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 طرح مسئله

اند، تااسهیر متاهاوتی ا  یههان  دیهد     شکلی متااو  یواز یا ته  ارعای  یمل، اهنانی که به به 
توانند اعتباری برابر با بلیه راشهته باشهند،    خوانند آورر، با اید نمه نر ی  ا  اید تااسیر می

 ةواحهد،  یامهد رو نحهو    ی  اندا ت معتبر ا  ی   دیدت  که رو تاسیر مختلف ولی به طوری به
نهای مختلهف ویهور     ااو  نستی است، چنان که اختش ا  بنیاری میان تااسیر ا  ریدگاتمت

نها بها   اندا   نانهه رر مهورر تاسهیر  دیهدت     گیرر چش رارر  بر نمید مبناست که وی نتیجه می
نها متاهاو  بهورت و رارای اخهتش  اسهت، چهرا کهه        اندا  مررانه رر مورر نمان  دیدت چش 

 شههناختی روانو امکانها  نرمنهوتیکی یدیهد نهر رو  یامهد سهاختار       انهدا    تاهاو  رر چشه   
انهدا  امکهان یدیهدی را بهرای ریهدن و       اند و اید تااو  رر چشه  مشخصا   نانه و مررانه
را   (  وی رر ایهد میهان نلهش مهمهی    102-103: 1316، 1آورر ) یملتاسیر کررن  ران  می

 نانهه   انهدا  منحصهراً   چش  تلد است یاعدتاًطوری که مع شور، بهبرای  نان رر تاسیر یائل می
نای متااو ، یدید یا مغاو  است و ن  شامل امکان ریهدن و   ن  شامل امکان ریدن  دیدت

انهدا ی نهو، مغاهو  یها تحهو  نیا تهه را نشهان         طر ی متااو  است که چش   تاسیر کررن به
ان،  یامهد ملهوف    (   یمل معتلد است تاسیر مشخصها   نانهه ا  یهه   103رند )نمان :  می

اید ترتیب  نان یهان را متااو  با مهرران   به رند   اندا   نانه را یواز می  یشینی است که چش 
آن  رراختهه   تاسیر خوانند کرر و عناصر و مباحثی را که ا  ریدگات مرران مغاهو  مانهدت و بهه    

گیهرر تنهها    ، نتیجه میکنند   یمل رر  ایان اید مبحث خور علوز ایتماعی عرضه می  نشدت را به
ایهد معنها کهه     تواند حلیلی باشد، بهه   ترکیبی تشکیل شدت ا  تااسیر مختلف است که می ة رضی

( بلکهه آنهها   101نای متنایو با ن  تللی شوند )نمهان :  بدیل با نتیجه اید نیست که تااسیر باید
بنهابراید   (103: ایتماعی است )نمهان  ةراستی حلیلی ا  ی   دید مکمل یکدیگر و تاسیر به 

نای مویور رر آن بیشتر ا  نگات مهرران صهور  گر تهه و    رلیل اینکه تاسیر یهان و  دیدت به
نایش باشهد   هس    راستی حلیلی ا  یهان و  دیدت تواند تاسیر به  مورر تویه بورت است، نمی

ممکد اسهت   نای نو یا مغاو  ماندت ا  یهان را  اش سا ند و نتیجه اینکهتوانند ینبه  نان می
 رننگهی ویهور راشهته باشهد      -کارکررنای نرمنوتیکی مشخصا   نانه رر علوز ایتمهاعی 

(  ا  طر ی، ا  یملهه  101اند )نمان: نستی  نانه ةکارکررنایی که  یامد خصای  ملوز شیو
ایتمههاعی مهها ایرانیههان کههه ریشههه بسههیاری ا  مسههائل و مشههکش  رر  مسههائل مههه  رر ن ههاز 

                                                                                                                                        
1. Simmel 
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مسهئله  ت و تا حد  یهاری مهورر  الهت  ژونشهگران وایهع گرریهدت،       نای مختلف اس عرصه
تنهایو  ایها و   »صهور    شناسی بهاست که رر  رنن  وادگان یامعه 2یا روگانگی 1روسوگرایی

معر هی  « ی  شخ  یا ی  وضعیت نای مثبت و منای نسبت به حل نشدت میان احساسا  و ایدت
نهای  هیش ا    نهای ضهمنی روران  بر اساس تجربهه  که ما و ا  آنجایی (33: 1122، 3)شرما گرریدت

یهابی ایهد مسهئله را رر میهان تهاری        ( یصهد ریشهه  200:1312کنهی  )سهاروخانی،    خور  ندگی می
نها  نا ا  انمیت بسیار بافیی برخوررارنهد، چنهان کهه سهارنامه     گهشته راری ، رر اید میان سارنامه

نمهان نسهبت نیهو ا      انهد، بهه   ی را سهتایش نمهورت  نا و وافیی گونر هاتی ایرانطور که یابلیت نمان
نویسهان انگلیسهی    اند  رر اید میان سارنامهخصو  روسوگرایی ایرانیان  راوان نگاشته معایب و به

ا  انمیت بافیی برخوررارند و نلش و یایگات انگلستان رر تاری  رواب  خاریی ایران یابل ییاس 
( اما آنچه که رر اید میهان حهائو انمیهت  هراوان اسهت،      11:1312نا نیست )نائبیان، با ریگر رولت

نای متاهاوتی وارر  بررسی اید مسئله ا   اویه رید مسا ران  ن انگلیسی است،  نانی که رر منصب
شناختی، سیاسی،  رننگی و ایتماعی متمایو با مهرران و   نای روانرلیل ویژگی شدند و به ایران می
اوضهات و احهوا      اندا  آنها نسبت به ونی  ارشانان، نوت نگات و چش رلیل ارتبا  با اندر نمچنید به
نویسهان مهرر    اندا  سهارنامه  یایار ا  مویت بافیی برخوررار بورت و تکمیل کنندت چش  ةایرانِ رور
کنهد:  طور مثا  کافسرنا رر سارنامه خور تعجب خور را ا  ایرانیهان ایهد چنهید بیهان مهی      است، به

حجاب روی ریوار نلاشی شدت است  مجا  بورن ترسی  اینگونهه  صور  با  و بیتصویر  نانی با »
نلش و نگارنا که مخالف با آراب و رسوز کشوری است کهه  نهان بایهد رر حجهاب و  وشهش      

 (  132: 1362، 1کارفسرنا« ) باشند، سخت یای تعجب است
مجلهوب   ةسب  و نمونه سالها »    رند:  رر سارنامه خور چنید شرح می 3کشراکولیور رایس

لباس خانه ] نان ایرانی[ مشابه لباس ریصندگان باله بورت اسهت کهه ناصهرالدید شهات  هس ا       
 وشیدن آن  رمان رار  امرو ت مدنای نوید ارو ایی رات خور را )به  ریدارنایش ا   اریس به 

(  مکهبد  21:1313)رایهس،  « اند و تغییرا  سریعی رر حا  روی رارن اسهت  ایران( با  کررت 
مشهیرالدوله مهرا   »نویسهد:   رو  که مدتی رر میان ایل بختیاری بورت است رر سارنامه خور می

                                                                                                                                        
1. ambivalence 

2. duality 

3. Sharma 

4. Carla Serena 

5. Rice Clara Colliver  
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روش  مراس  اید میهمهانی بهه    ةخان ضیا تی رعو  کرر، کلی حسنعلیاتاا  دنرا  گُررون و  به 
اید ترتیب  ژونش حاضر بررسی روسهوگرایی   (  به 21:1313)رایس، « ارو ایی برگوارگررید 

نایی که به یل   نان انگلیسی نوشته شدت را مورر بررسی یهرار  ران یایار را ا  خش  سارنامهرو
رنند نه تنها رر مبحث روسوگرایی، بلکه رر بررسهی بسهیاری ا    نا نشان میرارت است  بررسی

یا تهه ا  نگهات  نهان موایهه نسهتی   بنهابراید       مسائل با یلت اطشعا  تجربی و تاریخی سها مان  
شهناختی   نها بها نگهات یامعهه    کیهف انهوات روسهوگرایی    وای ر ع ابهاما  بسیاری که رر که   بر

شناسههی و نههای یامعههه ا  نگههات  نههان ویههور رارر، بههرآن شههدی  کههه روسههوگرایی   خصوصههاً
نهای انجهاز   روران یایار را ا  نگات آنان بررسی کنی   رر ایهد میهان طبهق بررسهی     شناختی روان

نهای آنهها   ایران سار کهررت، سهارنامه   ن انگلیسی که رر روران یایار به شدت رر میان مسا ران  
نایی کهه مهورر بررسهی یهرار     شناسی، سارنامه روش  مباحث مربو  به تریمه شدت و با تویه به 

شههات شناسههایی، شههات و احمههد شههات، محمههدعلی سههلجنت ناصههرالدید ةسههه رور انههد، رر گر تههه
انههد  شناسههایی ایههد شههناختی وایههع شههدتحلیههل یامعهههشناسههی و سههپس مههورر تجویههه و ت نههوت

نهای  نا رر میان ایشار و طبلا  مختلف یامعه یایاری و نمچنهید رر بهید عرصهه   روسوگرایی
شناسهی  اید ترتیب ملاله حاضر با ند  اساسی شناسایی، نوت مختلف صور   هیر ته است  به 

نهای نوشهته شهدت بهه     ار رر سارنامهشناختی سه  ارشات یایو تجویه و تحلیل روسوگرایی یامعه
تهرید آن عبارتنهد ا :    سهتافتی اسهت کهه مهه      یی بهه  گهو   اس رست  نان انگلیسی، رر یهت  

نهای  نهان انگلیسهی رورت     ایرانیهان رر سهارنامه   شناختی روانشناختی و نای یامعهروسوگرایی
اینکههه ا  نگههات ر؟ عههشوت بههر سههتا  اصههلی، سههتاف  ریگههری ا  یبیههل راریایههار چههه انههواعی 

نا بیشترید  راوانی را رر میان ایرانیان راشهته  انوات روسوگرایی نوت یا  نویسان  ن، کداز سارنامه
نویسهان   نا بیشتر رر میان کداز یشر و طبله ریدت شدت است؟ ا  نگات سارنامهاست؟ روسوگرایی

  ؟رت است یایار بو ةنا رر رور شامل بیشترید روگانگی نا  ن کداز عرصه یا عرصه
 

 نویس زنان انگلیسی سفرنامه

و آگهانی    ویهژت بها شهناخت     تحوف  یهانی و بهه  ةبا روی کار آمدن رولت یایار و رر سای
رفیهل   ایهران  یهدا نمهورت بورنهد، بهر تعهدار ارو اییهانی کهه بهه           ةبیشتری که ارو اییان رربهار 

نها بورنهد کهه بهه      ان انگلیسهی شدند ا وورت شد، ا  یمله اید مسها ر  ایران می  گوناگون عا ز
راخل ایران یدز نهارند  رر میان اید گروت، تعدار مرران  رفیل خا  سیاسی بیش ا  نمه به  
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نایی را ا  خور بر  ایران آمدند و سارنامه بسیار بیش ا   نان است، اما ک  نیستند  نانی که به 
چنهد   نای  نان به  یست  سارنامهیای گهاشتند که  نای برخی ا  آنها یابل ملایسه با مرران ن

 :ای اطشعاتی متااو  ا  مرران استرلیل رار
مسائل سیاسهی،  مهان بیشهتری را صهر       رلیل عدز اشتغا  به   نان رر ا لب موارر به  1

 نای  ندگی مررمان کشور ملصد راشتند    ریو و ررشت  رراختد به 

تهر   ان ا   نهدگی خصوصهی  رلیل ارتبا  راشتد با اندرونی رربارنهای  ارشهان    نان به  2
مانهد، بیشهتر آگهانی     نایی که برای مرران مغاو  می شانان و خصوصیا  و ویژگی

 ا تند  )نمان(ی می

مسههائل مختلههف سیاسههی، ایتمههاعی،  رننگههی و رینههی متاههاو  و      نگههات  نههان بههه   3
 نگات مرران است   ةکنند تکمیل

 نهان ایرانهی و شهرح و     نان با تکیه بر مراورت و معاشرتی کهه بها طبلها  گونهاگون       1
و رسه   نهدگی و     آنان راشتند،  لهدان اطشعها  رربهارت رات    ةتوصیف ماصل رربار

سهن    تهدریج  هر نمورنهد )کهاری کهه بهرای مهرران نه          وضعیت  نان ایرانی را نیو به
ایهد ترتیهب و بها تویهه بهه        ( بهه 11: 1313، 1 هیر نبور(  )مکهبد رو   خورشان امکان

ایرانهی ا  نگهات    ةبها نرمنوتیه  خها   نانهه، بررسهی یامعه       مباحث  یمل رر رابجه 
 نهای شهناخت مها ا      تواند عرضه کند که بهه   نویسان نکا  نامکشو ی را می سارنامه
نهای   نا و برراشهت  گیری توان ا  سوء  واید، اگر چه نمیاایرانی رورت یایار بی ةیامع

ر  هژونش حاضهر   ایهد ترتیهب رر راسهتای نمهید امه      ناررست آنها  الهت کهرر، بهه    
شهیل، کهشرا کولیهور رایهس، ایهوابش        نهای لیهدی   نویس با ناز اندا   نج سارنامه چش 
یامعههه ایههران و انههوات   ، گرتههرور بههل و الیوابههت مکههبد رو  را نسههبت بههه    ا بیشهه

 رند   شناسانه یرار می روسوگرایی روران یایار مورر بررسی یامعه
 

ود برل، ایرزابال   ا کولیور رایس، گرترر های لیدی شیل، کالر مشخصات کلی سفرنامه

 و مکبن روز اپبیش

ایهران و    یش ا  نر چیو شناخت و آگانی کلهی ا  ایهد مسها ران و نیهت آنهان ا  آمهدن بهه        
 ایشان ضروری است    نای نمچنید آشنایی بر کلیا  سارنامه

                                                                                                                                        
1. Macben Ross 
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تبلیغهی مسهیحی سهاکد     موران عاو نیئت مههنبی و أرایس  نی انگلیسی و نمسر یکی ا  م
نهای  هیش و  هس ا  ینه  یههانی او        یلاای اصاهان است  سهارنای او رر خهش  سها    

 20تها   10( وی که با  بهان  ارسهی آشهنایی راشهت،     21: 1313صور  گر ته است )رایس، 
صهراحت ا  شهغل و    طور مستلی  و  یرمستلی  رر ایران  عالیت راشت، با اید حا  بهه   سا  به

سارنامه اشارت شدت رر بیمارسهتان   ةطور که رر ملدم ، اما نمان1برر خور ناز نمی حر ه رسمی 
(  ند  او ا  نوشتد اید اثر، ترسهی  وضهع،   21مبلغان، به خدمت مشغو  بورت است )نمان، 

نهای  نهان رو گهار     نای انجاز امور و نمایاندن    و شاری شخصیت، یلمرو و یدر ، شیوت
نای مختلف تا  نان شهری، روستایی و ایلیاتی است و  ژارنا و ملیتیایاریه ا   نان ایواز و ن

(  اما ا لب بها  22رند )نمان،  نای خور را حو  محور  ن مسلمان انجاز می بیشتر کنجکاوی
کنی  و گات رر  ای رخالت ا راض شخصی، سیاسی  مجالبی نای  و سجحی ن  برخورر می

 ( 22و  21)نمان،  توان رر آن ناریدت گر ت و رینی را نیو نمی
 2گرترود الوثین بل

محصو  نمید سار « تصویرنایی ا  ایران»رنسپار تهران گررید که کتاب  1112بل رر بهار 
بهل بهرای سهارنای رور و ررا  رر بیابهان و      ةعمد ةشناسی انگیو (  باستان3: 1363است )بل، 

نهها گهشهت و طهی    نها و امهور سیاسهی آ    کشتوار بور، بخش اع    ندگی بل رر میان عرب
نای عربی راشهت، توانسهت رانهش وسهیعی ا  یبایهل و سیاسهت        سر مید نایی که به  سیاحت
(  بهل بهه   11تها   12، عرا  را بنیار نههد )نمهان   ةمو  1121رست آوررت و رر سا   نا به  عرب

ایهران   ، و یر مختار انگلهیس رر تههران، بهه    3رایی ناتنی خور سر  ران  فسلو ةنمرات خانوار
نای خور رر  بهان  ارسهی  رراخهت  آمو گهار او، شهی        تکمیل آموخته مدت و بش اصله به آ

( نیو نور او  ارسی آموختهه بهور  اگهر چهه     1133ه 1136بور که  ررریش رو ن ) حسد نامی 
کتاب بل بیشتر با نثر اربی نگاشته شهدت اسهت، امها توضهیحا  او کمتهر ا  چاشهنی سیاسهت        

 ثیری بر بهبهور أتواند ت نای بید  رننگی می شرای  خاصی تماسبرخوررار است  نرچند رر 
                                                                                                                                        

یککی از   ءشکود، او جکز   که در رابطه با وی گفتکه مکی   ی در کتابش پیداست و آنچناناز فحوای کالم و که آنچنان. 1

 طور حتم با زبان فارسی آشنایی داشته است. این واسطه به  عناصر تشکیالت مخفی در ایران بوده و به

2. Gerterunde Lowtlian Bell ( 1868- 1926 ) 

3. Sir Frank Lascelles 



  
 
 

 
 

083 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

دوسوگرایی 
 شناختی ... جامعه

نوش  رننگی نداشته باشد و یا حتی  رر را با شو   رننگی موایهه کنهد، امها رر مجمهوت     
نای بید  رننگی بر نوش  رننگهی بیشهتر اسهت و ایهد مبحهث رر       ثیر مثبت تماسأاحتما  ت
رر برخهی مهوارر معتلهد اسهت کهه       کهه   وضوح یابل مشهاندت اسهت، چنهان    نای بل به  نوشته

کشورش بایستی برخی خصوصیا  ایرانیان را سرلوحه یرار رند، با اید حا  بل رر نگهات بهه   
ظهانر تویهه راشهته و ا  رر  عمیهق آن مانهدت اسهت        ای مهوارر بهه     رنن  ایرانی رر  هارت  

 (  1310)یورخواستی و یاسمی، وحیدا، 

 1اپایزابال بیش

سهر مید   نمهرات چنهد انگلیسهی بهه       ست کهه رر کسهو   وشه ، بهه    یکی ا   نانی ا ا بیش
گهات ا  نویهت مهرران     کند  آنچنان که ا  کتاب وی  یداسهت، او نهیچ  بختیاری مرایعت می
و ا  رات بغدار بهه کرمانشهات وارر شهد و     1110رر  وریه  ا رارر، بیشنمینمرات خور  ررت بر

آبهار،   مهررز خهرز   را ا  رات بختیهاری بهه     س ا  ریهدار ا  شههرنای تههران و اصهاهان، خهور     
یصهد   مناطق کررستان سار کهرر و سهرانجاز ارومیهه را بهه       برویرر و نمدان رساند  سپس به

 بان  رلیل اینکه به  ار  روز تر  گات  وی رر خش  مدتی که رر میان ایل بختیاری بور، به
و ایتمهاعی منجلههه    ارسهی آشهنایی راشهت، توانسهت اطشعهها  یهامعی ا  اوضهات سیاسهی       

(  سارنامه وی ا  منابع یابل تویهی است که برای کسب 16و  13بختیاری تهیه کند )نمان: 
آن تویهه نمهور  سهارنامه     تهوان بهه   نا رر  مان یایار، مهی اطشت ا  اوضات و احوا  بختیاری

مهررز  نا را مورر تویه یرار رارت که عسر  و تنگدسهتی رر   شرای  و احوا  بختیاری ا بیش
نها ا  امنیهت    رلیهل اوضهات و احهوا  نامناسهب، رات     بختیاری و حتی خوانید شهایع شهدت و بهه   

 ( 11بررند )نمان: سر می  برخوررار نبورت و  نان رر انووا به
 2لیدی شیل

اسهت کهه کهارگررانی     3یستید شهیل لیدی شیل نمسر سایر انگلستان  ماری شیل معرو  به 
 1111آورر ) موریتی، لیدی شبل را به ایران میأاشته و طی م یاری رر مسائل سیاسی ایران ر

آمد  و نر یایی ر ت یرار راشته و به  رر مرکو سیاست ایران ) ایتخت( (  لیدی تلریبا1113ًتا 
ای ا  خهاطرا  و مشهانداتش را  هران  کنهد     ایهد ترتیهب توانسهته مجموعهه     کررت است، به 

تهوان انعکهاس    مسهائل مختلهف آن رو گهار مهی      ا(  ا  بینش شیل رر رابجه ب1: 1362)شیل، 
                                                                                                                                        
1. Isabella Bishop 
2. Leady Sheil 
3. Justine Sheil 
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 اسهت  نا را رر رابجه با ایران مورر تویه یرار رار  شیل ا  معدور ا هراری بهورت  نیا  انگلیسی
که توانسته ا   ندگی خصوصی و شرای  ایتماعی اندرونی شات و ریها  وی نیهو اطشعها     

نهای بسهیاری    یها  تمهاس  کسب کند، نمچنید لیدی شیل ا  آنجا که بها  نهان رربهاری و ر   
رنهد  عهشوت بهر ایهد، تسهل        آنان ارائهه مهی   ة، رر کتابش اطشعا  مایدی ررباراست راشته

تر باشد   وی رارت تا رر بریراری ارتبا  با  نان راحت نسبی او بر  بان  ارسی اید امکان را به 
و  2شهور )نمهان:   و تحلیر مررز ایران ن  ریدت می ءنایی ا  استهواگرچه رر کتاب شیل مایه

نای معرو  تحلیق تاریخی و ایتمهاعی رر  مهان یایاریهه و     ( اما کتاب او رر شمار کتاب3
 ( 2گیرر )نمان:  خصو  اوایل سلجنت ناصرالدید شات یرار می  به

 روز  الیزابت مکبن

 مان با  تح    ( ن  1321میشری ) 1101  الیوابت مکبد رو ، بانوی  وش  انگلیسی رر سا 
ارمحها  و بختیهاری شهد  رکتهر مکهبد      نا وارر سهر مید چه  اهان و تهران توس  بختیاریاص
، رومید  رر خاریی بور که مو ق شد مد  مدیدی رر میان ایل بختیاری فیارررو   س ا   

خهان   یلهی  خورش، ررخواست نجهف  ةگات (  رلیل سار او به 1: 1313سر ببرر )مکبد رو ،   به
شرح مایرانهای    اش به نا بورت  او رر سارنامه بختیاری  جه بیماریالسلجنه یهت معال صمصاز
 ةنشهید منجله   ترید عشهایر کهوت  انگیو ایامت خور رر ایل بختیاری که یکی ا  یدرتمند نیجان

 ررا ر و اطشعا  خوبی با ظرا ت ا   نهدگی ایتمهاعی،   بید اصاهان و کرمانشات بورند، می
 ندگی رر انهدرون   ةرنا و اعتلارا  ملی مهنبی، نحونای محلی و باو آراب و رسوز، سنت

بختیهاری روسهتی و     ویهژت بها  نهان      رند  مکبد رو  بهه سرانای خوانید به خوانندت می و حرز
حدی که مارران، خوانران و  نان خهوانید بختیهاری کهه مکهبد رو       صمیمیت  یدا نمور، به 

را بهرای وی انتخهاب   « ا هرو    بهی گهل   بهی »  رراخت، ناز بختیهاری  معالجه و معاینه آنها می  به
نهای  تحلیل ایتمهاعی و  رننگهی کهه ا  ویژگهی     ة(  کتاب او رر  مین1نمورت بورند )نمان، 

 (  11خصو  ریدگانش رر رابجه با  نان، خواندنی است )نمان،   ندگی ایش  است و به 
 

 پیشینه تجربی

وسهیله  ژونشهگران راخلهی     نهای مختلهف بهه   نهای  ژونشهی کهه رر عرصهه    با مرور گوارش
؛ عبیهدی،  1312؛ یمیلهی،  1311؛ آ ارت، 1311؛ ابهوترابی،  1313؛ محمدی، 1313)ریو ت، 

( و 1313نهژار،   و رحیمهی  ؛ کریمهی  1313، راوررار،1313تبریهوی،  ؛ سیدان و محسنی 1313
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نای تاریخی کهه   ای که ا  مرور کتابصور  گر ته و نمچنید نتیجه 1 ژونشگران خاریی
؛ 1311؛ کاتو یههان، 1311؛ آبرانامیههان، 1316یلهه  نویسههندگان مختلههف ) یبهها کههشز،   بههه 

عمهل   و   ( بهه  1313؛ کهدی،  1311، 1313، 1362، 2؛ لمبتون1311؛  وران، 1311طباطبائی، 
ویهور روسهوگرایی    آشکار بهه  صور  ضمنی و بعااً گررر که اگر چه به آمد، مشخ  می
چهه   نایتصاری و  رننگهی اشهارت شهدت اسهت، امها آ      نای سیاسی، ایتماعی،رر ا لب عرصه

بها   ایتمهاعی و انهوات آن خصوصهاً    ةرند که بر سر اید مسهئل  نا نشان میمسل  است واکاوی
ای ا  ویهور  بنهدی شهدت   نای آماری رسهته ر  نگر ته و رارتنگات مستلل  نان،  ژونشی صو

 اید مسئله ایتماعی رر خاستگات تاریخی آن ویور ندارر  

 

 ینه نظریپیش

نمچهون   شناسهان کشسهی   یامعهه  ةوسهیل  صور  تلویحی به  مبحث روسوگرایی اگر چه به
(، 1311) 6(، وبهر 1311و  1311) 3(، مهارکس 1311)آرون، 1تو(،   ارت1311) 3رورکی امیل 

(، 1111) 1(، بهاومد 1131) 1نووشناسان نیو نمچون  ارسشدت، ریگریامعه( بیان1313 یمل )
 و 13(، رارنهههدور 1111) 12(، بورریهههو1111) 11(، اسملسهههر1116، 10ن)مرتهههو 1گیهههدنو
تر، ن ر خور را رر چالش با ن ریه صور  مبسو  ( به1161) 13(، گا مد2001)، 11کوکرناز

شناسهی   روسوگرایی رابر  مرتون بیان کررند  بنابراید واضع اندیشه روسوگرایی رر یامعهه 
ن اسهت کهه  هژونش  هو  بهرای  یگیهری       آن  رراخته رابر  مرتو  صور  مبسو  به که به 

 برگویدت است   عنوان چارچوب ماهومی  او را به ةاندا  خور، ن ری
                                                                                                                                        
1. Roginsky (2006);  Mcmullin and Connidis, 2002; Weingardt, (2000); Fingerman, 
(2004). 
2. Lambton 
3. Durkheim 
4. Pareto 
5. Marx 
6. Weber 
7. Parsons 
8. Bauman 
9. Giddens 
10. Merton 
11. Smelser 
12. Bourdieu 
13. Dahrendorf 
14. Cockerham  
15. Goffman 
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 چارچوب مفهومی

سهوی احساسها ، باورنها و     نا و تمایش   رری بهه   معنای گرایش  مرتون روسوگرایی را به
 أ  او منشهه(1-11، 1116)مرتههون،  ر تارنههای ناسهها گار و متنههایو تعریههف کههررت اسههت    

رنهد کهه رر ناسها گاری  ایگهات      انت هارا  ننجهاری متنهایو نسهبت مهی       روسوگرایی را به
شهناختی ا  آن یهار    ایتماعی ا رار استلرار یا تهه اسهت و تحهت عنهوان روسهوگرایی یامعهه      

شناختی اشهارت رارر کهه رر ر تارنهای     شش نوت اصلیِ روسوگرایی یامعه کند  مرتون به  می
     هژونش حاضهر رر ن هر رارر تها بهر اسهاس ریهدگات مرتهون بهه         کنهد  روگانه ا رار برو  می

نای  نان انگلیسی  شناختی ایرانیان رر سارنامهو یامعه شناختی روانشناسی روسوگرایی  نوت
، 3، 2، 1نای ) شناسی مرتون رر یدو  برگر ته ا  نوت  بپررا ر  ا  اید رو چارچوب ماهومی

 گررر:  ( ارائه می3و  1

 بر حسب دامنه، انواع و رفتار شناختی روانشناختی و ناسی دوسوگرایی جامعهش. نوع1جدول 

 شناختی دوسوگرایی جامعه انواع دامنه دوسوگرایی
شناختی  دوسوگرایی روان

 «بروز در رفتار»

 «نوت اصلی»محدورترید معنا 
 ی   ایگات و ی  نلش

 ر تار نوسانی انت ارنای ننجاری متنایو 1نوت 

 «انوات  رعی»عنا ترید م گستررت
 مجموعه  ایگانی  رر

 2نوت 
نا رر مجموعه  ستیو ار ش

  ایگانی
 ر تار سا شکارانه

 _ نای متعدر ستیو نلش 3نوت 

 کلیه ا رار یامعه

 1نوت 
نای  تنایو و ناسا گاری ار ش

  رننگی
 ر تار نانمیارانه

 3نوت 

تنایو و ستیو بید ساختار 
  رننگی و ساختار ایتماعی

 منحر انهر تار 

نای  تااو   و تعارض ار ش
  رننگی

 ر تار مللدانه
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  1شناختی دوسوگرایی جامعه

شهخ  یها یه  وضهعیت      شناسی، روسوگرایی تمایلی نسهبت بهه    رر  رنن  وادگان یامعه
نای مثبت  صور  تنایو  ایا و حل نشدت میان احساسا  و ایدت معر ی گرریدت است که به 

اصهجشح   بهاربر کمه    که نخستید بار مرتون به  (33: 1122)شرما،  گررر و منای نمایان می
کهار بررنهد  ا  ریهدگات مرتهون، روسهوگرایی       شناسهی بهه   روسوگرایی را رر ن ریا  یامعهه 

نا، باورنها   معنای انت ارنای ننجاری ناموا ق با نگرش  ترید معنا به شناختی رر گستررت یامعه
  نهها رر یامعههه منسههوب نسههتند ای ا   ایگههات جموعههه ایگههات یهها م  و ر تارنههایی اسههت کههه بههه

معنهای انت ارنهای    شهناختی رر محهدورترید معنها بهه      روسوگرایی یامعه  (6: 1116)مرتون، 
(  ا  ریهدگات  نمانننجاری نامو لی است که با نلش منارر رر  ایگانی منارر آمیخته است )

، روسههوگرایی رر تعریههف تههرید معنهها و چههه رر محههدورترید معنهها مرتههون، چههه رر گسههتررت
نها و   نلهش  ویهور آمهدن آن، بهه     نها یهرار رارر و عامهل اصهلی بهه      نا و  ایگات ایتماعی نلش

شناختی ا  ن ر مرتون به شهش   اید ترتیب روسوگرایی یامعه  (  بهنمانگررر ) نا برمی  ایگات
 گررر که عبارتند ا : تلسی  می (1-12)نمان:  نوت

2انت ارنای ننجاری متنایو   1
 

3 ایگانی  ةنا رر مجموع ستیو ار ش  2
 

1نای متعدر ستیو نلش  3
 

3نای  رننگی  تنایو و ناسا گاری ار ش  1
 

6تنایو و ستیو بید ساختار  رننگی و ساختار ایتماعی   3
 

1نای  رننگی  تااو  ار ش  6
 

شناسهی کهه ملهوف      روسهوگرایی یامعهه   نای مربهو  بهه    نا و شاخ  متلاهرر یدو   یر 
 رنی   یرون آمدت است را مورر مشح ه یرار میتحلیل محتوا ا  آن ب

                                                                                                                                        
1. sociological ambivalence 

2. conflicting nomadic Expectation 

3. conflict of Interest or of value  

4. conflict of several roles 

5. contradictory cultural value  

6. contradiction between the cultural structure and the social structure 
7. differing of cultural values 
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 (7-12: 1171)مرتون،  شناختیهای دوسوگرایی جامعه ها و شاخص لفهؤم .2جدول 

انواع دوسوگرایی 

 شناختی جامعه
 ها )شاخص( معرف تعریف

 ( 1)نوت 

 ننجاری متنایوانت ارنای 

طور ایتماعی رر مورر  انت ارنایی که به

و  به ی   ایگات مرب ةنلش ایتماعی ویژ

 ایتماعی واحد تعریف شد

 ر تار شخصی و  یرشخصی

 (2)نوت 

نا رر مجموعه  ستیو ار ش

  ایگانی

انت ارنای ننجاری و ار شی ناموا لی 

به که به  ایگات یا به مجموعه  ایگانی که 

 شور     ا رار مربو  می

نای  ایگات  ستیو بید ار ش

 رنیوی و اخروی )مهنبی( ا رار

 (3)نوت 

 نای متعدر ستیو نلش

انت ارا  ننجاری، ار شی، نگرشی 

نای متعدر وابسته به  متاار مربو  به نلش

 ی   ایگات

نای  استار رانشگات با نلش

چندگانه آمو شی،  ژو نشی، 

 اراری و    

 (1)نوت 

نای  تنایو و ناسا گاری ار ش

  رننگی

نایی که ساختار ایتماعی آنها را  ار ش

کررت اما رر ملیاس رر یامعه ررونی 

 برند وسیعی با ن  رر تنایو به سر می

نای نهار  تنایو رر میان ار ش

خانوارت و نهار کسب و کار 

 )ایتصار(

 (3)نوت 

تنایو و ستیو  بید ساختار 

  رننگی و ساختار ایتماعی

گسیختگی آر ونایی که ا  ن ر  رننگی معید 

نای تحلق اید آر ونا که  شدت و رات و روش

 ر ایتماعی ساختار یا ته استبه طو

« ثروتمندی»تأکید بر ند  

نای نهاری  بدون تأکید بر روش

نایی  کسب ثرو  که عامل بوت

گررر )کو ر و  مثل رشوت می

 (133: 1311رو نبرک، 

 (6)نوت 

 نای  رننگی تااو  ار ش

نا توس  ا رار، ا    هیرش ار ش

 نایی که عاو آنها نیستند گروت

شید، مهایران، ن نای حاشیه انسان

 گروت مریع تأثیرا رار تحت 
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 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

دوسوگرایی 
 شناختی ... جامعه

  1شناختی رواندوسوگرایی 

یه     مان محبت و ناهر  نسهبت بهه     عبار  است ا  احساس ن  شناختی روانروسوگرایی 
نهای    مهان ینبهه   طهور نه     چیو یا ی  شخ  معید، تعارض حاصل ا  محر  مشو  که به

نهها  نهها، خواسههت  مههان تکانههه یعنههی حاههور نهه  2مثبههت و مناههی رارر و نمچنههید تعههارض 
( رر 611و  11: 1311، ریتها ، ریچاررسهی و اسهمیت   الجمهع  )  نای متاار یها مهانع   وگرایش

احساسها  متاهار    ةمنول را به  ا  اید وادت استاارت کرر و آن بیورکید بلولرشناسی  روان ةحو 
سهه نهوت     یا مویعیت رانست، بلولر روسهوگرایی را بهه   ءیا مختل  رر مورر ی  شخ ، شی

 کند: تاکی  می
 نوت عاطای )اناعالی(: ویور احساسا  ناخوشایند و خوشایند )مثبت و منای(

 برای عدز انجاز آن انجاز ی  عمل با میل مشابه  نوت راوطلبانه )اراری(: تمایل به 
 نا و علاید متنایو نوت علشنی )شناختی(: راشتد اندیشه

شههناختی عامههل اصههلی روسههوگرایی  یامعهههکههه رر  ههژونش  ههو ، روسههوگرایی  ا  آنجههایی
کهه   شهناختی ننگهامی   روسهوگرایی یامعهه   بنابراید (1-1: 1111)مرتون،  است شناختی روان

 آ ریند که عبارتند ا : رند، شش نوت ر تار می خورش را رر ر تار برو  می
3ر تار نوسانی  1

 

1ر تار سا شکارانه  2
 

 -ر تار    3

3ر تار نانمیارانه   1
 

6ر تار منحر انه   3
 

1 تار مللدانه ر  6
 

که ملوف  تحلیل محتوای ایهد   شناختی روانروسوگرایی   نای مربو  به نا و شاخ  متلاه
 روسوگرایی ا  آن بیرون آمدت است رر یدو   یر آمدت که عبارتند ا :

                                                                                                                                        
1. psychology ambivalence 

2. conflict  

3. oscillatory behavior 

4. tolerance behavior  

5. effective behavior 

6. devient behavior (innovative behavior) 

7. imitative (mimic) behavior  



  
 

 

 

091 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة نهم
 1شمارة 

 1315بهار 

 شناختی روانهای دوسوگرایی  ها و شاخص لفهؤم .8جدول 

 تعریف ها( معرف )شاخص
در  شناختی رواندوسوگرایی 

 اررفت

 (1)نوت 

 (1: 1116، 1ر تار نوسانی )مرتون

حرکت بید رو یجب مثبت و منای، 

نا،  حاور نمومان حاف ، تکانه

نای متاار یا  نا و گرایش خواست

ریتا ، ریچاررسی و الجمع رر ر تار ) مانعة

 (101، 611: 1311، اسمیت

بند و باری  ملرراتی بورن و بی

 (1116-1111)مرتون، 

 (2)نوت 

 (1سا شگرانه )نمان:  ر تار

ر تارنا و کررارنایی که مویور  ندت 

برای تجبیق، سا ش و نمنوایی خور با 

رند ) یادت،  شرای  محیجی انجاز می

(  مانند ر تار سا شکارانه رینی 1313

)مداننه و مصانعه(  ) رنن   له مجابق 

؛ مجهری،   311، 1مهنب انل بیت،   

11 ،211) 

ر، یس  گساری،  یبت، احتکا می

رروغ، سا ش با حاکمیت یبار ا  

 روی مصلحت

 (1)نوت 

 ر تار نانمیارانه

ر تاری که بر اساس انتخاب علشنی به 

 ،)یواری یگانه  رنبا  ناع  رری است

1311 :131) 

 کاری راستگویی و  نهان

 (3)نوت 

 ر تار منحر انه

مجموعه ر تارنا و اعمالی که مغایر با 

ارنای اکثریت نا، ننجارنا و ر ت ار ش

یامعه بورت و بیشتر ا رار آن را ناررست 

؛ 31و  33: 1311)سروستانی،   تللی کنند

؛ 1113و نریشی،  1311به نلل ا  نتر، 

 (36و  33، 1311ستورت: 

تملق و چا لوسی، رشوت، نلو 

 رورویی ،عهد

 (6)نوت 

 ر تار مللدانه

ر تارنایی که ا  طریق مشاندت، تأسی، 

 ی ا  ر تار  رر یا گروت سا  یروی و نمان

(، 21-30: 1312ریگر  رراخته )باندورا، 

مانند تللید رر  رنن  که شامل ماری و 

 (21: 1311افمینی،  معنوی است )روح

ابوار و وسایل، آراب و  رسوز، 

 سیاست، یوانید و )نمان(

                                                                                                                                        
1. Merton  
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 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

دوسوگرایی 
 شناختی ... جامعه

 1پایگاه و نقش

اری معید است  یه   ایگهات   وسیله ا ر  ایگات احرا  یا تصاحب مویعیتی رر ن از ایتماعی به
ای ا  انت ارا   رننگی است که ایرای وایعی رواب  ایتماعی را رر میهان   متامد مجموعه

 (1130نلل ا  لینتد،  به  126: 1311کند  )گروثر ،  نای ایتماعی ندایت می مویعیت
 

   2مجموعه پایگاهی

  نهای ایتمهاعی بهه    ت نای یداگانه که ن  رر محدورت و نه  مهابید سیسه    ترکیبی ا  مویعیت
خوات  نای یداگانه معل ،  ن، مارر، کاتولی  و یمهوری شور، مانند  ایگات ا رار واگهار می

 نلل ا  مرتون(  به  126: 1311)گروثر ، 
 

  3نقش

 شور  )نمان( ی  مویعیت ناشی می  ر تاری که ا  انت ارا  الگو یا ته منتسب به
 

 1مجموعه نقش

رانهد، مرتهون معتلهد اسهت      یگهات را مناسهب یه  نلهش واحهد مهی      که لینهتد نهر  ا   رر حالی
تصهور آوریه  کهه رر     نا بهه  تعداری ا  نلش ةتر آنست که نر  ایگات را رر برگیرند ثمربخش

 ةآنهها مجموعه   گررر که به  ایاا می طور مشتر  بهنای آن  ایگات،  ارتبا  با انواعی ا  مکمل
 گویند  )نمان( نا می نلش
نلهش کهه    ة ایگهانی، نلهش و مجموعه    ة ایگهات، مجموعه   نای مربو  بهه   نا و شاخ  متلاه

 ملوف  تحلیل محتوا ا  آن بیرون آمدت عبارتند ا :
 

                                                                                                                                        
1. status and role 

2. set of status 

3. role 

4. set of role 
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 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة نهم
 1شمارة 

 1315بهار 

 (121: 1873، 1)گروثرز پایگاه نقش بر حسب مقوله، پایگاه، مجموعه پایگاهی، نقش و مجموعه نقشی .4 جدول
 مقوله:

پایگاه 

 نقش

 قشیمجموعه ن نقش مجموعه پایگاهی پایگاه

ف
عری
ت

 

تصاحب مویعیت رر 

ی که ن از ایتماع

طلبد  انت ارا  معید می

 (126: 1311ر ، )گروث

ترکیبی ا  

نای یداگانه  مویعیت

برای ا رار رر یامعه 

 )نمان(

ر تار برآمدت ا  انت ارا  

منتسب به مویعیت  رر 

 رر یامعه )نمان(

نای مربو  به  نلش

 ایگات رر ارتبا  با 

ی نا انواعی ا  مکمل

 آن  ایگات )نمان(

اه
متل

 
 

اخ
 ش
ا و
ن

 نا 

 محلق  در-کاتولی  -مرر استار رانشگات
نمکار، کارمند، 

 نمسر

 رانشجو،  ر ند معل  خوات یمهوری - ن رار خان  خانه

 مدیر مارر ایران
کارمند رستگات 

 اراری، نمکار

 آمریکائیان
 -مرر -استار رانشگات

  روستان
  دران

کارمند سیاسی، 

 ر رانشگانینمکا
 

  2عرصه

رشد کررت و  ،ویور آمدت نا که رر طو   مان به مندی است ا  یایگات عرصه،  اای ساخت
نمهان  اهانای    بورریهو نها ا  ریهدگات    (  عرصهه 336: 1311تغییر شکل رارت است )اسهتونو،  

 ندگی ایتماعی )مانند میدان و  اای سیاسی،  رننگی، ایتصهاری، حلهویی،  یباشهناختی،    
برنهد و رر آن نیرونهای بهاللوت و     سر مهی  ای ا  رواب  عینی به و   ( نستند که رر شبکه ننری

( ماننهد  211: 1311و  کهونی،   121: 1310شهوند )ریتهور،    بالاعل با یکدیگر وارر تبار  مهی 
سیاسی که بر ن  کنشی و تبار  رو میدان سیاسهت و  رننه  را مهد ن هر      - اای  رننگی 
نهای   نها ررسهت نماننهد بها یگران یه  بها ی، مویعیهت        رر عرصهکنندگان  رارر  مشارکت

 ( 1313 ور، محمدی،  متااوتی رارند )یشئی
عنوان مثا  رر  ژونش حاضر، شات بر مسند حکومت ایران و منشی و کاتب رربهار نهر رو    به

نا رر عهید حها     سیاست نستند، نر چند مویعیت آنان با ن  متااو  است  عرصه ةرر عرص
                                                                                                                                        
1. Grothers  

2. field  
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 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

دوسوگرایی 
 شناختی ... جامعه

ایتماعی نستند که برای حا  یدر   رارستان یا تع ی  و  رورسهتان   ةار ت و منا عمیدان مب
 (1313گررند  )توسلی،  میدان ریابت بید کنشگران محسوب می

نها تاکیه  شهدت و     سمت مدرن شدن  یش رور، عرصه بورریو معتلد است نر چه یامعه به 
نهای سیاسهت و  رننه   )لهش،      رسند، مانند تاکی  و استلش  عرصهه  استلش  می  بیشتر به
1313 :331) 

میهان   ناگاته  یداست که اگر چه ا  بر نه  کنشهی  اهانای سیاسهی و ایتصهاری صهحبت بهه       
رخیل نستند چرا کهه بسهیاری ا  ر تارنهای     آید، اما رر اید  اانا،  اای  رننگی حتماً می

 گررر   سیاسی و ایتصاری توس   رنن  و  اای  رننگی تعریف می
نا که ملوف  تحلیل محتوا ا  آن بیرون آمهدت اسهت    عرصه نای مربو  به و شاخ  نا متلاه

 رر یدو   یر عبارتند ا  :

 2و1، تعریف، معرف مؤلفهها بر حسب عرصه .5 جدول

 2معرف )شاخص(، شمارة  1معرف )شاخص(، شمارة  تعریف مؤلفه

    
    
    
    
    
    
 

    
   

 
صه
عر

 
"

اا
 

- 
ان
ید
م

"  

و  اانای  رننگی  میارید

ای ا   ایتماعی که رر شبکه

برند  رواب  عینی به سر می

و بید آنها تبار ، ارتبا  و 

کنشی ویور رارر  برن 

 (121: 1310)ریتور، 

 سیاسی -رواب   اانای  رننگی

حکومت، رولت، یوة 

یهریه، خللیا ، آراب و 

 رسوز

 ن امی-رواب   اانای  رننگی

، نیرونای مسلح،  رماندنان

نا،  عارا  و آراب، ار ش

 ننجارنا

 ایتماعی -رواب   اانای  رننگی
نا،  نا، ار ش مررز، گروت

 عارا ، ننجارنا، علاید

سیاسی  -رواب   اانای  رننگی

 )سیاست خاریی(

معاندا ، رواب ، 

ریپلماسی، عر ، خللیا  

 و عارا 

 ایتصاری -رواب   اانای  رننگی
تولید،  روش، مالیا ، 

 نا را  و آراب، ار شعا

مهنبی  -رواب   اانای  رننگی

 )رینی(

،  نا، باورنا، عر  ار ش

تعالی  رینی، تکالیف، 

 نا، ننجارنای رینی آئید
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 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة نهم
 1شمارة 

 1315بهار 

 گیری بحث و نتیجه

نویسان  ن انگلیسی بهورت   یایار ا  نگات سارنامه ةند  اید ملاله بررسی روسوگرایی رور
نا اندا  مررانه رر مورر نمان  دیدت نا با چش  دیدت اندا   نانه رر مورر تاسیر است  چش 

اندا  و امکانا  نرمنوتیکی  متااو  بورت و رارای اختش  است، چرا که تااو  رر چش 
انهد و ایهد تاهاو  رر      نانهه و مررانهه   مشخصهاً  شهناختی  روانیدید نر رو  یامهد سهاختار   

ایهد ترتیهب    آورر  بهه   ران  مهی اندا  امکان یدیدی را برای ریدن و تاسیر کهررن  ه   چش 
رلیههل یهههب مشههکش  عدیههدت رر  هحاضههر انمیههت بررسههی مسههئله روسههوگرایی بهه ةملالهه

 مورر را شناختیاندا   نانه و با نگانی یامعه نای مختلف  ندگی ایتماعی ا  چش  عرصه
ا   رست  نج نار نای انگلیسی نوشته شدت بهکندوکاو رر میان سارنامه تویه یرار رارت و به 

روران  شهههناختی روانشناسهههی و نهههای یامعهههه  مسههها ران  ن  رراختهههه و روسهههوگرایی 
ز( و احمهد شهات   1101ت  ؛ 1321شهات ) ز(، محمهدعلی  1111ت   ؛ 1261شهات )  ناصرالدید

روسههوگرایی رابههر  مرتههون،   ةبهها اسههتاارت ا  ن ریهه  را نیههو ز( یایههار1113ت  ؛ 1332)
ناختی یرار راری   شناسایی اید انهوات رر میهان   ششناسی و مورر تجویه و تحلیل یامعه نوت

نههای مختلههف صههور  گر ههت  مشههاندا   ایشههار و طبلهها  مختلههف و رر بههید عرصههه 
 نویسان  ن ا  یامعه ایرانی رورت یایار نشان رار که: سارنامه

 6)انت ارنهای ننجهاری متنهایو( بها      1مورر روسوگرایی مشاندت شدت: نوت  100ا  مجموت 
)ناسها گاری   1ررصهد، نهوت    11 ایگهانی(   ةنها رر مجموعه  نهایو ار ش )ت 2ررصد، نهوت  

)تنهایو و سهتیو بهید سهاختار  رننگهی و سهاختار        3ررصهد، نهوت    1نای  رننگی( با ار ش
ررصهد،   31نهای  رننگهی( بها    )تاهاو  و تعهارض ار ش   6ررصهد و نهوت    36ایتماعی( بها  
ناصههرالدید شههات،   بههو  بهههمر ةشههناختی سههلجنت یایههار را رر سههه رور یامعههه یروسههوگرای

کههه بههرون رار روسههوگرایی   رنههد  ا  آنجههاییمحمههدعلی شههات و احمههد شههات تشههکیل مههی  
مورر مشاندت شهدت،   100است بنابراید ا  مجموت  شناختی روانشناختی، روسوگرایی  یامعه

ر ، ر تها 1، ر تار نانمیارانه با ررصهد  11، ر تار سا شکارانه با ررصد 6ر تار نوسانی با ررصد 
ایهد   شناختی روان، روسوگرایی 31و رر نهایت ر تار مللدانه با ررصد  36منحر انه با ررصد 

مهورر   100رننهد ا  مجمهوت   طورکهه نتهایج نشهان مهی     رنهد  نمهان   سه رورت را تشهکیل مهی  
تاهاو  و  »یها   6نهوت   ، بهه  31شناختی، بافترید میوان با  راوانی و ررصهد   روسوگرایی یامعه

، با  راوانی «ر تار مللدانه»تبع آن  اید ترتیب به  گررر و به برمی«  رننگینای  تعارض ار ش
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 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 
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خهور   بهه   شهناختی  روانبافترید میوان را رر میهان انهوات مختلهف روسهوگرایی      31و ررصد 
تنهایو و سهتیو بهید    »شناختی یعنی نمان  روسوگرایی یامعه 3رند  سپس نوت  اختصا  می

خهور   ، بهافترید میهوان را بهه    36بها  راوانهی و ررصهد    « یساختار  رننگی و ساختار ایتمهاع 
ررصهد، بهافترید میهوان روسهوگرایی      36بها  « ر تار منحر انه»تبع آن   رند و بهاختصا  می

 2یها نههوت  « نها رر مجموعهه  ایگهانی   تنهایو ار ش »را رارا اسهت  رر نهایهت    شهناختی  روان
ترید میههوان روسههوگرایی   بههاف 11شههناختی بهها  راوانههی و ررصههد    روسههوگرایی یامعههه 

ررصهد  هس ا  رو    11بها  « ر تهار سا شهکارانه  »نمهید ترتیهب    شناختی را راراست و به  یامعه
کهل   ،که ا  میان اید  نج  ن انگلیسی، چهار ناهر آنهها   گیرر  ا  آنجاییر تار مهکور یرار می

یهد اسهت کهه    نها گهراندنهد، مسهل  ا    را رر میهان بختیهاری   ا  آن طو  سار خور را و یا نیمی 
 عه     ر مللدانهه بیشهتر باشهد، چهرا کهه بهه      تبع آن ر تا روسوگرایی و به  6آنها ا  نوت  ةمشاند

تللیهد ا  عناصهر     نا اشتیا  آنها بهترید خصوصیا  بختیاری گاتارنای خورشان یکی ا  مه 
اسهت، رر نهایهت    نها و رربارنهای  ارشهانان بهورت     ماری و معنوی  رنن  ا  میان انگلیسهی 

نویسان با ایهد طایاهه، مشهاندا  آنهها نیهو ا  ر تهار مللدانهه         رلیل ارتبا  بیشتر اید سارنامه هب
ست که نه تنها حکاز عصر یایهار، بلکهه   ا بیشتر ا  ر تارنای ریگر، که اید خور حاکی ا  آن

شهدید  رننه   ربهی یهرار راشهتند، ایهد وضهعیت تها          تأثیر برخی سران طوایف ایران تحت
ناوه استعماری  رننه   ربهی و روا  یها تد آن ا  سهمت یشهر نخبگهان       حدی حکایت ا  

نها   نسبت طبلا ،  ایگات سمت مررز راشته است که البته اید امر به  سیاسی و حکاز یامعه به 
کهه   و ر تار منحر انه نیهو ا  آنجهایی   3و ایشار مختلف مررز رر نوسان است  رر رابجه با نوت 

یهدر    ةب اسهت و عناصهر من ومه   نمونه یه  سهاختار متصهل     ساختار ایران رر روران یایار
رلیهل کمبورنهای کهارکررِی منهابع مشهروت، منهابع نامشهروتِ         ناظران شرایجی نستند کهه بهه  

سعی رر اسهتاارت ا  ایهد    بنابرایداندا شان رارر،   کارکرری یهابیت بیشتری برای رسیدن به
    شوند گیری ر تار منحر انه میمنبع کررت و عامل شکل

شهوی  کهه طبلهه بهاف یها      کنی ، متویه مهی نا و طبلا  عصر یایار می  ایگات  رر نگانی که به
روسهوگرایی را بها    ةمهورر بررسهی بهافترید میهوان مشهاند      ةنمان نیئت حاکمه رر سه رور

 20خهور اختصها  رارت کهه رر میهان آنهها یشهر نخبگهان محلهی بها           به  30 راوانی و ررصد 
 ةوسهیل  روسهوگرایی را بهه   ةررصد بافترید میوان مشاند 11مرکوی با ررصد و یشر نخبگان 
نهایی    ایگهات  نا به  اند،  س ا  اید طبله بافترید میوانخور اختصا  رارت اید مسا ران  ن به 
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نا،  ایگهات  آنها  رراختند  رر میان اید  ایگات  طور اختصاصی به نویسان به گررر که سارنامه برمی
 12و سپس  ایگهات  نهان عامهه و معمهولی بها  راوانهی و ررصهد         11اوانی و ررصد ایرانیان با  ر

طهور کلهی    نویسان بهاند که سارنامهخور اختصا  رارت  نای روسوگرایی را به بیشترید میوان
ررصههد  11متوسهه  )بهها  ةانههد  رر میههان طبلههبههررت کههار بهههرا  ایرانیههان آن ةرر رابجههه بهها نمهه

بهافترید میهوان را راراسهت  ا      1باف بها  راوانهی و ررصهد      به روسوگرایی( یشرِ متوس  رو
 ةنویس، سه نار آنها رارای شغل  وشکی بورند و رو نار  عها  رر عرصه   مجموت  نج سارنامه

ل، نمسهر و یهر مختهار انگلهیس(،     و لیهدی شهی   ن هامی   -مور سیاسهی أاند )بل، م سیاسی بورت
اند، اما رر حلیلت رر بیشتر موایهع یها   ایران آمدت چه اید  وشکان با عناوید  یرسیاسی به اگر

نهای مجبهوت خهور    گوارشهگران سیاسهی رولهت     صور   یررسمی نمرانان سیاسیون و یا به
 ع  خورشان رر مرکو سیاست ایران و رر حا  ر ت و آمد با ریها    شدند و بهمحسوب می

رارت و  یهرار مهی   تهأثیر تحهت  مباحث سیاسی ایهران   ایران بورند که نمید امر آنها را نسبت به 
سیاسهی )بها    – رننگهی   ةشاند آن نمان اطشعها  روسهوگرایی اسهت کهه بیشهتر ا  عرصه      

آنهان بها ویهور     ة( توسه  آنهها گهوارش شهدت اسهت  بها ایهد حها  نمه         31 راوانی و ررصد 
که بهیش ا    گهراندند، حتی آنان موریت سیاسی بیشتر ویت خور را رر بید مررز یامعه میأم

بررند، رر ی  یا حتهی روسهالی کهه رر میهان مسهیرنا و      سر می  ارتبا  با رربارنا  بهنمه رر 
ایهد ترتیهب بیشهترید     کررند، بیشتر رر میان مهررز بورنهد  بهه     آمد می  و نا تا  ایتخت ر ت رات

ایتماعی )با  راوانهی و   - رننگی  ة رننگی رر عرص -سیاسی  ةنا  س ا  عرصروسوگرایی
(، 30ست  نمچنید بعد ا  طبلا  باف )نیئت حاکمه بها  راوانهی و ررصهد    ا( بورت 22ررصد 

( 11( و سپس  ایگهات ایرانیهان )بها  راوانهی و ررصهد      11طبلا  متوس  )با  راوانی و ررصد 
نها ا   اند، به اید معنا کهه شهاند سهرایت روسهوگرایی    نا را راشتهبافترید میوان روسوگرایی

   سمت یاعدت نستی    س نرز بهأر
شناختی مشاندت شهدت ا   نای یامعهرند، بیشترید روسوگراییطور که آمارنا نشان می نمان

بها   2بورت اسهت و نهوت    36با  راوانی و ررصد  3، نوت 31با  راوانی و ررصد  6ن ر آنها نوت 
تبع انوات  و ، شاند ر تار مللدانه، ر تار منحر انهه و ر تهار    است که به  11 راوانی و ررصد 

انههد  مسهها ران  بههورت شههناختی رواننههای روسههوگرایی  عنههوان بههافترید میههوان  شههکارانه بهههسا
ررصهد(، عناصهر   20انگلیسی رر طو  سار خور بیش ا   یش شاند عناصر معنوی  رننه  ) 

اندیشهی )مداننهه    ررصهد(، مصهلحت  13ررصد(، توطئه، مکر و نیرنه  )  11ماری  رنن  )
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اند  نتهایج تاصهیلی  هو      ررصد( بورت 3)نر کداز  گساری ررصد( و رشوت و می 1سیاسی با 
 رر یالب یداو  و تاسیر آنها رر  یر آوررت شدت است  

 شناختی برای کل عصرقاجار توزیع فراوانی و درصد دوسوگرایی جامعه .1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی شناختی نوع دوسوگرایی جامعه

 6 6 6 (1نای ننجاری متنایو )نوت انت ار

 23 11 11 (2 ایگانی )نوت  ةنایو ار ش رر مجموعت

 21 1 1 (1نای  رننگی )نوت  ناسا گاری ار ش

 63 36 36 (3تنایو و ستیو بید ساختار  رننگی و ساختار ایتماعی )نوت 

 100 31 31 (6نای  رننگی )نوت  تااو  و تعارض ار ش

  100 100 کل
 

روسهوگرایی   6نهوت   مربهو  بهه    31( و ررصد 31) رست آمدت بیشترید  راوانی طبق نتایج به
  ، بیشهترید ررصهد بهه   3شناختی یا نمان تااو  و تعارض  رننگی اسهت  بعهد ا  نهوت    یامعه
( 2 ررصهد و )نهوت   36( یا تنایو و ستیو بید ساختار  رننگی و سهاختار ایتمهاعی بها    3)نوت 

نها نشهان   میهان یا تهه  ر  رر ایهد  گهرر  ررصهد برمهی   11تنایو ار ش رر مجموعه  ایگانی با 
 نهای یعنهی ناسها گاری ار ش   1نوت  ترید میوان روسوگرایی رر اید رورت به  رند که ک  می

و  6ترتیب شهامل   گررر که به ، انت ارنای ننجاری متنایو رر یامعه برمی1 رننگی و نوت 
 ررصد نستند    1

 صر قاجاربرای کل ع شناختی روانتوزیع فراوانی و درصد دوسوگرایی  .7جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی شناختی رواندوسوگرایی 

 6 6 6 ر تار نوسانی

 23 11 11 ر تار سا شکارانه

 21 1 1 ر تار نانمیارانه

 63 36 36 نوآوری -ر تار منحر انه 

 100 31 31 ر تار مللدانه

  100 100 کل
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شهناختی نهوت خاصهی ا     یامعهه  طور که بیان کرری  برون رار نر ی  ا  انوات روسوگرایی نمان
رر روران یایهار بهافترید میهوان روسهوگرایی      بنهابراید ( اسهت،  شناختی روانر تار )روسوگرایی 

ررصد اسهت  بعهد ا  ر تهار منحر انهه، بهافترید میهوان        31ر تار مللدانه با  مربو  به  شناختی روان
خهور اختصها     ررصهد  راوانهی بهه     11و ر تار سا شکارانه با  36را با  شناختی روانروسوگرایی 

 6ر تهار نوسهانی بها      ترید میوان ر تار روسوگرا رر روران یایار مربو  به رنند  رر نهایت  ایید می
ررصد  روانی بورت است، که رر حلیلت خاستگات اید ر تارنها رر نمهان    1ر تار نانمیارانه با  و

 شارت کررند  آنها ا  نا به است که سارنامه شناختی روانروسوگرایی 

 توزیع فراوانی و درصد انواع مختلف رفتارهای مربو  .3جدول 

 کل عصر قاجار شناختی رواندوسوگرایی  به
نوع کلی دوسوگرایی 

 شناختی  روان
 درصد فراوانی شناختی  نوع دوسوگرایی روان

نی
سا
 نو
تار
ر 

 

 

 3 3 بندوباری بورن و بی ملرراتی

 1 1 تااوتی نمدرری و بی

 0 0 نار عشق و

 1 1 خوش سلو  و وحشی

 0 0 سنتی و مدرن

 1 1 یهب و ر ع

 0 0 ر تار شخصی و  یرشخصی

 0 0 نلو عهد

 0 0 تنایو ن ر با عمل

 0 0 خوشایندی و ناخوشایندی

 0 0 سایر

ه(
انن
مد
ه)
ران
کا
 ش
سا
ار 
ر ت

 

 3 3 گساری می

 2 2  یبت

 0 0 احتکار

 1 1 ریا

 2 2 نوو 

 0 0 اریم
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ه(
انن
مد
ه)
ران
کا
 ش
سا
ار 
ر ت

 

 

 0 0  روشی ک 

 0 0 رروغ

 0 0 یس  رروغ

 0 0 ربا

 1 1 مصلحت اندیشی

انه
یار
نم
ر نا
 تا
ر

 

 0 0 ا را  مبالغه و -اظهار وایعیت

 0 0 روراستی-رورویی

 0 0 ثروتمندی- لر ت انر به

 1 1 انلشبی-تلیه

 1 1 ت انر-اظهار وایعیت

 0 0 خورخوانی-تی رس وطد

 0 0  و  شیاتگی به-ستیوی بیگانه

 1 1 تمارض-اظهار وایعیت

 1 1 رروغ-راستگویی

 0 0  روبند-ررستکاری

انه
حر 

 من
تار
ر 

 

 3 3 تملق و چا لوسی

 2 2 رروغ

 1 1 خیانت

 13 13 توطئه )مکرو نیرن (

 3 3 رشوت

 0 0 ا را  مبالغه و

 0 0 تمارض

 2 2 یس  رروغ

 1 1 رورویی

 0 0 نلو عهد

 6 6 ت انر

ار 
ر ت

انه
لد
مل

 

 11 11 عناصر ماری  رنن 

 20 20 عناصر معنوی  رنن 

 100 100 کل
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رر اعما  حاصل ا  ر تارنای روسوگرایانه، تللید ا  عناصهر معنهوی بها بهافترید  راوانهی و      
ررصهد،   13و نیرنه (  ررصهد، توطئهه )مکهر     11، تللید ا  عناصر ماری  رننه   20ررصد

گسهاری   ررصد و رر نهایت رشوت و مهی  6و ت انر با  1اندیشی با  راوانی و ررصد  مصلحت
 رنند   خور اختصا  می ررصد، بافترید میوان ر تارنای روسوگرا را به 3نر ی  با 

 قاجار ةهای مختلف در کل دور توزیع فراوانی و درصد دوسوگرایی در عرصه .1 جدول

 درصد تجمعی درصد اوانیفر ها عرصه

 31 31 31 سیاسی – رننگی 

 13 22 22 ایتماعی – رننگی 

 11 21 21 مهنبی – رننگی 

 11 3 3 سیاسی –ایتماعی 

 11 0 0 ایتصاری - رننگی 

 11 2 2 سیاسی )سیاست خاریی( – رننگی 

 100 1 1 ن امی  - رننگی

  100 100 کل
 

شههناختی و  ررصههد روسههوگرایی یامعههه 31اوانههی و ت بیشههترید  رمههدرسههت آ بههه طبههق نتههایج
 - رننگهی   ةسیاسهی اسهت   هس ا  آن، عرصه     - رننگهی   ةعرصه   مربهو  بهه   شهناختی  روان

کهررت کهه تاهاو      ررصهد روسهوگرایی را تجربهه    22ایتماعی با بافترید میهوان  راوانهی و   
افترید به  ءررصد است، نداشهته و یهو   21مهنبی که رارای  - رننگی  ةچشمگیری با عرص

تهرید  آنها روی رارت است  رر نهایهت کم  شوند که روسوگرایی ررنایی محسوب میعرصه
نه    آن« بهل » یر ا    ویور راشته که البته به میوان روسوگرایی رر )سیاست خاریی( و ن امی 

نداشهتند، یها اگهر نه        سیاسهی ن هامی   ةطور نسبی ریگر مسا ران انگلیسی ارتباطی با عرص به
 - رننگهی   ةررصد(  رر عرص 2و  1طور  یرمستلی  و خیلی محدور بورت است )با  هراشتند ب

 ای صور  نگر ته است    ایتصاری نیچگونه مشاندت
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 های زمانی  توزیع فراوانی و درصد دوسوگرایی در دوره .11جدول 

 سلطنت پادشاهان مختلف دوران قاجار

 درصد تجمعی درصد فراوانی نام شاه

 66 66 66 ناصرالدید شات

 66 0 0 شات  تحعلی

 10 21 21 محمدعلی شات

 10 0 0 م ارالدید شات

 10 0 0 محمدشات

 100 10 10 احمدشات

  100 100 کل
 

و خاسههتگات آن یعنههی روسههوگرایی   شههناختی رواننتههایج حههاکی ا  آنسههت کههه روسههوگرایی   
خهور   را بهه  66وانی و ررصهد   ارشانی ناصرالدید شات بیشترید میوان  را ةشناختی و رر رور یامعه

اختصا  رارت است   س ا  وی، روران  ارشانی محمدعلی شات یایار بها  راوانهی، ررصهد و رر    
طهور کهه    شهور  نمهان   ررصد مشاندت مهی  10شدت که با  نهایت کمترید میوان روسوگرایی تجربه 

 .  نشدت است رنند، رر میان سایر  ارشانان باییماندت، روسوگرایی مشاندت نتایج نشان می

 ها در کل دوران قاجار توزیع فراوانی و درصد دوسوگرایی در طبقات)اقشار( و پایگاه .11جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی پایگاه پایگاه

 نیأ  حاکمه

 12 12 12 شانان

 30 11 11 نخبگان مرکوی حکومت

 30 20 20 نخبگان محلی حکومت

 یشر متوس 
 31 1 1 یشر متوس  رو به باف

 61 2 2 یشر متوس  رو به  ایید

 62 1 1 یشر  ایید یشر  ایید 

 63 1 1 ملاما  مهنبی ملاما  مهنبی

 12 11 11 ایرانیان ایرانیان

  نان ایرانی
 11 12 12  نان عامه و معمولی

 100 6 6  نان منتسب به یشر باف

  100 100 کل کل
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شهناختی و ر تهار حاصهل ا  آن،    ایی یامعهه نای یهدو   هو ، بیشهترید روسهوگر    طبق یا ته
رر میههان طبلههه بههاف )نیئههت حاکمههه( و رر یشههر نخبگههان محلههی  شههناختی روانروسهوگرایی  

ررصهد اتاها  ا تهارت     11و یشر نخبگان مرکوی حکومت با  20حکومت با  راوانی و ررصد 
صهور    سهان  ن بهه  نویگیرند که اید سهارنامه  نایی یرار می نا،  ایگات است  بعد ا  اید گروت

ررصد و سپس  11اند و رر میان آنها ابتدا ایرانیان با  شان ا  آنها ناز بررت نایکلی رر سارنامه
ررصد بافترید میوان مشاندا  روسهوگرایی را نشهان رارنهد  رر     12 نان عامه و معمولی با 

خهور   رایی را بهه ررصد بافترید میوان روسهوگ  1باف، با  میان طبله متوس  یشر متوس  رو به 
ترید میوان مشاندا  روسوگرایی  اند  رر نهایت تنها گرونی که رارای  ایید اختصا  رارت

 ررصد( نستند    1ا  یانب اید  نان بورت، ملاما  مهنبی )با 

 
 ها نکته

نها( رر ایهد سهه    روسوگرایی )تعارض نلش 3رنند، نوت  نا نشان می طور که یا ته نمان  1
ایهد   ید  نان مشاندت نشدت است که عهدز ویهور ایهد نهوت، بهه       ارشانی توس  ا ةرور

   کهه  ه نه  1210نهای   سها   ةرلیل است که ایران رر روران سلجنت یایارنا )یعنی بها  
میشری رر ارو ا، یعنی نمان  مانی که روران کشورگشهایی و   1100نای  ملارن با سا 

نهای یدیهد    سهر مید رست آوررن منابع و  ین  و گریونای کشورنای  ربی برای به
است(، صحنه آشوب و ینه  و گریهو خورخوانانهه یبایهل مختلهف بهرای رر رسهت        

تهرید شهکل آن و   گر تد یدر  سیاسهی اسهت  روران سهنتی کهه ایتصهار رر ضهعیف      
(/ رر چنههید 1311نههای اسههتبداری اسههت )کاتو یههان، حکومههت تههأثیرسیاسههت تحههت 
میهان    تاکیه  نلشهی سهخد بهه     توان ا یدری محدور است که نمی نا بهشرایجی نلش

کنهد )نمهان( و   مهی  که یامعه ی  وضعیت  یش ا  یهانون را تجربهه    آورر و ا  آنجایی
نها   ای متعدر، خورش چگونگی انجهاز نلهش  ننلش ةای است که رارندگونه  استبدار به

نا ویهور نهدارر،   کند و ضمانت ایرایی بر سر انجاز رارن یا ندارن نلش را مشخ  می
 گات تعارض رر نلش برو  نخواند کرر   رر چنید ساختاری نیچ بنابراید

شهات و   شهات، محمهدعلی   ناصهرالدید  ةکه  نج مسا ر  ن انگلیسی رر سه رور ا  آنجایی  2
نا روسوگرایی گوارش نشدت است  رر ریگر رورت بنابرایدایران آمدند،   شات بهاحمد

، و  هس ا   66شتد  راوانی و ررصهد  شات یایار با را اما رر اید میان روران ناصرالدید



  
 
 

 
 

213 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

دوسوگرایی 
 شناختی ... جامعه

بههافترید میههوان  21شههات یایههار بهها راشههتد  راوانههی و ررصههد   آن روران محمههدعلی
یایهار بها راشهتد  راوانهی و      روسوگرایی را راشته است  رر نهایهت روران احمدشهات  

ناصهری   ةروربعد ا  اید رو یرار رارر  گوارش بیشهترید روسهوگرایی رر    10ررصد 
تهرید روران سهلجنت    عنهوان طهوفنی   شهات بهه   است کهه روران ناصهرالدید  اید رلیل  به

نا رر تهاری  ایهران اسهت   یهرا او      ترید رورانسا ( ا  مه  30 یایاریان )نوری  به 
ریگر  ارشانان یایهار بها ارو اییهان راشهته و امتیا نهای        نای بیشتری نسبت به ارتبا 
نای بیشتری با ایهد   سا  ارتبا  شدت،  مینه نا رارتانگلیسی ای که رر روران او بهعمدت

نمید رلیل، آمد و شد  سایران و مسا ران خهاریی رر  مهان وی    کشور شدت است  به
نمههید  (  بههه 1311راخههل ایهران، بههیش ا  روران  ارشههانان ریگهر اسههت ) هوران،     بهه  

آنهها رر  ایران، سه تد ا   نویس  ن انگلیسی وارر شدت به  مناسبت ا  میان  نج سارنامه
 ، بههل و شههیل( و مشخصههاً ا ایههران آمدنههد )بیشهه  شههات یایههار بههه  رورت ناصههرالدید

نههای ریگههر اسههت   نههای مشههاندت شههدت رر ایههد روران، بههیش ا  رورت روسههوگرایی
شهات و سهپس    محمدعلی ةناصری، رور ةرنند بعد ا  رور طور که نتایج نشان می نمان

آنههها رر نههر رورت، یهه   نههای  گیههرر کههه شههاند روسههوگرایی  احمدشههات یههرار مههی
 نویس بورت است   سارنامه

س نهرز  أنها ا  ر رند، نر چلدر  اصهله ایشهار و  ایگهات    طور که نتایج نشان می نمان   3
نا ا وور وسوگراییمیوان ر  نمان نسبت به شور، به تر مییدر  رر سلجنت یایار کم

 اصهله ا    تریدحلی حکومت با راشتد کمکه یشر نخبگان مرکوی و مگررر، چنانمی
انهد  امها رر ایهد    نا بورتس نرز یدر  )شانان( رارای بیشترید میوان روسوگراییأر

میان روسوگرایی مشاندت شدت رر میان نخبگان محلی بیشتر ریدت شدت که اید مسئله 
نویسهان بها طایاهه و سهران ایهل       گررر که بیشتر اید سارنامه نمان ارتباطی برمی نیو به 

   اند  بختیاری راشته

نویسان  ن بها   ست که چرا سارنامها  ستالی که ممکد است رر اید بید  یش آید اید   1
را رر خصهو   نهان رربهاری     اینکه با رربارنا رر ارتبا  بورند، اما اطشعا  کمهی  

مشههاندت   ارائههه رارنههد؟ و ا  طر ههی چههرا بهها ویههور اینکههه آنههان بهها ینسههیت  ن بههه   
اند بیشتر ا  نیئهت حاکمهه    رایی عرضه کررت رراختند، اطشعاتی را که ا  روسوگ می

)یشر نخبگان محلی ( است تا  نان؟ رر  اس  باید گات که ا  اید  نج تهد، سهه تهد    
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طهور کامهل(    ، مکبد رو  و رایس، البته نهه بهه  ا  وش  بورند که ا  اید سه تد )بیش
ران رلیهل اینکهه بهرای تشهخی  و ررمهان بیمها       انهد و بهه  رر میان ایش  بختیاری بورت

 س با کلیه مررز ایران رر ارتبا  بورند تا ی  یشهر خاصهی ماننهد    ایران آمدت بورند  به
  نای خور متههکر شهدند کهه بهه     نان، حتی نمید سه  ن رر بسیاری ا  یانای سارنامه

که  نان برای ریهدن آنهها     یرا ننگامیتوانستند با  نان ارتبا  راشته باشند،  خوبی نمی
نا آنها را ا  آنجا متار  کررت و رر بلیه موارر نه    د، نگهبانان خانر تن چاررنا می به 

، ا ارتبها  بها  نهان بورنهد )بیشه       تهر یهارر بهه   رلیل کسو   وشکی خهور، کم  آنها به
رلیهل   نویسهانی ماننهد شهیل و بهل نه  بایهد گاهت بهل بهه         (  رر رابجه با سارنامه1313

تر با  نهان رر ارتبها    شناسی کمانمباحث باست شتغا  به و ا موریت سیاسی و ن امی أم
اما شیل روران حاور خور رر ایران را روران بسهیار خها     (،1363بورت است )بل، 

شهدت عجهای    راند که رر بسیاری ا  موارر، ویایع باعث مهی  سیاسی و رارای تشنج می
( و رر عههید حهها  1362للههایش ببخشههد )شههیل،   خانههه را بههه بیههرون ر ههتد ا  سههاار 

ایتمهاعی   ة  ن ر رور راشت که  نان ایرانهی رر آن  مهان کمتهر رر عرصه    توان ا نمی
ررسهتی   حاور راشتند و شاید نتوان سب   ندگی خصوصی و ایتماعی آنهها را بهه   

ایران نیامدت بورنهد، بلکهه نهر     تنهایی به  کداز به  تشخی  رار  ا  طر ی اید  نان نیچ
موریهت راشهته، ایهد    أیهد نیئهت م  کداز با نیئتی سیاسی وارر ایران شدت و نر کجها ا 

اید ترتیب اطشعها  آنهها ا  عرصهه  رننگهی      ا رار نیو نمرات آنها حاور راشتند  به 
سیاسی و رر میان یشر نخبگان مرکوی یا محلی بیشتر ا  ریگر ایشار است  رر رابجهه  

یو روحانیون ررباری(، روحانیونی کهه بیشهتر رر میهان تهورت      با  ایگات روحانیون )به 
ا  مخالاهان   تری با راس نرز یدر  رر ارتبا  بورند و بعااً میوان ک   ررز بورند بهم

ارتبها  بها مهرران ارو هایی را      ن از حهاک  و ارتبها  بها ارو اییهان بورنهد  روحهانیون      
 نان مسا ر انمیت اید عدز ارتبا  بیشهتر   ة سندیدند و مسل  اید است که رربار نمی

ندر  با آنها رر ارتبا  بورنهد  ا  طر هی     نویس بهامهنمید علت  نان سارن است، به 
ی راشهتند، ا  میهوان روسهوگرایی    مسهائل مههنب    رلیل تلیهد بیشهتری کهه نسهبت بهه      به
 (  1311اند ) وران، تری برخوررار بورتکم

نهای بسهیاری ا  مورخهان، نویسهندگان و     رست آمدت رر چهالش بها گهوارش    نتایج به  3
نهای سهاختار یهدر  سیاسهی یایاریهه رر سهجح کهشن        بیان ویژگهی  محللانی که به 
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 رراختند و نمچنید طبق رویکرر مورر اسهتاارت رر ایهد تحلیهق )رویکهرر مرتهون(،      
شور که ا رار خور را رر تکا و بهرای   شرای  یامعه و ساختار یدر  یایار عاملی می

ان و طهور کهه بسهیاری ا   ژونشهگر     رست آوررن خدماتی معید بیاندا ند، و نمان هب
کهه سهاختار ایتمهاعی یامعهه      اند، ا  آنجایی امرو  رر آثار خور آوررت  مورخان تا به

یایههار )بهها سرگهشههت تههاریخی خهها ( رارای ضههعف رر حاکمیههت و رارای   ةرور
نههای عمههدت و یهها  سههاختار یههدرتی مسههتبدانه اسههت، رر ایههد وضههعیت ناننجههاری    

ته و انهوات روسهوگرایی   ر تارنها مسهتولی گشه    -تناسب بر نلش   ضدننجاری خرر به
 شناختی برو  کررت است   یامعه

رست آمهدت رر ایهد    چه یابل انمیت است، اید است که اگر چه نتایج بهرر نهایت آن  6
نای مختلهف  نهدگی ایرانیهان و بهه      ژونش اطشعا   یاری را رر خصو  عرصه

ه انمیهت  گهارر، امها آنچه   شناسی روران یایار را رر اختیار خوانندت مینوعی آسیب 
طور که گهشت بیشهتر مشهاندا  روسهوگرایی رر  اهای      ست که، نمانا  رارر اید

کهل   رسهت آمهدت بهه     تعمهی  نتهایج بهه    گی ایش  بختیاری صور  گر ته،  هس  رنن
بها احتیها ،    دآن اشهارت شهدت اسهت( بایه     نیان به رر میان  ایگات ایرا ایرانیان )که بعااً

 مورر تویه یرار گیرر  

نهای خهاریی رر شهرای     که  مینه بیشتر شدن ارتبها  بها رولهت    آنجایی ا  طر ی ا    1
نای بیگانگان رر امهور ایرانیهان بهورت اسهت، نهه تنهها       بسیار حساس و رر او  رخالت

انهد عهشوت بهر     ایران آمدت  مسا ران مرر، بلکه  نان مسا ر که ا  کشورنای مختلف به
انهد کهه نمهید      نهانی نیو راشهته کنند، ملاصد  صور  آشکار بیان می ملاصدی که به

نههایی برراشهت ءر تارنهای ایرانیههان رارای سو  امهر رر برخهی موایههع نگهات آنههها را بهه     
بها احتیها     دنهایی بایه  نمید رلیل است که نتایج برآمدت ا  چنید  ژونش کند  به  می

خور  ةواسج نای تکمیلی به مورر تویه یرار گر ته و سعی شور با استاارت ا   ژونش
 یرانیان نیو مورر ار یابی یرار گیرر  ا
 عه     اندا  مهرران اسهت و بهه    اندا   نانه مکمل چش  طور که عنوان کرری ، چش  نمان  1

شور    یمل، تاسیر حلیلی ا  ی  وایعیت ایتماعی ا  تلایق اید تااسیر متعدر ناشی می
یایهار راشهته   اید ترتیب برای اینکه بتوانی  برراشهت ررسهتی ا  روسهوگرایی روران     به 

 اندا  مررانه نیو مورر بررسی یرار گیرر  باشی ، نیا مند اید نستی  که اید امر ا  چش 
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 منابع
  نای سیاسی تهران: متسسه مجالعا  و  ژونش  بحران مشروطیت رر ایران(  1313آباریان، حسید )

تههران:   ( رضها  اضهل   :ی تهر )یلهد او  و روز(  )م  نای تحلیهق رر علهوز ایتمهاعی    روش(  1311ببی، ار  )

  سمت

  تهران: خوار می ( بورگمهر ریاحی :تری )م  تصویرنایی ا  ایران(  1363بل، گرترور )

تههران: نلهش و    ( مرتای مرریها :تری   )مکنش: رفیل عملی و انتخاب علشنی ةن ری(  1311بورریو،  یر )

  نگار

  ، تهران: آنوان(مهراب امیری :تری   )میا  بیستون تا  ررکوت بختیار(  1313، ایوابش )ا بیش

 ةرسهال    شناختی، وابستگی ملابهل  هرر و گهروت و      آمبی وافنس یامعه(  1312یمیلی کهنه شهری،  اطمه )

  رانشگات عشمه طباطبایی ،رکتری، رانشکدت علوز ایتماعی

اهع یمعهی )رورانهی    (  تعهارض ناهع  هرری و ن   1311) ضهیاء  و سهید ، ناشهمی و رضها  یواری یگانهه، محمهد  

  111-113، 26 ،علوز ایتماعی ةنام  ایتماعی( و عوامل متثر بر آن

  تهران: نام   تاری  معاصر ایران )یایاریه((  1316حکیمی، محمور )

  ملولهه نلهش ایتمهاعی    نلهد  انسان ایتماعی: یستاری رر باب تاریخچه، معنها و (  1311رارندور ، رالف )

 آگات  هران:ت )متری :  شمرضا خدیوی( 

   تهران:  ادن  (1 لدنای بورک )ی تاری  رواب  سیاسی ایران و یدر   (1361هویی، ایر  )

جالعا  ایتمهاعی  م ن ر تا عمل  ة:  اصلنلش شغلی  نان و مرران متخص  ة(  ملایس1313اع   )راورررار، 
  3-31 (،2) 2 ،)مجالعا   نان( روان شناختی  نان –

تهران:  (،اسداهلل آ ار :تری )م  « نان ایرانی و   »کشرا کولیور رایس  ةسارنام  (1313رایس، کشرا کولیور )

  کتابدار

  تههران:  ی نیلگهارر شناسه  روانی   مینهه (  1311ریتا ، اتکینسون، ریچاررسی، اتکینسون و اسهمیت، اروارر ) 

 رشد 

  ر ترنشر  رنن  اسشمی، تهران: (عبدالرحی  گوانی :تری   )مشناسی شر (  1311سعید، اروارر )

 -  مجالعا  ایتماعینای روانی ایتصاری  نان و بیماری -چندگانگی  ایگات ایتماعی (  1313سیدان،  ریبا )
  31-60(، 6 ) 2  نان )مجالعا   نان(، شناختی روان
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  تهران: نو ،(حسید ابوترابیان :تری   )مرربار ایران خاطرا  نمسر و یر مختار انگلیس به (  1362شیل، لیدی )

تهران؛ بنیار  رننگی  22تا  1روحیا  ایرانیان، یلسا   مباحث مربو  به  ة(  سلسل1316 راستخوات، ملصور )

  با رگان

مجالعها  تهاری     ةتههران: موسسه    تاری  تحوف  سیاسی ایران(  1311) ، موسی لیه حلانی، موسی و نجای

  معاصر ایران 

  11-23، 11، متری   (  بابل وادگون1311 کونی، ناصر )

 111ا  ب  ق جهاب  م  شری ی م 1300  ا  ا  سه   ران ای  ی اع م ت ای  وف  ح ت    اری ت، ملاومت شهکنندت (  1311 وران، یان )
  تهران: رسا ( احمد تدید :تری )م   شب ل ا ان ت  ی س م ش

  تهران: نشر  رنن  اسشمی  ی(عبدالرحی  گوان :تری )م  نای انلشب ایران ریشه(  1313کدی، نیکی )

  تربیتهی ی و علهوز شناس روان  نای رلبستگی و ابعار شخصیتسب  ة(  بررسی رابج1311کریمی، کیومرث )

36 (2-1،) 33-31  

  تهران: علمی ( محسد محشیی :تری )م  شناسی بورگان یامعه ة ندگی و اندیش(  1311کو ر، لویس )

 (  رنن  ارشهار  :تری )م  شناختی نای بنیاری یامعه (  ن ریه1311) رر، برناکو ر، لویس آلارر و رو نبرک

  تهران: نی

 ( ناصر مو لیهان  :تری )م  تجدر و تشخ ، یامعه و نویت شخصی رر عصر یدید(  1311گیدنو، آنتونی )

  تهران: نی

  نی تهران: ( منوچهر صبوری :تری   )مشناسی آمریکایی یامعه(  1311گیدنو، آنتونی) 

   رننگی  تهران: علمی ( منوچهر امیری :تری )م  مال  و  ارت رر ایران(  1362تون، کاترید سوید آن )لمب

  تهران: یاوران خرر ( سیمید  صیحی :تری   )م(  ایران عصر یایار1313لمبتون، کاترید سوید آن )

  تهران: آ ار  (چنگیو  هلوان :تری )م  رولت رر ایران ةن ری(  1311لمبتون، کاترید سوید آن )

  تهران: آگه ( حسد مرتاوی :تری )م  1111نای ایتصاری و  لسای  نوشته رست(  1311مارکس، کار  )

  تهران: آگات ( حسد مرتاوی  )متری : نلدی بر ایتصار سیاسی سرمایه: ( 1311مارکس، کار  )

  تهران: طشیه  رستو ( مسعور صابری :تری   )ممانیاست حوب کمونیست(  1311مارکس، کار  و انگلس )

 ن رر توسهعه و    ایتمهاعی بیمهاری ا سهررگی  نهان     أ(  منشه 1313)،  ریبها  و سیدان علیرضا، تبریوی محسنی
  11-102(، 2) 2، سیاست
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 دورة نهم
 1شمارة 

 1315بهار 

تهران: و ار     رننگی رر ایران -نا و ر تارنای ایتماعی بررسی آگانی، نگرش(  1312محسنی، منوچهر )

   رنن  و ارشار اسشمی

  تهران: آنوان ( مهراب امیری :تری   )مسر مید بختیاری بیایید  با مد به(  1313رو ، الیوابت ) مکبد

  تهران: سمت  ی دنتی : تحو  روانی ا  تولد تا  یریشناس روان(  1311منصور، محمور )

  تهران: بعثت  تحو  روانی ة(  ریدگات  یادت رر گستر1313) ،  ریرخمنصور، محمور و رارستان

  تهران:  ررابه  رواب  ایران با رو  خاریی رر روران یایاریه(  1312ائبیان، یلیل )ن

  تهران: اختران   شناسی خورمانی یامعه(  1313نرایی، حسد )

  ، تهران: بنیارمعاصر ةتاری  ایتماعی و سیاسی ایران رر رور(  1361نایسی، سعید )

تهران: متسسه  ( اصغر یراگو لو :تری   )مسیاسی کر نآخرید رو نای  ندگی (  1310نارولد ) نیکلسون، 

  مجالعا  تاری  معاصر ایران

  تهران: سمت ( عبدالمعبور انصاری :تری   )مراری اخش   رستان و روح سرمایه(  1311وبر، ماکس )

  تهران: نرمس ( احمد تدید :ری   )مترید، یدر  و یامعه(  1311وبر، ماکس )

   یکان تهران: ( عبدالرضا نوشن  مهدوی :تری )م  ایران رر با ی بورک(  1313وید، آنتونی )

نهای بهید  رننگهی و نهوش      تمهاس  ة(  رابجه 1310) ، وحیهدا وحیهد و  ریهدون    ،یورخواستی، گیسو، یاسهمی 

  133-162(، 2) 1، تحلیلا   رننگی ایران   رننگی: تحلیل ن ری و تجربی
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Abstract 

Interpretation of world and its phenomena from views of a specific 
group (such as men) cannot be a factual interpretation of world and its 
phenomena. Feminine viewpoint provides the possibility of watching 
and interpretation of new, different or ignored phenomena from men's 
viewpoint. In present study we selected a feminine viewpoint for 
discovering the origin of duality issue, as a main issue in different 
social, political, cultural, medical and even economical areas, and 
followed this specific view in the dimensions of history; the main 
question of this study is: What kinds of cultural and sociological 
duality are there among Iranians of era of three Qajar kings (Naseredin 
Shah, Mohammad Ali Shah, and Ahmad Shah) from viewpoints of 
English female itinerary writers? 
This study has tried to answer the mentioned question using typology 
approach, theory of Morton about kinds of psychological and 
sociological duality, and techniques of historical investigation and 
content analysis. The result of this study shows 5 kinds of cultural and 
social duality among Iranians from viewpoint of English female 
travelers. 

Keywords: Feminine Viewpoint, Sociological Duality, Typology of 

Morton, Qajar Era English Female Itinerary Writers.    
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