فرهنگ سياسي و تأثيرآن در رويکرد ايرانيان به روسيه
دکتش علي اميذي
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ث ٠دٓيْ سؼضي ٠ثخـي اص خبى ايشا ٙسٞػطي سٝػطي ٠دس هطشٛ ٙطٞصد ٝ ٖ١اػبػطب سٝاثطي
اػشؼ٘بسي ايشا ٙثب هذسر ١بي ثضسٍ دس هشٞٛ ٙصد ٝ ٖ١اؿـبّ ايشا ٙدس د ٝػ َٜػ٢طبٛي ا ٝ ّٝدٕٝ
ديذُب ٟايشاٛيب ٙث ٠هذسر١بي ثضسٍ خلٞكب ٛؼجز ث ٠سٝػيٜٗ ٠لي اػز .اٗطب ايط ٚرٜ١يطز ٜٗلطي
كشكب ٛبؿي اص سٝيذاد١بي سبسيخي ٛيؼز ثٌٔ ٠يٌي اص داليْ چٜي ٚايؼشبس رٜ١طي ٗشطرطش اص كشٜ١طَ
ػيبػي  ٝػجي سبسيخِٛبسي دس ايشا ٙاػز ً ٠دذيذ١ٟبي ػيبػي  ٝسبسيخي ث ٠كٞسر سي ػطبٗٔي ٝ
ثب كجـ ٠كشِٜ١ي ايشاٛيبٞٗ ٙسد سؼضي ٝ ٠سحٔيْ هشاس ٗيُيشد  ٝثخطؾ صيطبدي اص هلطٞسار داخٔطي ٝ
ًبػشي١بي كشِٜ١ي كشاكٌٜي ٗيُشدد .ثب سٞػ ٠ث ٠سٝاٛـٜبػي اٛؼب١ٙب ً٘١ ٠يـ ٠حٞادص ٜٗلطي سا
ثشػؼش ٠سش اص حٞادص ٗظجز اسصيبثي ٗطيًٜٜطذ ايط ٚهوطي ٠دس سٝاثطي ايطشا ٝ ٙسٝػطيٛ ٠يطض كطذم
ٗيًٜذ  ٝسبسيخِٛبسي ؿبٓت دس ايشا ٙػؼي دس اؿ٘بم  ٝدس حبؿي ٠هشاس داد ٙحٞادص ٗظجز سٝاثي دٝ
ًـٞس داسد .دس ؿٌْ ُيشي رٜ١يز يي ٗٔز ٛؼجز ث ٠ديِشا ٙكوي سٝيذاد١ب ٛوؾ ٛذاسٛذ ثٌٔٞٛ ٠ع
سٝايز ٛيض ثؼيبس حبيض ا٘١يز اػز .رٜ١يز ايشاٛيب ٙث ٠سٝػي١ ٠ش چطً ٠ط ٠ثبؿطذ ايطً ٚـطٞس يطي
ٝاهؼيز طئٞدٔيشيي ثشاي ايشا ٙاػز  ٝداؿش ٚساثٌ ٠اكٓٞي  ٝدساص ٗطذر ثطب ايط٘١ ٚؼطبي ٠اػشٜطبة
ٛبدزيش اػز .ثشاي سػيذ ٙث ٠اي١ ٚذف ثؼشش ػبصي كشِٜ١ي  ٝسؼذيذ ٛظش دس ػطجي سطبسيخِٛطبسي
اػشٜبة ٛبدزيش اػز .دس اي ٚدظ١ٝؾ اص ًشين سحٔيْ ٗحشٞاي ًشطبة سطبسيخ دثيشػطشبٛ ٙوطْ هطّٞ
ٛخجِبٛ ٝ ٙظشػٜؼي اص داٛـؼٞيب ٙاٝال ديذُبًٔ ٟي ايشاٛيبٛ ٙؼجز ث ٠سٝػي ٠اسصيبثي ٗيُشدد؛ طبٛيب
دس سجيي ٚچشايي اي ٚديذُب ٟيٌي اص ػْٔ آ ٙكش َٜ١ػيبػي ؿبٓت  ٝػجي سطبسيخِٛطبسي ػؼطشؼٞ
ٗيؿٞد.

واطگان کليذي :سٝػي ٠سبسيخِٛبسي كش َٜ١ػيبػي سًٞئ ٠ايشا ٙػيبػز خبسػي

 1اػشبديبس ُش ٟٝػٔ ٕٞػيبػي داٛـِب ٟاكل٢بٙ

;; /فصلنامه آسياي مشکضي و قفقاص ،شماسه  ،;6بهاس<=68

مقذمه
كش َٜ١ػجبسر اػز ٗؼ٘ٞػ ٠دػطشبٝسد١بي ٗؼٜطٞي اٛؼطب ٙؿطبْٗ ًطشص كٌطش ؿطيٟٞ
صٛذُي اسصؽ١ب ٜ١ ٝؼبس١ب ً ٠ثش اػبع آ ٙاٛؼب ٙثب ديِش ٜٞ٘١ػب ٙخٞد سؼبْٗ ٗيًٜذ  ٝثط٠
هوبٝر  ٝداٝسي ٛؼجز ث ٠آ٢ٛب ٗيدشداصد١ .ش يطي اص ًطـٞس١ب داساى كش َٜ١ػيبػى خبكطى
اػز ًط ٠ثطشداؿز آ٢ٛب سا اص خطٞد  ٝديِشا ٙؿٌْ ٗىد١طذ ثطٛ ٠طٞث ٠خٞد ثبػض ًطٜؾ١طب ٝ
اهذاٗبر ٗخشٔق آ٢ٛب ٗىُشدد( .)wikipedia,2008:cultureاص ايٚس ٝكشٜ١طَ دس سلؼطيش
ٛيبر  ٝسكشبس ديِشا٘١ ٝ ٙچٜي ٚدس سؼشيق اٞٓٝيز ػيبػز خبسػي دٓٝز١ب ٛوؾ ثط ٠ػطضايي
ايلب ٗيًٜذ.
اص آؿبص سطـٌيْ اػش٘بػبر اٛؼبٛى ٗشاٝد ٝ ٟاسسطجبى ثي ٚػٞاٗغ ػطض ُؼؼطز ٛبدطزيش
صٛذُى اػش٘بػى ثطـش ثطٞد ٟاػطز .اٛؼب١ٙب دس كشايٜذ اي ٚاسسجبًبر ث ٠يي دػطش ٠ثبٝس١طبيي
ٗيسػٜذ  ٝثشاي سٜظيٖ ايٜٗ ٚبػطجبر  ٝسٝاثطي يطي دػطشٜ١ ٠ؼبس١طبيي ايؼطبد ٗطيًٜٜطذ.
ٗؼ٘ٞػ ٠اي ٚثبٝس١ب ٜ١ ٝؼبس١ب ٜٗؼش ث ٠ظٞ٢س كطش١َٜ١ططب  ٝسطط٘ذ١ٙطبى ٗخشٔطق دس ًطّٞ
سبسيخ ؿطذ ٟاػز .دغ داؿشٗ ٚـخلبر كشِٜ١ى ط س٘طذٛى خطبف يٌطى اص ػٜبكطش ثٜيطبدى
ػٞاٗغ  ٝحيبر ثـشى اػز .ثطًٞ٠س ًطٔى ؿٜبخز ٝسحٔيْ چبسچٞة١طبي كططشِٜ١ى خطٞد ٝ
ديِشا ٙث ٠سل٘يٖ ػبصا ٙػيبػز خبسػي ً٘طي ٗطىًٜطذ سطب ثط ٠ا١طذاف ٜٗ ٝطبكغ خطٞد دس
ػطيبػز خطبسػى اص ًشين ؿٜبػبيي ٗٞاٛغ كشِٜ١ي ُ ٝؼششؽ سٝاثي ًـٞس١ب  ٝسطبطيشُزاسى
ثطش ًطـٞس ١ذف ثٜٗ ٠ظٞس ٗطٞػٞٗ ٝ ٠طش ػبخش ٚػيبػز١ب  ٝاهذاٗبر خٞد دس آً ٙـٞس دػطز
يبثٜذ(د١وبٛي كيشٝصآثبدي ٝ :1735ة ػبيز ديذ( .ثط ٠ػجطبسر ديِطش كشٜ١طَ ٛوطؾ سؼط٢يْ
ًٜٜذ ٟسٝاثي ًـٞس١ب سا ايلب ٗيًٜذ .ؿطٜبخز كش َٜ١ديِشا ٙثط ٠اخطز سلط٘ي٘بر كطحي ٝ
اسخبر ػيبػز١بى ٝاهغثيٜب ٠ٛاص ػٞى ًـٞس١ب ًط٘ي ٗىًٜذ .ثط٘١ ٠طي ٚسشسيطت ؿٜبػطبٛذٙ
كش َٜ١خٞدى ٗٞػت ٗىؿٞد ٗٔز١بى ديِش ثش اػبع اسصؽ١طبى آً ٙطـٞس دططذيذ١ٟطب سا
اسصيبثى  ٝدسى ًطٜٜذ .اسسجبى ُ ٝلزُٝطٞى كطشِٜ١ى ثط ٠سكطغ ػ ٞسلب٘١طبر  ٝثشداؿطز١طب
ثيً ٚـٞس١ب ً٘ي ٗىًٜذ٘١ .چٜي ٚؿٜبخز كش َٜ١خٞدي صٗي ٠ٜسا ثطشاي اكط ب ثشخطي
سكشبس١ب  ٝػيبػز١ب كشاٗ ٖ١يًٜذ .اػشوبد ثش اي ٚاػز ً ٠ثؼيبسي اص ٗٞاٛطغ ُؼطششؽ سٝاثطي
ْٗٔ  ٝسؼبسهبر ثي ٚآ٘ٔٔي ٛبؿى اص ديؾكشم١ب  ٝديـذاٝسى١بى هطٕٗٞطذاسا ٠ٛكطشِٜ١ى اػططز
ً ٠ثب آٗٞصؽ كحي ٗ ٝجبدٓٗ ٝ ٠لب ٠٘١كشِٜ١ى اي ٚديـذاٝسى١ب اص ثي ٚسكش ٝ ٠ػٌ سٝاثي
دٝػبٛج ٠يب چٜذ ػبٛجُ ٠ؼششؽ ديطذا ٗطيًٜطذ( .)Leandear,1997:159-60دس حويوطز

فشهنگ سياسي و تأثيش آن دس سويکشد ايشانيان به سوسيه;</

ا٘١يز كش َٜ١ثش اػبع ايٗ ٚلشٝه ٠اػز ًٜٗ ٠ـب سكشبس اٛؼطب١ٙطب ثط ٠كطٞسر كطشدي يطب
ػ٘ؼي دس سلٌش  ٝاٛذيـ ٠آ٢ٛب سيـ ٠داسد  ٝثطب دُطشًُ ٙٞطشد ٙر١ط ٝ ٚكٌطش اٛؼطب ٙػط٘ز
ُيشي سكشبسي اٛؼب١ٙب ٛيض سـييش ٗيًٜذ (ٗبصاس  .)74-24 :1731ا٘١يز كش َٜ١ثطذا ٙحطذ
اػز ً ٠اٗشٝص ٟيي اص سٝيٌشد١بي ٗ ٖ٢سئٞسيطي سٝاثطي ثطي ٚآ٘ٔطْ ػطبص ٟاِٛطبسي اػطز ٝ
ٗجبحض ٗش ثٞى ث ٠دؼب ٗذسٛيؼٖ  ٖ١سيـ ٠دس سلبٝر١بي كشِٜ١ي داسد.
يٌي اص سا١ٟبي ؿٌْ ُيشي ثشداؿز آحبد يي ٗٔطز اص ديِطشا٢ٛ ٝ ٙبيشطب سطبطيش آ ٙثطش
ػ٘زُيشي ػيبػز خبسػي آٗٞصؽ سبسيخ دس ٗذسػط ٝ ٠داٛـطِب ٟاػطزِٛ .بسٛطذ ٟثطب ٌٗبٓؼط٠
ٜٗبثغ سبسيخي سحٔيْ ٛظشار ثشخي اص ٛخجِبٛ ٝ ٙظشػٜؼي داٛـؼٞيب ٙث ٠ايٛ ٚشيؼ ٠سػيذ ٟاػطز
ً ٠ثشداؿز ثؼيبسي اص ايشاٛيبٛ ٙؼجز ث ٠سٝػطي(٠اػٖ اص سضاسي ً٘ٛٞيؼطشي  ٝدٝس ٟػذيطذ) ثط٠
دٓيْ حٞادص د ٝهش ٙاخيش ثي ٚدً ٝـٞس ٗظجز اسصيطبثي ٘ٛطيُطشدد  ٝايطٗ ٚؼطئٔ ٠دس ؿطٌُْيطشي
سٝيٌشد ٜٗلي ايشاٛيب٢ٛ ٝ ٙبيشب ػ٘زُيشي ػيبػطز خطبسػي ايطشا ٙثط ٠ايط٘١ ٚؼطبي ٠ثؼطيبس
اطشُزاس ثٞد ٟاػز .يٌي اص ػٞاْٗ اي ٚسٝيٌشد ٜٗلطي ٛطٞع سطبسيخِٛطبسي  ٝآٗطٞصؽ سطبسيخ دس
ٗذسػ ٝ ٠داٛـِب ٟدس ايشا ٙاػز .ث ٠سؿٖ اي ٠ٌٜسب هجْ اص اٛو ة اًشجش سٝػطي ٠سٝاثطي ايطشاٝ ٙ
سٝػي ٠ثؼيبس اػشظ٘بسُ( ٠ٛٞاص ًشف سٝػي )٠ثٞد اٗب اي ٚثذاٗ ٙؼٜب ٛيؼز ً ٠ثشٞا ًْ ٙسطبسيخ
ػ ٠هش ٙسٝاثي ايشا ٝ ٙسٝػي ٠سا ٜٗلي هٔ٘ذاد ًشد .خلٞكب ثؼذ اص اٛو ة اًشجش دس سٝاثي ايطشاٙ
 ٝسٝػيٛ ٠وبى ٗظجز كشاٝاٛي هبثْ ٗـب١ذ ٟاػز .ثشخي اص ٗلطبد هطشاداد ً٘ 1541طي سٝػطي ٠ثط٠
ايشا ٙدس سا ٟاٛذاصي كٜبيغ ػِٜيً٘ ٝ ٚي سٝػي ٠دس ثبصػبصي ٛظبٗي ثؼذ اص ػ َٜايشا ٝ ٙػطشام ٝ
ؿيش ٟاص اي ٚػ٘ٔ١ ٠ؼطشٜذِٛ .بسٛطذٗ ٟؼشوطذ اػطز ًطٛ ٠طٞع ِٛطب ٟثط ٠سٝاثطي ثطي ٚآ٘ٔطْ ػطجي
سبسيخِٛبسي  ٝآٗٞصؽ سبسيخ دس ايشا ٙدس ِٛشؽ ايشاٛيبٛ ٙؼجز ث ٠سٝػي ٠سبطيش ٜٗلطي ُزاؿطش٠
اػز  ٝثشاي اك ب آ ٙثبيذ اهذاٗبر كشِٜ١ي كٞسر ُيشد .اي ٚثذاٗ ٙؼٜطب ٛيؼطز ًط ٠سطبسيخ
سحشيق ُشدد ثٌٔ ٠اك ّٞسئبٓيؼشي حبًٖ ثش سٝاثي ثي ٚآْ٘ٔ چٜذ  ٝچ ٙٞحطٞادص ٜٗلطي ٝ
ٛوبى ٗظجز سٝاثي ايشا ٝ ٙسٝػي ٠ث ٠خٞثي ٗٞسد اسصيبثي هشاسُيشدٗ .وبٓ ٠حبهش اص ًشيطن سٝؽ
سحٔيْ ٗحشٞاي ًشبة سبسيخ ػبّ ػ ٕٞدثيشػشب ٙاظ٢بسار ِٛ ٝشؽ ثشخي اص ٛخجِطب ٙايشاٛطي
ٛؼجز ث ٠ػيبػز١بي سٝػيٌٗ ٝ ٠بٓؼٗ ٠يذاٛي اص  735داٛـؼٞي دؼش  ٝدخشش دس سؿش١٠طبي
ُٛٞبُ ٙٞسحلئي داٛـِب ٟاكل٢ب ٙكش َٜ١ػيبػي ؿبٓت ايشاٛيطب ٙسا دس هجطبّ سٝػطيٗ ٠طٞسد
اسصيبثي هشاسٗيد١ذ.
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ػئٞاّ اكٔي ً ٠دس اي ٚسحوين دٛجبّ خٞا١ذ ؿذ اي ٚاػز :ثشداؿز ايشاٛيب ٙاص سٝػي ٠چِ٠ٛٞ
اػز  ٝچ ٠سبطيشي ثش سٝاثي دً ٝـٞس ثش ػبي ُزاؿش ٠اػز؟
كشهي ٠دظ١ٝؾِٛ :شؽ ايشاٛيب ٙث ٠سٝػي ٠سوشيجب ٜٗلي اػز  ٝايِٛ ٚشؽ ثطب سطبطيشُطزاسي ثطش
ػ٘زُيشي ػيبػز خبسػي ايشاٗ ٙبٛغ اص ثشهشاسي سٝاثي اكٓٞي  ٝثٜٔذ ٗذر ثطب ايطً ٚـطٞس
ؿذ ٟاػز  ٝايشا ٙدس ٗٞهؼيز١بيي ً ٠ثب كوذا ٙػبيِضيٞٗ ٚاػ ٠ثٞد ٟاػز ثُ ٠ؼششؽ سٝاثي
ثب ايً ٚـٞس ٗجبدسر ًشد ٟاػز.

تاثيشفشهنگ سياسي بش سمت گيشي سياست خاسجي
اٛؼب١ٙب دس كشايٜذ سؼبْٗ ثب يٌذيِش ث ٠يي دػش ٠ثشداؿز١بي دسػز يب ٛبدسػز ٗطيسػطٜذ ٝ
ٗجٜبي سل٘يٖ ُيشي١بي ثؼذي خٞد سا ثش اػبع اي ٚثشداؿز١ب هشاس ٗيدٜ١ذ .اي ٚثشداؿز١ب
اُش ػ٘ٗٞيز داؿش ٠ثبؿذ  ٝدس ًْ ػبٗؼ ٠ثطذا ٙاػشوطبد داؿطش ٠ثبؿطٜذ سجطذيْ ثط ٠ثخـطي اص
كش َٜ١ػبٗؼٗ ٠يُشدد ًً ٠ي كشايٜذ اػش٘بػي ؿذ ٙثٛ ٠ؼْ١بي ثؼذي ٜٗشوْ ٗيؿٞد.
"ٗبسُبسر ٗيذ" دس سؼشيق كشُ َٜ١لشط ٠اػطز" :كشٜ١طَ ٗؼ٘ٞػط٠اى اص سكشبس١طبى
آٗٞخشٜى ثبٝس١ب ػبدار  ٝػٗ ٜٚـششى ٗيبُ ٙش١ٝى اص اكشاد اػز ً ٠ثطُٛٞ ٠ط٠اى ٗشطٞآى
سٞػي آحبد يي ػبٗؼ ٠يب ديِشاً ٙطٝ ٠اسد آ ٙػبٗؼطٗ ٠طى ؿطٛٞذ آٗٞخشط ٝ ٠ثطً ٠بسُشكشط٠
ٗيؿٛٞذ"(ٗيذ .)44 :1733
"ٗيذ" دس اي ٚسؼشيق چ٢بس خلٞكيز اكٔى سا دس سؼشيق كشٜ١طَ ٗطذ ٛظطش هطشاسدادٟ
اػز :ػبْٗ ا ّٝسكشبس١ب ً ٝشداس١بى ٗخشق يي ٗٔز يب هُٝ ٕٞطشٟٝ؛ ًط١ ٠طٖ ٗطٞسد ًجطغ ٝ
دؼٜذ آ٢ٛب  ٖ١آٗٞصؿى  ٝسؼٔي٘ى ١ؼشٜذ .د ٕٝثبٝس١ب ٝاػشوبدار آ ٙدػش ٠ً ٠اص ًشين سؼييٚ
 ٝثً ٠شص سؼٔيٖ اهٜبع دسٛٝى  ٝسؼشثطى ثشايـطب ٙحبكطْ ٗطىُطشدد .ػط ٕٞآٛ ٙطٞع ػطبدار ٝ
ػٜز١بى ٗـششى ٞٗ ٝسد دزيشؽ ُش ٟٝچ٢بسٕ خبكيز ث ٠اسص سػيذ ٝ ٙسٌبٗطْ ٗشحٔط ٠ثط٠
ٗشحٔ ٠آ٢ٛب سٞػي ٛؼْ هجْ حبهش  ٝآيٜذ ٟآ ٙػبٗؼ٘١(٠ب.)ٙ
٘١بٌٞٛس ً ٗ ٠حظٗ ٠يؿٞد ثبٝس١ب  ٝرٜ١يز١بي ػبٗؼٛ ٠ؼطجز ثط ٠ديِطشا ٙيٌطي اص
ػٜبكش اكٔي كش َٜ١سا سـٌيْ ٗيد١ذ .اي ٚثبٝس١ب  ٝرٜ١يز١ب ثؼوب داساي ػُٞيشي ػيبػطي
اػز ً ٠ث ٠آ ٙكش َٜ١ػيبػي ٗيُٞيٜذ .كش َٜ١ػيبػي ػجبسر اص ٗؼ٘ٞػ ٠ثبٝس١ب ٜ١ؼبس١ب
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ُ ٝشايـبر ػبًلي اػز ً ٠اٛؼب١ٙبي يي ػبٗؼ ٠ث ٠كٞسر ًْ ٛؼجز ث ٠دذيذ١ٟبي ػيبػي
داسٛذ .اي ٚثبٝس١ب ُ ٝشايـبر ػبًلي ًي كشايٜذ ػبٗؼ ٠دزيشي ػيبػطي ثطٛ ٠ؼطْ١طبي آيٜطذٟ
ٜٗشوْ ٗيؿٞد .ػبٗؼ٠دزيشى ػيبػى ٘١ب ٙيبدُيشى سكشبس١ب ِٛ ٝشؽ١بى ػيبػى اػطز ًط٠
دس ً ّٞصٗب ٙؿٌْ ٗىدزيشد .دب ٝ ّٝآٓ٘ٛٞذ ػبٗؼط٠دطزيشى ػيبػطى سا كشايٜطذى اص ػبٗؼط٠دطزيشى
ٗىداٜٛذ ًً ٠ى آ ٙايؼشبس١بى ػيبػى كشد ؿٌْ ٗىُيشٛذ .آ٢ٛطب ٗؼشوذٛطذ ًطًٞ ٠دًطب ٙدس ػطٜيٚ
ٛؼطططجشب دطططبيي ٚايؼطططشبس١بي ػيبػطططي  ٝآِ١ٞطططبي سكشطططبسي اثشطططذايى ٗـخلطططى سا ًؼطططت
ٗىًٜٜذ(آٓ٘ٛٞذ  .)42-42 :1744دس حبٓى ً ٠ثشخى اص ايؼشبس١ب ثب سؿذ ًٞدى ٗشحٗ ّٞطىُشدٛطذ ٝ
ٗٞسد سؼذيذ ٛظش هشاس ٗىُيشٛذ ايؼشبس١بى ديِطشى دس ػشاػطش صٛطذُى كطشد ثط ٠كطٞسر ثخـطى اص
ؿخليز ػيبػى ا ٝثبهى ٗىٗبٜٛطذ(٘١بٗ .)ٙطيسطٞا ٙثبٝس١طب خٔطن  ٝخطٞي يطي ٗٔطز  ٝرٜ١يطز
سظجيز ؿذ ٟيي ٗٔز سا ٛؼجز ث ٠ديِشًـٞس١ب دس ايُ ٚش ٟٝهشاس داد.
ث٢شحبّ ثبٝس١بي كشِٜ١ي  ٝخٔن  ٝخطٞي يطي ٗٔطز ٗطيسٞاٛطذ ساٜ٘١طبي خطٞثي دس ػ٢طز
ؿٜبخز ث٢شش آٔٗ ٙز  ٝػ٘ز ُيشي١بي ػيبػز خبسػي آ ٙثبؿذ١" .طش ٗٔطز ثطُٛٞ ٠ط٠اي خطبف
ٗياٛذيـذ .سٝؽ كٌش ًشد١ ٙطش ٗٔطز ديبٗطذ١طبي ٗ٢طٖ دس ػشٞٛؿطز اػش٘طبػي ػيبػطي ٝ
اهشلبدي آ ٙداسد  ٝدس ٢ٛبيز ػبيِب ٟآٔٗ ٙز سا دس ػبٗؼ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ٗـخق ٗيًٜذ .ك٢طٖ
اي ٚسٝؽ سلٌش ثًٞ ٠س ثبٓوٗ ٟٞيسٞاٛذ صٗي١٠ٜبي اك ب دس ػشك١٠بي ٗخشٔطق سا ثط ٠اسٗـطبٙ
آٝسد١ .ش ٗٔز ث٘١ ٠بٗ ٠ً ٠ُٛٞ ٙياٛذيـذ صٛذُي ٛيطض ٗطيًٜطذ .ايط ٚكٌطش ًطشد٘١ ٙيـط٠
آُب١بٛ ٠ٛيؼز  ٝػ٘ذسب دس خ٘يش ٗبي١ ٠ش ٗٔز هشاس ُشكش ٠اػز .خ٘يش ٗبي ٠دس ً ّٞػبّ١طب ٝ
ثٌٔ ٠د١٠١ب  ٝهش١ٙب ػبخشٗ ٠يؿٞد  ٝدس دشس ٞآٗٞصؽ سشثيز آُب١ي ٗ ٝطذيشيز ػيبػطي هبثطْ
سؼذيْ  ٝسـييش اػز"(ػشيغ آؤٖ  .)24 :1734ثيسشديذ كش َٜ١ػيبػي حبًٖ ثش ١ش ػبٗؼط٠
ٗشرطش اص ُزؿش ٠سبسيخي آ ٙاػز١ .يچ ػبٗؼ ٠اي ٘ٛيسٞاٛذ ثذ ٙٝسبطيشدزيشي اص ُزؿش ٠خٞد
اداٗ ٠حيبر د١ذ ٘١ ٝيـ ٠ػٜبكشي اص ُزؿش ٠ث ٠سٜبػت چِِٛٞي سٛٝذ سحٞالر اػش٘طبػي دس
صٗب ٙحبّ ػٞاٗغ ٝػٞد داسٛذ  ٝحيبر ػْ٘ اػش٘بع سا ٗـشٝى ٗطيػطبصٛذ ٘١يـطُ ٠زؿطش٠
ٗلبٓ ٛيٌٞيي سا ثشاي ٌٗبٓؼ ٠صٗب ٙحبّ دس اخشيبس ٗحووطبٗ ٙطيُطزاسد  ٝدطيؾ ثيٜطي١طبي
احش٘بٓي سا ٗحشْ٘ ٗيػبصد ثشاي ك ٖ٢ػبٗؼ ٝ ٠سبسيخ ايشا ٙاص ٌٗبٓؼ ٠آِ١ٞبي سكشبسي سٝاثطي
اػش٘بػي ١ضاس ٟهجْ ثيٛيبص ٛيؼشيٖ(سهبهٔي  .)41 :1733ث ٠ه٢ٛ ّٞطشُ :ٝزؿطش٘١ ٠طٞاس ٟثطب
ٗبػز  ٝآٛچٗ ٠ب ١ؼشيٖ  ٝداسيٖ ٛشيؼ ٠اي اص ُزؿشٗ ٠يثبؿذٗ .ب ٗحلٞالر ُزؿش١ ٠ؼطشيٖ.
اُش ُزؿش ٠سا دسى ٌٜٛيٖ  ٝث ٠كٞسر چيضي صٛذ ٟدس دسٗ ٙٝبٗ ٙحؼٞع ٛجبؿذ حبّ سا ٛيطض
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دسى ٛخٞا١يٖ ًشد صيشا صٛذُي ػجبسر اػز اص سشًيت ُزؿش ٠ثب حطبّ  ٝاداٗط ٠آ ٙثط ٠ػطٞي
آيٜذُ ٟزؿش ٠حبّ  ٝآيٜذ ٟث ٠ؿٌٔي ديٞػش ٝ ٠ػذايي ٛبدذيش اص يٌذيِش ثب  ٖ١ديٛٞطذ داسٛطذ.
دغ ٗشدُب ٙثش صٛذُ ٟب ٙحٌٗٞز ٗطيًٜٜطذ(ٗيشي  .)17 :1742ثٜطبثشاي ٚآٛچط ٠ثط ٠ػٜطٞاٙ
سحٞالر ػيبػي اػش٘بػي يي ًـٞس ٗيؿٜبػطيٖ سطبطيش ثؼطضايي دس ؿطٌْ ُيطشي كشٜ١طَ
ػيبػي آً ٙـٞس داسد.
دس خلٞف كش َٜ١ػيبػي ايشاٗ ٙجبحض ثؼيبسي اص ػٞي ٛظشي ٠دشداصاٗ ٙخشٔق اسائ٠
ؿذ ٟاػز  ٝدس آ٢ٛب ٝيظُي١بي ٗخشٔق كش َٜ١ػيبػطي ايطشاٗ ٙطٞسد ثحطض  ٝثشسػطي هطشاس
ُشكش ٠اػز .دس سذٝي ٚؿ٘بيي اص كشٔٗ َٜ١ي ايشاٞٗ ٠٘١ ٙسخب ٙارػب ٙداسٛطذ ًط ٠ايطشا ٙثط٠
سؿٖ ٗٞػٞديز ًٞالٛي خٞد ث ٠ػٜٞا ٙيي ٗٔز  ٝيي ًـٞس دس ٗؼشم يي ػٔؼٔ ٠كشٞحطبر
خبسػي هشاس داؿش ٠ً ٠دس ِٛشؽ ايشاٛيب ٙث ٠هذسس٢بي ثيِب ٠ٛسرطيش ٜٗلي ُزاؿش ٠اػزٗ .طٞاسد
ٗشؼذد ث ٠سلشف دسآٝسد ٙايشا ٙاص د١ ٝضاس ػبّ هجْ ثب اػٌٜذس ًجيش آؿبص  ٝػذغ ثطب سلطشف
ايشا ٙث ٠دػز اػشاة دس اٝائْ دٝسا ٙاػ ٗي ٗـ ّٞچِٜيطض  ٝسي٘طٞس سطشى١طبي ػطٔؼٞهي
اؿـبّ ًـٞس ث ٠دػز اكـب١ٙب  ٝػشاٛؼبٕ ػٌٔ ٠ثشيشبٛيب  ٝسٝػي ٝ ٠حشي اؿطـبّ ايطشا ٙدٛجطبّ
ٗيؿٞد .اي ٚكبسحب ٝ ٙثؼيبسي ٗ٢بػ٘ب ٙديِش ًي دٝس١ٟبي ًٞالٛي صٗبٕ اٗطٞس ايطشا ٙسا ثط٠
دػز ُشكش ٝ ٠آػيت١بي سٝاٛي ثش ٗٔز ايشاٝ ٙاسد ًشد ٟاٛذ ً٘٢ٗ ٠ششي ٚآ٢ٛب ػطذٕ اً٘يٜطبٙ
ث ٠ثيِبِٛب ٙاػز(.كٓٞش )41 :1733
دس دي چٜي ٚسؼبسة سٔخ سبسيخي ٘١ ٝچٜي ٚدبيي ٚثٞد ٙػطٌ آُطب١ي١طبي ػ٘طٗٞي
سئٞسي سًٞئ ٠سجذيْ ث ٠ثخؾ ػذايي ٛبدزيش ػشيب ٙاكٔي كش َٜ١ػيبػي ايشاٛيب ٙؿذ ٟاػز.
سئٞسي سًٞئ ٠يب ث ٠سؼجيشي ث٢شش ؿي ٟٞسلٌش ٗجشٜي ثش سًٞئ ٠ثبٝسي سٝؿطي سجييٜطي  ٝرٜ١طي
اػز ً ٠ثشاػبع آٝ ٙهبيغ  ٝحٞادص ٗخشٔق ثب سٞػ ٠ث ٠يي ػبٗطْ ػ٘طذ ٟسؼضيط ٝ ٠سحٔيطْ
ٗيؿٞد  ٝػْٔ  ٝػٞاْٗ ديِش دس ٝهٞع سخطذاد١ب  ٝحطٞادص سطٞػ٢ي ٘ٛطيؿطٞد .چٜطيً ٚطشص
سلٌشي دس حٞص ٟػيبػز  ٝسل٘يٖ ُيشي١بي ػيبػي ث ٠دٓيْ سبطيش ػ٘ين  ٝآططبس ٛ ٝشطبيؼي
ً ٠دس س٘بٗيحٞص١ٟب ػيبػي  ٝاػش٘بػي ٗيسٞاٛذ داؿش ٠ثبؿذ حبئض ا٘١يز اػزً .ؼطي ًط٠
ث ٠سئٞسي سًٞئ ٠دچبس اػز س٘بٕ ٝهبيغ ػ٘ذ ٟػيبػي  ٝػيش حٞادص ٗ ٝـي ٝهبيغ سبسيخي سا
دس دػز د٢ٜب ٝ ٙهذسسٜ٘ذ ػيبػز ثيِب ٝ ٠ٛػبصٗب١ٙبي ٗخٞف ػيبػي  ٝاهشلطبدي  ٝحشطي
ٗز١جي ٝاثؼش ٠ث ٠آ ٙػيبػز ٗيدٜذاسد .سًٞئِٛ ٠شي ٛبؿي اص ػبخشبس١بي كٌشي  ٝكشِٜ١ي
يؼٜي ػبخشبس١بي رٜ١ي ٗجشٜي ثش طٜٞيز ً ٠ثخؾ ًشد ٙػ٢ب ٙث ٠د ٝثخؾ ٛيي  ٝثذ اػز.
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ثؼيبسي اص ايشاٛيبٞ٘١ ٙاس ٟديچيذ ٟسطشي ٚسجيطي ٚاص سٝيطذاد١طبي ػيبػطي سا ٗجشٜطي ثطش سجطبٛي
هذسر١بي ثضسٍ ًشد ٝ ٟآ٢ٛب سا ثيؾ اص حذ ػبدٗ ٟيػبصٛذ٘١(.ب)41 :ٙ
يٌي ديِش اص ٗـخلبر كش َٜ١ػيبػي ٗب ايشاٛيب ٙاٛشظبس ثشخٞسد ػٞا٘ٛشدا(٠ٛثش اػبع
سؼشيق ايشاٛي) ٞٛعدٝػشب ٠ٛاص ثيِبِٛب ٙاػز .اي ٚاٛشظبس ١طش چٜطذ ثطب اكط ّٞاخ هطي ًطبٗ
ٌٗبثوز ٗيًٜذ ٓٝي ايِٛ ٚب ٟدس سبسيخ سٝاثي ثي ٚآْ٘ٔ دس سكشبس ػ٘ٔي دٓٝز١ب ً٘شش سرييطذ
ؿذٟاػز  ٝدٓٝز١ب ثش اػبع ٜٗبكغ خٞد سـييش ٗٞهغ ٗي دٜ١ذ .ثبس١طب اص ػطٞي ٛخجِطبٗ ٙطب
اظ٢بسٛظش ُشديذ ٟاػز ً ٠ك  ٙدٓٝز كوي ثش اػبع ٜٗبكغ خٞد سٝاثٌؾ سا ثطب ايطشا ٙسٜظطيٖ
ًشد ٟاػز .ثٛ ٠ظش ٗي سػذ ً ٠چٜي ٚاظ٢بسٛظش١بيي دس ثؼشش كش َٜ١ايشاٛطي كطٞسر ُشكشط ٠ثبؿطذ
ًٞٛ ٠ع دٝػشي ٗ ٝشاػبر حوٞم ديِشا ٙاسصؽ ٝااليي دس كشٗ َٜ١ب داسدٓٝ .ي ٗب١يز ػيبػز
ثي ٚآْ٘ٔ ؿبٓجب اص ٌٜٗن ثبصي١ب ديشٝي ٗيًٜذ  ٝهذسر١بي ثضسٍ ثب سٞػ ٠ثٗ ٠ب١يز ٗشحّٞ
ٜٗبكغ ؿب ٙػبيش ثبصيٌٜب ٙسا ثٗ ٠ظبثً ٠بسر چب٠ٛصٛي ٗٔحٗ ٍٞيًٜٜذ.
٘١چٜي ٚثب سٞػ ٠ث ٠سٝيٌشد ٜٗلي ايشاٛيب ٙث ٠هذسر١طبي ثيِبٛط ٠آ٢ٛطب يٌطي اص ُلش٘طب١ٙطبي
ػيبػز خبسػي خٞد سا دغ اص ديشٝصي اٛو ة اػ ٗي اكْ  ٠ٛؿشهي  ٠ٛ -ؿشثي هطشاس داد ٟاٛطذ  ٝدس
دٛيبي دؼب  -د ٝهٌجي  ٖ١اي ٚاكْ سا ثٗ ٠ؼٜبي ػذٕ سؼٔيٖ ث ٠ثيِبِٛب ٝ ٙػذٕ اػبص ٟدخبٓطز
آ٢ٛب دس اٗٞس داخٔي ايشا ٙثبص سلؼيش ٞ٘ٛد ٟاٛذ  ٝاي ٚسلٌش ٗبٛغ اص ثبصي١بي حشك ٠اي ٗ ٝشػٕٞ
ديذٔ٘بسيي دس ايشا ٙؿذ ٟاػز.

فشآينذ تاسيخي شکل گيشي رهنيت منفي ايشانيان نسبت به سوسيه
٘١بٌٞٛس ًٌٗ ٠شب ُشديذ ١طش ٗٔشطى سحطز سطبطيش ػطٞاثن سطبسيخى خطٞد ًط ٠ؿطبْٗ
ؿٌؼز١ب  ٝديشٝصي١ب ٗلبيت ً ٝبٗيبثي١ب ٗىؿٞد داساي يي رٜ١يطز سطبسيخى اػطز .ايطٚ
رٜ١يز ؿٌْ ُشكش ٠دس ١ش ٗٔشى ثٞٛ ٠ع ِٛشؽ آ٢ٛب ٛؼجز ث ٠ديِش ٗٔز١ب ؿطٌْ ٗطيد١طذ ٝ
ثذي ٠ُٛٞٚثش ٞٛع  ٝػٌ سؼبٗ ر آ ٙثب ديِشا ٙسبطيش ٗىُزاسد .ث ٠ػجبسر ديِش ايِٛ ٚشؽ١طب
ثخـي اص كش َٜ١ػيبػي يي ًـٞس سا سـٌيْ ٗيد١ذ ً ٝي كشايٜذ اػش٘بػي ؿطذ ٙثطٛ ٠ؼطْ١طبي
آيٜذٜٗ ٟشوْ ٗيؿٞد .يٌي اص سا١ٟبي اٛشوبّ كشٗ َٜ١ذسػٗ ٝ ٠شط ٙٞآٗٞصؿطي دس آ ٙاػطز.
ثخـي اص كش َٜ١ػيبػي يي ًـٞس  ٝثبٝس١ب ٛؼجز ث ٠ديِشا ٙاص ًشين ٗش ٙٞدسػي ٗطذاسع
ٜٗشوْ ٗيُشدد .اُش ايشاٛيبٛ ٙؼجز ث ٠أِٛيؼي١ب ٞ٘١اسٞٛ ٟػى ِٛشؽ ٜٗلطى داسٛطذ ايط ٚثط٠
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خبًش رٜ١يز سبسيخى ايشاٛي اػز ً ٠سحز سرطيش ٝهطبيغ سطبسيخي  ٝاهطذاٗبر أِٛيؼطي١طب دس
ايشا ٙثٞد ٟاػز  ٝاي ٚرٜ١يز دس كشايٜذ ػبٗؼ ٠دزيشي ثٛ ٠ؼْ١بي ثؼذي ٜٗشوْ ؿذ ٟاػطز.
اُش ايشاٛيبٗ ٙظ ٛؼجز ث ٠چيٜي١ب دس ٗؼ٘ٞع ِٛشؽ ٗظجز  ٝػ ين ٝيظٟاي داسٛذ اي ٚثطذيٚ
خبًش اػز ً ٠دس رٜ١يز سبسيخى ايشاٛي ايً ٚـٞس ثشاي هش١ٙب داساي اسسجبى ٗظجز ثب ايطشاٙ
ثٞد ٝ ٟخبًشار  ٝديٛٞذ١بي سبسيخي  ٝكشِٜ١ي ٗـششًى ثي ٚاي ٚدٝ ٝػطٞد داسد .ثطذيُٛٞٚط٠
ٗيثيٜيٖ ً ٠رٜ١يز سبسيخى ١ش ٗٔشى ٗىسٞاٛذ سحز سبطيش ػٞاثن سبسيخى ٛؼجز ث ْٔٗ ٠ديِش
ٗظجز يب ٜٗلى ثبؿذ  ٝاي ٚاٗش سجذيْ ث ٠كش َٜ١ػيبػي ػبٗؼٗ ٠يُشدد .دس ايٗ ٚيطب ٙػطجي
سبسيخِٛبسي دس سـذيذ ً ٝب١ؾ چٜي ٚرٜ١يشي ٗيسٞاٛذ ٛوؾ ٗٞطشي داؿطش ٠ثبؿطذ .دس ؿطٌُْيطشي
رٜ١يز يي ٗٔز ٛؼجز ث ٠ديِشا ٙكوي سٝيذاد١ب ٛوؾ ٛذاسٛذ ثٌٔٛ ٠طٞع سٝايطز ٛيطض ثؼطيبس
حبيض ا٘١يز اػز .چٜي ٚرٜ١يز١ب يب ث ٠ػجبسسي كش َٜ١ػيبػي ثٞٛ ٠ثط ٠خطٞد اٞٓٝيطز١طبي
ػيبػز خبسػي سا سؼشيق ٗيًٜذ ٗ ٝؼ٘ٞال ًـٞس١بيي ًط ٠دس كشٜ١طَ ػيبػطي ثطب ٛظشُطبٟ
ٜٗلي هٔ٘ذاد ٗيُشدد ٗؼ٘ٞال ؿيش اص ؿشايي ُشيض ٛبدزيش  ٝكوذا ٙآٓششٛطبسي ٞػبيِطبٜٗ ٟبػطجي
دس ػيبػزخبسػي ايً ٠ِٜٛٞـٞس١ب ٛذاسٛذ.
دس ٗٞسد رٜ١يز سبسيخى ايشاٛي ٛؼجز ث ٠سٝع١ب( اػٖ اص دٝس ٟسضاسي ؿطٞسٝي  ٝدٝساٙ
ػذيذ) ثبيذ ُلز ً ٠ث ٠دٓيْ ؿٔج ٠خبًشار ٜٗلى (ثش ٗظجطز) ايشاٛيطبٛ ٙؼطجز ثط ٠سٝع١طب ٝ
اهذاٗبر خٞد دس ايشاٞ٘١ ٙاسٞٛ ٟػى ثذثيٜى ثىاػش٘طبدي  ٝسطشع ٛ ٝلطشر دس ٗيطب ٙايشاٛيطبٙ
ٝػٞد داسد(صسُش ٝ :1742ة ػبيز ديذ) .دس ٝاهغ ثبيذ ُلز ًط" ٠دس چـطٖ ايشاٛيطب ٙسٝػطي٠
ًـٞسي اػز ٠ً...دس ًٜبس أِٛيؼي١ب اص اكٔىسشي ٚػٞاٗطْ سٞػطؼٛ٠يطبكشِي  ٝػوطتٗبٛطذُى
ًـٞس ث ٠ؿ٘بس ٗىآيٜذٞٗ(".ػٞي ُ" )14 :1732شا١بٕ كٓٞش" ٛيض ايطِٛ ٚطشؽ ٜٗلطى ايشاٛطى
ٛؼجز ث ٠سٝع١ب سا ٗٞسد سبًيذ هشاس دادٗ ٝ ٟىٞٛيؼذٛ ... ":لٞر سٝػيٗ ٝ ٠ذاخٔ٘١ ٠يـِي ايطٚ
ًـٞس دس اٗٞس داخٔى ايشا ٙدس دٝسا١ٙبي سضاسي دس سٝا ٙايشاٛيب ٙث ٠سٝؿٜي حي ؿطذ ٟاػطز
دس دٝساٗ ٙؼبكش كوي ثشيشبٛيبي ًجيش اػز ً٘١ ٠شا ٟثب سٝػي ٠ثضسٍسشيًٜ ٚشطشّ اػطشؼ٘بسي
سا ثش ايشا ٙاػ٘بّ ًشد ٟاػز"(كٓٞشٝ .)122:ي ٘١چٜي ٚثٛ ٠وْ اص ًشبة حبػيثبثبي اكطل٢بٛى
اطش ػي٘ض ٗٞسيٗ ٠يٞٛيؼذ ٝ":اٗب سٝع١ب اسٝدبيي ٛيؼشٜذ ط آ٢ٛب اص ػَ١بي اسٝدب ً٘ ٖ١ششٛطذ.
ثؼذ اص آ ٙصٛبده ٠سٝع ٜٗحٞع اػز ًٔٗ ٠شى ٛؼغآؼي ٝ ٚػيٛ ٚؼبػشٜذ ...دؿ٘ ٚحويوى
ٗب اي ٚاػز"(كٓٞش .)114:ػيبػز١ب  ٝاهذاٗبر هذسر١بي ثضسٍ دس ايشا ٙثش كش َٜ١ػيبػطي
ايشاٛي سبطيش ؿذيذي ُزاؿش ٝ ٠ػٜلش هٞي ثيِب ٠ٛسشػى سا دس آٛ ٙيشٜٗٝطذ ػطبخشِٛ ٝ ٠طشؽ ؿطذيذ
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ٜٗلي سا ث ٠دسػبر ٗخشٔق ٛؼجز ث ٠هطذسر١طبي ثطضسٍ سؿطذ داد ٟاػطز " .ادٗٛٞطذ ١شصيطي" دس
ايٚثبس ٟچٜيٗ ٚىُٞيذ" :اص هشٞٛ ٙصد ٖ١ث ٠اي ٚػ ٞسهبثز يب ٌ٘١بسي هذسر١بي ثضسٍ سطرطيش
ػ٘يوى ثش سبسيخ ايشاُ ٙزاسد؛  ٠ٛ ٝس٢ٜب چبسچٞة ػيبػز خطبسػي ايطً ٚـطٞس سا ؿطٌْ دادٟ
ثٌٔ ٠سحٞالر اهشلبدي  ٝػيبػطى آ ٙسا ٛيطض سهطٖ صدٗ ...طشدٕ ايطشاٗ ٙؼشوذٛطذ ًط ٠ػيبػطز
هذسر١بي ثضسٍ سؼييًٜٜٚذ ٟسبسيخ ٗؼبكش ايشا ٙثٞد ٟاػز .ثبصي١بي سٔطخ ٗ ٝشٗطٞص سٝػطي٠
ثشيشبٛيب  ٝايبالر ٗشحذٜٗ ٟـب ًٔيٗ ٠ـٌ ر ايشا ٙهٔ٘طذاد ٗطىؿطٞد١(".شصيطي )12 :1731
خـٖ ٛ ٝلشر ايشاٛيبٛ ٙؼجز ث ٠اهذإ سٝػي ٠دس ح٘بيز اص ٗح٘ذػٔى ؿب ٟدس ػشًٞة ػٜجؾ
ٗـشٛ ٝ ٠ًٝيض يٞسؽ ٛيش١ٝبى سٝع ث ٠حشٕ اٗبٕ سهب (ع) سا ٗىسٞا ٙدس ؿطؼش «سطٞح سٝع»
ٗٔيآـؼشاى ث٢بس ث ٠خٞثى ٗـب١ذٞ٘ٛ ٟد:
چـٖ دٝصيذ  ٝثجيٜيذ ً ٠اي ٚدبى حشيٖ

هشِٔب١ى اػز ً ٠خٞٗ ٙٞع صٛذ ػشسبػش

دغ ثيب ٓخشي  ٝثيذاس ػذ ٝسا ثـٜٞ

دغ ثيب صٝد صيبسسِٗ ٠ب ثِٜش

ثِٜش ً ٠ثبص اي ٚخيش ٟس٘ذ ٙخٞا١بٙ

ًشد ٟآً ٙبس ًٝ ٠ؿى ٜ٘ٛبيذ ثبٝس

١ـشلذ ٗشد  ٝص ٙاص ثٗٞي ٝصٝاس  ٝؿشيت

داد ٟػب ٙاص يٞسؽ ٓـٌش سٝع ًبكش

(ث٢بس )421- 423 :1744
ثذ ٙٝؿي رٜ١يز ايشاٛى سحز سبطيش اهذاٗبر سٝع١ب دس ايشاٛ ٙؼجز ث ٠آ٢ٛطب ٜٗلطى  ٝسيطشٟ
ٗىثبؿذ ٝ ٝاهؼيشى ؿيشهبثْ اٌٛبس اػز .دس ًى د ٝػ ٠ػذ ٟاخيطش سٝع١طب دس ايطشا ٝ ٙحطٞص ٟس٘طذٙ
ايشاٛى(آػيبي ٗشًضى  ٝهلوبص) اهذاٗبسى سا اٛؼبٕ دادٟاٛذ ً ٠سٝب  ٝسٝا ٙايشاٛى سا آصسد ٟاػز(صسُش ديـي.)ٚ
اص ٘١ب ٙآؿبص هذسرُيشي سٝع١ب ايشا ٝ ٙحٞص١ٟبي س٘ذ ٙايشاٛى ثشاي آ٢ٛب ػزاة ػٔطً ٟٞطشدٓ ٝ ٟطزا
ث ٠سذسيغ دػزاٛذاصي١ب ُ ٝؼششؽًٔجي١بي آ٢ٛب سا ػطجت ُشديطذ(.اٗيطش اح٘طذيب )1747 ٙا١طذاف
سٝع١ب ًي چٜذي ٚهشٛ ٙؼجز ث ٠ايشا ٙسا ٗىسٞا ٙدس ايٞٗ ٚاسد خ كً ٠شد:
1ط سلشف ػشصٗي ٚسب ١ش ًؼب ً ٌٚ٘ٗ ٠ثبؿذ.
2ط ػُٔٞيشي اص ٛلٞر ًـٞس١بي ٗخبٓق ٜٗبكغ سٝػي ٠دس ػشصٗي ٚايشاٙ؛
3ط ًؼت ػيٌش ٟثش ػيبػز١بي داخٔطى  ٝخطبسػي ايطشا ٙثطٜٗ ٠ظطٞس ثط ٠حطذاهْ سػطبٛذٛ ٙلطٞر
دٓٝز١بي خبسػى دس ايشاً ٝ ٙؼت حذاًظش ٜٗبكغ اهشلبدي  ٝػيبػى دس ايشا(.ٙكٓٞش)121:
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اص هش١ ٙلذ ٖ١ثب سؿذ سذسيؼى هذسر سٝػي ٠اص يي ػ ٝ ٞهؼق  ٝاك ّٞسطذسيؼى هطذسر
ايشا ٙاي ٚا١ذاف ثٗ ٠شٝس صٗب ٙػ٘ٔىسش ٗىُشديذ .ػزاثيز هٔ٘ش١ٝبي ػٜٞثى  ٝثٝ ٠يظ ٟدػششػطى
ث ٠خٔيغكبسع  ٝآة١بي ُشٕ ثيٚآ٘ٔٔطى سٝع١طب سا ثطُ ٠ؼطششؽًٔجطي ثط ٠ػطٞي ػٜطٞة
ٝاٗيداؿز(صسُش ديـي .)ٚسٝي ًبس آٗذ ٙخبٛذا ٙسٗٝبٞٛف دس سٝػي ٠ً ٠ثبػض س٘شًطض ثيـطشش
هذسر دس سٝػي ٠ؿذ ٘١ضٗب ٙاػز ثطب ح٘ٔطٗ ٠ح٘طٞد اكـطب ٙثط ٠اكطل٢ب ٝ ٙسوطؼيق ؿطذيذ
حٌٗٞز ٗشًضي ايشا .ٙدسػز دس ٘١ي ٚصٗب ٙسٝع١ب اص ٝهؼيز آؿطلش ٠ايطشا ٙػ ٞاػطشلبدٟ
ٞ٘ٛد ٝ ٟثُ ٠ؼششؽًٔجى اسهي سٝي ٗىآٝسٛذ چٜب ٠ً ٙدس صٗب ٙدٌش ًجيش ٛطٞاحى ٗ٘٢طى اص
خطططبى ايطططشا ٙدس ؿططط٘بّ ًـطططٞس اص ػ٘ٔطططُ ٠طططي ٗ ٝ ٙبصٛطططذسا ٙسا ثططط ٠اؿطططـبّ خطططٞد
دسٗيآٝسٛذٞٗ(.ػٞي )14:ث ٠ثبٝس ايشاٛيب ٙسٝع١ب ًى د ٝػط ٠ػطذ ٟهؼط٘ز١طبي صيطبدي اص
خبى ايشا ٙسا سلشف ٞ٘ٛد ٝ ٟثشاي ٘١يـ ٠اص خبى ايشا ٙػذا ًشدٛذُ .ؼششؽًٔجي سٝع١طب
 ٝاهذاٗبر آ٢ٛب دس صٗي ٠ٜسلشف خبى ايشا ٝ ٙاػ٘بّ ػطٌٔ ٠ثطش ػطشصٗي١ٚطبي ٝاهطغ دس حطٞصٟ
س٘ذ ٙايشاٛى ثؼيبس ُؼششد ٝ ٟآجش ٠ثشاي ايشاٛيب ٙثؼيبس دسدٛبى ثٞد ٟاػطزً(.طبظٖ صاد)2 :1731 ٟ
ثًٞ ٠سًٔى اهذاٗبر  ٝػيبػز١بي سٝع١ب ٛؼجز ث ٠ايشاٜٗ ٠ً ٙؼش ث ٠ديذُبٜٗ ٟلي ايشاٛيطبٙ
ؿذ ٟاػز سا ٗىسٞا ٙدس ايٞٗ ٚاسد خ كٞ٘ٛ ٠د:
 -1ػ٢ذٛبُٗٔ ٠ؼشب :1813 ٙدس دي ػ١ َٜبي ايشا ٝ ٙسٝػي ٠دس اٝايْ هطشٛ ٙطٞصدٝ ٖ١
اص دػز سكش ٚثؼيبسي اص ػشصٗي١ٚبي ايشا ٙثي ٚدً ٝـٞس دي٘بٛى ٜٗؼوذ ؿذ ً ٠ثطٞٗ ٠ػطت
آ ٙايشا ٙثؼيبسي اص ٗشلشكبر خٞد سا دس هلوبص اص ػ٘ٔ ٠ثبً ٝ ٞدسثٜذ ُٜ ٝؼُ ٝ ٠شػؼشبٝ ٙ
حشى حن ًـشيشاٛى دس دسيبي ٗبصٛذسا ٙسا ٛيض اص دػز داد٘١(.ب)ٙ
 -4ػ٢ذٛبٗ ٠سشً٘بٛچبي :اي ٚػ٢ذٛبٗ ٠دس ػطبّ  1828دس سٝػطشبي سشً٘بٛچطبي ٗيبٛط٠
ثي ٚدً ٝـٞس ٜٗؼوذ ؿذ  ٝثٞٗ ٠ػت آ ٙايشا ٙػ  ٟٝثش ػشصٗي١ٚبي ٝػيؼى ً ٠اص دػز داد
ٗؼجٞس ث ٠دشداخز ٗ 20ئي ٙٞسٝثْ ث ٠سٝع١ب ؿذ.
 -7سلشف ٞٛاحي ٗخشٔق آػيبي ٗشًضي ًٞ٘١ ٠اس ٟدس حٞص ٟكشٜ١طَ  ٝس٘طذ ٙايشاٛطى
هشاس داؿش ٝ ٠دس ٝسم ٝسم سبسيخ ايشا ٙداساي ػبيِب٢ٗ ٟطٖ  ٝثشػؼطش٠اي ثطٞد ٟاػطز .اؿطـبّ ٛطٞاحي
ٗبٜٛذ :سبؿٌٜذ  1865خي 1873 ٟٞخٞهٜذ ٜٗ 1876بًن سشً٘ٛٚـيٗ 1881 ٚطش ٝدسػطبّ
 (.1884صسُش ديـي)ٚ
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 -2هشاسداد  :1907ثٞٗ ٠ػت اي ٚهشاسداد سٝػي ٝ ٠أِٛؼشب ٙدسكذد ثشآٗذٛذ ايشا ٙسا ثط٠
ػٜٞاٌٜٗ ٙوٛ ٠لٞر ثي ٚخٞد سوؼيٖ ٘ٛبيٜذًٞ(.اليي )444 :1734
ً٘-1ي ثٗ ٠ح٘ذػٔى ؿب ٟدس ػشًٞة ػٜجؾ ٗـطشٗ :1912 ٠ًٝؼٔطغ ٗـطش ٠ًٝثطب
ً٘ي ٓيبخٞف سٝػى ث ٠سٞة ثؼش ٠ؿذ ٗ ٝح٘ذػٔى ؿب ٟثب ً٘ي ػذي سٝع١ب آٝي ٚػشهط٠
 ٝحشًز آصاديخٞا١ب ٠ٛسا ػشًٞة ٞ٘ٛد .دس اي ٚساػشب سٝع١ب دس اػذإ ثؼطيبسي اص ٗـطش٠ًٝخٞا١طبٙ
(ٗبٜٛذ ٗؼش٢ذ اػٖٔ آرسثبيؼب ٙطو٠االػ ٕ  ٝثؼيبسي ديِش) ٛوؾ ٗؼطشويٖ داؿطشٜذ(ًبظٖ صاد.)222:ٟ
دس ٘١ي ٚدٝسا ٙح٘ٔ ٠آ٢ٛب ثٗ ٠شهذ اٗبٕ سهب ً ٝـش ٚسؼذاد صيبدي اص ٗشدٕ  ٝسخشيطت ثشخطي
اص ثٜب١بي ٗز١جى ٗٞػت آصسدُي ٗشدٕ ايشا ٙؿذ(.ث٢بس)422:
 -2اؿـبّ ايشا ٙدس ػ َٜػ٢بٛي ا.ّٝ
 -3سحشيي ػشيب١ٙبي ػذايئًت دس ايشا ٙدس ثش١ط١٠طبي ٗخشٔطق ؿطبْٗ ح٘بيطز اص
ػٜجؾ چخُشا ط ٗٔىُشا دس ُي  ٙثي ٚػبّ١بي  1916ط  ٝ 1920حشًز١بي ػذايئًجب٠ٛ
دس د ٝاػشبً ٙشدػشب ٝ ٙآرسثبيؼب ٙدغ اص ػ َٜػ٢بٛى د( .ٕٝكٓٞش)132 :
 -4اؿـبّ ٛ ٝون آؿٌبس ثيًشكى ايشا ٙدس ػ َٜػ٢بٛى د ٝ ٕٝػذٕ سشى خبى ايطشا ٙدطغ
اص دبيب ٙػ َٜػ٢بٛى د .ٕٝدس دي ؿٌؼز آٓ٘بٗ ٝ ٙشحطذي ٚآ ٙاص دٗ ّٝشلطن  ٝدبيطب ٙػٜطَ
ػ٢بٛى د ٕٝاسحبد ؿٞسٝي ثشخ ف سؼ٢ذار خٞد دس صٗي ٠ٜسشى خبى ايشا ٙػْ٘ ٘ٛطٞد ٛ ٝط٠
س٢ٜب ٛيش١ٝبي خٞد سا خبسع ٌٛشد ثٌٔ ٠حشًز١بي ػذايئًجب ٠ٛسا دس ايشا ٙسحشيي  ٝػؼى دس
ًؼت اٗشيبصار اػشؼ٘بسي ثشآٗذ .ؿبيذ آٝيٗ ٚؼئٔ ٠ثضسُىٌ ٠ؿب ٟػٞا ٙايطشا ٙثطب آٞٗ ٙاػط٠
ُشديذ ٘١ي ٚس٢ذيذ ثضسٍ سٝع١ب ثٞد ً ٠دس ػطبّ١طبي ثؼطذي صٗبٗطذاسي خطٞد ؿطذيذا ثطش
ػيبػز١بي خٞد ٛؼجز ث ٠سٝع١ب سبطيش ُزاؿز  ٝثُٛٞ ٠ط٠اي سطشع اص ايط ٚس٢ذيطذ (اسحطبد
ؿطٞسٝي) ًطط ٠ؿططذيذا احؼططبع ٗططيؿططذ دس ُططشايؾ ١شچط ٠ثيـططشش ا ٝثطط ٠ؿططشة سبطيشُططزاس
ثٞد(.صسُش ديـي)ٚ
ً٘ -5ي ١بي ٛظبٗى ُؼششد ٟثً ٠شف ػ َٜثب ايشا ٙيؼٜى ػشام :دس ً ّٞػ َٜايطشاٙ
 ٝػشام اسحبد ػ٘ب١يش ؿٞسٝي ث ٠دٓيْ سٝاثي خبكؾ ثب ػشام اص آً ٙـٞس ح٘بيز ٗىٞ٘ٛد...
 -12سـييش ٗٞهغ دس هجبّ سطيٖ حوٞهي دسيبي خضس.
 -11كشاص ٛ ٝـيت١بي سكشبسي دس خلٞف دشٛٝذ١ ٟؼش٠اي ايشا.ٙ
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اغماض و کم اهميت دادن به فشاصهاي مثبت سوابط ايشان و سوسيه
ث ٠سؿٖ اي ٠ٌٜسٝيذاد١بي ٜٗلي سبسيخ سٝاثي ايشا ٝ ٙسٝػي ٠چـِ٘يش اػز ٓٝطي ثؼطذ اص
اٛو ة اًشجش 1513ثؼيبسي اص ٝهبيغ صيش سا ٘ٛيسٞاٜٗ ٙلي سٔوي ًشدٓٝ .ي ػجي سطبسيخِٛطبسي ػطؼي
دس ٛبديذُ ٟشكش ٚاي ٚحٞادص  ٝسرًيذ ثش ٜٗلي هٔ٘ذاد اِٛبؿشًٔ ٚيز سٝاثطي ايطشا ٝ ٙسٝػطي٠
داؿش ٠اػز:
 -1هشاسداد ً ٠ً 1541جن آ ٠٘١ ٙاٗشيبصار اػطشؼ٘بسي سٝػطي ٠سطضاسي ٓـطُ ٞشديطذ.
آجش ٠دبس ٟاي اص سحٔئِشاٞٗ ٙاد  2ٝ 1آ ٙسا اػشؼ٘بسي ٗيداٜٛذ اُش اي ٚهطشاسداد ثط ٠كطٞسر
ًْ  ٝيي ثؼش ٗ ٠حظ ٠ؿٞد ػيٞة آ ٙث ٠چـٖ ٘ٛيآيذ.
 -4هشاسداد ثبصسُبٛي ً ٠ً 1522جن آ ٙسٝاثي ٗظجز سؼبسي ثي ٚدً ٝـٞس ثشهشاس ٗيؿٞد.
 -7سٝاثي سؼبسي ً٘ ٝي سٝػي ٠دس سبػيغ كطٜبيغ ٗطبدس ٘١چط ٙٞرٝة آ١طً ٚط ٠دس
دٝس ٟخٞد اٛو ثي دس كشايٜذ كٜؼشي ؿذ ٙايشاٗ ٙحؼٞة ٗيؿذ.
 -2ساي ٝسٞي ؿٞسٝي دس اهذاٗبر آٗشيٌب ػٔي ٠ايشا ٙثؼذ اص اٛو ة اػ ٗي
 -1ثبصػبصي ٛظبٗي ايشا ٙثؼذ اص ػ َٜسح٘ئطي )Eisenstadt ,1996: 66).اص د١ط٠
 1552ث ٠اي ٚػٗ ٞيضا ٙكبدسار سؼٔيحبر سٝػي ث ٠ايشا ٙث ٠كٞسر هبثطْ سطٞػ٢ي اكطضايؾ
يبكش ٠اػطز .ثطي ٚػطبّ١طبي  1997 ٝ 1991ايطشاٗ 3/4 ٙئيطبسد دالس سؼطٔيحبر اص سٝػطي٠
خشيذاسى ًشد؛ اص ػ٘ٔ ٠د ٝصيش دسيبيي ٞٛع "ًئ 48 "ٞكشٛٝطذ ٞ١ادي٘طبي ٗيطَ200 ٝ 29-
كشٛٝذ ٗٞؿي صٗي ٚثٞ١ ٠ا  .اي ٚسجبدالر اص ١ضاس ٟػٝ ٕٞاسد ٗشحٔط ٠ػذيطذي ؿطذ ثٌٞسيٌط٠
سٝػيٗ ٠جبدسر ث ٠كذٝس سؼٔيحبر ديـشكش ٠اي ٗبٜٛذ ػبٗب ٠ٛدكبع ٞ١ايي سٞس إ -يي ث ٠ايشاٙ
ًشد .حؼٖ كشٝؽ سؼٔيحبسي سٝػي ٠ث ٠ايشاً ٙي ػبٓ٢بي 1554سب 4221ثطبٓؾ ثطش ٗ 4ئيطبسد
دالس ثشآٝسد ُشديذ ( Beehner,2006).ايشا٘١ ٙچٜب ٙث ٠خشيذ سؼٔيحبر اص سٝػطي ٠ػ هط٠
ٛـب ٙداد ٟاػز  ٝسٝػي ٖ١ ٠ثٞٛ ٠ث ٠خٞد اػ ٕ داؿش ٠اػز ً ٠آٗبد ٟاػز سب ثط ٠دسخٞاػطز
ايشا ٙثشاى خشيذ اػٔح ٠دبػخ د١ذ(دبيٞس ٝ :1744ة ػبيز ديذ).
 -2س٢ٜططب ًـططٞس ػ٢ططبً ٙطط ٠حبهططش ثطط ٠ػططبخز ٛيشُٝططب١ ٟؼططش ٠اي دس ايططشاُ ٙشديططذٟ
اػز(Simonov,2005).

فشهنگ سياسي و تأثيش آن دس سويکشد ايشانيان به سوسيه<</

 -3ػذٕ سؼٔيٖ ًبْٗ دس ٗوبثْ يي سبصي آٗشيٌطب دس هجطبّ دشٛٝطذ١ ٟؼطش ٠اي ٢ٛ ٝبيشطب
ً٘ي ث ٠ايشا ٙاص ًشين كذٝس هٌؼٜبٗ١٠بي ًٖ اطش ػٔي ٠ايشا ٙدس ؿٞساي اٜٗيز.
ً٘ -4ي سٝػي ٠دس ثشسػي ػوٞيز ايشا ٙدس ػبصٗب ٙؿطب٢ِٛبي ٗ ٝوبثٔط ٠ثطب يٌؼبٛجطُ ٠شايطي
آٗشيٌب دس دشس ٞاي ٚػبصٗب٘١ ٝ ٙچٜي ٚسـٌيْ اٝدطي ُطبصي٘١ (Barrett,2007).بٌٞٛسًط٠
ُلش ٠ؿذ اي ٚحٞادص ٗظجز سحز سبطيش حٞادص ٜٗلطي  ٝاػبػطب رٜ١يطز ٜٗلطي ايشاٛيطب ٙثط٠
سٝػي ٠دسحبؿي ٠هشاس ُشكش ٠اػز  ٝدس ٜٗبثغ سبسيخي ً ٝشبة سبسيخ دثيشػشب١ ٙطيچ اؿطبس ٟاي
ث ٠آ٢ٛب ٛـذ ٟاػز .اػبػب سبًيذ ٗيؿٞد ً ٠اي ٚحٞادص ٗظجز دس سٝاثي دً ٝـطٞس ثط ٠خطبًش
ايشاٛ ٙجٞد ٟاػز ثٌٜٔٗ ٠بكغ سٝػي ٠چٜي ٚػيبػش٢بي ث ٠ظب١ش ٗظجز سا ايؼبة ًطشد ٟاػطز.
چٜي ٚثشخٞسدي ث ٠سٝاثي ثي ٚآْ٘ٔ اص ٛظشُب ٟكشِٜ١ي خبكي ثيبٗ ٙطيؿطٞد .اٛشظطبس ػطبدٟ
اِٛبسا٠ٛاي اػز ً ٠ػيبػز خبسػي ًـٞس١ب سا دٓؼٞصاٞٛ ٝ ٠ٛعدٝػشب ٠ٛسٔوي ًشد ٗ ٖ٢سوطبسٙ
ٜٗبكغ دٓٝش٢بػز ٛ ٝجبيذ دس سٝاثي ثي ٚآْ٘ٔ اص ديِشا ٙاٛشظبس سشحٖ  ٝدٓؼٞصي داؿز .ثطشاي
اطجبر ادػبي ايٗ ٚوبٓ ٠دس ٝػٞد ِٛشؿ٢بي كشِٜ١ي ٜٗلي ٛؼجز ث ٠سبسيخِٛبسي سٝاثي ايشاٝ ٙ
سٝػيً ٠شبة سبسيخ دثيشػشبٞٗ ٙسد ٛوبدي هشاس ُشكز.

تحليل محتواي کتاب تاسيخ دبيشستان
اُش ثً ٠شبة سبسيخ ٗذاسع ً ٠يٌي اص سا١ٟبي ؿطٌْ ُيطشي كشٜ١طَ ػيبػطي ػبٗؼط٠
اػز سػٞع ؿٞد ه٘ ٚاي ٠ٌٜدس ١يچ ًؼبي سبسيخ اؿطبسٟاي ثط ٠ايط ٚسٝيطذاد١بي ٗظجطز دس
سٝاثي ايشا ٝ ٙسٝػي٘ٛ ٠يُشدد دس سٞكيق سٝيذاد١بي ٗشثٞى ثط ٠دً ٝـطٞس ٛيطض صٗيٜط١٠طبي
ٝهٞع حٞادص ثب ٜٗظش كشِٜ١ي خبكي ثيبٗ ٙيُشدد  ٝايٗ ٚؼطئٔٞٗ ٠ػطت ثبصسٓٞيطذ رٜ١يطز
ٜٗلي ايشاٛيب ٙث ٠سٝػيٗ ٠يؿٞد .دس ايٜؼب ثشخي اص آ٢ٛب ٗٞسد ٗٞؿٌبكي هشاس ٗيُيشد:
دس كلحً 11 ٠شبة سبسيخ دثيشػشب(ٙسبسيخ ايشا ٝ ٙػ٢ب ٙػبّ ػ ٕٞآٗٞصؽ ٗشٞػطٌ٠
سؿش ٠ادثيبر  ٝػٔ ٕٞاٛؼبٛي )1742:آٗذ ٟاػز:
"...دس اٝاي ْ هشٞٛ ٙصد ٖ١سضاس١بي سٝع دس سؼويت ػيبػز دشش ًجيش ٗجٜي ثش سٞػؼ ٠ي هٔ٘شٝ
سٝػي ٝ ٠سػيذ ٙث ٠دسيب١بي آصاد هؼ٘ز١بيي اص اٗذشاسٞسي ػظ٘بٛي سا سلطشف ًشدٛطذ ً ٝطي
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هشاسداد١بي ُٔؼشب ٝ ٙسشً٘بٛچبي  ٝآخطبّ هؼط٘ش٢بي ؿط٘بٓي ًـطٞس ٗطب سا ٛيطض ثط ٠ػطٌٔ٠
ًـيذٛذ".
دس كلحً 112 ٠شبة ٗضثٞس آٗذ ٟاػز:
"  ...ايبالر ؿشٝاُ ٝ ٙشػؼشب ٙدس س٘بٕ دٝسا ٙكلٞي  ٝاكـبسيٌٗ ٠يطغ ايطشا ٙثٞدٛطذ ٓٝطي دس
دٝس ٟصٛذي ٠ث ٠دٓيْ كوذاٗ ٙشًضيز ػيبػي ادػبي اػشو ّ ًشدٛذ  ٝسحز آح٘بي ٠سٝػطي ٠دس
آٗذٛذ".
دس ايٜؼب ٞٛيؼٜذ ٟاص ًٌٔ٘ٗ"٠يغ" اػشلبدٗ ٟيًٜذ ًطٗ ٠ل٢ط ٕٞؿيطش ٗؼطشويٖ آ ٙايطٚ
اػز ً ٠ايٌٜٗ ٚو ٠ث ٠خبًش ٗٞاص ٠ٛهٞا سحز حبً٘يطز ايطشا ٙهطشاس ُشكشط ٠اػطز .حبً٘طبٙ
ُشػؼشب ٙثؼش ٠ث ٠ؿشايي ػيبػي ثط ٠دٓٝطز١طبي سٝػطي ٠ايطشا ٝ ٙػظ٘طبٛي ُطشايؾ ٛـطبٙ
ٗيدادٛذ.
دس كلحً 113 ٠شبة ٗضثٞس آٗذ ٟاػز:
"...دس ايٗ ٚيب ٙسٝحبٛي ٝ ٙٞػٔ٘بي اػ ٕ ثش ػ٢بد ثب دؿ٘ ٚاكشاس داؿشٜذ  ٝػ٘ؼطي اص
آٛب ٙث٘١ ٠شا ٟدػش١٠طبيي اص ٗطشدٕ اص ػطشام  ٝاكطل٢ب ٝ ٙس٢طشا ٙثط ٠هلطذ ػ٢طبد ثطً ٠طشف
آرسثبيؼب ٙحشًز ًشدٛذ .ؿب ٟػليش سٝػي ٠سا ًط ٠ػطبصٕ دس ثطبس ايطشا ٙثطٞد ٛذطزيشكز .ثطذيٚ
سشسيت ث٢ب٠ٛي الصٕ ث ٠دػز سٝػ٢ب اكشبد ٗ ٝشحٔ٠ي د ٕٝػ١َٜب آؿبص ؿذ".
دس ايٜؼب ٞٛيؼٜذ ٟػؼي ٗيًٜذ ً ٠چٜي ٚآوب ًٜذ ً ٠ػ َٜد ٕٝايطشا ٝ ٙسٝع سا ٛيطض
سٝع١ب ثبػضؿذٛذ ٓٝي ٜٗبثغ سبسيخي چٜي ٚآوبيي سا سرييذ ٘ٛيًٜٜذ١ .ش چٜذ سٔخي هشاسداد
ُٔؼشب ٙدس ثشٝص اي ٚػٛ َٜوؾ داؿز؛ ٓٝي ػ٘ ػشيب ٙػ٘ٔطي ػٜطَ د ٕٝاص ًطشف ايطشاٙ
كٞسر ُشكز.
دس كلحً 121 ٠شبة ٗضثٞس آٗذ ٟاػز:
"...ث ٠اي ٚسشسيت سحشيي  ٝسـٞين سٝع١ب ثبػض ؿذ ً ٠ؿب ٟػجبع ٗيشصاي ٓٝيؼ٢ذ سا
ث ٠ػٞي ١شار سٝاًٜ٠ٛذ ".دس ايٜؼب ٞٛيؼٜذ ٟاسخبر ١ش سلط٘ي٘ي اص ًطشف دٓٝطز ايطشا ٙسا دس
سًٞئ ٠خبسػي ػؼشؼٗ ٞيًٜذ٘ٛ .يسٞا ٙسل٘يٖ خٌيشي چٓ ٙٞـٌشًـطي  ٝؿٌؼطز دس ١طشار
سا كوي دس خبسع اص ٗشص١ب ػؼشؼً ٞشد.
دس كلحً 134 ٠شبة ٗضثٞس آٗذ ٟاػز:

فشهنگ سياسي و تأثيش آن دس سويکشد ايشانيان به سوسيه<>/

"...دس آػشب ٠ٛاٛو ة ٗـشًٝيز ؿشًش٢بي أِٛيؼي  ٝسٝػي دس ثيـشش ؿط٢ش١بي اثطشاٙ
ؿؼج١٠بيي دايش ًطشد ٝ ٟثط ٠خشيطذ  ٝكطشٝؽ ٗـطـ ّٞثٞدٛطذ  ٝايط ٚثطشاي ثبصسُبٛطب ٙايشاٛطي
ٗحذٝديز١بي ثؼيبسي ايؼبد ٗيًشد".
يب دس كلحً 132 ٠شبة ٗضثٞس آٗذ ٟاػز:
" ...هشاداد ُ٘شًي ايشا ٝ ٙسٝػي ٠اهشلبد ايطشا ٙسا ػ٘ط سحطز ًٜشطشّ سٝع١طب دس ٗطيآٝسد
ثضسُششي ٚهشث ٠سا ث ٠كٜبيغ  ٝسٓٞيذار داخٔي ٗي صد؛ صيشا سٓٞيذ ًٜٜذُب ٙداخٔي هذسر سهبثطز
ثب ًبال١بي خبسػي سا ً ٠ثب ً٘ششي ٚسؼشكُ٘ ٠شًي ٝاسد ٗي ؿذ اص دػز ٗيدادٛذ".
سهبثز ثبصسُبٛي  ٝاهشلبدي ٗٞػت دٞيبيي كٜبيغ داخٔي ٗيُطشدد ٛط ٠ػبٗطْ سخطٞر.
ثٜبثشايٜٗ ٚلي هٔ٘ذاد ًشدٝ ٙسٝد ثبصسُبٛب ٙخبسػي ثب سٝيٌشد اٛضٝاُشايي سحٔيْ ٗيؿطٞد .ثٜطبثشايٚ
آوبي ايٝ ٠ٌٜسٝد ثبصسُبٛب ٙسٝػي ٗٞػت ػوت ٗبٛذُي اهشلبد ايشا ٙؿذ ٟاػز كطشكب ػطذشث
ًشد ٙديِشاٗ ٝ ٙجشا ًشد ٙخٞد اص هلٞسار ثشٛبٗ ٠سيضي ٗ ٝـٌ ر كشِٜ١ي اػز.
دس كلحً 134 ٠شبة ٗضثٞس آٗذ ٟاػز:
"...دس يٌي اص هجشػشب١ٙبي ٗشش ٠ًٝدس ثبصاس س٢طشاٗ ٙذسػط٠ي ٗخشٝثط٠اي ٝػطٞد داؿطز ًط٠
دٓٝز آ ٙسا ث ٠سٝع١ب داد ٟثٞد سب دس آ ٙثبٛي ثٜب ًٜٜذ...دس اطٜبي ًٜذ ٙصٗي ٚاػؼطبدي ديطذا
ؿذ...ثؼذا ٗشدٕ آٛؼب سا ثب خبى يٌؼبً ٙشدٛذ".
دس ايٜؼب ٞٛيؼٜذ ٟآوب ٗيًٜطذ ًط ٠سٝع١طب هلطذ ١شطي حشٗطز ٗوذػطبر ًـطٞس سا
داؿشٜذ دس حبٓيٌ ٠اػشوبد ثطش ايط ٚاػطز ًط ٠سٝػط٢ب اص ػ٢طز اػشوطبدار ٗطز١جي دس صٗطشٟ
ًـٞس١بي ٗؼشوذ ٗ ٝشؼلت دس هش ٙٝاخيش ٗحؼطٞة ٗطيؿطذٛذ .ثٜطبثشاي ٚچٜطي ٚسٝيٌطشدي
ٗٞػت سوٞيز رٜ١يز ٜٗلي ايشاٛيب ٙث ٠سٝػيٗ ٠يُشدد .سٝػ٢ب دس ُطشكش ٚايطٗ ٚحطْ ثطشاي
سبػيغ ثبٛي اكشاسي ٛذاؿشٜذ دٓٝز ٝهز ايشا ٙايٗ ٚحْ سا ث ٠آ٢ٛب اخشلبف داد ٟثٞد.
دس كلحً 141 ٠شبة ٗضثٞس آٗذ ٟاػز:
"  ...دغ اص آٛ ٠ً ٙيشٝي ٛظبٗي ث ٠كشٗبٛذ١ي ٓيبخٞف سٝػي ث ٠ػٞي ٗؼٔطغ حشًطز
ًشد  ٝح٘ٔ ٠ث ٠ػٞي ٘ٛبيٜذُبٗ ٝ ٙؼٔغ آؿبص ؿذ ٗؼذٝد ٗؼب١ذاٗ ٙؼطٔ ثط ٠سيطش اٛطذاصي
ٗشوبثْ دػز صدٛذ  ٝث ٠اي ٚسشسيت دسُيشي ػذي آؿبص ؿذ".
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سشديذي ٛيؼز ً ٠سٝع١ب يٌي اص ػٞاْٗ ثشٝص اػشجذاد كـيش ثٞدٛذ ٓٝطي ػبٗطْ اكطٔي
اػشجذاد  ٝثبصسٓٞيذ آ ٙػبخشبس ػيبػي  ٝكش َٜ١ؿبٓت دس يي ػبٗؼ ٠اػز .ثيِبِٛطب ٙكوطي
ٗيسٞاٛؼشٜذ ٛوؾ سٌ٘ئي داؿش ٠ثبؿٜذ .دس حبٓيٌٞٛ ٠يؼٜذ ٟچٜي ٚآوب ٗيًٜذ ًط ٠سٝع١طب
ػبْٗ اكٔي حٞادص اػشجذاد كـيش ثٞدٛذ.
دس كلحً 141 ٠شبة ٗضثٞس آٗذ ٟاػز:
" ...ػيذ هيب آذي ٚثشاي اي ٠ٌٜثشٞاٛذ ٘١ؼطبي ٠ؿط٘بٓي سا ٛيطض ثطب خطٞد ٘١طشا ٟػطبصد
ٗجبدسر ث ٠اٗوبي هشاسداد  1541ثب سٝػيً ٠شد".
اُش يي هشاسداد ٗششهي دس سبسيخ سٝاثي ايشا ٝ ٙسٝػي ٠سطب سثطغ ا ّٝهطش ٙثيؼطشٖ ثشطٞاٙ
ػؼشؼً ٞشد هشاسداد  1541اػز  .اي ٚهشاسداد اُش ث ٠كٞسر يي ثؼش ٗ ٠حظط ٠ؿطٞد اًظطش
ٗلبد آ ٙثشاي ايشاٗ ٙظجز ثٞد  ٝدس سٝاثي ايشا ٝ ٙسٝػي ٠چٜي ٚهطشاسدادي ػطبثوٛ ٠ذاؿطز .دس
ايٜؼب ٞٛيؼٜذ ٟهشاداد  1541سا كشكب اٗشيبصي ثشاي سٝػي ٠سٔوي ٗيًٜذ  ٝثطي ٚدٓٝطز ػذيطذ
سٝػي ٠دغ اص اٛو ة  ٝسطيٖ سضاسي كشهي ٘ٛيُزاسد.
ِٛبسٛذ ٟثب سحٔيْ ٗحشٞاي ػٌٞس كٞم ادػبي اي ٚسا ٛذاسد ًطً ٠شطبة سطبسيخ دثيشػطشبٙ
ػٔز اكٔي ؿٌُْيشي رٜ١يز ٜٗلي ايشاٛيب ٙث ٠سٝػي ٠اػز يب اي ٠ٌٜهلطذ دطباليؾ اهطذاٗبر
ٜٗلي سٝػيٛ ٠ؼجز ث ٠ايشا ٙسا داؿش ٠ثبؿذ ٓٝي سشديذي ٛيؼز ًط ٠سطبسيخِٛطبسي ثط ٠ػطجي
كٞم يٌي اص ػٞاْٗ سوٞيز ِٛشؽ ٜٗلي ايشاٛيب ٙث ٠سٝػي ٠ثٞد ٟاػطز .دس ايٜؼطب ثطشاي ايٌٜط٠
ادػبي ِٛبسٛذ ٟدايش ثٝ ٠ػٞد رٜ١يز ٜٗلي ايشاٛيب ٙث ٠سٝػي ٠دس ػْ٘ ٗٞسد ثشسػطي هشاسُيطشد
اظ٢بسار اخيش ثشخي اص ٛخجِب ٙايشاٛي ٛؼجز ث ٠سٝػيٞٗ ٠سد ًٌٜبؽ هشاس دادٟاػطز  ٝػطذغ
ثٌٗ ٠بٓؼٗ ٠يذاٛي دس ٗيب ٙداٛـؼٞيب ٙداٛـِب ٟاكل٢بٗ ٙجبدسر ُشديذ.

باصتاب رهنيت منفي ايشانيان نسبت به سوسيه دس اظهاسات نخبگان( طي ماههاي اخيش)
رٜ١يز ٜٗلي ٗشرطش اص سبسيخ سٝاثي دً ٝـٞس دس ػلش حبهش ٛيض ث٠كٞس ٗخشٔطق سٞػطي
ثشخي اص ٛخجِب ٙايشاٛي اػٖ اص ًشكذاساٜٗ ٝ ٙشوذا ٙدٓٝطز ايطشا ٙثبصسٓٞيطذ ٗطيُطشدد ًط ٠دس
ػٌٞس صيش ثشخي اص اي ٚاظ٢بس ٛظش١ب ٛوْ هٗ ّٞيؿٞد .اي ٚاظ٢بسٛظش١ب ً ٠دس ثحجٞح ٠ػشيبٙ
١ؼش٠اي ايشاٌٗ ٙشب ؿذ ٟاػز ِٛشؽ ًيلي اص ٛخجِطب ٙايطشا ٙسا ٛؼطجز ثط ٠سٝػطيٛ ٠ـطبٙ
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ٗيد١ذ .آجشِٛ ٠بسٛذ ٟاي ٚػٌٞس دسػشي اي ٚادػب١ب سا سرييذ  ٝسٌزيت ٘ٛطيًٜطذ ٓٝطي سشديطذي
ٛيؼز ً ٠اي ٚاظ٢بسار ٗشرطش اص كش َٜ١ايشاٛي  ٝسؼبسة سبسيخي ايً ٚـٞس اػز.
ٗظ ػجٔٗ ٠٢ي ُ ٝش١ٟٝبي ٗٔي ُشا دس چٜذي ٚثيبٛي ٠خٞد اظ٢بس ًشد ٟاٛذ:
"حن حبً٘يز ٗٔز ايشا٘١ ٙضٗب ٙاص ػط ٠ػطٗ ٞطٞسد دػطزاٛطذاصي هشاسٗطيُيطشد .دس
ؿطط٘بّ دٓٝططز كذساػططي ٙٞسٝػططيٗ ٝ ٠شحططذا ٙآ ٙحوططٞم ٗؼططٖٔ ايططشا ٙسا دس دسيبچطط٠
ٗبصٛذساٛ...ٙبديذُ ٟشكش٠اٛذ.) www.iran-jommelli.com( "...
"ػبصؽ ثب سٝػي ٠سو٘يٜي ثشاي سا ٟاٛذاصي ٛيشُٝب ٟثٞؿ٢ش ٛ ٖ١يؼز .ػجٔٗ ٠٢ي ايشاٙ
اص ػبٓ٢ب ديؾ ثبس١ب اػ ٕ ًشد ٠ً ٟسٝػي ٠سطٞا ٙكٜطي  ٝاِٛيطض ٟػيبػطي سا ٟاٛطذاصي ٛيشُٝطبٟ
ثٞؿ٢ش سا ٛذاسد"(.) www.mellimazhabi.org
"اُش حٌٗٞز ػ٘ٞ٢سي اػ ٗي سلٞس ٗيًٜذ ً ٠دزيشؽ ًشب سٝػي ٠دس ٗطٞسد سطيطٖ
حوٞهي دسيبي ٗبصٛذسا ٙحؼٛ ٚيز  ٝساي سٝػي ٠سا ثٜلغ خٞد دس اػ ع ؿٞساي اٜٗيطز ثط٠
دٛجبّ خٞا١ذ آٝسد ٗشسٌت اؿشجب ٟثضسُي ٗيؿٞد"(٘١ب.)ٙ
دس اي ٚثيبٛي١٠ب ثب ِٛب١ي ٜٗلي ًٔي ٠ػيبػش٢بي سٝػي ٠دس خضس ث ٠چطبٓؾ ًـطيذٗ ٟطي ؿطٞد
دس حبٓيٌٗ ٠ـٌْ اكٔي ايشا ٙدس خضس كوي سٝػيٛ ٠يؼطز .دس ايط ٚثيبٛيط١٠طب ديطذُبً ٟطبٗ
ٜٗلي ٛؼجز ث ٠سٝػي ٠اثشاص ٗيُشدد دس حبٓيٌ ٠دشٝط ٟثٞؿ٢ش دس ٗشاحْ دبيبٛي اػز  ٝسٝػي٠
يٌي اص هٌج٢بي سٌٜٞٓٞطي ١ؼش ٠اي ثـ٘بس ٗيآيذ ١ش چٜذ ًطٌ٘ٗ ٠ط ٚاػطز ًيليطز آ ٙاص دٛيطبي
ؿشة دبيي ٚسش ثبؿذ .ثبيذ ثيبد داؿز ًط ٠ػيبػطز ٜ١طش اٌٗطب ٙاػطز حطبال ًط ٠ؿطشة ايطٚ
سٌٜٞٓٞطي سا اص ايشا ٙدسيؾ ًشد آيب ث٢شش ٛيؼز ً ٠اي ٚك ٚآٝسي اص سٝػي ٠سحليْ ُشدد!
ٞٛيؼٜذ ٟديِشي اظ٢بس ٗيداسد:
" ٖ١اً ...ٜٙٞاي ٚحشف ػيشي ٛبدزيشي سٝػي ٠اي ٚثبس دس هبٗز دٞسيٗ ٚطيخٞاٜ١طذ اص ػطٖ٢
سـييش ٛبدزيش ايشا(ٙدس دسيبي خضس) ث ٠ػ٘ٞ٢سي١بيي ًط ٠دس هطشاسداد ُٔؼطشب ٝ ٙسشً٘بٛچطبي اص ايطشاٙ
ثٔؼيذ ٟثٞدٛذ ثجخـٜذ...دس ٝاهغ سٝػيٗ ٠يخٞا١ذ ثب اي ٚػْ٘ ؿ١ ٕٞش چ ٠ثيـشش اص ٝػؼز دسيطب سا ثط٠
دٛذا ٙثِيشد"(.) www.irane-farda.com
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دس ايٜؼب ٓح ٚادثيبر ثٌبس سكشٛ ٠ـبٗ ٙيد١ذ ًُٞ ٠يٜطذ ٟاص حوطٞم دسيب١طب اً ػطبسي
ٛذاسد ُٝش ٠ٛايٜچٜي ٚثي دشٝا ٓت ث ٠اٛشوبد اص ػيبػش٢بي سٝػطي٘ٛ ٠طيُـطٞدِٛ .بسٛطذ ٟايطٚ
ٗوبٓ ٠دس ١يچ ػب ٛذيذ ٟاػز ً ٠سٝػي ٠ثش خ ف ادثيبر حوٞم دسيب١ب ػخ ٚساٛذ ٟثبؿذ.
يب ٞٛيؼٜذٟاي ديِشي ٗؼشوذ اػز:
" سٝػي ٠ث ٠دٓيْ اػشلبد ٟاص ايشا ٙثٗ ٠ظبث ٠ا١شٕ هذسر ٘ٛبيي دس ػيبػز ثي ٚآ٘ٔٔطي ٝ
 ٖ١ايشا ٙثشاي ػٔت ٛظش سٝػي ٠دس ػ٘ز  ٝػٞي ػيبػز١بي اس٘يخطٞيؾ آ ٙدً ٝـطٞس سا
ثب ا١ذاف ٗشلبٝسـب ٙدس ًٜبس  ٖ١هشاس داد"(.) www.federalchi.com
دس ايٜؼب ُٞيٜذ ٟاص ديچيذُي١بي ػيبػز ثي ٚآْ٘ٔ اظ٢بس ًٖ اً ػي ٗيًٜطذ٘ٛ .طيسطٞا ٙاص
هذسر ثضسُي چ ٙٞسٝػي ٠اٛشظبس ثشخٞسد ٜٗللب( ٠ٛثش اػبع كش َٜ١ايشاٛطي) داؿطز .دٝسي ٝ
ٛضديٌي ًـٞس١ب دس ػيبػز ثي ٚآْ٘ٔ ثش اػبع ٗحبػطج ٠ػطٞد  ٝصيطب٘١ ٝ ٙؼطٞيي  ٝدٝسي
ٜٗبكغ ؿٌْ ٗيُيشد  ٠ٛدٓؼٞصي ٝ ٝكبي ث ٠ػ٢ذ  ٝػبيش اك ّٞاخ هي.
ثشخي اص ٘ٛبيٜذُبٗ ٙؼٔغ ؿـٖ ١ ٝلشٖ  ٖ١ايٛ ٠ِٜٛٞبخشػطٜذي خطٞد سا ٛؼطجز ثط٠
سٝػي ٠اثشاص ًشدٛذ:
"ث١ ٠ش حبّ سكشبس سٝػي ٠دس سٝاثي ايشا ٙػبي اٛشوبد داسد اص ًشكي ثب ايشا ٙهطشاسداد ٜٗؼوطذ
ٗططيًٜططذ  ٝاص ػططٞي ديِططش ثططب اػوططبي ديِططش ؿططٞساي اٜٗيططز ػٔيطط ٠ايططشا٘١ ٙططشاٗ ٟططيؿططٞد"
(.) www.aftabnews.ir/vdcfecdw61d1v.html
"٘ٛيسٞا ٙثٝ ٠ػذ ٟسٝع١ب دس دشٛٝذ١ ٟؼش٠اي ايشا ٙاػش٘بد ػذي داؿز سكشبسؿٜبػي سبسيخي
سٝػيٛ ٠ـب ٙدٜ١ذ ٟثبصي سبًشيٌي ايً ٚـٞس ثب سحٞالر ٗشسجي ثب ػ٘٢طٞسي اػط ٗي ايطشا ٝ ٙػطبيش
دذيذ١ٟبي ٌٜٗو٠اي  ٝػ٢بٛي اػز" (.) www.aftabnews.ir/vdcc44q2bpqoe.html
" سٝػططي ٠دس سٝاثططي خططٞد ثططب ًـططٞس١بي ديِططش س٢ٜططب ثططٜٗ ٠ططبكغ خططٞد كٌططش ٗططيًٜططذ"
(.) www.aftabnews.ir/vdch6xn23mnw-.html
" سؼشث ٠ػبّ١بي اخيش ٛـب ٙداد ٟايشا ٙثشاي ايً ٚـٞس١ب(سٝػي )٠س٢ٜب اثطضاسي ثطشاي
ثبصي١بي آ٢ٛب ثب سهجبي اسٝدبيي  ٝآٗشيٌبييؿب ٙثٞد ٟاػز .آجش ٠اٛشظبسي ٛيض ػض ايٛ ٚجبيطذ اص
ايً ٚـٞس١ب داؿز"(.) www.aftabnews.ir/vdcipvat15auy.html
٘١چٜي ٚسحٔيِش ػشؿٜبػي ٗؼشوذ اػز:
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"سب ث ٠حبّ سٝػي ٠اص ايشا ٙاػشلبد ٟاثضاسي ًشد ٟاػز  ٖ١دس ػ٢ز ايؼشبدُي دس هجبّ
ثشخي اص دسخٞاػز١بي آٗشيٌب  ٖ١اص ٓحبٍ ػبيِب ٟخٞدؽ دس ٛظبٕ ثطيٚآ٘ٔٔطي  ٝاص ًشكطي
 ٖ١اػشلبد ٟاهشلبدي اص ايشا.) http://radiozamaaneh.com("ٙ
دس ػجبسار كٞم ُٞ ٖ١يٜذُبٌٗ ٙبٓت كٞم ه٘ ٚاظ٢بس سٝيٌشد ٜٗلي ٛؼجز ث ٠سٝػطي٠
ٗحزٝسار ػيبػز خبسػي ايشا ٙسا ٛبديذٗ ٟي ُيشٛذ .ايشا ٙدغ اص ػ َٜسح٘ئطي ػطبيِضيٚ
ديِشي ؿيش اص سٝػي ٠اص ػ٢ز سوٞيز صيشػبخز١بي ٛظبٗي ٛذاؿز ُ ٝش ٠ٛسل٘يٖ ُيشٛطذُبٙ
ايشاٛي ثخٞثي آُب١ي داسٛذ ًٗ ٠شد ػبهْ س٘بٕ سخٖ ٗشؽ١ب سا دسيي ػجذ ٘ٛيُطزاسد .ث٢شحطبّ
٘١بٌٞٛس ًٌٗ ٠شبُشديذ اٛشظبس ٛطٞعدٝػطشي ٝ ٝكطبداسي چٜبٌٛط ٠دس كشٜ١طَ ايشاٛطي ثؼطيبس
اسصؿٜ٘ذ اػز دس ػيبػز ثي ٚآْ٘ٔ چٜذاٞٗ ٙسد اػشٜب ٛيؼز .اص ػطٞي ديِطش ٘ٛطيسطٞا ٙاص
سٝػي ٠اٛشظبس ٛذاؿز ً ٠كوي ثٜٗ ٠بكغ خٞد ٛيٜذيـذ ٗ ٖ٢اي ٚاػز ًٗ ٠ب ػيبػطز خطبسػي
خٞد سا ث٠ُٛٞ ٠اي سٜظيٖ ًٜيٖ ًٛ ٠بس ٝصد ٙحشيق سا ثشاي ا ٝثؼيبس دش١ضيًٜ ٠ٜيٖ.

مطالعه ميذاني
ثشاي اي ٠ٌٜسٔوي ايشاٛيب ٙاص سٝػي ٠ثب ٝاهؼيز ػٜؼيذ ٟؿٞد ثطٌٗ ٠بٓؼطٗ ٠يطذاٛي ػ٢طز
ِٛشؽ ػٜؼي ايشاٛيبٛ ٙؼجز ث ٠سٝػي ٠دشداخشيٖ .ػطئٞاالر اػبػطي ًط ٠اص  735داٛـطؼٞي
ٗزًش(ٛ445لش) ٛٞٗ ٝض (ٛ112لش)داٛـِب ٟاكل٢ب ٙثب ػ٘ؼيز آٗبسي ٛ14222لش  ٝثش اػطبع
سٝؽ سلبدكي آٗبسي  ٝدس دػششع ثٞد١٠ٛٞ٘ٛ ٙب  ٝثب سٞػ ٠ث ٠سٜطٞع خبػطشِب ٟػـشاكيطبيي ٝ
سؿش ٠سحلئي دبػخِٞيبٌٗ ٙشب ُشديذ ً ٠ث ٠ؿشب صيش ثٞد:
 .1ثشداؿز ًٔي ؿ٘ب اص سبسيخ سٝاثي ايشا ٝ ٙسٝػي ٠چيؼز؟
آقٗ :ظجز

ةٜٗ :لي

ع :خئي ٜٗلي

ٛ :ٟظشي ٛذاسٕ

 .4آيب سٝػيً ٠ـٞس هبثْ اسٌبيي دس ػيبػز خبسػي  ٝثشٛبٗ١٠بي اهشلبدي ايشا ٙاػز؟
آق :ثٔ٠

ة :خيش

ع :سب حذٝدي

ٛ :ٟظشي ٛذاسٕ
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 .7ايشا ٙث٢شش اػز دس سٝاثي خبسػي خٞد ثيـشش ثب ًذاٗيي اص ًـٞس١بي صيش اسسجطبى داؿطش٠
ثبؿذ؟
آق :سٝػي ٠ة :ػ٢ب ٙاػ ٕ ع :ػ٢ب ٙؿشة د :آػيبي ػٜٞة ؿشهي ٞٗ ٠٘١ :ٟاسد
.2آيب سٝػيٗ ٠ي سٞاٛذ ٘١بٜٛذ اٗشيٌب ثشاي سشًيٗ ٠شحذ اػششاسظيي ثشاي ايشا ٙثبؿذ؟
آق :ثٔ٠

ة :سبحذٝدي

دٛ :ظشي ٛذاسٕ

ع :خيش

٘١بٌٞٛس ً ٠دس" ٞ٘ٛداس دبػخ ث ٠ػئٞاّ ا ٗ "ّٝحظٗ ٠يؿٞد ث ٠سشسيت  2دسكذ ثُ ٠ضيٜط٠
"آق"  71دسكذ ثُ ٠ضي "٠ٜة"  22دسكطذ ثطُ ٠ضيٜط" ٠ع"  15 ٝدسكطذ ثطُ ٠ضيٜط" ٠د" دبػطخ
ُلشٜذ .دس ٝاهغ  15دسكذ ٗلبحج ٠ؿٛٞذُبِٛ ٙشؽ ٜٗلي  ٝخئي ٜٗلي ث ٠سٝػي ٠اثشاص ًشدٛذ.
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سؼذاد دبػخِٞيبٙ

پاسخ به سوال1

فشهنگ سياسي و تأثيش آن دس سويکشد ايشانيان به سوسيه=:/

دس دبػخ ث ٠ػئٞاّ د٘١ ٕٝبٌٞٛس ً ٠دس" ٞ٘ٛداس دبػخ ث ٠ػئٞاّ د ٗ "ٕٝحظٗ ٠يؿطٞد ثط٠
سشسيت  5دسكذ ثُ ٠ضي" ٠ٜآق"  21دسكذ ثُ ٠ضي "٠ٜة"  21دسكذ ثطُ ٠ضيٜط" ٠ع"  5 ٝدسكطذ
ثُ ٠ضي" ٠ٜد" دبػخ ُلشٜذ .دس ايٜؼب  21دسكذ دبػخِٞيب ٙسٝػي ٠سا ًـٞس هبثْ اسٌب دس ػيبػطز
خبسػي ايشا ٙسٔوي ٌٛشدٛذ.
پاسخ به سوال 2
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دس دبػخ ث ٠ػئٞاّ ػ٘١ ٕٞبٌٞٛس ً ٠دس" ٞ٘ٛداس دبػخ ث ٠ػئٞاّ ػ ٗ "ٕٞحظطٗ ٠طيؿطٞد
ث ٠سشسيت  2دسكذ ثُ ٠ضي"٠ٜآق"  12دسكذ ثطُ ٠ضيٜط "٠ة"  43دسكطذ ثطُ ٠ضيٜط" ٠ع" 11 ٝ
دسكذ ثُ ٠ضي" ٠ٜد"  74ٝدسكذ ثُ ٠ضي "ٟ" ٠ٜدبػخ ُلشٜذ .دس ايٜؼطب ١طش چٜطذ دبػطخِٞيب ٙثط٠
ُضي ٠ٜسٝػي ٠ساي دبييٜي دادٛذ ٓٝي ٛـب ٙدادٛذ ًط ٠كبهطذ يطي اػطششاسظي ٗـخلطي ٛؼطجز ثط٠
ػيبػز خبسػي ١ؼشٜذ.
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پاسخ به سوال3
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دس دبػخ ث ٠ػئٞاّ چ٢بسٕ ٘١بٌٞٛس ً ٠دس" ٞ٘ٛداس دبػخ ث ٠ػئٞاّ چ٢طبسٕ" ٗ حظط٠
ٗيؿٞد ث ٠سشسيت  13دسكذ ثُ ٠ضي" ٠ٜآق"  22دسكذ ثُ ٠ضي "٠ٜة" 73ٝدسكذ ثُ ٠ضيٜط" ٠ع"
دبػخ ُلشٜذ .دس ايٜؼب ٛيض ٛظش دبػخِٞيب ٙسوشيجب ٛؼجز ث ٠سٝػيٜٗ ٠لي اػز.
پاسخ به سوال4
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فشهنگ سياسي و تأثيش آن دس سويکشد ايشانيان به سوسيه=</

ث ٠دٓيْ ايٗ ٠ٌٜشـيش ٗؼشوْ دس اي ٚدظ١ٝؾ ٘١طب ٙكشٜ١طَ ػيبػطي  ٝسطبسيخِٛطبسي
ٗجشٜيثش آ ٙاػز ٘ٛيسٞا ٙايٗ ٚلب١يٖ سا سجذيْ ثط ٠ػطذد ًطشد؛ ثٜطبثشاي ٚاػطشخشاع هطشيت
٘١جؼشِي اص ً٘يز١بي اػشخشاع ؿذ ٟؿيش ٌٗ٘ ٚاػز .اٗطب اص ٗوبيؼط ٠ػطش١ٙٞطبي ١طش ٘ٛطٞداس ٝ
دسكذ دبػخِٞيب ٙثُ ٠ضي١٠ٜب ٗيسٞا ٙدس ٗؼ٘ٞع رٜ١يز ايشاٛيطب ٙسا دس ػبٗؼط ٠آٗطبسي ٗطٞسد
ٛظش ٜٗلي اسصيبثي ًشد.
نتيجه گيشي
ٛشبيغ ٌٗبٓؼٗ ٠يذاٛي ثشسػي ٛ ٝوْ ه ّٞديذُبٛ ٟخجِب ٙايشاٛي  ٝسحٔيْ ٗحشطٞاي ًشطبة
سبسيخ دثيشػشبٛ ٙـبٗ ٙيد١ذ ً ٠ثؼيبسي اص ايشاٛيب( ٙحذاهْ دس ػبٗؼ ٠آٗطبسي ٗطٞسد ٛظطش) ثط٠
ٝاػٌ ٠سٝيذاد١بي ٜٗلي سٝاثي ايشا ٝ ٙسٝػي ٝ ٠ػجي سبسيخِٛبسي ٗشبطش اص ٛظشي ٠سًٞئط ٠داساي
ِٛشؽ ٜٗلي ث ٠اي٘١ ٚؼبي ٠ثضسٍ ؿ٘بٓي ١ؼشٜذ  ٝاي ٚاٗش ٗبٛغ اص سٜظيٖ اكطٓٞي  ٝدساص ٗطذر
دس سٝاثي دً ٝـٞس ثٞد ٟاػز .دس ُؼشش ٟسٝاثي سبسيخي دً ٝـٞس كشاص١بي ٗظجز ٛيض ثط ٠چـطٖ
ٗي خٞسد ً ٠كش َٜ١ػيبػي ؿبٓت ايشاٛيطب ٙػطؼي دس اؿ٘طبم آ٢ٛطب داسد .كطشكٜظش اص ُزؿطش٠
ٜٗلي يب ٗظجز  ٝديذُب ٟايشاٛيب ٙدس ايٞٗ ٚهطٞع داؿطش ٚساثٌط ٠ػيؼطش٘بسيي  ٝدساصٗطذر ثطب
٘١ؼبي ٠ؿ٘بٓي ثٝ ٠اػٌ ٠هشٝسر١بي طئٞدٔيشيي يي ٝاهؼيز اػشٜبة ٛبدزيش اػزٜٗ .بكغ ٗٔطي
ايشا ٙايؼبة ٗيًٜذ ً ٠ه٘ ٚدباليؾ ػٜبكش كشِٜ١طي ؿيشػطبصٛذ ٟدس سٝاثطي دً ٝـطٞس ٛطٞػي
ثبصػبصي كشِٜ١ي ٛ ٖ١ؼجز ث ٠سٝػيٌٜٗ ٖ١ ٝ ٠ن ثبصي١بي ػيبػز ثي ٚآْ٘ٔ كطٞسر ُيطشد.
ٗشرػلبً ٠ٛي د ٝد ٠١اخيش ايشا ٙكشكب ث ٠خبًش كوذا ٙػبيِضي ٚث ٠سٝػيُ ٠طشايؾ ديطذا ًطشدٟ
اػز؛ دس كٞسسيٌ ٠ظشكيز ١ب ٗ ٝضيز١بي ٛؼجي كشاٝاٛي دس سوٞيز سٝاثي دً ٝـطٞس ٝػطٞد داسد
ً ٠ايؼشبس١بي كشِٜ١ي ٜٗلي ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ٗٞاٛغ اكٔي دس ثبٓلؼْ ؿذ ٙآ٢ٛب سٔوي ٗيُطشدد.
ايؼشبس كشِٜ١ي ديِشً ٠دس ػبٗؼ ٠ايشا ٙحشي دس ٗيب ٙكش١يخشِب ٙؿبيغ اػز اي ٚاػطز ًط ٠اص
سٝػي ٠اٛشوبد ٗي ؿٞد ً ٠كشكب ٜٗبكغ خبف خٞد سا اػبع كؼطْ  ٝاٛلؼطبالر ػيبػطز خطبسػي
خٞد هشاس ٗيد١ذ  ٝاص ايشا ٙث ٠ػٜٞاً" ٙبسر چب ٠ٛصٛي" اػشلبدٗ ٟيًٜذ .ايط ٚايؼطشبس كشِٜ١طي
ٛبدسػز اػز ؛ صيشا ٛبثخشدا ٠ٛاػز ً ٠اص دٓٝز١بي ديِش سٞهغ ُشدد ً ٠ثشاي ٜٗطبكغ ًـطٞس١بي
ديِش ث ٠كشًٗ ٠ٓٞشد ٙػيبػز خبسػي خٞد ٗجبدسر ًٜٜطذ .اؿٔطت دٓٝش٢طب ثطٝ ٠اػطٌ ٠سوطبسٝ ٙ
٘١ؼٞيي ٜٗبكغ اػز ً ٠ث ٠يٌذيِش ٛضديي  ٝاص يٌذيِش دٝس ٗيؿطٛٞذ .ث٢شحطبّ ٘ٛطيسطٞا ٙدس
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ا١ذاف ػيبػز خطبسػي ايطشا ٙسٝػطي ٠سا ٛبديطذُ ٟشكطز؛ صيطشا ايطشا ٙثخطبًش ثبيؼطش١٠طبي
طئٞدٔيشيٌي ٗؼجٞس ث ٠داؿش ٚساثٌ ٠ثب سٝػطي ٠اػطز اًٜطً ٙٞط ٠چٜطي ٚاػطز داؿطش ٚيطي
اػششاسظي كشِٜ١ي دس اي ٚساػشب ُشيضٛبدزيش اػز .هٌؼب اي ٚاػششاسظي ػطبد ٟيٌٌشكطٛ ٠يؼطز
سٝػيٛ ٠يض ثبيذ ثب اهذاٗبر ػ٘ٔي  ٝكشِٜ١ي خٞد ث ٠سحون اي ٚاػششاسظي ً٘يًٜذ.

فشهنگ سياسي و تأثيش آن دس سويکشد ايشانيان به سوسيه=>/

منابع و مآخز
 .1آٓ٘ٛٞذ ُبثشيْ  ٝدب ّٝػى(" )1881ػبٗؼ٠دزيشى ػيبػى  ٝكش َٜ١ػيبػى" سشػ٘ ٠ػٔيشهب ًيت
اً ػبر ػيبػى ط اهشلبدى ؿ٘بس114. ٝ 113 ٟ
 .4اٗيش اح٘ذيب ٙث٢شإ(سبثؼشب" ) 1747ٙػ١َٜبى ايشا ٝ ٙسٝػي ٝ ٠ػذايي هلوبص" كلٜٔبٌٗٗ ٠بٓؼبر
آػيبى ٗشًضى  ٝهلوبص ؿ٘بس.46 ٟ
 .7ث٢بس ٗح٘ذ سوي( )1744ديٞا ٙاؿؼبس ٗٔي آـؼشاي ث٢بس ػٔذ ا ّٝس٢شا:ٙآصادٗ٢ش.
.4د١وبٛي كيشٝصآثبدي ػ ّآذي" )1879(ٚا٘١يز سٝاثي كشِٜ١ي ايشاٗ ٝ ٙلش دس ػلش ُلزُٞٝي
س٘ذ١ٙب" كلٜٔبٌٗٗ ٠بٓؼبر آكشيوب اص:
http://old.did.ir/catalog/index.fa.asp?cn=pp00020031109132517

 .5دبيٞس ٜٗٞچ٢ش( 19اػلٜذ " )1881سٛٝذ ػذيذ سٝاثي ايشا ٝ ٙسٝػي "٠كلٜٔبٌٗٗ ٠بٓؼبر خبٝسٗيب ٠ٛاص:
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ؿ٘بس185.-186 ٟ
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 .12كٓٞش ُشا١بٕ( )1733هجٔ ٠ػبٖٓ :طئٞدٔيشيي ايشا ٙسشػ٘ ٠ػجبع ٗخجش س٢شاٛ ٙـش ٗشًض.
ً .11بظٖساد ٟكيشٝص( )1371سٝع  ٝأِٛيغ دس ايشا 1864 ٙط 1914؛ دظ١ٝـى دسثبس ٟاٗذشيبٓيؼٖ سشػ٘٠
ٜٞٗ .14چ٢ش اٗيشى چبح د ٕٝس٢شا:ٙاٛشـبسار  ٝآٗٞصؽ اٛو ة اػ ٗي.
ًٞ .17اليي آ )1734(٠٢كذساػي ٙٞسٝػي ٠س٢شا :ٙدكشش ٌٗبٓؼبر ػيبػى  ٝثيٚآ٘ٔٔي.
ٗ .12بصاس ٗبيٌْ ػي ( .ث ٝ ٚ٘٢اػلٜذ " ) 1375كش ٝ َٜ١سٝاثي ثيٚآْ٘ٔ :ثشسػي چٜذ ٛظشي "٠سشػ٘٠
ٗ٢جذ ايشاٛئًت اً ػبر ػيبػي ط اهشلبدي ػبّ يبصد ٖ١ؿ٘بس ٟدٜؼٖ  ٝؿـٖ.
ٞٗ .11ػٞى ػيذسػ( ّٞصٗؼشب" )1374 ٙسٝع١ب دس چـٖ ايشاٛيب :ٙآػيتؿٜبػى سٝاثي ايشا ٝ ٙسٝػي"٠
كلٜٔبٌٗٗ ٠بٓؼبر آػيبي ٗشًشي  ٝهلوبص ػبّ چ٢بسٕ دٝس ٟد ٕٝؿ٘بس. 12 ٟ
ٗ .00يذ ٗبسُبسر(سبثؼشبٗ )0811 ٙؼٔٛ ٠بٗ ٠كش َٜ١ؿ٘بسُب30. ٙ
ٗ .17يشي اح٘ذ( )1881كش َٜ١اػشجذاد دس ايشا ٙس٢شاٗ :ٙؤػؼِٛ ٠ب.ٞٛ ٟ
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