیان جهان در یک جهان کوچک را شدن، بهبحث دربارة جهانی
شناسی و به تحلیلی از شرق(Huntington, 1997)هاافزایش داده است. هر گونه بحث دربارة برخورد تمدن
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شدن پیدا کرده است. قۀ بسیاري به رابطۀ اسالم با جهانیشود. در نتیجه، علوم اجتماعی متأخر عالاسالم منجر می
زیستی مذاهب مختلف و هاي مهمی دربارة هماگر امکان ایجاد یک حکومت جهانی وجود دارد؛ پس پرسش

هاي مختلفی دربارة شهروندي در دهکدة جهانی وجود دارد. در دورة قرون وسطی، اسالم همانند یک فرضپیش
مثابۀ هژمونی جهان نقل و سواد، نتوانست بهوهاي فنّاوري، حملت؛ اما با توجه به محدودیتدین جهانی توسعه یاف

طور کامل در عمل عنوان ایدئالی تشکیل شد که هرگز نتوانست به) بهIslamdomعمل کند. عالَمِ اسالم (
بار مانند یک دین براي اولینتواند هاي ارتباطی و فروپاشی کمونیسم، اسالم میشدن سیستمتحقق یابد. با جهانی

واقعاً جهانی عمل کند و زیارت مکه همچون عامل مهم ادغام فرهنگی، به اسالم مدرن خدمت کرده است. این 
نوبۀ خود موقعیت را براي رشد هاي سیاسی غرب و اسالم را افزایش داده و بهفرایندهاي جهانی، تضاد میان نظام

.(Tibi, 1998)کرده است نظامی اسالمی فراهمهاي شبهجنبش
شده در عنوان یک بخش مجزا، متمایز و تخصصیشاید نتیجۀ اصلی مدرنیزاسیون جهانی، ساختن مذهب به

ها و معانی و جامعۀ مدرن است که اغلب در جایگاه یک بخش فرهنگی، براي ارجاع به جهان خصوصی ارزش
منظور دین را به فعالیت در حوزة خصوصی کشاند. بهشدن و نوسازي، شود. جهانیمدیریت این جهان، تصور می

اي جوامع جدا، اما آزاده و جوامع برابر در جامعۀ مدنی سازيِ دین، دین نیز به دین فرقهدستیابی به این خصوصی
تبدیل شده است.

تصراحبانتیجهدرومدرنیته کردندخاصمشکلمعنااینرا بهدینمدرنیزاسیون،وسکوالریزاسیون
در جایگاهدینداريازغربیالگوياینکردنصادرشدن،جهانیاثر.عمومی قرار دادندگفتماندررابیشتري آن

بر ملّتدولتخلق وستفالیا از نظام جهانیدیدیم،کهطورهمان.استجهانینظمازعمومیزمینۀ فرهنگ
.بوداستواربود،عمومیزندگیدردینتداومرناپذیاجتنابنتیجۀ) م1630تا1550(مذهبیهايجنگمفهومی که

صلح.(Thomas, 2000)اندکنترل شدهخصوصی،حوزةبهمذهببا محدود کردنخشونتوتعصب
ها،دادگاهاینصالحیت سیاسی معینعرضدر.انتشار دادساختاري راتمایزاصلوستفالیا،کنگرةوآوگسبورگ

آورد. توافق دسترسمی بهدینعنوانتواند صالحیت را بهمیمسیحیتازخاصیبِرندباکهمصمم بودحاکم
نیزاین. ایجاد کردخصوصی راحوزةمحدود بهمذهبوهاحکومتمیانمذهبی درگراییکثرتهفدهمی،قرن

خاصچارچوبیکشهروندي بهکهمشخص کردفراهم کرد ومذهبیبردباريبرايرامدرنسیاسیشرایط
.نیاز خواهد داشتسکوالر

عنوانبه»دین«بینتمایزبرايکهمعنیبه اینمذهبدربارةدینیتفکربادین،شدنِتخصصیاینالبته،
ناآشنامعمول بوده است، کامالًالوهیتبهشخصیوواقعیپاسخیکعنوانبه»ایمان«واجتماعینظامیک

فردي بوده دینداري خصوصی وازمدرنوغربیعمدتاًدلماینصادراتشاملشدنجهانیحال،ایننیست. با
.هستندعاديرونداینبهقطعیهاییپاسخبنیادگرا،اسالمِبنیادگرا ویهودیتنتیجه،عنوانِ یکبهواست

پاسخینتیجه،درودولت مطمئن شودواقتصادقانون،عمومیحوزةدردینتسلطکند ازبنیادگرایی تالش می
شهروندي«را کهغربیفرضشدن،جهانیاَشکالاین.استارزشحوزةجداییازوبرانگیزغماندازچشمبه
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نسخۀصادراترونداین. ، به چالش کشید»شودمیمشخصملّیچارچوبیکدروندرکهاستسکوالرهویتی
است؛توصیف شده»globalatinization«به نامِآن،بهجهانیهايواکنشومسیحیت التینیفردگراي

.(Derrida, 1998: 13)داريسرمایهوتکنولوژيمسیحیت،میاناتحادیعنی
و(مذهبیمدلعنوانبهايفزایندهطوربهاي،فرقهپلورالیسمغربیمدلبیستم،قرنمذهبیهايدرگیريدر

سازي صلح،جهانیبراياي،قهفرپلورالیسموامریکابهمهاجرتتاریخ. اقتباس شدبردباري) سیاسینتیجهدر
استانداردمدلیکهمچناناي،فرقهپلورالیسمتاریخیمدلشناختن اینکهحال،اینبا. کردارائههنجاريمدلی

مداراياصلدرامریکااستعمارزماندرمذهبیهايتفاوتاست. تحملچندگانه بود، مهمزیستیهمطریقاز
مدلباانطباقطریقازدینیتفاوت. کردتولیدهماننديطریقازرااز تحملمدلیامریکا. ها بودپروتستان
در مهاجرتادغاممشابهالگوهاي.(Walzer, 1997: 67)ترکیب شد از نهاد و عمل مذهبیپروتستانی

جوشِهمکه از دیگ در(Herberg, 1955)تز هربرگ. شودمیشناختهبیستمقرندرامریکاییفرهنگیچند
دررابوداوکنفوسیوسآیینهندو،آیینحاضرحالِدربود،شدهتشکیلیهودیانوهاکاتولیکها،روتستانپ

هاي ) سنتDenominationalizationشدنِ (ايامریکایی، فرقهزندگیدرهمانندي.کشدمیآغوش
مشارکت. ایجاد کرده استريهنجاهاي اعتقادي، تحملیمختلف را به بار آورده است که به بهاي تمایزمذهبی

.شوندساختهاياز طریق انسجام فرقهاستممکناجتماعی،شهرونديترتیباینبهوشمول،واجتماعی
را شهرونديهنجارمذهبی،هايفعالیتبرابرِامامناطق جداگانه،ایجادطریقازفرهنگیهايشدنِ تفاوتايفرقه

که حالیدر.نیوزیلند به وجود آورده استواسترالیاکانادا،درویژهبهامریکایی،مدلدنبالبهفرهنگیِچندجوامعدر
هاي بومی مؤثر نبوده است، حاکی از اصلِ انتقالِ فرهنگ از یک این مدل تاکنون در پذیرفتن ادیان و فرهنگ

با تمایزِ مذهبی، تقسیم و مثابۀ راهی براي اتحاد سیاسیِ جوامعی است که جامعۀ مدنیجامعه به جامعۀ دیگر، به
تکه شده است. تکه

هاي بنیادگرا رسد بنیادگرایی، تهدیدي بالقوه براي این مصالحۀ سیاسی و اجتماعی باشد. رشد جنبشنظر میبه
شدن هایی که ناشی از جهانیدر اسالم، مسیحیت و یهودیت اغلب پاسخی به اختالالت زندگی سنتی و ارزش

شود که از سنت در برابر ادغام فرهنگی که به دنبال مهاجرت . بنیادگرایی، جنبشی دیده میشودهستند، تعبیر می
هاي غربی که بنیادگرایی اسالمی توجه به رسانهحالیکند. درجهانی، گردشگري و مصرف انبوه است، محافظت می

است. بودهویژه آیین هندو نیزهاي ادیان آسیا، بهاي، ویژگیطور فزایندهرا آغاز کرده است، بنیادگرایی به
بنیادگرایی به هدف نقد غربی تبدیل شده است؛ چراکه با دموکراسی لیبرال که تالشی است براي ایجاد فضاي باز 

ترینقويرامذهبیبنیادگراییاجتماعی،علوم. دانشمندان(Touraine, 2000)و متنوع، ناسازگار است 
بازارازکههاییفرهنگازاستانداردسازيبرابردررا»گراییقبیله«چراکهاند؛تلقی کردهمدرنیتهبرايپادزهر

درضروريآن را عنصريحاضرحالدرنتیجه،در. (Barber, 2001)کند یابند، تقدیس میجهانی جریان می
.اندگرفتهنظردرمدرنهايتمدنبرخورد
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گیرينتیجه
شناسی تاریخیِ دین و ادیان بنویسد؛ اما چنین تواند جامعهنفر میهاي بسیاري وجود دارد که در آن یک راه

اندازي انتخابی را دربارة دین از نظر گزارشی انتخابی خواهد بود. بر این اساس من در این فصل، چشم
ر و داشناسی وبري معموالً کنایهام. جامعهشناسی دینِ وبر، با اشارة خاص به مسیحیت و اسالم فراهم کردهجامعه

هاي مذهبی ویژه بحران ارزشها در جامعۀ مدرن، بهانگیز است. مانند نیچه، وبر نگران بررسی بحران ارزشغم
شناسی مدرن، رابطۀ متناقض میان دین و سیاست بوده است که من آن را از طریق بود. بنابراین، زمینۀ مهم جامعه

شوند، مذهب در ایجاد تصور میالجمعۀمانعاست شدن کاریزما بررسی کردم. اگرچه مذهب و سیمفهوم عادي
هاي زندگی سیاسی، مانند شهروندي تکامل یافته، مهم است.فضاهاي عمومی که در آن بسیاري از جنبه

شناسی کالسیک، از مارکس تا گیري جهان مدرن مسئلۀ مهمی براي جامعهاگرچه پرسش از مذهب در شکل
ور بود. تز شناسی پس از جنگ غوطهر دستور کار فکري جامعهپارسونز بوده است، مذهب تاحدودي د

هاي هاي مذهبی در جوامع مدرن مهم نخواهد بود و با توسعۀ فرهنگسکوالریزاسیون پیشنهاد کرد که پدیده
تواند مانند ابزاري اصلی، مدرن است که ورزش و مصرف جایگزینی براي عضویت مذهبی خواهد بود و میپست

ها عمل کند. نقش تاریخی کاریزما در جایگاه یک نیروي مقدس، توسط سرگرمی ردن تودهکبراي سرگرم
هاي جدید ساخته شوند، که ممکن است توسط رسانه(Rojek, 2001)جایگزین خواهد شد و افراد مشهور 

اً به عناصري وجه باقی نماند، عمل به شعائر دینی صرفهیچجایگزین فرقۀ مقدس خواهند شد. اگر فرهنگ دینی به
درون سبک زندگی مصرفی تبدیل خواهد شد.

هاي باریک تزِ سکوالریزاسیون را به چالش طلبیده است. شدن فرهنگ، محدودیتآگاهی رو به رشد از جهانی
داري تواند مخالفت با سرمایهطور مؤثر میبا فروپاشی کمونیسم، این آشکار بود که اسالم، نظامی دینی است که به

اي سیاسی فراهم آورد. هاي تودهبخشی به جنبشاي هویت قوي مذهبی براي الهامرا بسیج کند و گونهغربی 
شدن ساخته شده است. در نتیجه، درگیري سازي همچون یک فرایند اجتماعی، احتماالً از طریق جهانیاسالمی

سنتی (همچون الگویی ویژه شناسی سیاسی، اسالم و غرب را دوقطبی کرد و آتش را به خاکستر سوختۀ شرق
هاي . با این حال، اسالم بنیادگرا ویژگی(Turner, 2002)براي فهم اسالم و الگویی کلی براي آسیا) بازگرداند 

سپتامبر 11که پس از ايمشترك بسیاري با بنیادگرایی پروتستانتیسم و بنیادگرایی یهودي دارد. بحران سیاسی
دراماتیکی از الهیات سیاسیِ کارل و دشمن تقسیم کرده است و در نتیجه، پشتیبانیادامه یافته، جهان را به دوست 

که )، میراث دموکراسی پارلمانی را محکوم کرده بود؛ چرا1996(در مفهوم سیاسی اشمیت داشته است. اشمیت
ر خطر کمونیسم تواند حمایت قاطعی در برابها کاسته است و نمیاي از روشلیبرالیسم، سیاست را به مجموعه

فراهم آورد. کسی ممکن است وضعیت معاصر را وضعیتی اضطراري بداند که در آن، اختالف سیاسی بین دوست 
صورت و دشمن با مذهب تعریف شده است و مرکزیت تاریخی دین براي توسعۀ نهادهاي سیاسی بار دیگر به

انگیزتري تأیید شده است.غم
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» زندگی روزمره در ایتالیاي دورة رنسانس«نقد و بررسی کتاب 

کوهننوشتۀ الیزابت.اس کوهن و توماس.وي
زینب نثار

، یکی از آثارِ مهم در زمینۀ زندگی روزمره در تاریخ است که زندگی روزمره در ایتالیاي دورة رنسانسکتاب 
به چاپ رسیده است. این اثر، از سري 2001اند و در سال آن را نگاشته2و توماس.وي کوهن1الیزابت.اس کوهن

دلیل سادگی و وود منتشر کرده است. این کتاب، بهکه انتشارات گرینهاي زندگی روزمره در گذرِ تاریخ است کتاب
آموزان دبیرستانی تا دانشجویان قابل استفاده بوده و اطالعاتشیوایی، براي طیف گستردة مخاطبان از دانش

عمومی و تخصصیِ وسیعی دربارة دورة رنسانس دارد.

منظور به توصیفی غنی و جامع ورة رنسانس است و بدینهدف کتاب، ترسیمِ زندگیِ مردم عادي در ایتالیاي د
بخش با عناوین زیر است:17پردازد. کتاب شاملِ از ابعاد گوناگونِ زندگی روزمره می

. ایتالیا در دورة رنسانس که به شرح کلی مفاهیمِ پژوهش یعنی زندگی روزمره، رنسانس، جغرافیاي اقلیمی و 1
. جامعه: هر کسی که بود؟ که شرح طبقات مختلف 2پردازد؛ یاست و فرهنگ میسیاسی ایتالیا در آن دوره، س

کردند که شامل خطرات . مخاطرات و تهدیدهایی که زندگیِ افراد را تهدید می3اجتماعی و قشربنديِ آن است؛ 
ه که یکی . خانواده و دیگر واحدهاي همبستگی اجتماعی، توصیفی از ساخت خانواد4طبیعی هستند؛ طبیعی و غیر

. این فصل 5هاي انسجامِ اجتماعی در دورة رنسانس؛ از واحدهاي اساسی اجتماع آن دوره بوده و دیگر شبکه
دهد که چه متغیرهایی موجبِ برتري اجتماعی کند و توضیح میِ اجتماعی را بررسی میمراتب و هیرارشیسلسله

. در فصلِ شش، اصولِ اخالقی موجود در آن دوره 6؛ ها برتري داشتندهایی بر دیگر گروهشدند و چه گروهمی
کند اند؛ یکی، اخالقِ مسیحی که خشونت و لذت را طرد میشود که از دو سیستمِ متفاوت منشعب بودهبررسی می

. عنوان این بخش حفظ نظم است که به 7و دیگري، اخالقِ رومیِ حامی خشونت و قدرت براي دفاع از شرافت؛ 
هاي فرهنگی، سواد و نهاد . واسطه8پردازد؛ تماعی و کارگزارانِ آن در ایتالیاي دورة رنسانس مینحوة کنترلِ اج

گیرند. همچنین به تولد صنعت چاپ و تأثیرِ آن در سوادآموزي تربیت نیز در این بخش مورد بحث قرار میوتعلیم
آفریند که از سیستم ها مینسان. هر تمدنی فضاهاي خاص خود را براي زندگیِ ا9شود؛ نیز پرداخته می

فرهنگیِ آن متأثر است. در ایتالیاي دورة رنسانس، فضاي شهري در مقابل فضاي روستایی و فضاي اقتصادي

. ارشد مطالعات جوانان،کارشناسZeinab.nesar@gmail.com
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. زمان و انواعِ آن، موضوعِ 10اند؛ هاي فضاییِ مهم و بارز بودهبنديخصوصی در برابر فضاي عمومی، جزء تقسیم
. در این 11شاملِ سه نوع زمانِ طبیعی، مقدس و اجرایی (اداري) بوده است؛ این فصل است. زمان در آن دوره 

هاي زندگی از ازدواج تا مرگ نیز . چرخه12شود؛ هاي زندگی از تولد تا بلوغ و بزرگسالی بررسی میفصل، چرخه
ر این . د14شود؛ ، مسکن، خوراك و پوشاك آن دوره شرح داده می13. در فصل 13موضوعِ این بخش است؛ 

نیز به بررسی اشتغال و 16و 15شود؛ فصول هاي رایج در آن دوره و نحوة شفابخشی بحث میفصل، بیماري
شود.اي از کتاب ارائه می، خالصه17پردازند و در فصل فراغت می

کنند. از ، ابتدا دالیل اهمیت موضوعِ کتاب را بیان می»ایتالیا در دورة رنسانس«نویسندگان این اثر، در فصلِ 
دورة رنسانس در ایتالیا، نقطۀ عطفی در تاریخِ غرب است که دستاوردهایش در بقیۀ جهان نیز تأثیرگذار «نظرِ آنان 

اند؛ اما از زندگی روزمره در آن زمان، غفلت است و دانشمندانِ زیادي به ارائۀ جزئیات فراوانی از آن پرداختهبوده
پردازند ها به بررسی زندگی روزمره در دورة رنسانس می) . در نتیجه، کوهن1: 2001(کوهن و کوهن، » اندورزیده

ها بر شهرِ رم و مناطقِ داخلی آن است. نویسندگان در ادامه، مفاهیم موضوعِ پژوهش، یعنی زندگی و تمرکزِ آن
ابتدا مفهومی ساده به نظر ها، با وجود اینکه زندگی روزمره در کنند. به اعتقاد آنروزمره و رنسانس را تعریف می

ها، ذیلِ گیرد و در پژوهشِ آنمیبرآید، بسیار پیچیده و سخت است. این مفهوم، عناصرِ ابتدایی زندگی را درمی
هاي مذهبی ها، شعائرِ دینی و جشنها، بیمارياین مفهوم به سؤاالتی دربارة پوشاك، خوراك، اشتغال، سرگرمی

شود. در نهایت، بر این اساس، زندگی روزمره شامل فهرستی طوالنی از پاسخ داده میمردمِ ایتالیاي دورة رنسانس
شود. اما این پژوهش، دامنۀ مفهومِ زندگی روزمره را بسط ها در یک زمان و مکانِ معین تعریف میاشیا و فعالیت
رده و درك افراد را از آن هاي کالن اجتماعی و منطقِ فرهنگی که بسترِ زندگی روزمره را فراهم کداده و ساخت

پردازيِ زندگی روزمره در این کتاب، توجه به عاملیت کند. یکی از نکات مهم در مفهومدهد، بررسی میشکل می
عاملیت «گویند: ها در فصل اول دربارة معنایی که از عاملیت مدنظر دارند میافراد در زندگی روزمره است. کوهن

گونه شرایط کس در هیچکند، نیست. هیچدادنِ هر کاري که فرد اراده میانجاممعناي آزاديِ مطلق برايبه
ها زندگی کند. عاملیت تواند فارغ از محدودیتنشین در غارش، نمیاجتماعی یا محیط طبیعی، حتی انسانی گوشه

» فرد را احاطه کرده استمعناي امکانِ ایجاد تمایز (تفاوت) در شرایط سختگیرِ (خاص) زندگی روزمره است که به
هاي درونی و بیرونی و انسانی و هاي دورة رنسانس، در زندگی روزمرة خود، با انواع محدودیت). ایتالیایی2(همان: 

هاي طبیعی، مواجه بودند که در برخی موارد، با تجربیات ما همانند است و در برخی دیگر، کامالً متفاوت است. راه
ها، ۀ این تجربیات وجود دارد؛ اما خوشبختانه شامل منابع متعددي همچون نامهمحدودي نیز براي مطالع

هاست. نامهها و وصیتهاي دیپلماتیک، اسناد دادرسیهاي روزانه، خاطرات شخصی، اشعار، گزارشیادداشت
مه و آثارِ هنري دهد، به دو دستۀ سفرنانویسندگان منابعی را که اطالعات مفیدي در باب زندگی روزمره ارائه می

شان بوده است. ادامۀ این فصل نیز به ها در دسترسکنند که تعداد زیادي از آندر ایتالیاي آن دوره تقسیم می
هاي کلی جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و تجربۀ زندگی در ایتالیاي آن دوره شرح مختصري از ویژگی

اختصاص دارد.
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مراتبِ اجتماعی در آن مطالعه قشربنديِ جامعۀ آن دوره و سلسله» بودجامعه: هر کسی که«در فصل دوم، 
اساسِ رتبه، سن، جنسیت که در ایتالیاي آن دوره، مانند دیگر جوامعِ پیشامدرن، تجربۀ زندگیِ افراد برشود؛ چرامی
بودن بر سالا کهنبنابراین کودك، بالغ و ی«شده است: خصوص براي زنان براساسِ وضعیت تأهل متفاوت میو به

داد و یا اینکه یا قادر نبود انجام دهد و کارهایی که بایستی انجام میتوانست انجام دهد وکارهایی که یک فرد می
واقع در این فصل، فهرستی از قشرهاي اجتماعی ). در17(همان: » نیازي نداشت انجام دهد، تأثیرِ فراوانی داشت

شود تا هاي اجتماعی شرح داده میها و وضعیتشود و فهرستی از نقشارائه میدر جامعۀ ایتالیاي دورة رنسانس
پرداختند، بازسازي شود. نویسندگان به صحنۀ بازي زندگیِ روزمره که افراد مختلف در آن به ایفاي نقش می

ه خداوند متعهد شده پردازند که به خدمت بمثابۀ قشري مجزا از بقیۀ اجتماع میروحانیون و وابستگان به کلیسا به
شود. نکتۀ جالب در این بودند. در ادامۀ این فصل، طبقات مختلف در دو فضاي روستایی و شهري توضیح داده می

دست آمده شده است که اغلب، از اسناد قضایی بهیک از طبقات ذکرفصل، شرح بیوگرافیِ افرادي متعلق به هر
است.

مخاطرات و «اند، موضوعِ فصلِ رو بودهاد در زندگی روزمره با آن روبهانواعِ خطرات و تهدیدهایی که افر
هاي دورة رنسانس را احاطه کرده بودند، از انواعِ مختلفی بودند؛ هایی که ایتالیاییامنیاست. خطرات و نا» تهدیدها

اساسِ تفکر پیشامدرن، شدند. تعدادي دیگر نیز برآسانی نیز کنترل نمیبرخی ناشی از جهانِ طبیعی بودند که به
ها نیز منابعی دوگانه داشتند، سرمنشأ ماوراءطبیعی داشتند، مانند نگرانی از چگونگیِ مشیت خداوند. برخی از این

لرزه که هم منشأ طبیعی و هم منشأ ماوراءطبیعی داشتند؛ بدین معنی که مانند طوفان، سیل، آتش، طاعون و زمین
ها دست داشتند. دستۀ بر طبیعت، خداوند و شیطان نیز در این پدیدهي آن دوره، عالوههادر نظامِ فکري ایتالیایی

انواع این نیروها، با یکدیگر ترکیب شده و «سوم، خطرات ناشی از سازمانِ اجتماعی و سیاسیِ جهان رنسانس بود. 
هاي رنسانسی نی ایتالیاییشد؛ اما این ترس باعث تسلیم و شکنندگیِ روابه پرورشِ اضطراب و ترس میمنجر

ها بود تا نیازشان را به انجامِ اقدامات الزم براي حمایت از خودشان در منزلۀ زنگ خطري براي آننشد؛ بلکه به
هاي دورة رنسانس چگونه در ). این مسئله که ایتالیایی52(همان: » ها و خطرات یادآوري کندبرابرِ انواع ریسک

مل نشان دادند، موضوعِ فصلِ چهارم است.العبرابرِ این خطرات عکس
هاي اجتماعیِ آن دوره است. مردمِ ، دربارة نهادها و سازمان»خانواده و دیگر واحدهاي همبستگی اجتماعی«

ها ها مواجه بودند و براي اینکه بتوانند از عهدة این ریسکدورة رنسانس، با جهانی انباشته از خطرات و ناامنی
ترین شبکۀ خانواده، مهم«هاي متعدد، وابسته بودند. ها و گروهویژه شبکهارتباط با دیگر افراد، بهشدت بهبرآیند، به

بر آن، پیوندهاي کرد و عالوههمبستگیِ اجتماعی بود که از افرادش در برابرِ خطرات و تهدیدها حمایت می
» کردنداي از افرادشان پشتیبانی میطقههاي مربوط به مجاورت و اشتراکات منقیمومیت، برادرخواندگی و پیمان

هاي هاي همبستگی، در سه دسته شامل پیوندهاي خانوادگی، پیوند ارباب و نوکر و پیمان). شبکه53(همان: 
مراتبی و عمودي هستند؛ اما در دستۀ آخر، شوند که در دو دستۀ اول، پیوندها، سلسلهدشمنی بررسی میدوستی

مراتب هستند.لهپیوندها افقی و فاقد سلس
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مراتب و هیرارشی را از ارکانِ هر جامعه ها سلسله، موضوعِ فصل پنجم است. کوهن»هامراتبسلسله«
ها مانند مردمِ هر جاي دیگر، ایتالیایی«ها نیز وجود داشته است. در واقع، دانند که در جامعۀ مورد بررسی آنمی

» نمودندسختی تالش میاري، تصدیق و تعدیلِ موقعیت دیگران، بهشان و رمزگذبراي ارتقا و شناساندنِ موقعیت
مراتب و خلقِ آن دارد. در ایتالیاي دهیِ سلسله، روش و منطقِ خاص خود را در سازمان). اما هر جامعه70(همان: 

مراتب سلسلهها، در همۀ نقاط زمین، جهان براساسِشد و از نظرِ آندورة رنسانس، نابرابري، امري مسلم تلقی می
بودن برخی در مقایسه با دیگران وجود یافت. در واقع، دالیلی قُدسی و کیهانی براي بهتر و قدرتمندترآرایش می

گرفت که در فُرمِ خصوص افالطون و پیروانش، نشئت میبینی در آن دوره، از فلسفۀ یونان و بهداشت. این جهان
ثیر گذاشت. در جامعۀ ایتالیاي رنسانسی، فاکتورهاي مختلفی جایگاه اش بر قرون وسطی و رنسانس تأشدهمسیحی

. عوامل زیستی، شاملِ جنس و 1اند: ها را به سه دسته تقسیم کردهها آنکردند که کوهنهیرارشیک را تعیین می
ئص شخصی، . خصا3ها؛ . عوامل مرتبط با رتبۀ اجتماعی، یعنی خانواده، عناوین و القاب، منصب و مسابقه2؛ سن

اي از گفتاري و بدنِ مطلوب. در نهایت، مجموعههاي نوشتاريمانند ذوق و سلیقۀ هنري، مصرف تفاخري، مهارت
کرد و حتی مراسمی کوچک و مربوط به زندگی روزمره، مراتب مشخص میاین عوامل جایگاه فرد را در سلسله

ها که عاملیت، در رویکردشان به زندگی روزمره نقشی مهم مراتبِ اجتماعی بود. کوهنهاي سلسلهانباشته از تجلی
کرد؛ بلکه انواعِ ها را محدود و محبوس نمیها، ایتالیاییمراتبقواعد متعدد مربوط به سلسله«دارد، معتقدند 

ود، چه یک نظام اجتماعی بمراتب اگربیانگريِ هرچند جزئی و مختصر، وجود داشت و سلسلهها براي خودگاهگریز
).87(همان: » گذاشتفضایی را نیز براي عاملیت باقی می

اند. به ، اخالق اجتماعی در آن دوره را بررسی کرده»اصول اخالقی: شرافت و دین«نویسندگان در فصلِ 
هاي اخالقیِاي با ارزشزیستیِ پیچیدهها و واحدهاي همبستگی در جامعۀ ایتالیا هممراتبها، سلسلهاعتقاد کوهن

ها نیز در این جامعه رابطۀ متقابل و محکمی با یکدیگر داشتند: جامعه داشتند. مانند اکثرِ جوامع، نهادها و ارزش
قدري کردند و این رابطه بهنوبۀ خود از نهادها پشتیبانی میها نیز بهدادند، ارزشها را پرورش مینهادها ارزش«

). آنچه دربارة 88(همان: » داددامیک دیگري را شکل میتوان گفت کتنیده و پیچیده بود که نمیدرهم
بودنِ اصول اخالقی در هاي (کدها) اخالقی در این فصل بر آن تأکید شده است، چندالیه و متناقضدستورالعمل

هر جامعه، از جمله ایتالیاي دورة رنسانس است. هر اندازه این تناقض در قوانینِ اخالقی بیشتر باشد، آزادي عملِ 
فراد و در نتیجه، عاملیت در نظامِ اجتماعی تقویت خواهد شد. در ایتالیاي آن دوره، دو نوع اخالق که تا حد زیادي ا

اي از بر شرافت و اخالقِ مسیحی. مفهوم شرافت، مجموعهاز یکدیگر فاصله داشتند، وجود داشت: اخالقِ مبتنی
امِ قاهرانه، بدبینی به بیگانگان، تمایزِ سفت و سخت بین آداب و منطقی خاص بود که براساس غرورِ مردانه، انتق

زنانگی و مردانگی و غیرت مردانۀ سبعانه دربارة عفت زنانه، شکل گرفته بود. اصولِ اخالق مسیحی، تضادهاي 
هایی را که بر زندگی روزمرة بر مفهومِ شرافت داشت و بسیاري از نهادها و ارزششدیدي با اخالقِ مبتنی

هاي خونین)، پاکدامنی کشید. دین، بر صلح (در مقابلِ جنگاوري و نزاعچالش میکردند، بهها حکومت میاییایتالی
کرد؛ اما این داري متناوب (در مقابلِ خوردن به وقت گرسنگی) تأکید میها) و روزهنمودن هوس(در مقابلِ برآورده

ف منجر شد.ها در نهایت، به نوعی مصالحه و سازش در هر دو طرتنش
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هاي انضباط اجتماعی که براي اعمالِ قواعد مربوط به واحدهاي ، مکانیزم»حفظ نظم«در فصل هفتم، 
شوند و ها و اصولِ اخالقی مربوط به شرافت و دین ضرورت دارند، بررسی میمراتبهمبستگی اجتماعی، سلسله

د. بخشی از کنترل اجتماعی را بدنۀ دولتی، مانند گیرمنظور مفهومِ کنترل اجتماعی مورد استفاده قرار میبدین
رسمی، با تشویق، هاي غیرها و نیروي انتظامی دولت و کلیسا و بخشی دیگر را نیز گروهمأموران رسمی، دادگاه

هاي کردند. از آنجا که در این دوره، دولت هنوز قدرت و صالحیت دولتسرزنش و توزیع تنبیه و پاداش، اعمال می
تدریج کردند؛ اما در طی دورة رنسانس بهرسمی اعمال میهاي غیررا نداشت، بیشترِ کنترل اجتماعی را گروهمدرن

»ِ شدنفرایند متمدن«ها همچنین به نظریۀ نقش دولت و کلیسا در کنترل اجتماعی افزایش یافته است. کوهن
الیاس، رنسانس و تهذیب «کنند: اشاره مینوربرت الیاس و تفسیرِ وي از نقشِ دورة رنسانس در این فرایند 

بیند. خشونت مفرط قرونِ میانه سمت خودکنترلی میهایی مهم در حرکت به(اصالحات) کاتولیکی را گام
ها ). کوهن123(همان: » هایی قانونمند با قواعدي دقیق تبدیل شدهاي جنجالی به دوئلنشست و دشمنیفرو

دانند و معتقدند این تغییرات در سطوح ادي دربارة دورة رنسانس در ایتالیا صادق مینظریۀ الیاس را تا اندازة زی
آورد.اي رام و اهلی را به وجود میمختلف، به همراه افزایشِ قدرت کنترلی دولت و کلیسا، جامعه

ایی هتواند نشانه، عنوانِ فصل هشتم است. هر چیزي در یک تمدن می»ها، سواد و کسبِ دانشواسطه«
هاي متعددي خواهد بود، از جمله پوشاك، عمارت، زبانِ بدن مند یا سهوي ارسال کند که حاويِ پیام(عالئم) نیت
دهد، راهی صاف و مسطح. اما آنچه خاصِ ایتالیاي رنسانس است و آن را به بهترین شکل جلوه میو حتی بزرگ

و حیثیت و دوم، انقالب مضاعف در ارتباطات، یعنی اش به عالئم و نمادهاي اعتبار العادهاول، حساسیت فوق
هاي جدیدشان، زندگی روزمرة همۀ طبقات را ها و البته پیامگرایی در هنر است. این رسانهصنعت چاپ و طبیعت

هاي ارتباطات سنتی، مانند خواندن و نوشتن، کسب دانش، اسناد ها و واسطهتغییر دادند. اما در نهایت، انواع رسانه
هاي جدید، یعنی صنعت چاپ و هنرهاي تصویري، براي انتقال اطالعات نونی، مراسالت، سخنرانی و رسانهقا

رفتند.کار میکاربردي و حفظ نظم موجود به
بررسی شده است. الیزابت و توماس کوهن، تفکر و فرهنگ » فضاها در ایتالیاي دورة رنسانس«در فصل نهم، 
هاي ادراك و تفکر خاصِ خود را از فضا دارد. فضاهایی (شهري و تمدن، شیوههر«دانند: را خالقِ فضاها می

کننده و هم سازندة بینش روستایی، عمومی و خصوصی) که رنسانس خلق کرد و به میراث برد، هم منعکس
ده روستایی در آن دوره شرح داده شخصوصی و شهري). در ادامه، فضاي عمومی146(همان: » ها بودندایتالیایی

عنوان یکی از متغیرهاي مهم در ساختنِ فضا، مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. است. همچنین جنسیت، به
است. همچنین، استفاده در واقع، برخی فضاها مانند خانه کامالً زنانه بوده و برخی مانند خیابان فضایی مردانه بوده

از فضا تحت تأثیر جنسیت بوده است.
چنان در آگاهیِ فرهنگی ما ادغام عنوان یک چارچوبِ شناختی تعریف شده و آنصلِ دهم، بهدر ف» زمان«

ها از زمان در آن دوره، در این فصل مورد شویم. شیوة فهم و اداراك ایتالیاییسختی متوجه آن میشده که به
. زمان طبیعی که 1ده است: پیوسته معرفی شهمها از زمان در قالب سه فُرمِ بهبحث قرار گرفته و فهمِ آن
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. زمان اداري که خطی بوده و در 3اي و هم خطی بوده است؛ . زمان مقدس که هم چرخه2اي بوده است؛ چرخه
مقایسه با دو زمانِ اول، نقش کمرنگی در تجربۀ رنسانسی از زمان داشت.

هاي دورة اروپایی«شود: ه میدر آن جامعه شرح داد» هاي زندگی: از تولد تا بلوغچرخه«در فصلِ یازدهم، 
شان ریشه داشت، زندگی بشري را هایی که در گذشتۀ باستانی و قرونِ وسطاییرنسانس، با استعمالِ انگاره

گذاري ). ابتدا به تولد و مسائلِ آن، یعنی غسل تعمید و  سیستم نام177(همان: » پنداشتندسري از مراحل مییک
شود. به نظرِ نویسندگان، هنگام بلوغ، جنسیت تأثیري و ورود به بلوغ بحث میپرداخته شده است. سپس، طفولیت 

هاي فراوانِ بیرونی و درونی تن ها و منعگذارد. دختران همراه با بلوغ، باید به محدودیتاساسی در زندگی افراد می
هاي بیشتر و ایفاي بدهند و در مقابل، صالحیت فکري، اجتماعی و فیزیکی بیشتر براي پسران با مسئولیت

شود.شان همراه میهاي عمومی براينقش
شود. در آن دوره، بلوغ  ابعاد متفاوتی ، در فصلِ دوازدهم مطالعه می»هاي زندگی: از ازدواج تا مرگچرخه«

بود. در معناي مطالبۀ احترام بود؛ اما براي تعداد کمی از افراد بالغ همراه با استقالل شدن بهداشت و اغلب بالغ
ها تا حدي به طبقۀ اجتماعی بستگی داشت. براي زنان، ازدواج لحظۀ واقعیِ انتقال بود و واقع، پیشامدها و زمانِ آن

شد. در این فصل، زندگیِ افراد در آن دوره در سه مرحلۀ بلوغ و براي مردان، نشانۀ بلوغِ واقعی محسوب می
شود.ازدواج، کهنسالی و مرگ شرح داده می

زندگی روزمره، روح خود را «ها، موضوعِ فصل سیزدهم است. به گفتۀ کوهن» کن، خوراك و پوشاكمس«
اي که با حفظ بدن، خوردن، خوابیدن و بهداشت، هاي روزمرهشان با یکدیگر، بلکه از فعالیتتنها از افراد و روابطنه

هاي دورة رنسانس، براي برآوردنِ یتالیایی). ا214(همان: » گیردها میدر ارتباط هستند و اشیاي مربوط به آن
ها فاقد تکنولوژي و منابع هاي فراوانی مواجه بودند. آنشان در مقایسه با امروز با محدودیتنیازهاي ضروري

گرفت و در این هاي جسمی مورد حمله قرار میطور روزمره با خطرات و ناراحتیشان بهانرژيِ امروزي بودند و بدن
گذاشت. مطالبِ عمدة این بخش حولِ یا فقر تأثیرِ فراوانی بر پیشامدهاي مادي در زندگی افراد میمیان، ثروت

کنند.ها را برآورده میمسکن، خوراك و پوشاك اختصاص یافته است که نیازهاي بدنی انسان
شان گی معالجههاي متداول در  ایتالیاي آن دوره و چگون، به بیماري»بیماري و معالجه«در فصلِ چهاردهم 

هاي بیماري در آن دوره در مقایسه با توجه شده است. یکی از نکات مهم در این بررسی، توجه به اختالف تئوري
ترِ الهی یا مشیت ها بخشی از یک برنامۀ وسیعبراساسِ بینشِ مسیحی، ظهورِ بیماري«جوامعِ امروزي است: 

). در ادامۀ این فصل نیز 240(همان: » عا و مراسمِ نیایش بودخداوندي بود؛ بنابراین یک نوع واکنش به مرض، د
هاي خاصِ آن دوره هاي واگیر در آن دوره، از جمله طاعون، ماالریا و تیفوس بررسی شده و درمانانواع بیماري

شوند که اغلب بر دیدگاه مسیحی یا جادوگري مبتنی بودند.توضیح داده می
، به آن »کار و اشتغال«افراد در همۀ جوامع است که در فصلِ پانزدهم، کار و شغل، بخشی اساسی از زندگیِ

گویند که براي فهم سیستم اشتغال در دورة رنسانس باید الگوي کار در پرداخته شده است. نویسندگان در ابتدا می
ره، پولِ نقد بسیار کم برابرِ دستمزد را که حولِ محورِ اقتصاد بازار شکل گرفته است، کنار بگذاریم؛ زیرا در آن دو

کردند. در واقع، مرز بین اقتصاد و اجتماع بسیار مبهم بود: بود و افراد در ازاي دریافت کاال یا خدمات، کار می
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ها مجبور بودند براي بقایشان سخت کار کنند، اغلب براي اهداف غیراقتصادي کار اگرچه بسیاري از ایتالیایی«
ال در بخشِ تولید کاال زیاد بود. همچنین شغلِ بسیاري از افراد، با تولید و توزیع ). اشتغ253(همان: » کردندمی

اطالعات، کنترل اجتماعی و عبادت و مراسمِ مذهبی مرتبط بود. در کل، شغل مفهومی متفاوت از امروز داشت و 
اهمیت و مرکزیتی را که در معنادهی به زندگی افراد امروزي دارد، در آن دوره نداشت.

شود که در آن دوره، مرز بین کار و است. در ابتداي این فصل نیز تأکید می» تفریحات«فصل شانزدهم دربارة 
ها، ها و حتی نزاعها، رقابتها، ورزشتفریح (فراغت) مبهم بوده است. تفریح در ایتالیاي دورة رنسانس شامل بازي

زنی و مانند زنی، گپهاي کاربردي، قدمون شهر، لطیفهها، گردش بیرها، مهمانیها، مراسمموسیقی، رقص، نمایش
گانه مربوط بود.شان نیز به بدن، معاشرت و تحریک (یا انگیختن)ِ حواس پنجهاي عمدهها بودند. لذتاین

ترین مطالبِ هر فصل بیان شده که آینۀ اي از فصولِ پیشین ارائه شده است و مهمدر فصلِ آخر، خالصه
است.نماي کتاب تمام

اي از یک پژوهش در پارادایم مکتبِ آنال است که در آن، با ، نمونهزندگی روزمره در ایتالیاي دورة رنسانس
نویسی آنالی است که به نوشتن کنند و در ادامۀ سنت تاریخشرح جزئیات مفصل از زندگی افراد، کل را ترسیم می
کتاب، کشف زندگی روزمرة مردم عادي در دورة رنسانس تاریخِ مردم عادي و رخدادها گرایش دارند. هدف این

ها و انواعِ خطراتی که وجود است. بدین منظور، به سؤاالتی مانند چگونگی سازمانِ اجتماعی، نوعِ معماري خانه
اي دورة فرد دربارة ایتالیبهاندازي یکپارچه و منحصردهد و در نهایت، چشمداشتند، با ارائۀ جزئیات فراوان پاسخ می

هاي کالن تا دستی، یک اجتماع از ساختکند. نویسندگانِ این اثر با مهارت و چیرهرنسانس به خواننده ارائه می
اند و شرحی جامع و مانع از زیست روزمره و محیط زندگیِ مردمِ دورة اش را توصیف کردهامور روزمره و جزئی

اند. رنسانس ارائه داده
عنوان چارچوبِ اي واحد بهمتعلق به پژوهشگرانِ مکتب آنال، بدون ارجاع به نظریهاین کتاب مانند آثارِ

ها آن«داند: هاي مکتب آنال میهاي کالن را از ویژگیتحقیق، نوشته شده است. دنیل شیرو، عدمِ تعلق به نظریه
از هیچ امر جزئی جانبۀ مسائل،هاي مختلف سود جسته و براي بررسی همهبراي تبیین مسائل از نظریه

ترین ویژگی رود. در حقیقت، مهمشمار میها بههاي مثبت آنشوند. سنتز استادانه از ویژگیغافل نمی
و مکتب آنال این بوده است که هر گونه اصل واحد و تک عاملی را مردود می 3وسوي نظري بلوخسمت

عات جزئیِ فراوانی در این اثر گردآوري و اطال). بر این اساس، 63تا62: 1388(شیرو در اسکاچپول، » داند
اند. یکی از کار گرفتهها، مفاهیم و نظریات مختلفی را بهبندي شده است و نویسندگان براي تحلیلِ این دادهطبقه

ها از شناسی وام گرفته شده است. تعریف کوهنشده، عاملیت است که از جامعهکرّات استفادهمفاهیمی که به
یابی گیدنز متأثر است که در کتاب بدان اشاره و نحوة جاسازي آن در زندگی روزمره، از نظریۀ ساختعاملیت 

نشده؛ اما در کلِ اثر، جامعۀ مورد بررسی با این نظریه و از وراي عاملیت مدنظرِ گیدنز تحلیل شده است. در فصل 
هاي انضباط اجتماعی و تغییراتش در دورة انیزمالیاس براي تحلیلِ مک»ِ شدنفرایند متمدن«هفتم نیز از نظریۀ 

شناسی هاي مختلف از نظریات و مفاهیمِ جامعهرنسانس استفاده شده است. در موارد فراوانی، نویسندگان در بخش
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اند. در واقع، نویسندگان در این کتاب به لحاظ بندي و تفسیر کردهترتیب طبقههایشان را بدینو دادهاستفاده کرده
اند.ظري کامالً التقاطی هستند و بر مبناي موضوعِ مورد تحلیل در هر بخش، از نظریات مختلفی استفاده کردهن

نگاري شناختی مکتبِ آنال، استفاده از واحدهاي زمانی و اجتماعیِ تحلیلیِ جدید در تاریخیکی از ابداعات روش
جملۀ این مفاهیمِ تحلیلی هستند که کتابِ حاضر را با ها، محیط تاریخی و محیط فرهنگی از نسل4. تمدن،است

نگاريِ آنالی، تمدنِ ، با روشِ تاریخزندگی روزمره در دورة رنسانستوان بررسی کرد. کتابِ ها میاستفاده از آن
میالدي برگزیده است و رنسانس نیز قالبی 1600تا 1400ایتالیاي دورة رنسانس را براي مطالعه در بازة زمانی 

است که محیط فرهنگیِ مورد مطالعه را ساخته است. ابتدا، مرزهاي مکانی و زمانیِ واحد مورد مطالعه و الگوهاي 
تر  بررسی شده است. محققان با این روش سیاسی، اقتصادي و فرهنگی ترسیم شده و سپس امورِ خُرد و روزمره

الیا در دورة رنسانس ارائه دهند. در واقع، مفاهیمِ تحلیلیِ اند تا کلیتی معنادار و یکپارچه از جامعۀ ایتتالش نموده
ها سامان داده شود و در نهایت، تصویري هاي توصیفیِ پژوهش در آناند تا دادههایی را فراهم کردهمذکور قالب

وره، هنرِ ها نیز از منابعِ متنوعی مانند ادبیات پربارِ آن دمنسجم و جامع از زندگی روزمره ترسیم شود. داده
آوري جا مانده است، جمعشان و دیگر آثارِ تاریخی فراوانی که بهگرا، بناهاي دینی و دنیوي و مبلمانطبیعت

کنند، هاي گوناگونِ حیات اجتماعی را منعکس میهاي متنوعی که جنبههاند. ترکیب این مفاهیمِ تحلیلی با دادشده
نگاريِ آنالی پدید آورده است.نگر از ایتالیاي دورة رنسانس با رویکرد تاریخاي از مطالعۀ مورديِ جامع و دروننمونه

از زندگی در ایتالیاي دورة رنسانس پیوستههمبنديِ جامع، منطقی و بهترین نقطۀ قوت این پژوهش، طبقهمهم
هاي اجتماعی و زمینههاي گوناگونِبندي کتاب، شاهد آن هستیم. نویسندگان، با مهارت، الیهاست که در فصل

سمت موضوعات جزئی در زندگی روزمره حرکت اجتماعی را ترسیم کرده و از ساختارهاي کالن بهاقتصادي
هاي اجتماعی نشان داده شود. دیگر بودن واقعیتاند. همچنین تالش شده در کلّ کتاب پیچیدگی و چندالیهکرده

ترین سطحِ قات اجتماعی، از باالترین سطحِ هرمِ اجتماعی تا پایینویژگیِ چشمگیرِ این کتاب، پرداختن به همۀ طب
طور خاصی مورد توجه نویسندگان بوده و اجتماع است. البته جنسیت و نقشِ آن در امورِ مختلف زندگی روزمره به

ها به آن پرداخته شده است. در همۀ بخش

هانوشتپی
، از دانشگاه 1978انشگاه یورك است که درجۀ دکتراي خود را در سال الیزابت.اس کوهن، استادیار تاریخ در د.1

ارشد را نیز در هاروارد گذرانده است. یکی از عالیقِ اصلی او،تورنتو دریافت کرده و دوران کارشناسی و کارشناسی
مطالعات جنسیت در حوزة تاریخ است.

آموختۀ دانشگاه هاروارد در رشتۀ تاریخ اه یورك و دانشتوماس.وي کوهن، استاد تاریخ در دپارتمان تاریخِ دانشگ.2
است و در بیشتر کارهایش به تاریخ اجتماعی و فرهنگی پرداخته است.
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همراه ، به1929بود و در سال 1933تا 1920. مارك بلوخ استاد تاریخِ قرون وسطا در دانشگاه استراسبورگ از 3
اجتماعی مکتبِ آنال را بنیان گذاشتند. بلوخ تا حد زیادي متأثر ازقتصاديلوسین فور با انتشارِ سالنامۀ تاریخ ا

اش با کاربرد زبانِ وجدان جمعی، حافظۀ »جامعه فئودالی«شناسیِ وي بود و این تأثیر در کتابِ دورکیم و جامعه
).36: 1389جمعی و تصورات جمعی کامالً آشکار است (برك، 

کند.و ساختاري یک جامعه که بسیار کُند تغییر میهاي مادي، روانی. کلّ مؤلفه4

شناسیکتاب
، ترجمۀ هاشم آقاجري، تهران: مرکز.شناسی تاریخیبینش و روش در جامعه). 1388اسکاچپول، تدا (

، ترجمۀ کامران عاروان، تهران: تاریخ ایران.نگاري فرانسهانقالب تاریخ). 1389برك، پیتر (
Cohen, Elizabeth and Cohen, Thomas (2001) Everyday Life In Renaissance

Italy, Greenwood Press, United states
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فرزهره سروشۀترجم

مقدمه

به يد. وکرسیرا تأسآن1967در سال 2استرنز،تریاست که پيانامهفصلJSH(،1(یاجتماعخیتارۀمجل
دانشوباالتیفیبه سبب که،ینشرنیشد، ادامه داد. ایممنتشرسنیمجرجدانشگاهتوسطکهمجلهنیاشیرایو

یاجتماعخیتارنۀیرا در زمیمقاالتJSHشود.یشناخته میشناسو جامعهخیتارحوزةدرمهميامجلهعش،یبد
خیتارنۀیدر زمقاتینمودن تحقکپارچهیدر ینقش مهمکند ویممنتشریخیتاريهاو دورهها حوزهیاز تمام

کا،یمرامتحدةاالتیو ایغربيدر اروپایشناختجامعهیخیتارلیتحلن،یهمچنوهیروسوقایفران،یالتيکایمرا
ند.کیمفایا

نیاباانخوانندگشتریچه بهرییآشناي، برایخیتاریشناسجامعهدرییجستارهامجلۀازشمارهنیما در ا
اریاختدرراشمارهدونیشده در امقاالت منتشردةیچکۀو ترجمدو شماره از آن را انتخاب نمودهمجله،

خیتارۀپنجم مجلوچهلةسوم و چهارم از دوريهاشده، شمارهانتخاباتینشر. دادمیخواهقرارخوانندگان
در هر یمذکور شامل دو بخش کلۀینشریاند. ساختار کلافتهیانتشار 2012است که در بهار و تابستان یاجتماع

خود ،بخش مقاالت،ها اختصاص دارد. در هر شمارهدوم به مرور کتاببخششماره است: بخش اول به مقاالت و 
شده در مقاالت موضوعات مطرحگردند.یمزیمتماگریکدیشود که بر اساس موضوع از یملیاز سه بخش تشک

موضوعات ویها، قانون و فرهنگ در ساختار طبقاتپنهان جرم، فساد و دولتخیبارت است از: تارع3ةشمارۀمجل

ی،شناسجامعهارشدکارشناسz_sorooshfar@yahoo.com
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ویسنساختار،یتیاند: موضوعات جنسشدهیموضوعات بررسنیازین4ةشمارمجلۀمقاالتدر. یمحل
.استهدیمجله به چاپ رسنیدو شماره از امقاالتدةیحاضر، بخش چکة. در شماریمحلموضوعات

4شمارة،45دورة،2012تابستاناول: ۀینشر

1965تا1950،ییکایامرلیتخدريشوروریجماهاتحادزنان: فضادریروسبلوند

ولدسیگر. الرابرت

درییکایامريهاینیخودبوهاینگرانيسوبهياپنجره،ییکایامرلیتخدريشوروریجماهاتحادزنِ
کهکندیمیبررسرايشوروزنانازمتفاوتشۀیکلسهمقالهنیا. دینمایمفراهمسردجنگۀیاوليهاسال
حالدریِجهانتعارضنیاتیواقعباهاییکایامرکهیدرحالگفتند،یمپاسخیمتفاوتیفرهنگازینبهکیهر

وتیجنسفاقدوشکلیبظرافت،یبيافرادرايشوروزنانج،یراگفتمانکی. کردندیمنرمپنجهودستظهور،
خودآن،ازترمهماریبسوستیکمونزنانکردناعتباریبجهتدرکهیفیتوصیعنینمود؛یممشخصیخنث

لوازمها،لباسوشدحکزنانبدنيروسمیکمونيهايبد،یغربنِیمنتقدچشماندر. کردیمعملسمیکمون
. شدندیستیکموننظاممندنظاميهانقصازییهااستعاره،»آراستندیم«راهابدننیاکهیجواهراتوشیآرا

راياياقتصادویاسیسنظاموییکایامرمتداولزنانیعنیها،اندامکیباريبرتريریتصاونیچنآن،برخالف
.کردندیمممکنرابدنيهاعرضهگونهنیاکهنمودیمدییتأ

ناینیعنیزن،کیيرودومگفتمان. نشدمتوقفجانیهمرد،ییکایامرلیتخدريشوروزنانریتصواما
. کردداریدکایامرمتحدةاالتیااز50دهۀاواخردرکهستیکمونیخاکانسانکیشد؛متمرکزخروشچف،

: بودسادهمسئلهبود،یانقالبکیشخصهبهخودشوبودکردهازدواجنیزمکرةيرومردنیتَرسوترباکهیحالدر
ناین. شیخویِسادگدردرخشندهکهبودنیاپاسخوشد؟یمارائهویمعرفییکایامرمردمبهدیباورچطاو

وخانهاهلویانسانيریتصويدارااو. شدسردجنگيهاتنشفرونشاندنيبرایراه،یلیتخخروشچف
متمرکزاشخانوادهبرکهشدلیتبدیجهانمادربزرگازياگونهبهسرعتبهاوها،ییکایامريبرا: شدیمخانواده

کرداثباتنمونه،کیعنوانبهاوکهرسدیمنظربهگونهنیا. داشتنیکرملتوطئۀبهیکمعالقۀوشده
شده،برساختهرِیتصونیا. داشتوجودداد،یمرخورشواینیبرلدرآنچهازفراترواستیسازيترمهمموضوعات

نشانراییهاشهیکلنیچنیفرهنگویاسیسيکاربردهاويشوروزنانازییکایرامریتصاويریپذانعطاف
... استازینمورداریبسکهشدلیتبدیانسانچهرةکیبهخروشچفناینان،یپادر. دهدیم
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1920تا1860،ییکایامرمعلمانیِاجتماعطبقۀيهاشهیر

سونتایک

غفلتموردآموزشخیتاردریطوالنیمدتپرورش،وآموزشدرنشامهميهانقشرغمیعلییکایامرمعلمان
مشکالتبامواجههجهت،نیبد. نامدیم»معلمانيمجازبودنینامرئ«راغفلتنیافوردیکل. بودندشدهواقع

اما. ستینبیعجستم،یبقرنلیاواونوزدهمقرناواخردرمعلمانیاجتماعطبقۀيهاشهیريریگیپدرگسترده
بفهمند،دربرگرفته،راشغلنیانیشاغلکهرایتیموقعدهدیماجازهاشخاصبهرایزدارد؛يادیزتیاهمکارنیا

توسطيرعمدیغایيعمدکهبپرورانندياطبقهيریسوءگدربارةرايادهیاوکنندتأملسیتدرتیفیکدربارة
. شودیمالقادرسکالسدرمعلمان

شدهقیتحقیاجتماعطبقۀيهاشهیردربارةقرنکیحدوداست،شدهمطرحيبعدبخشدرکهطورهمان
ایدانشکدهکیانیدانشجوبهیاندکتوجه. ننمودندتوجهشغلنیاگستردةریتصوبهها،پژوهشاغلبامااست؛

زمانآندرآموزشازییباالسطحنیچنبهیکممعلماناگرچهشد،دادهنشانالتیاکیدريعادمدرسۀ
امااست؛شدهانجامیملّسطحدرمعلمانازمعرِّفيهادادهيآورجمعيبرايجدیتالشواقع،در. دندیرس

مانندیفیکیخیتارمواددرهاشهیردربارةیاساسیبشواهدالبته،. هستنديریسوءگدچاريجدطوربههاداده
ینشیگزيادیززانیمبهشواهدنیاامااست؛شدهپخشعنامیبوپوچغاتیتبلوهاحافظهها،نامهدها،یسررس
با1920تا1860ازییکایامرمعلمانیاجتماعطبقۀيهاشهیرنۀیزمدرکسچیهمن،دانشيبرمبنا. هستند

قیتحقسازد،ترعیوسمکانوزمانبرطبقمسئلهنیاازراشخصدركاستممکنکهیملّمعرّفيهاداده
.استنکرده
بهمیمستقییگوپاسخیِپدرمقالهنیامشخص،طوربه. کندیمتیهداراقیتحقریمسنیارو،شِیپقالۀم

کردةلیتحصدخترانيباالبهروتحركموتورس،یتدرایآ«: کهاستمارگوستوپرلمنتوسطشدهمطرحپرسش
»ست؟ابودهمتوسططبقۀدرونبهنییپاطبقۀيدیکارگرانوماهرکارگران

قرن نوزدهميایتانیدر بري: علم آشپز»استیعلميریچشمگورطهبحاضرزمان«

فرزیلنیکارول

داشت میتصم،»یعلم خانگییِچرا«خود با عنوانِۀخانيکارهايدر راهنمالپ،یفی.کآرنامبايراستاریو
تنها که زنان نهيطورارائه کند؛ بهگذارند،یمریتأثيدارخانهفیرا که بر وظايایاز اصول علمییهانمونه«

و ییآن را با کارآلش،یدلآن را انجام دهند و با دانستنِدیکه چرا باابندیبلکه دردهند،انجامدیبايبدانند چه کار
و یقرن نوزدهم از دانش عقالنییایتانیطبقات متوسط برةمقاله به استفادنیا»به انجام برسانند.يشتریباقیاشت
نیند. اکیتر مکینزدینگاه،يغذا و آشپزنۀیشان در زمنگرشدربارةژهیوبه،شانروزمرهيهایدر زندگیعلم
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کردن و حسابییتواناسواد،انه،یميهاپیدارد. تیطوالنياخچهیتارت،یواقعولیتحلوهیتجزبهعالقه
طبقات متوسط قیاز طر،یتمرکز آموزشنیردند و اکیمدرن القا مدورةلیاواازفرزندانشانانیمدرراتیعقالن

انیداشت. چارلز ببج بازینیبه نظم، عقل و دانش علم،يو تجاریصنعتتیموفقرایزافت؛یقرن نوزدهم ادامه 
دانشمندان نسل نیتربزرگانِیمدردکنندگانیکننده بود و پسران تولنییتعد،یتولشرفتیپيبراعلمکهکرد
و 1760يهاها در حدود سالرا در عصر انقالب»اختراع علم«یحتامز،یلیويپرونگامیدند. اندرو کانبویميبعد

يایعقالنویاسیس،یصنعتيهازشیدر حال ظهور، اقتدارش را از خیِمتوسط شغلۀدهند. طبقیميجا1848
؛گذاشتیاحترام م»یطرفیو بتینیعد،یآزاد عقاۀنبوغ، پرسش آزاد، مبادل«يهاگرفت که به همان ارزش

ولیتحليهاانیجرعصر،نیدر ايقویفرهنگيهاانیاز جریکینمودند. یمفیها علم را تعرارزشنیکه اچرا
رساند.یمياریها تیاعداد و واقعانۀیگرالیتقلبود که به زبانِيسازیعقالن

تظاهرات علم در یبرختس،یگ. تبارباراوتمنید التر، برناریش. بآننسون،یپتزیشسوزانچونینیقمحقّ
یچگونگ،رتکینزدیبا نگاه،یعالةدشراستهیومجموعۀنیه چندکیاند، در حالکردهیرا بررسایکتوریعصر و

ند...اهدکریرشد علم در ادوار قرن نوزدهم را بررس
ستمیبقرنلیاوافرانسۀدربالهيایاحوتیجنساستیس

کارتاساانیلیا

نیآخرونیاوليبرادوگا،ادگارنامبهيفرانسونقاش،1881سالدرهاستیونیامپرسشگاهینمانیششمدر
دیشدیجانیهکوچک،مجسمۀنیا. بود»سالهچهاردهکوچکرقصندة«نامشکهکردیمعرفرايامجسمهبار،

کالهباآراستهویواقعاندازةسومِدو. دکرجادیانیمنتقدانیمرایماتیتقسومجادالتکهیحالدرخت،یبرانگ
ویشمیابرتنۀمینکیران،انۀیمتاپارهوژندهيِتوربالۀدامنکیسبز،ساتنروبانکیاسب،يموازیسیگ
قراراهانتموردرانندگانیبازياریبسنزاکتویدانآداباحساسمجسمه،نیا. یصورتبالۀییِدمپاجفتکی

اشیافراطییِگراواقعلیدلبهمجسمه،نیاک،یرومانتيهانیبالریستیدئالیاوییایرؤيهاییبازنمابرخالف.داد
کیتااستهیشب»مونیمـ دختر«کیبهشتریبشدیمگفتهکهنیبالردختر»سبعانۀیگستاخ«انیبيبراو

باهمراهراناتیتمرباشدهيقوومحکمیبدناوکهیحالدر. گرفتقرارنقدموردشدتبهاندام،خوشوبایزدختر
رااونندگان،یبگذاشت،یمشینمابهشدهداشتهنگهعقبيهاشانهواوردهینابروبهخمومقاومخسته،یچشمان

میداشتلیتماماکهیحالدر«کهکردانیبمنتقدکی. افتندیزودرسيبدویتباهبایگُل... ترسناكمشمئزکننده،
انتخابرازشتمجسمۀنیتربیعجانیمنیادراوکند،ارائهرارقصندهکیکوچکمجسمۀمابهدوگاکه

مدرسۀبشکۀماندةتهدرمطمئناًبله،... کردلیتبدتوحشووحشتازياریمعبهرامجسمهنیايو. استکرده
يسازمجسمهيبرایتیمزچههاآناما؛...هستندویدنیاهیشبکهدارندوجودهمریفقدختريتعدادرقص،
هنر،موزةدراما: استیدرستيجاد،یدهقراريولوژیزیفاییشناسانسان،یشناسوانیحموزةدرراهاآندارند؟
نیابهکهزدیانگیبرمرایشناسانسانویآناتوميهانهیگنجیحتيهنراثرنای» نِبودیواقع«واقع،در»!واقعا
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سیوری. دهندیمانجامهاموشوهامونیمباآنسۀیمقاقیطرازراکارنیااغلب. دهندارجاعوچککمجسمۀ
: زنندیمادیفرپدرهاکهدیشننفرکی... شگاهینمادرکهکردیميادآوریبود،تردلسوزيمنتقدکهزمنزیهوکارل

شدننیبالريبرایهمگکهبوديخواهرسهازیکیواقعاًگرفته،نام»وید«نیا».شودرقصندهدخترمکهمبادا«
.زدطرحهاآنهمۀازدوگاوکردندیمنیتمر

مشکوكموارددرپدرنقش: »بودیشوخفقطبلکهنبود؛کاردرياصدمهکهگفتبچه«
1900تا1850رلند،یادرینوزادکُش

فارل. افنیال

ونیسیکمدادگاهبهموردل،یآورماهدر. شدمتهماشیرقانونیغنوزادپسرقتلبهدون،آن،1881ژوئندر
پزشک. بودافتادهقیتعوبهمحاکمهجه،ینتدروکردهغشدادگاهصحنۀدرمتهمفردامابود؛شدهارجاعنیدوبل

ويستریهدیشدحملۀازمتهم«کهداداطالعدادگاهبهزمانآندربود،زینشاهدموردنیادرکهحاضر
رایاندکتوجه،ینوزادکُشموردنیا».کندیمکارفیضعيریچشمگطوربهقلبشوبردیمرنجسنکوپ

درنوزدهمقرنآخرمۀیندریهفتگطوربهتولدکردنپنهانایینوزادکُشنوزاد،قتليبراتالشمواردخت؛یبرانگ
بهيمواردنیچنکلِتعداداست،رفتهارکبهمقالهنیايبراکهموجوديِرلندیامداركبرطبق. شدندکشفرلندیا

.دیرس4645
موردجهات،ياریبسازدون،آنموردکهنمودندآشکارکردند،جادیايرلندیاینوزادکُشمنابعکهییآمارها

نوزاداندرصد84ازشیب،یقرباننوزادنیامانند. شدندکشفیقحطازبعدرلندیادرکهبوديمواردآنیِنوع
ازساله،پنجویسدونِآن. بودندشدهيبندطبقهیرقانونیغنوزادانعنوانبهبود،شدهثبتتشانیوضعکهیوقت

شدند،یمریدستگخودنوزادتولدکردنپنهانایقتلبهمشکوكمتهمانعنوانبهمعمولطوربهکهيافراد
. بودندسالهششوستیبمتوسط،طوربهیشنوزادکُبهمشکوكافراددهدیمنشانپراکندهشواهد. بودترمسن
وکردیمکارخانهشخدمتیپعنوانبهبود،شدهثبتشانیهاتیمشغولکهیزنانازدرصد70باًیتقرماننددون
دررادونآنمحاکمۀيبعدجلسۀاستیرالوسون،یقاض.بودکیکاتولکیمتهمان،ازدرصد82ازشیبمانند
العادهفوقتیشخصباجوانزنکی«رامتهممنصفه،ئتیهبهخطابشدراو. داشتعهدهبرسالآنژوئن
يانوانخانهبهوشودخارجلتیفضریمسازشدمجبوريگریدشخصایياکنندهاغفالتوسطکهکردفیتوص
.»آوردایدنبهآندرراکودکشکهرفت
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کایامرمتحدةاالتیاوفرانسهدرفرزندازمراقبتبامرتبطدیعقایِاجتماعخیتار

برگرکسپر

هاآنیخیتاريرهایمس. اندشدهجادیایاسیسویفرهنگ،یاجتماعيبسترهادرونکودکان،ينگهدارمؤسسات
نقشبودن،نیوالددربارةییباورهاواتینظرنیبنابرا. شودیممرتبطمحورملّتیاجتماعویاسیسيهاگفتمانبا

وينگهداردربارةریفراگيهادهیااساسملّت،دولتوهاخانوادهيکارکردهاوفیوظاورزندانفپرورشدرزنان
درآنبامرتبطيهادهیاومؤسساتقیطرازکودکانازمراقبتتوسعۀاگرچه. دهندیملیتشکراکودکانتیترب

ينگهداربهکردشانیرونۀیزمردکشوردونیادهند،یمنشانرايریچشمگيهامشابهتکا،یامروفرانسه
مطرحرامسئلهنیاکودکان،ينگهدارالتیتسهدرنامثبتمتفاوتيهانرخامروزه،. متفاوتندگریکدیباکودکان

درکا،یامرازشیبيتريجدوترقیعمطوربهدیبایخیتارنظرازمؤسسات،درکودکانازينگهدارکهکندیم
شوند،یمنامثبتسالسهازکمترکودکانازدرصد43فرانسه،درحاضرحالدر.باشدافتهیتجسمفرانسه

فرانسهدرنیوالدکهیدرحالعالوه،به. شوندیمنامثبتمؤسساتنیادرهاآنازدرصد31کا،یامردرکهیحالدر
طوربهنیوالدکایامردرد،پردازنیمخودسالۀسهتاکودکانِيبرارايامؤسسهينگهداريهانهیهزدرصد27

مهمها،نهیهزپرداختومؤسساتازاستفادهدراعداد،اختالفنیابهنظر. کنندیمتقبلرادرصد60متوسط
ياينظرمیمفاهتطورزینواندشدهجادیاکودکانازمراقبتالتیتسهآندرونکهراياجامعهتیموقعکهاست

.رندیگقرارمطالعهمورددو،هرهستند،کشوردوهردرکودکانازمراقبتانیبنکه

روزانۀمراقبتالتیتسهدوهردرعمدهیخیتاريهاتوسعهویاجتماعيهانهیزمانیمروابطمطالعه،نیا
Americanday(ییکایامرکودکستانو) Frenchcrèche(يفرانسومهدکودكیعنیمرتبط،

nursery (ردرمهماریبسيندهایفراکهیحالدرمطالعهنیان،یهمچن. دهدیمقراردیتأکموردرانیاتطو
نیا. کندیماثباتراهاآنوجودکهپرداختهیمفهومییهادهیاارائۀبهنموده،انیبخالصهطوربهراالتیتسه
نیاولکاربهآغاززمانازکودکان،ازمراقبتدربارةیگفتمانيهامیپارادابردیتأکقیطرازداردتالشمقاله
نیچندربارةجامعهيهانگرشونهیزمنیادریفعليکردهایرودركدربارة،یرسمروزانۀمراقبتالتیتسه

.بردیمسودیقیتطبیخیتارکردیروازلیتحلنیا. دینمامشارکتکایامروفرانسهدریمراقبتوةیش



149

یشخصتیلئوشدن و مسریپ،یندگزبهدیرفتن امباال»رند؟یمیچرا مردم م«

تیهلن زو و

يزیرو چند روز بعد بر اثر خونافتاددرِسدننیژیهاموزةراهدريداشت. ویناگهانیمرگسک،یفنیوجی
،وگذارگشتي، برایسالگشصتدهۀلیاوادرییکایمرایپزشکسک،یبود و ف1931رفت. تابستان ایاز دنيمغز

هشتوپنجاهزمان،آندرکهراییکایامرمردانیزندگبهدیامسنقبل،سالچندامانبود؛ریپسکیدر اروپا بود. ف
ایبیعجمرگشکهدینگومعمولطوربهیکسکهبودریپیکافاندازةبهاوحال،هربه. بودکردهردبود،سال

.بودزیطنزآم

. افتیکینزداریخودش تعجب کرد که مرگ را بساالًسدن از پا درآمد، احتمرِديروادهیکه او در پیاما هنگام
شیافزامؤسسۀیپزشکریمدوکایامردر،یافراطصورتبهعمر،طولشیافزامدافعيصدانیبلندترسک،یف

تیها فعالانسانیزندگبهدیامشیت افزاعلّنۀیزمدربود که یخصوصياسسهؤمذکور ممؤسسۀ. بودعمرطول
انسان،بدنکهبودنیاعمرطولشیافزاۀسسؤمکنندةتیهدافلسفۀوسکیفيکننده برانییتعۀکرد. نقطیم

به»شود.یموبیمعایشود یشود، گرسنه میکند، مسموم میعفونت م«رود. در عوض، بدن ینمنیبازیسادگبه
يبراگریدشوند،محافظتیرونیتوانستند از خطرات بیمافراداگرکه کندانیبداشتلیتماسکیفگر،یعبارت د

یلیدلکنند، یشد، زندگیمتصورقبالًکهيزیچازشیها بدههدیها و شاتوانند سالیها مآنکهنیانکردنباور
وجود نداشت.

صحبتآندربارةدانانخیکه تاریرسد. زمانیمنظربهکنندهکسلیموضوعیزندگبهدیامشیدر نگاه اول، افزا
شناسانيریپایشناسانتیجمعیاصلو تخصصِياهیحاشین موضوعهمچوبا آن عموماًکنند،یم
)Gerontologists (ط،یعمومیزندگبهدیامیافراطشیافزاحال،نیکنند. با ایمرفتارگذشتهقرندوی

انتظاريبرمبناراشانیهایگزند،شود و افرادیمدهینام»یزندگبهدیام«مسئله،نیاحالهربه. داردادیزیتیاهم
دهند.یمشکلکرد،خواهندیزندگاحتماالًچقدرنکهیامسئوالنۀ

يکردی: رو1800تا1350ياههلند در حدود ساليها در انگلستان و جمهورنوانخانه
یقیتطب

نیجستییلوهنکوگوسجلینا

یعنیا،یمارةمواجه شدند. خواهرزاديراژدتکیبا ،دو پوترایمارهمسرش،ورزیر جان کنس،1650یدر ماه م
ياو را بالفاصله بعد از مرگ خواهرش به فرزندایاز افسران ارتش هلند بود و ماریکیکه ومیهيهنرتانیکاپ
از يگریفرزند و وارث د،ر جانسهمسرش،وپوتردوایرد. ماردر شهر دلفت در هلند می،سالگ27بود، در رفتهیپذ

کمِيهاکه ماهیحالدر،فوت کرد1650يدر جوال،در کمتر از دو ماه بعدایمارنداشتند. خودکیاقوام نزد
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در يکزیریزنِینششیاش در کشخواهرزادهونیوالديباشکوه برايساختن قبرياش را برایمانده از زندگیباق
از شیده روز پیعنی،1650يجوال5ر آرامگاه باشکوه را دنیايمجوز بنا،شهريشوون گذراند. شورارةیجز

پس ،همسرش،ينراو و هيبراادبودیۀآرامگاه و ساخت و نصب دو قطعلیصادر نمود. اتمام و تکما،یمرگ مار
نید و به همسرش در اکرفوت یدو سالگودر هفتاد1658در سال ي. هنردیبه همسرش واگذار گردياز مرگ و

که ایتابناك و گويادبودی؛آرامگاه آماده بودگریمربوط به خودش، حال دادبودیقطعۀنصببا. وستیپآرامگاه
ها قرندیبا،بودید، نمکررانیوکامالًرايکزیریزییوسطاقرونيسایکه کل1832اکتبر گرِبیاگر آتش تخر

ماند.یمیباق

شان که در معرض خانوادهینیوه زمآرزو نداشتند که افتخار شکصرفاً،رزیر جان کنسودوپوترایاما مار
شان هیاز سرماياریبسنیچنمها ه. آنبنشانندایالعاده بر تارك دنفوقيبنانیبا ا،شدن بودفرونشستن و خاموش

دو پوتر ةکه خانوادییجایعنی؛کردندنهیهزيکزیریزکینزدنوردگوو،يروستادرنوانخانهکیساختن يرا برا
کرده بودند. برخالف یزندگیکوچکۀخود در آن روستا در قلعهمسرش،وایدند. ماربوییهانیمالک زم

.هاست..آنیرخواهیبر خيمانده است و شاهدینوانخانه تا زمان حاضر باقنیآرامگاهشان، ا

1945تا1920دودآلود،يهاکوهستانبهکردننگاه: زیتيالبهباهمراهتیجذاب

شاكیاسالوادوارد

انیمکردندتالشبودند،بازيفضادرحاتیتفریدهسازمانمسئولکهيافراد،1930و1920يهاههددر
وياقتصادانیحاممانندکوهستانمشتاقان. کنندجادیامشتركیعرفکردند،یموآمدرفتآنجابهکهيافراد
عنوانبهدقتویسنجنکتهباهاآنکهکردندجادیارایاعمالورفتارهاازيامجموعه،يکوهنورديهاگروه

راکوهستانآراميهامنظره،یمحلسندگانینو. بودندکردهفیتعرمرتفعستیزطیمحازحیصحیقدردان
یکوهستانمجموعۀبادادیماجازههابهیغربهکهکردندیمشیستافضاوزمانازالعادهفوقیبیترکعنوانبه

کهبودیارتفاعفرازبرساکتيالحظهاییکليریتصوهدف،. کنندقراربريداریدارتباطانیآپاالچ
ویکنتوجهزیچچهبه،یدباکجانکهیادانستن. دادیمنشانالعاده،فوقییهاکوهستانرایجنوبيهاکوهستان

. بودتركمشعرفيمعنابههانیا. بودشدهتیتربوحساسیچشمنشانۀ،یدهحیتوض،ینیبیمآنچهچطور
گریدازبهتردن،یديهاراهیبرخکهسازندیهیبدراامرنیاداشتنددیامباز،يفضادرلذتدهندگانسازمان

.هاستراه

ها،ستیتورومسافرانیعنیها،بهیغروهايخودانیمصیتشخيبرایمیقديهاتالشنیچنازپرسش
بعديهادههدر) Smokies(هايدودمورداول،نگاهدر. استمتداوليامرح،یتفروگردشنگارانخیتاريبرا
وییگرامصرفانفعال،کهياواژهکرد؛یمدییتأراستیتوربرچسبزیآمنیتوهيهاداللتاول،یجهانجنگاز
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کهبودپرتحركوایپوياتجربه،یجنوبانیآپاالچدرییهاتالشنیچنقلبدراما. نمودیبازمرابودنيقرارداد
هیتوصهابهیغرانتشاراتویستیتوريهارسانهقیطرازکهییرفتارها. کردیمجادیارایتازگویخُبرگت،یفعال

تحركباا،یپومنظرةییبایز. بودشدهجادیاصرفيداریديهاییتواناازشیبيزیچتوسعۀقصدبهشد،یم
سمیتورانیبان. شدهمراهکوهستاندهندگانرواجگروهدورهيبراشده،تجربهالیسطوربهویکیزیفمنطقۀ

. شدیمقلمدادیواقعییداراتوسعۀویفروشخردههتل،دراقامتعنوانبهکهجستندیمرايترددشیافزا،یمحلّ
تیعضوکردندیمتالشيکوهنورديهاگروه. ندکردیمافسونبخش،نشاطحرکتریتصاوبارامناظرهاآن
ارمغانبهیکوهستانيسفرهايبراراتیمیصمویتدارکاتتیحماکهکنندجذبرایمردانوزنانوطلبانۀدا
.آوردندیم

یمستعمراتيایکندرنژادوواناتیح،يهمدردوظلم

شادل. البرت

ازهاییقایافر. بودظلموخشونتازآکندهيکشورشود،گرفتهنظردرکهياریمعهربایمستعمراتيایکن
دپوستانیسفکهییهامرگازراسهمشانهايهند. بردندیمرنجهیتنبوشورشضداقدامات،ییکشورگشا
کننداعترافستمشانوظلمبهنکهیابدونییاروپامهاجراناجتماعکهیدرحال. کردندیمتحملبودند،مسئولش

اعتقادهمخودشاندادند،یمکردند،یمافتیدرهانآکهيزیچازشتریباعمالشان،تیبربربهتیاهمبدونو
يقلمروش،یخوعاطفۀیبوةیشبهعتیطبمادر. کنندیمیزندگوجدانیبیستمویرحمیبانیمدرکهافتندی

راهاآناغلبوداشتندیخانگيهاسگبهیخاصرغبتهاپلنگدیرسیمنظربه. کردیمنظارهراستمازمملو
یساکنان. دندیخزیمدرونبهشانیشکارهادنیدزديبرابازيهاپنجرهازیحتایدندیدزدیمییجلويهاوانیااز

یشکارچواناتیحگریدایرحمیبيهانیشاهوجودلیدلبهدهند،پرورشیخانگپرندگانکردندیمیسعکه
ازافویس. شدندیممنزجر،یارتشيهاهمورچای) Siafu(افویسوجودلیدلبهاغلبدپوستانیسف. شدندینمموفق

رژهاردها،یطولبهوفوتکیعرضبهیخطدرودندیرسیمسرست،ینجاچیهدیرسیمنظربهکهییجا
یحتوواناتیحازمخوفییهاصحنههاییاروپا. خوردندیمبود،رشانیمسدريازندهزیچهرکهیدرحالرفتند،یم

.کردندیمنقلبود،شدهزیتمغارتگريافویستوسطشانیهابدنوبودندشدهکشتهکهانساننوزادان
وداشتنگهصدمهازدورشدیمراهاسگ. ردیگصورتعتیطبکردنمتمدنيبراتوانستینميکارچیه
راشانمنطقهندتوانینمهاپلنگاماکنند؛دورراافویستاکنندپخشخانهرامونیپراخاکسترهاتوانستندیمافراد

بالقوهطوربه،ییقایافرریتصويهابخشگرید. دهندرییتغراشانیگرسنگباهمراهيهارژهتوانندینمهامورچهو
تیمسئولاحساسهاییقایافرکردنمتمدنيبراصادقانه،طوربهدپوستانیسفاغلب. هستندرییتغيرایپذشتریب
تمدنيهاقلهبهیابیدستيبراهایروميهاهجومزمانازهاتونیبرتوسطامرنیا. یآهستگبهاماکنند؛یم

نیااگرچهکنند،شرفتیپترعیسربودممکنهاییقایافردپوستان،یسفیسرپرستتحت. گرفتانجامسالههزاردو
اد،یزاریبسسرعتباادیزاریبسراتییتغآن،برعالوه. باشدقرنچندطولِبهيندیفرابودممکنهمچنانامر
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بدهند،دستازراخودگذشتۀیاجتماعساختارواتیاخالقبودممکنهاییقایافر. بودخطرناكیحتوناکارآمد
هنوزکهیتوحشویاخالقیب،یآنومدرونبهسرعتبهبودممکنهاآن. ابندیدرراتهیمدرنیدرستبهنکهیابدون

.بلغزندبود،نشدهدهیدقایافردر
: مورد فالندرهایاواخر قرون وسط»تیبحران اشراف«

الئرتیباکیفردر

مفروض در »تیبحران اشراف«یعنیستم،یقرن بينگارخیتارکیکالسمباحثازیکیباارتباطدرمقالهنیا
تیاشرافبارةدریاجتماعيابحث با مطالعهنیدارد با ایرو سعشِیپۀاست. مقالیاواخر قرون وسطياروپا

وچهاردهمقروندريوجودیبحرانباتیاشرافایآکهپرسشنیمجدد داشته باشد. ايامواجهه،يفالندر
آور و ماللیبحثبهجیتدراما بهخت؛یبرانگ1980و 1970يهارا در دههدیشدیبحثبود،شدهمواجهپانزدهم

بحث در نیمشارکت در ايتالش عمده برانیآخر،یسیبه زبان انگلينگارخیتاردرواقع،در. شدلیتبدیمیقد
ت،یکه اشرافدندیتوافق رسنیبه امدرن،دورانلیو اوایقرون وسطيهاانجام شد. متخصصان دوره1996سال 

ماند.یاروپا باقجامعۀدریاسیو سیمراتب اجتماعتا قرن نوزدهم رأس سلسله
پرسش نیخواهم نشان دهم که ایمشتریبلکه ب؛کنممطرحیپرسشیعمومجۀینتنیابارةمن قصد ندارم در

يمن براازیاحساس نلیپاسخ مانده است. دلیبيادیتا حد ز،وفق دادرییچطور خود را با تغتیاشرافکهمهم 
یناشينگارخیدر تارریاخۀیشده است، از رودیتولنهیزمنیکه در ايریچشمگیدانشگاهاتیافزودن به ادب

یمیپاراداباجیتدربه،یاواخر قرون وسطاشرافیمشکالت ماليتمرکز پس از جنگ رو،ر آنشود که دیم
ةنخبگان اشراف در چهریدارد بر دوام دائملیتمام،یپارادانیکه اشدنیگزیجايهمان اندازه سخت و جدبه

را در آن دوران متحول کرد. در اروپاۀکه جامعکنددیتأکيو اقتصادیاجتماع،یاسیسگستردةراتییتغياگونه
شد،جادیچطور ا،فالندرزانیاعيبراتیبحران اشرافبارةبحث درنکهیاز ايایابیارزبتدااد،یآیدنبال مآنچه به

یاجتماعکردینشان خواهم داد که روت،یحال حاضر را نشان دهم. در نهاکردیرويهاتیکنم تا محدودیمفراهم
کند.یمکمکشامدرنیپياروپايدیعنوان نهاد کلبه،تیتوجه اشرافدرخورِيِریپذانعطاففهمبه

3ة، شمار45ة، دور2012دوم: بهار ۀینشر

مقدمهکی: هادولتوفسادجرم،پنهانخیتار

دنتالیبررنت

جزستندیچخودشانهايدزدوبزرگ؟ییهايدزدجزستندیچهایپادشاهعدالت،بدون«
شوندیميرهبرشاهزادهکیاقتدارتوسطاند؛شدهلیتشکافرادازباندهاخودکوچک؟يهایپادشاه



153

. شوندیممیتقستوافقموردقانونتوسطمیغناوندند؛یپیمهیاتحادعهدنامهقیطرازگریکدیبهو
راهامکانکهبرسديحدچنانبهشرنیام،یابییدرمشدهرهاافراداعترافازکهيزیچقیطرازاگر
درآورد،ادیانقتحترامردموردیبگدستبهراشهرهاتیمالککند،ثابتراهااقامتمحلدارد،نگه
طمع،وآزحذفقیطرازتنهانهوضوحبهاکنونتیواقعرایزرد؛یگیمرایپادشاهکینامشتریبآن

،4کتاب،خداشهرن،یآگوست» (استشدهاعطاآنبهمجازاتازتیمعافنمودناضافهقیطرازبلکه
)4فصل

انیبراپرباررتیبصنیاداد،یمبازتابرانیآگوستيهاحرفکهمتأخریلیتچارلزش،یپقرنربعازشیب
کیبهیهمگي،برافروزجنگونظمکردنبرقرارتبهکاران،يباندهارقابت،ییایدريدزد،یراهزن«کهداردیم
مانندهادولتییاجراضمانتيهاجنبهبردیتأکباموجودیخیتاراتیادبکهداشتاظهاراو».دارندتعلقوستاریپ

.رندیبگدهینادمدرنيهادولتخلقدررایرقانونیغاعمالتیاهمدارندلیتماهایبوروکراس
. پنداردیمیهیبدرایاجتماعوياقتصاد،یاسیسخیتارانیمارتباطیلیت،یخیتارشناسجامعهکیگاهیجادر

گرفتننظردربا. شدندیاسیرسیغجامعۀدربارةترکینزدمطالعاتمتوجههمهفتادوشصتيهادههدانانِخیتار
واغراقشاندربارهخواستندیمهاخانمانیبوشکنانقانونمانندياهیحاشيهاگروهانگر،یطغيهازمانآنروح

توسطکهونیآلبوتیباندمرگباردرختنامبههابزبامکیارکتابدرشدهنوشتهمتنمانندشود،يپردازالیخ
نود،وهشتاديهادههیفرهنگخیتاريسوبهحرکت. استشدهنگاشتهگرانیدویهداگالستامپسون،یپ.يا

.نهدیمشیپرايمشهودکمتریستیالیماترکردیرو

مدرندورانلیاواهامبورگومآمستردادرفسادفیتعر؟یهارمونایفیکثاستیس

ندمانیليمر
. کنندیمصرفوقتنوزدهمقرنیخیتاريکارهاخواندنيبرا،یدانشگاهدانانخیتارازیاندکتعدادامروزه

يهادرساغلبم،یکنیمنیتحسرااتیجزئبرشانسلطهوهاآنيویآرشیزهوشیتاوقات،اغلبِماکهیدرحال
خیتارچطورمانکهیابريرگذاریتأثبههاآنادراکاتحال،نیابا. میکنیمردراشانیاسیساییخیتارترگسترده

. استترقیعم،یاسیسفسادنۀیزمدرمايهادگاهیددربارةژهیوبه،يرگذاریتأثنیاودهدیمادامهمیسینویمرا
آنبهراییهایژگیووشدمکشوف»فساد«عنوانتحتگستردهطوربهنوزدهمقرناواخرواواسطدرواقع،

ارثبهدركنیااما. کردیمنییتعترقبلقروندراعمالشدربارةرامامباحثوقیتحقاوقات،اغلبِکهدیبخش
جادیارایمشکالترفت،کاربهمدرندورانلیاواياروپادرکهیزمان،یاسیسفسادازاستفادهمعمولِودهیرس

.کرد
وحیتقبدرست،یالیسوستاگرایملّاز،يفکرخطهرازستمیبقرنلیاواونوزدهمقرندانانخیتار

يشهرهادولتکهییهایگارشیاُلباهاآناذهاندراستیسنیاشدند؛نظرهم»فیکثاستیس«کردنمحکوم
فساددربارةگزارشبعد،به1860دهۀازنمونه،يبرا. شدندیممشخصکردند،یمادارهرامدرندورانلیاوا
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ویمحلیدانشگاهانتشاراتها،ژورنالدر. استافتهیشیافزااریبسهلنديشهرهاالسطنۀبیناانیمدرریفراگ
شدند،یمنییفرورابرتمانندبرالیلبزرگانیدانشگاهشاملکهسندگانینوازياریبسهلند،اتینشرگرید
يهلندخِیتارکسوتشیپ. نمودندکشفهلنديجمهورانۀیساليهاگزارشدرجاهمهدرباًیتقررا»فساد«

هرازيعارکامالًاستیس«کهکردفیتوصراییهایگارشیالکهیوقتکرد،برمالراامرنیال،یگتریپ،يفالندر
شدند و ارائه »ریفراگ«فساد دنِکرآشکاردريگریدازپسیکیها مقاله».کردندیمبیتعقراهدفنوع

يهاسوءاستفاده«،يمشاغل ادار،يبازیپارتیِواقعریفراگحضورتاشدندمنتشرسینواز منابع دستییهاقطعه
هلند را از یمیقدمیها رژکه از نظر آنرا»فساد«یعنی،کاملحیو ترج»یحکومتيهاتوطئه«، »کیگارشیال

.نندکشکل انداخت، اثبات 

در) Rhode(رودرةیجزدریمستعمراتمقاومتوییایدريدزد: حقوقومنشوربحران
هفدهمقرن

بورگس. آرداگالس

مستعمراتوسیانگلانیمروابطنازكرشتۀکرددیتهدکهشدجادیایبحرانهفدهم،قرندهۀنیآخردر
وتیحاکممسائلانهمازياریبس،ییکایامرانقالبازقبلقرنکیباًیتقربحراننیا. کندپارهرااشییکایامر

ریسفکینیبنابرا. کردنداخذرامشابهیزبانيارکنندهیمتحطوربهآندرریدرگگرانیبازوکردجادیاراحقوق
به،ییکایامریمستعمراتحکمرانانازیکیوکردفیتوصیقانونیبوفساديهاالنهرامستعمرات،یسیانگل

مستعمراتویپادشاهانیم،1700سالتا. فتندینیبردگيباندهادرکهدادهشداروطنشهميهانینشمستعمره
.کردندینیبشیپراشورشکیۀیاولمراحلشاهدانیبرخوشدجادیایشکاف

یِقانونحۀیالبهمنجرکهياالعادهخارقيرخدادهابهیتوجهچیهباًیتقرامروزهوندادرخشورشحال،نیابا
يامستعمرهيمنشورهاکهحهیالنیا. نشدشد،1702سالدر) ResumptionBill(»دوبارهشروع«ناموفق

ازنفرچندصرفاً. استماندهیباقیستیالیامپرناموفقيگذارقانونحقوقخشکمداركدرامروزهکرد،یملغورا
بود که نیاکردنداخذآنازکهیجینتاحداکثروکردندیبررسراامرنیال،یاست. یک.يآژهیوبهودانانخیتار
.خوردشکستوشدمطرحيتجارئتیهدروندربرافکنانیبنیاسیسمجادالتلیدلبهشده،ذکریقانونحۀیال

ودرك: اندینمایبازمرايتریبحراننکتۀمنشورهالغويبراتالشکهکندیممطرحمقالهنیاآن،خالفبر
درستاند؛کردهجادیارایمتفاوتکامالًنیقوانازینظاماش،ییکایامرمراتمستعکهبارهنیادریپادشاهشناخت

یقانوناریاختمستعمراتتر،خاصطوربه. بودشدهابالغپارلمانوشیوزراپادشاه،توسطکهنیقوانآنضدبر
يبرارایقانونانحصارنیاوبودنددادهاختصاصخودبهراا،یدربامرتبطيزهایچهمۀقانون،ییایدرامورادارة
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هموبودمناسبخودشانيتجاراهدافيبراهم،يادیزحدتاکهبردندکاربهییایدريدزدازیفیتعراخذ
.کردیمطردرایپادشاهاهداف

مدرنژاپندردولتواکوزای: ستهیشاقطارهم

اورینیسماروکوکویا

یژاپنییایمافيهاگروهسرانمنظوراکوزا،یيرؤساازيادیزادتعد،1919سالدريزییپاظهرازبعدکیدر
مالقات با يسمت وزارت کشور براپوش بهکیشمردانکاروانسپس. شدندلشانیاتومبسوارویدر هتل توکاست،

انیممالقاتنیشد. ایکشور هم مریمقامات شامل خود وزنیحرکت کردند. ایوزارتيو باالیمقامات رسم
یانیمةثر در دورؤمیگروه ملّکیافتنیبه تاًینها،ییکانساۀمنطقيسارؤورویتاکجیتوکوناموکشورریوز

مهمرخداد را نیتر). آنچه اژاپن بزرگیبود (انجمن ملّییکاییکوکوسوهومینییگروه دانیجنگ منجر شد: ا
يعنوان امرها بهبلکه پوشش آن توسط رسانه؛بوددولت  نریو وزاکوزایانیمریچشمگباًیتقريهمکارصرفاًکرد،

کننده را منتشر کردند و لحن مقاالت شرکتياکوزایيساؤرهمۀیاسامستیها لپا افتاده بود. روزنامهشِیپ
اعتنا و سرد بود.یب،يعادشده کامالًمنتشر

یعنی،و دولتاکوزایانیمکینزدۀتر رابطاز داستان گستردهیبخش،1919در اکتبر یجمعلحظۀنیاما ا
لیداليها برا، آن1920و 1910يهابود. در اواخر دههس،یارتش و پليوزارت کشور و تا حد کمتر

استفاده از خشونت ارتباط بارةمشترك دریِنگرشویمالمنافع،یکیدئولوژیايشاوندیکه با خوياکنندهمرتبط
درانیجوشش و غلِنگرانقاًیهر دو، عم،و دولتاکوزایه،یروسانقالبۀیداشت، دور هم جمع شدند. در سا

د،شدنیقلمداد میثبات اجتماعيپرستانه براوطنضدییدهایکه تهديکارگرۀیها و اعتصابات اتحادچپتیفعال
کهبودخوشحالشتریباکوزایرد و بیميادیبدون توقف و مشکل منافع زۀدارانهیسرمادی. دولت از تولبودند

عنوان شکنندگان اعتصاب داشت و خواهان ها بهآناستخداميبراراالزمامکاناتکهراکارخانهتیریمدپرداخت
امرنیشدند : ایدور هم جمع م،خارج از مسائل متقابلنیو دولت همچناکوزای. ردیکار بود، بپذنیادادنانجام

حفظ قدرت بود.اعمال ومنظورِبهخشونت،هدفمندکاربرديبرا

ياترانهیمدۀنمون: حکومتبرالینئوليهاوهیشوياقتصادجرم

بویهسیبئاتر

ارتشبهرامشکلوکرداعالمالعادهفوقتیوضعمنطقهدریبرلوسکونویلویس،2008دسامبردرکهیزماناز
کامورااست،مشهورکهورطهمان. استدهیشنایکامپانوناپلدرزبالهمشکلدربارةیهرکسداد،ارجاع
اروپا،واقعدرایایتالیاکلازراهاآننقلوحملزینوکردیدهسازمانبازيفضابهرایسميهازبالهنقلوحمل
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یباقنخوردهدستمنطقهدریخانگيهازبالهکهیدرحالکرد،تیریمدراهاآنکردننابودواستخراجودادسازمان
ریتصوبهراقدرتیبیدولتویوحشییایمافکهمیشویراضداستان،ازنسخهنیابامیتوانیمماایآاما. ماند

نیاولبا1994سالدرکهبوديتردهیچیپ»باطلدور«درزودیاپکیصرفا2008ًسالبحران. نهقطعاًکشد؟یم
ازبتیمصنیاسرچشمۀدر. شدآغازپرسشنیايبرایونیسیکمییبرپاومنطقهدرالعادهفوقتیوضعاعالم

نیا. استمرتبطاتیفمشروعو»زیتم«اریبسکارخانۀبهاماندارد؛تعلقکامورابهکهداردوجودیبنگاهسو،کی
ازرایآسانوعیسرازیامت،یواقعیصنعتیمباالتیبومشکوكکامالًيسودهاشنهادیپقیطرازبنگاه

عنوانتحترادولتکهدادشنهادیپرایرعملیغکامالًیکیتکنپروژةکیبنگاهنیا. بردياضطراريهااستیس
رازبالهۀیتخلبهشدنمتوسلکهکردانتخابرايایمیقدومنسوخزاتیتجهبنگاه،نیا. کردیماغفالخدماتش

بنگاهنیهمچنبود؛عقبله،زباانهداميهاکارخانهییبرپایزمانبرنامۀازهموارهبنگاهنیا. ساختیمياجبار
ونیسیکمکهیمحلرانیمدگر،یديسواز. شدیممتوسلیراخالقیغیفرعيِکارمانیپقراردادبهمذکور

راانیمشترودوستانيهاشبکهونمودهتیتقوراشانیهاقدرتکردند،یمتیریمدراياضطرارتیوضع
.رفتندیپذرایمختلفيهاتیمعافهاآن،ياضطرارتیوضعجۀینتدر. دادندیمگسترش

1100تا300،يآزادعدمبهداوطلبانهورودویخودفروش

ویرسیآل

ما. رسدیمنظربهبیعجاریبسيامرمايبرا،یخودفروشای) Unfreedom(يآزادعدمبهداوطلبانهورود
آنازبخواهدیزمانیکسکهمیابییمریناپذدركراامرنیاومیقائلیشخصيآزاديبراییباالارزشامروزه
کیخود،يآزادعدمدنیبرگزيبراآزادانتخابازاستفادهنیهمچن. باشدهرچهمتشیقحالکند،عدول

کف،يخودمختاریاخالققانونبایانیبنطوربهکهدانستیميزیچرايآزادنمودنمیتسلکانتاست. پارادوکس
مواردمعدودازیکی. ردیبگتواندینميایعقالنانسانچیهکهاستیمیتصمواردداختالفیعقالنارادةونفس
بهخودفروختنافراد،يبراکهبودینیقوانيبرافضاجادیادرپدرساالرانه،مدلبالیماستوارتجانتوافق
مشابهيهاارزشامااند؛هنشدجادیابودنیتجرباییفیتوصيبراهامدلنیاازکیچیه. کردیمممنوعرایبردگ

یگسترشوبسطنیچنعلّت. اندافتهیبسطاوقاتاغلباند،گرفتهقرارمداقّهموردقیدقطوربهکمترکهيروشنگر
يسوازواستهنجاربهیانسانالتیتماورفتارهانۀیزمدرمدرندانانخیتارمفروضاتبهدادنشکلسوکیاز
ودوراریبسشانیهانهیگزکهگذشتهجوامعدربارةیحتموجود،يهانهیگزانیمازافرادانتخابیبررسگرید

قرونویرومياهایدندرخودخواستهیبردگکهمیریبپذمیدارلیتماما. ماستعصريهانهیگزازمتفاوت
رسدیمنظربه. شدیماجبارضرورت،ایزورقیطرازیطُرُقبهشهیهمبلکهنبود؛داوطلبانهواقعدرهرگز،یوسط

دهند،یميادیزارزشيآزادبههمهاآنکهیوسطقرونویرومسندگانینويهانوشتهدراغلبدگاهیدنیاکه
یساختگشتریب،یخودفروشدربارةمدرنویوسطقرونتفکريهاوهیشانیمآشکارتداومنیااما. ابدییمبازتاب
.استداشتهموضوعنیادربارةمدرندانشبرياکنندهلشکبدقاًیعمریتأثویواقعتااست
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دریقانونجبربهروزههريهاپاسخ: نداردماماننديریفقافرادازیدرکچیهقانون،
1904تا1871انگلستان،کارگرطبقۀاجتماعات

اورباخساشا
: دادپاسخسیپل.»داشتمنگهدورراتیادلیدلنیهمبهبود،وشوشستروز«: دیگویممادر«

تیادخواستمیموبودميکارانجامسرگرمفقطمن«».يدارنگهدورلیدلنیابهرااودینباتو«
من«».بدهددستازراالتشیتحصیلیدلنیچنبهدهدینماجازهفرزندتبهقانون«».کندکمک

دهدینماجازهتیادبهانونق«».دهدانجاممنيبراراکارنیاکهکنماستخدامرایزنتوانمینم
»»!نداردماماننديریفقمردمازیدرکچیهقانون،! واقعاًقانون،«».شودداشتهنگهدورلیتحصاز
،مدرسهدرحضورمجلۀدرشدهبازگومدرسه،سیپلکیوکارگرطبقۀمادرکیانیمییهاصحبت(

1902(
کهییهايبنددستهکهیزمانیعنیکند؛یمیبررسراییایکتوریوانگلستاندرزیبرانگبحثيادورهمقاله،نیا

امابودند؛دییتأویشدنيریگاندازه،ینیعطوربهیرسماسنادقیطرازکردند،یمدیتأکآنبریدولتکارگزاران
ییوگوفتگقیطربهروزمرهمناقشاتخاللازورندیگیمقراربحثودیتردمورد،یزنچانهموردآنيجابه

سالمت،1870درییایتانیبرکودکانيبراياجبارییابتداالتیتحصشروعازبعدقرنربعدر. شوندیمفیتعر
یحتوشانیخانوادگياقتصادگاهیپابود،»سختکار«هاآنکارِیقانونفیتعرطبقبرایآنکهیاکودکان،

. شدیمحلیدولتکارگزارانونیوالدانیمهروزهريهاصحبتدردیباکهبودیمسائلیهمگشان،سن
ایدادنفیتخفيبرانیوالديهاتالشبهییایکتوریودولتدرعملویمشخطانیمبزرگيهاشکاف
ياعضامعلمان،انیممعموليهاتوافقنبود درهاشکافنیا. رسانديارییاجتماعاصالحاتریتأثکردنباطل
مسئلۀصحنۀپشتدرموجوداصولوهاوهیشدربارةنییپاسطحیدولترانکارگزاومدرسهيشورایرسم
اعالمواصالحف،یتعريبراروزمرهمناقشاتقدرتنمودنمشخصبرعالوه. بودآشکار،ياجبارالتیتحص
يهامواجههکهاستيزیچآنیبررسمن،هدف،ییایکتوریوانگلستاندرکودکانگاهیپایاساسيهايبنددسته
آشکارکارگرطبقۀویحکومتاقتدارانیمیخیتارروابطنۀیزمدررایدولتکارگزارانونیوالدانیمروزانه

.سازدیم

يرهایاز جنگ: (سوء) تعبشیپواورلئان،ینالتیدر اQuadroon-Placage3اسطورة
یبیکارائيفرانسودةیپدکیدربارةییکایمرایسیانگل

کنت اسالکسون
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را زده است ییهابحث و جدلۀجرقنگز،یهمیسال،اشتوماس جفرسون با بردهیاحتمالیابط پنهاناگرچه رو
شهرژهیوبهوانایزیلوئازشتریبیمکانچیآن را افشا کرد، ه1802بار در سال نیاوليکلندر برامزیج،یزمانکه
معتقد است یع نشده است. اجماع عمومموضونیجلب ا،آنيبا توجه به اختالط نژادواورلئان،ین،اشیاصل

کم روابط دو جنس مخالف که در دستای(بودندبازينژادنیروابط بنۀیزمدر یطور نامعمولبهواورلئانیساکنان ن
رقصمجالسازشیبزیچچیها بود و هییایها و اسپانيفرانسویفرهنگریتأثلیدلبهامرنی). ابوددیآن مرد سف

زنان جوان يکه به روییهارقصیعنیست؛یمظهر آن ن،شهرنیامعروفQuadroonballs(4(کوادرون
زن کوآدرون کیشده، تیروايهاو مردان ثروتمند گشوده بود. برطبق داستانيمختلط نژاداکانینيداراآزاد

در«،آمده استیمبه مجالس رقص،ندکرا جستجو ختهیثروتمند و فرهيمردنکهیايبرا،»بافرهنگوبایز«
اگر دختر ،مردکیپس از رقص با »کرده است.یمیهمراهرااومادرشودهیکه لباس شب مد روز پوشیحال

مبله را که ياصحبت کند... که خانه»يبعدباتیترت«نییتعيشد با مادرش برایشد، به او اجازه داده میجذب م
برقرارروابطنیشد. ایمشاملرافرزندشهرواويبرايتصاداقباتیشد و ترتیپوست مالک آن منیزن رنگ

دپوستیسفیکه مرد با زنیبود و زمانیموقتروابط،نیشدند. ایمدهینامplaceو آن زنplacageشده
اریبسدپوستیسفختۀیفرهمردکیتیحمانیپوست از انیرنگزنحال،نیابا. افتییمانیکرد، پایمازدواج
معموالً«رد که بیخودش به کار ميبرایکردن شغلبرپايبرا،شدیرا که به او عطا میرد و اغلب پولبیسود م

»شد.یکردن افراد مونیپانسياستفاده از خانه براایلباس، دوخت و فروش کاله یمشاغل شامل طراحنیا
فراهم یزنان کوآدرونيرا برایراحتیسبک زندگ«placageو روابط»مجالس رقص کوآدرون«ن،یبنابرا

»دوران داشتند.نیایطدريمحدوداریبسيهانهیکرد که گزیم

و یاست، بر اساس شواهد ناکافبندهیفرplacageمجالس رقص کوآدرون ودربارةداستاننیکه ایدرحال
دهد.یع مارجاquadroon-placageةعنوان اسطوربهآنبهمقالهنیانیبنابرا؛اندك بنا شده

1965تا1945،یامیمکرومیجدرنژاديِسازیولیاسپانوسمیتور

رز. انشانل

ازيریتصوریزدریشرحباهمراهیامیمشهردربارةرایداستان) Look(چهرهمجلۀ،1959لیآور14در
تابستاندرشده،ودمحدیساحلبخش«: بودنیچننیاکهنوشت،»پوستاننیرنگساحلتنها«،یکاینیرجیوساحل

استفادهیساحلهرازتوانندیمهاییکوبااماشوند؛یمجداگریکدیازاهانیسکاکاودپوستانیسف. شودیمازدحامپر
) CORE(ينژاديِبرابرکنگرةرهبریارتشيدانشجودو،استفنزایشیپاترسال،همانطولدر».کنند

الیرودررایخدماتناهار،نشستکیازبعدبود،متصوراودربارةکهيایولیاسپاننۀیشیپلیدلبه،یتاالهاس
جوانفعالوکیشرکیعنوانبهاشيریگشکليهاساليادآوریبا. کردافتیدریامیمشهرمرکزدرکاستل

کیمسئولمیتصمدربارةکهآوردادیبهرانیخشمگیسیپلیروشنبهدوشهر،درCOREنهادنیاولدر
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: کهبوددادهحیتوضفروشگاهمالکاو،گفتۀطبق. کردیمسؤالاوماننداهیسیزنبهخدماتارائۀيبراروشگاهف
زبانبهوشوندفروشگاهداخلهاآناگراماکنم؛خدمتهاآنبهتوانمینممنبپردازند،اتیمالهاآناگر«

انیببدونیسنتیجنوبلهجۀبااواگرچه».دهمارائهاتخدمهاآنبهقانونطبقدیبامنبزنند،حرفیولیاسپان
يهاگشوارهبااو،ِرنگکمچهرةرنگبایزنکهزدیمحدسدوبود،زدهحرفیولیاسپانزبانبهکلمهکییحت

نیاتا. ییکایامرییقایافرکیتارسدیمنظربهیولیاسپانکیشتریببراقش،یمشکبلنديموهاوبزرگياحلقه
شاهدتنهانهاو. بودشدهمشهوراریبسیجنوبيدایفلوربهمربوطیجنوبنژادپرستانۀيهاسنتبادوزمان،

بلکهکرد،یمکاریامیمساحلدردهایسفمخصوص) فقط(یفروشلباسکیدرکهبودمادرشروزمرةمبارزات
امابپردازند؛خوديهنريکارهاارائۀبهیاحلسيهاهتلدرتوانندیمپوستاهیسبرجستۀهنرمندانکهدانستیم

دگاهیدشهر،درزبانیولیاسپانيهاستیتورشیافزابهروتعدادحال،نیعدر. کننداقامتهتلدرندارنداجازه
برقیعميریتأث،یولیاسپانراثیمژهیوبه،ییگراقومیامیمدر. دادرییتغدومیجهانجنگازبعدراآنينژاد

.داشتیعموميهامکاندرکرومیجنیقوانتیتقووينژادشدةبرقرارمراتبهسلسل

ییکایامرکیکاتولخیتاردریفصل: گربهبزرگچنداننهکشتار

گروس. یجاستفن

نسوتا،یمدررنیاستیِکیکاتولژرمنشدتبهالتیادرنگیاسپرکلدکوچکشهرشهروندان،1900زمستاندر
-pre(لنتنشایپوالیفستکهییجایعنیداشتند؛شهیرنلندیرادرساکنانازياریبس. شدندیمآمادهکارناواليبرا

Lentenfestival،(میند،یجديایدندرنییآنیايکارکردهاواشکالشتریبوبودمهمساالنۀدادیروکی
نشانژهیويهالباسدررایجوانمردانها،سالنیاازشدهمنتشرياروزنامهيهاگزارش. بودماندهیباققرن

کنترلدادهایرویبرخ. بودندکردهشرکتطنزومستهجنیابانیختئاترازینوعدرودندینوشیماریبسکهدادیم
،يشادحفظيبراهانیایهمگامانبودند؛دوریلیخهرگزشانیکشوروستاپدرانرایزبودند؛ترآراموترشده
شدنآمادهدرنیبنابرا. بودندشد،یمدهینامکارناوالیسنتطوربهکهيایواژگونگوبنددیقیبکاربردومرجوهرج

اجتماعآنجوانمردانتر،روشنطوربهوییروستاچهارراهجوارهمشهروندانیبرخسال،آنجشنمراسميبرا
کهرايکمدشینماکیوکردندمادهآ) DieLustigenJakobinern(تئاترگروهعنوانبهراخودشان

نگیاسپرکلدشهرياپراخانۀدرداشت،نام) VagabundenalsEhestifter(دوشبهخانهازدواجداللۀ
ياروزنامه. بردندصحنهيروبهAshWednesday(5(خاکسترچهارشنبۀازشیپوهفتهانیپاالتیتعطدر
گزارشبود،شدهبرگزاردوشنبهآندرمکانهماندرکهرایرقصمجلسشد،یممنتشرشهردریتازگبهکه

يادیزاعتبارکارآمدشانتیریمديبراشد،جادیاهاآنکمکبهرقصکهیپسرانکهساختخاطرنشانوکرد
یبخشیعنیبودند؛متعلقمجردپسرانجامعۀيبنددستههمانبهنجایادرپسراننیاشکبدون. کردندافتیدر
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نیایعمومعرصۀکنترلوکردهیدهسازمانشیپسالدورا»یکارناوالکلوب«کیکهییاروپاکارناوالدر
.بودگرفتهعهدهبهراشهر

دوران مدرنلیاواانگلستانِدرنهیقرنطویارکیحرف نزن: طاعون خ

ومنین. اس. الرایک

برابردررامعمولزیآمپاسخ جنونکرد،ریدرگ1636سالدررانستریموستولندنکهیارکیخطاعونوعیش
منتشر کرد ومجدداًوع،یکنترل شيبرا،نظمنۀیزمدر راییهاکتابیملّحکومت. کردجادیاریفراگيهايماریب

شان،یکش. بمانندیباقشانیهاستها را مجبور کرد تا در پو آننوشتات صلح انجمن شهر و قضّياعضايبرا
کنندگان و خدمتکاران را جوودور هم جمع کردند و جستمارانیمراقبت از بيستاران و جراحان را براپزشکان، پر

مرگ استخدام کردند. هزاران نفر از شهر فرار کردند و هزاران نفر در ردگان و افراد در حالِمانتقالوافتنیيبرا
ولندندرطاعونوعیش1637سالانیپاتاشدثباتاآنکهبا. شدندنهیطاعون قرنطيهاخانهدرایشانیهاخانه

درصد 7,5یعنی؛ردبانینفر را از م10400، همچنان 1603ای1625درکهبوديزیتر از آن چفیخفنستریموست
هزارانيبراراياقتصادویروان،یجسمرنجطاعونمنطقه،یبیتقريبر نابود. عالوهشهرینیتخمتیجمعاز 
استیتواند به سیها مرنجازياریبسورهایمومرگیاز معاصران، برخياریکرد. به اعتقاد بسجادیاگریدنفرِ

نسبت داده شود.یخانگنۀیقرنطزیبرانگبحث

در ،بارنیاول،ییایتالیايشهريهادر انگلستان بود. قدرتدیجدباًیتقریاستیهنوز سنهیقرنط،1636در سال 
ها بعد از آن، آغاز کردند. اما مدترایارکیبه طاعون خیعنوان پاسخبهنهیاده از قرنطاستف،1348حدود سال 

که ازياواژهیعنینهیها اجرا کرده بودند. قرنطيماریبگریذام و دجيبرارانهیقرنطيهااستیس
quarantenariaدر 1127در سال يارمیبار در ارتباط با بنیاخذ شده است، اول،چهل روزهةک دوریيمعنابه

طاعون به کار بارةها را دراز فرمانیمشابهۀمجموع،هااز حکومتياریبساهیشد. بعد از مرگ سمطرحزیون
را در يو جداسازنهیکرد که قرنطریرا تا اواخر قرن شانزدهم درگیامر حکومت سلطنتنیبردند. اما در انگلستان ا

.طاعون وارد کندنظمش در ارتباط با کنترليهاکتاب

هانوشتپی

1. Journal of Social History

. م.آن استراستاریو،و از آن زمان1967مذکور در سال یۀسس نشرؤم،استرنزتریپ. 2

3.Placage،یازدواجآندرکهاستبودهیفراقانونستمیسکیو يمردان فرانسوانیمی،و نه قانونیرفع
م.اند.داشتهییاروپاایيهند،ییقایفرااجداد يابا زنان دارییایاسپان
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ازتاافتندییمرافرصتنیپوست انیبوده است که در آنان زنان جوان رنگیمجلس،درونآمجلس رقص کو. 4
يبرا،بیترتنیموقت داشته باشد که بدیروابطيند و با ونرا انتخاب کیکننده کسشرکتثروتمندمردانانیم

. م.آوردیروت به ارمغان ماو ث

يهاسالدرروزنیاخی. تاراستپاك دیروز قبل از ع46روزه و امیروز از انیاولی،غربتیحیمسمیدر تقو. 5
مدارد.یپاك بستگدیروز عخیبه تاررایز؛کندیمرییمختلف تغ
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