
 

سیاست و قدرت است که  ۀدربارها و هنجارهای موجود ارزش ،هاای از نگرشفرهنگ سیاسی مجموعه

شود. فرهنگ سیاسی در طول حیات سیاسی و می کل فرآیند توسعه تلقی ۀکنندپشتیبانی ۀزمینعنوان به

ثیر عوامل مختلفی چون وضعیت اقلیمی و جغرافیایی، ساختار نظام سیاسی أاجتماعی یک جامعه و تحت ت

سپس در یک  ،گیردشکل می .ام اعتقادی، آداب و رسوم، نظام اقتصادی و..و اجتماعی، شرایط تاریخی، نظ

 ،ایران عصر قاجار ۀجامع شود. درنهادینه و از نسلی به نسل دیگر منتقل می ،پذیریفرآیند مستمر جامعه

طلسم و جادو و  اعتقاد به باورهای خرافی، فرهنگ سیاسی ناسالم همچون ساختار سیاسی پاتریمونیالیستی،

جراید و آثار ادیبان و متفکران این  ها،ردپای آن را در سفرنامه کهتقدیرگرایی تفکر غالب در جامعه است 

نیافتگی و ثیر فرهنگ سیاسی ناسالم بر توسعهأپژوهش حاضر ت وفور یافت. بر همین اساس،بهتوان دوران می

تحلیلی و با استفاده از چارچوب -ه و به روش توصیفیماندگی دوران قاجار را محور کار خود قرار دادعقب

( گراخرافه) نظری تحلیل انتقادی نورمن فرکالف در پی پاسخ به این پرسش است که فرهنگ سیاسی ناسالم

های چاپ سنگی و این مسئله چه بازتابی در نسخه قاجار ایفا کرده است ۀدورنیافتگی توسعهچه نقشی بر 

ویژه در ساحت ناسالم آن که فرهنگ سیاسی بهوهش حاکی از این است های پژیافته ؟مذهبی داشته است

نیافتگی در دوران قاجار یکی از علل توسعه خبری،گریزی و بیستیزی، علمگرایی( از طریق عقل)خرافه

 قاجار نیز منعکس شده است. ۀدورخوبی در نسخ چاپ سنگی مذهبی و این مسئله به شودمحسوب می
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 مقدمه

چنانچه فرهنگ، خود مشکالتی نیافتگی در هر کشور است. ثیرگذار بر توسعه یا توسعهأفرهنگ سیاسی یکی از عوامل ت

 یقر عمومف تیماهکه گالبرایت در کتاب همانگونهد. شورو میبهرومشکل بدیهی است که توسعه نیز با  ،داشته باشد

پذیر ارتباط ر عمومی در هند با نوع فرهنگ فقرکند که فقپردازد و این فرض را تعقیب میبه این موضوع میدر هند 

ی مشابه در اگونه کتاب فوق است، به که از نظر زمانی مقدم بر ییایدرام آستنگاتنگی دارد. گدنار میردال در کتاب 

قاجاریه  ۀدورایران  کند.گریز ارتباط پیدا میهای فرهنگی توسعهکند که درام آسیایی با ارزشهمان کشور استدالل می

ای با هایی همچون جامعه، با شاخصدشومینیافته محسوب مجاور و مشابه کشوری توسعهورهای که در مقایسه با کش

بسیاری از شهرها، نداشتن کشی آب در ت، نبود آب آشامیدنی سالم و لولهسوادی زیاد، فقدان بهداشمیزان بی

فرهنگ  ،س همهأهای دوشی و در رحمام ،هتل ،برق ،باطی، آسفالتهای ارتای چون راههای توسعهزیرساخت

امیدی برای گام نهادن  ۀروزنگریزی است، هیچگونه ستیزی و علممعیار و شاخص آن عقلترین مهمای که توسعهچند

توان به خرافات یا به قاجاریه، می ۀدوراندگی ایران در مثر در عقبؤوده بود. در بین عوامل گوناگون مدر توسعه نگش

، نیز اشاره کرد. با توجه به نکات یادشده، باید گفت عامل دین راستین، خرد و علمز سه عبارت دیگر فاصله گرفتن ا

ترین گیری بر مبنای خرافات مهمپرستی و سپس تصمیمچندین عنصر دارد که در آن خرافه سالمسی نافرهنگ سیا

 .وجه آن است

که چرا ؛بازیگر اصلی دنیای سیاست شده بودخرافات  ،شاهسلطنت محمدعلین ورادویژه در قاجاریه و به ۀدوردر اواخر 

شاه برای حل ناصرالدین ،همانگونه که جدشان های خرافی بودند.همسرش انسان ،شاه و هم ملکه جهان هم شخص

در این میان با توجه به ورود شد. اعی و فرهنگی به خرافات متوسل میبسیاری از مشکالت در ساختار سیاسی و اجتم

 این آثارمطالعۀ ایران در این مقطع تاریخی شاهد چاپ آثار مذهبی متعددی هستیم. از طریق صنعت چاپ سنگی به 

 شود.میباره آشکار نکات مهمی در این و بررسی این وضعیت اجتماعی و مذهبی

اما مقاالت  ؛تحریر درنیامده استرشتۀ قلی با این عنوان به تپژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مسپیشینۀ درخصوص 

ای ( در مقاله1394الری و نجفی ) اند.صنعت چاپ در این دوره پرداختههای چاپ سنگی و نسخهمتعددی به بررسی 

به بررسی  «قاجاردورۀ با مضامین عاشورایی در  البکاء طوفانکتاب چاپ سنگی تصویرسازی های ویژگی»با عنوان 

نوعی بهاز کتب مذهبی این دوره و  البکاء طوفانقاجار از نظر تصاویر پرداخته است. دورۀ چاپ سنگی های نسخه

بررسی »ای با عنوان ( در مقاله1396تاریخی است. متفکر آزاد و دوبختی )دورۀ دات مذهبی مردم در این انمایانگر اعتق

به واکاوی مضامین مذهبی  «کتابخانه تبریزآثار موجود در به کاررفته در کتب چاپ سنگی با استناد موضوعات مذهبی به

است. شده موجود در این نسخ پرداخته است. در این میان به ارتباط مذهب و اعتقادات عامه نیز در این دوره اشاره 
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 اکبر امینی، سید اسداهلل اطهریاهلل پورمالیی، علیروح مذهبی

به بررسی  «قاجاردورۀ های چاپ سنگی مصور بررسی کتاب»ای با عنوان ( در مقاله1384)ساالر خانحسینی راد و 

پرستی خرافهنیافتگی و توسعهحال، در آثار یادشده تالشی برای واکاوی جایگاه اینبا. اندپرداختهها سخهساختار این ن

ای انجام شده است، های منابع کتابخانهبه روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهکه  پژوهش حاضرلذا  ؛نشده است

 قاجار است.دورۀ پ سنگی مذهبی در چاهای نیافتگی در نسخهتوسعهمسئلۀ درصدد واکاوی علل 

 قاجاردورۀ در مذهبی چاپ سنگی های نسخه .1

کتاب بعد از چاپ سربی رواج یافت. نقاش در این روش در خدمت هر چه بیشتر  روش چاپ سنگی در تهیه و تولید 

ین و مفاهیم این مضام زیرا یکی از اهداف بزرگ این روش، رساندن مفهوم بیشتر به اکثریت است. ؛رسا بودن متن است

تأثیرات نقاشی سنتی  یسنگ چاپرفته برگرفته از موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی یا مذهبی است. در کتب کاربه

، نگرش نگارگران گذشته با تحوالتی قاجار دوران ییآراکتابتوان گفت در فن نحوی که می به شود.وضوح دیده میبه

ازی دیرینه، مجالس های مصورسو بنابر همان سنت های فن چاپ ادامه داشته استمتناسب با امکانات و محدودیت

ای از نقاشی گذشته های سادهشود. هنرمندان برداشتالی صفحات کتاب چاپ مصور این دوره دیده میزیادی در البه

هایی از تأثیرگذاری نسخ خطی گذشته اند. در این آثار نشانهپسند به وجود آوردهرا متناسب با فن چاپ با محتوایی مردم

بنابراین باید (؛ 78: 1384راد؛ خان ساالر، های چاپ سنگی مورد تأکید قرار دارد )حسینیبر نقاشان مجالس کتاب

کردند. با توجه به این ویژگی، های چاپ سنگی در راستای تأثیرگذاری بیشتر از تصاویر نیز استفاده میگفت نسخه

مردم، این تودۀ ها در موضوعات مذهبی هستیم. با توجه به جایگاه این آثار در میان ین نوع کتابشاهد استفاده از ا

 قاجار یافت.دورۀ روش کاربرد زیادی در 

های مذهبی یکی از منابعی بود که مورد توجه قرار گرفت و برای قاجار، کتاب ۀدوربا ورود صنعت چاپ به ایران در 

حد زیادی  های چاپ سنگی مذهبی مورد توجه هنرمندان و مردم عادی قرار داشت و این تا. کتابدشها اقدام چاپ آن

توان قاجار به لحاظ ساختار بصری می ۀدوراز خصوصیات چاپ سنگی  ایران بود. ۀجامعمرهون فضای مذهبی حاکم بر 

فاقد رنگ است و تنها از رنگ  هابندی اشاره کرد. آثار این کتابترین عامل ترکیبمهم عنوانبه وجود عنصر خط به

شود. وضوح در این آثار دیده میبهنمایی عمقشد. عدم سیاه برای چاپ تصاویر و رنگ سفید برای زمینه استفاده می

وع یا داستان هنرمند تصاویر براساس موض .شودمیصورت ناشیانه دیده نمایی( بهپرسپکتیو )عمق ،تصاویر در بعضی از

 (.10: 1394)نجفی،  اندشکل گرفته

عامه و پیوند با مذهب و زندگی مردم بیشتر مدنظر چاپ سنگی بوده عالقۀ در این دوره کتب ادبی و مذهبی به دلیل 

 کنزالمصائبمعروف به  نیحس گلزار یقمرتوان به کتاب قاجار میدورۀ های مذهبی چاپ سنگی کتابنخستین است. از 

هایی از زندگی پیامبران و ائمه های قرآنی و صحنه(. داستان42: 1386عاشوراست )افشاری، دربارۀ واقعۀ اشاره کرد که 

 قاجار است.دورۀ از دیگر موضوعات کتب مذهبی  های علی )ع(های جنگو داستان
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 بانی فلسفی تحلیل گفتمان انتقادیم .2

در این  گرا، اساساًگرا و نقشگفتمان ساختگرایی اجتماعی مبتنی است. تحلیل سازهمبنای تحلیل گفتمان انتقادی بر 

فتمان الکال و موفه ریشه ویژه رویکرد فرکالف، فوکو و نظریه گد، ولی تحلیل گفتمان انتقادی، بهگنجنچارچوب نمی

به جهان  است که فهم انسان نسبتاستوار گرایی اجتماعی بر این اصل بنیادی گرایی اجتماعی دارند. سازهدر سازه

دهند. معانی ذهنی مختلفی به آن نسبت میگیرد. آدمیان، های گوناگون از جهان شکل میبندی، براساس مقولهپیرامون

، )محسنی واقعیت اجتماعی است ۀسازندالق و بنابراین انسان خ ؛سازندن ترتیب، جهان پیرامون خود را میبدی

شده، بیرونی و دادهساخته، پیشبراساس این دیدگاه، واقعیت اجتماعی همچون واقعیت فیزیکی، امری . (71:1391

های متقابل برخاسته از از موقعیت اجتماعی خود و نیز کنشبلکه در جریان تعریف انسان  ؛مقاوم در برابر انسان نیست

قابلیت عینی شدن برخوردارند ر، معانی ذهنی آدمی از شود. به بیان دیگهای اجتماعی، ساخته و پرداخته میموقعیتاین 

نی ها همواره در معرض دریافت ذهانسان ۀهمرو، ایناز ؛بروز دهندهای آدمی ها و فعالیتدر ساخته خود راتوانند میو 

ها و کنشهای اجتماعی و نهادها و ساخت ۀهمایان اجتماعی، گرسان، از نگاه سازههمنوعان خود قرار دارند. بدین

 (72)همان، شوندبشر و معنادار تلقی می ۀاختسدستمحصوالت انسانی، اموری 

رویکرد انتقادی به دانش  اند:ی اجتماعی را بدین شرح بیان کردهگرایهای فلسفی سازهفرضیورگنسن و فیلیپس، پیش

 ۀواسطبهینی انگاشته شود. واقعیت تنها حقیقتی ع ۀمثاببه. دانش ما درباره جهان نباید بدیهی انگاشته شده است

بلکه این  ؛نیستند «خارججهان »های ما از جهان، بازتاب واقعیت و بازنمایی مقوالت برای ما قابل دسترسی است. دانش

یت تعبیر تحلیل گفتمانی، محصول گفتمان هستند. ضد بندی جهان توسط ما و بهها حاصل مقولهها و دریافتبازنمایی

گرایی یگر از مبانی سازهکید بر تاریخی و فرهنگی بودن هویت و دانش انسان، یکی دأمبناگرایی و جوهرگرایی و تبا 

صول تعامالت مح»جهان و شناخت ما از آن،  ۀدربارهای ما ی تاریخی و فرهنگی هستیم. دیدگاهموجودات است. ما اساساً 

بازنمایی آن تاریخی، فرهنگی، تصادفی و همواره در  ۀشیودرنتیجه، درک ما از جهان و  ؛«هاستتاریخمند میان انسان

داند. روط به شرایط تاریخی و فرهنگی میمعرض تغییر است. این دیدگاه، از آن جهت که دانش و هویت ما را مش

رایانه دارد، ضدجوهرگرایانه گبه هیچ ذات ثابتی نیست و رویکردی نسبیل ئقات که نگرش ضد مبناگرایانه و از آن جه

های فرآیندهای اجتماعی شیوه پیوند میان فرآیندهای اجتماعی و دانش: .به نقل از یورگنسن و فیلیپس( )همان؛ است

شود که ما در آن، حقایق مشترک تولید می د. دانش از طریق تعامالت اجتماعیکننهم ما از جهان را تولید و حفظ میف

 پیوند دانش و کنش اجتماعی: .)همان( کنیمها با یکدیگر رقابت میبر سر حقیقت و خطا خواندن پدیده سازیم ومی

های رسند. شناختنظر می به ناپذیرعی و بعضی دیگر تصورطبی ،هاکنشبینی خاص، بعضی از انواع اندر قالب یک جه

ساخت اجتماعی دانش و  ،درنتیجه ؛شودمیهای اجتماعی متفاوت جهان، منجر به کنش ۀدربارمتفاوت اجتماعی 

  .(73، )همان قیقت دارای پیامدهای اجتماعی استح
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مند به تحقیق درباره کردارهای نحوی نظامکوشد بهفتمان انتقادی رویکردی است که میاز نظر فرکالف تحلیل گ

. (Fairclough ،1996: 135) دازدتر اجتماعی و فرهنگی بپرتارها، روابط و فرآیندهای گستردهگفتمانی، متون، ساخ

ای، این دست از تحلیل گفتمان، رابطه شناسد:نتقادی، سه خصوصیت اصلی میفرکالف برای تحلیل گفتمان ا

از تحقیق است؛ بدین معنا که تمرکز اصلیش  «ایرابطه»ای است. تحلیل گفتمان انتقادی، گونهای دیالکتیکی، و فرارشته

-الیه. است «شدهبندیالیه»و  ، بسیار پیچیدهوابط اجتماعی است. روابط اجتماعیبلکه بر ر ؛نه بر موجودات یا افراد

عنوان توان به گفتمان بهمی ،برای مثالهستند.  «روابطی میان روابط»  ۀها دربرگیرندشده به این معنا که آنبندی

ای از روابط است که دربردارنده روابطی از ه. اما خود گفتمان، مجموعه پیچیدنگریست« ابژه»ای از موجود یا گونه

ند. کنیگر با یکدیگر ارتباط برقرار میقی دینویسند و به طرکنند، میهایی است که صحبت میانانسارتباطات میان 

ها وغیره( و روزنامه ،مقاالت ها،)گفتگو روابط میان رویدادهای ارتباطی انضمامی ۀکنندتوصیفاین، گفتمان، برعالوه

پیچیده دیگری،  «هایابژه»روابطی نیز میان گفتمان و  تر همانند زبان است. اماتر و انتزاعیگفتمانی پیچیده «هایابژه»

هایی که عناصری هم پیوند در مادی، افراد، روابط قدرت و نهادها وجود دارد؛ ابژه های موجود در جهانهمچون ابژه

جز با  «چیستی گفتمان»توانیم به پرسش از اصلی این است که ما نمی ۀنکتپراکسیس یا عمل اجتماعی هستند. 

بلکه  ؛عنوان موجودی مستقلها پاسخ دهیم. گفتمان نه بهاش با سایر ابژهتن روابط درونی آن و روابط برونیگرفنظردر

نا را که زندگی اجتماعی ای از روابط قابل تعریف است. این چنین است که گفتمان، معنا و ساختن مععنوان مجموعهبه

 (60:1392، زادهریگی بندر )جهانگیری، آوردابطی پیچیده در می، در قالب روسازندمیرا بر

 را «گفتمان»روابط است که تعریف  دیالکتیکی هستند و همین خصوصیت دیالکتیکی این»این روابط از دید فرکالف، 

اما  ؛تمایز بودهاست که از یکدیگر مای ابژهمیانوابط دیالکتیکی، روابط سازد. رای ناهمبسته ناممکن میابژهعنوان به

نظر برسد،  ین امر ممکن است پارادوکسیکال بهگوید هرچند ایافته نیستند. فرکالف میانفکاک ایگونهمجزا از هم، به

آورد. ها سخن به میان میسایر ابژهط برونی میان گفتمان و خصوص، اینگونه هم است. در اینجا او از روابدر معنایی به

المثل کنترل دولتی قدرت کسانی که فی ؛کندمان جلب میمیان قدرت و گفت ۀرابطبرای این منظور، او توجه ما را به 

حفظ  برای مثال، قدرت به ؛ها و سایر مردم، تاحدی ماهیتی گفتمانی داردمیان آن ۀرابطدست دارند و  مدرن را در

شود. هرچند طریق گفتمان حاصل می از هایش وابسته است و این چیزی است که عمدتاًت و بازنماییدول «مشروعیتِ»

بنابراین قدرت قابل تقلیل به گفتمان نیست؛  ؛شودخشونت فیزیکی نیز می گیری زور و وکارقدرت دولت متوجه به

هرچند  .متمایز در فرآیند اجتماعی هستند «هاییوقته»ز یا در اصطالح دیالکتیکی، عناصری متمای «گفتمان»و  «قدرت»

تواند در گفتمان می .)همان( ها متمایز ولی مجزا نیستندقدرت تاحدودی گفتمان و گفتمان تاحدودی قدرت است، آن

سیس شود. پراکچیدگی و شدت روابط قدرت کاسته میهاست که از پیشود و باالعکس. در قالب گفتمان قدرت درونی

هایش است. هعناصر یا وقت ۀمثاببهگر، هایی دیها و ابژههای پیچیده این ابژهیبندمنوط به مفصلیا عمل اجتماعی 

 ژه یا عنصریهاست. هیچ ابکتیکی فیمابین این عناصر یا وقتهتحلیل پراکسیس یا عمل اجتماعی، تحلیل روابط دیال
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. (61، )همان کردها یا عناصر تحلیل با سایر ابژه اشروابط دیالکتیکیگرفتن نظردرتوان بدون )نظری گفتمان( را نمی

تر کمک به افزایش هدف کاربردی» کند:انتقادی زبان چنین بیان می ۀعمطالکارگیری از بهرا کالف هدفش نورمن فر

است.  ،ها بر بعضی دیگر نقش داردبعضی ۀسلطه اینکه چگونه زبان در ویژه نسبت بشیاری نسبت به زبان و قدرت بهوه

بفهمند تا چه اندازه زبانشان  که ه به مردم کمک کنیم، این بدان معناست کنظر گرفتن توجه من به ایدئولوژی با در

وسیله  مبتنی بر مفروضات عقل سلیم نیست و اینکه چگونه این مفروضات مبتنی بر عقل سلیم از نظر ایدئولوژیک و به

توان گفت فرکالف تالش دارد شرح دهد که طور کلی میبه. (Fairclough ،1995 :1) «.اندروابط قدرت شکل گرفته

 شودت فرهنگی و اجتماعی مفید واقع میچگونه تحلیل گفتمان انتقادی در افشای ماهیت گفتمانی بسیاری از تغییرا

(Wodak,Meyer،2001 :12).  

بوده و مفهوم گفتمان را از او وام گرفته ثیر آراء فوکو أتحت ت ،تحلیلگران انتقادی گفتمان وی اگرچه بیشتر از دیگر

نیروی فراگیر و روابط متقارنی  ۀمثاببهپذیرد. از نظر فرکالف، قدرت نمی ،کندونه که او تعریف میاست، ولی قدرت را آنگ

 ط است و به اجتماعگیرد و همزمان هم بر فرماندار و هم بر فرمانبر مسلخود می ۀسیطرسطوح اجتماعی را در  ۀهمکه 

برای گره »دهد: تر به قدرت را ترجیح میسنتی و نگرش نسبتاًابخشد، غیر قابل تصور است. در عوض ساخت و نظم می

ویژه فهم متفاوتی از قدرت و سلطه رجوع کنیم. آثار فوکو به ، به روابط نامتقارن قدرتهزدن ایدئولوژی به قدرت و سلط

 ؛بخشنداست که به نهادهای جدید ساخت می هاییویژگی فراگیر فناوری ۀمنزلبهبراساس آن قدرت  .داده است را رواج

ها منتسب نیست. نگرانی من این است اجتماعی، طیف یا گروه خاصی نیست و به آن ۀطبققدرتی که در اختیار هیچ 

های گیافل شدن از تحلیل نامتقارن بودتر شده است و باعث غجایگزین معنای قبلی و سنتی ،قدرت که این معنای

)همان؛ به  «.هم تحلیل انتقادی، حذف قدرت/سلطه در نظریه و عمل استاز اهداف می کی. شودقدرت و روابط سلطه 

روست که او ایناز ؛آور استرکالف نامتقارن، نابرابر و سلطهبنابراین روابط قدرت از منظر ف ؛(1995نقل از فرکالف، 

سلطه و روابط نابرابر  ۀکنندتوجیهزیرا ایدئولوژی  ؛آوردبه ایدئولوژی روی می بودگیتقارننامبرای توجیه این نابرابری و 

 .(62)همان، زیرا معنا در خدمت قدرت است ؛ارددرنتیجه معنا در فهم ایدئولوژی اهمیت بسیاری د ؛قدرت است

برای درک علمی « ایدئولوژی»مفهوم  ،ی، از منظر تحلیل گفتمان انتقادیهای متفاوت از ایدئولوژبا وجود برداشت

و  (53: 1379، )فرکالف «متضمن بازنمود جهان از دید منافعی خاص»گفتمان، مفهومی کلیدی است؛ زیرا ایدئولوژی 

به  گیرد. هرچند دسترسی مااین کار به کمک زبان صورت می و حفظ روابط نابرابری قدرت در جامعه است.ابزار ایجاد 

هایی بازنمایی موجود نیست، بلکه صرفاً  اما زبان بازتابی خنثی از واقعیتی از پیش ؛گیردواقعیت همواره از زبان صورت می

طرفداران مکتب  ،ترتیببدین .(29: 1389، )یورگنسن و همکاران کند و در ساختن آن نقش داردیاز واقعیت خلق م

های اجتماعی به جریان ایدئولوژی با وساطت زبان در نهاددانند. از دید آنان میزبان را دارای بار ایدئولوژیک  ،انتقادی

 افتد.می
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فرکالف بر این باور است که زبان به اشکال گوناگون و در سطوح متفاوت، حامل ایدئولوژی است. اما پرسش اصلی این 

دهد که این یرخدادهای زبانی؟ پاسخ ممتعلق به یا  تی متعلق به ساختارهای زبان استاست که آیا ایدئولوژی خاصی

ای بار ایدئولوژیک ال که چه سطوحی از زبان و گفتمان دارؤپاسخ به این سهاست. وی در ویژگی متعلق به هر دوی آن

معانی  یا عمدتاً منظور از معانی، صرفاً  کنند و غالباًهستند که بار ایدئولوژیک پیدا میاین معانی » شود:مدعی می ،است

ها و انسجام که ستعارههای ضمنی، اها، اشارهفرضاند. اما پیشردیدی نیست که معانی واژگانی مهمواژگانی است. ت

 (67: 1391، )محسنی؛ به نقل از فرکالف «.دهند نیز مهم هستندرا تشکیل می هایی از معناهمگی جنبه

ها از نظر وی ایدئولوژی ترعبارت دقیق به .«خدمت قدرتعنا در م» :ایدئولوژی از منظر فرکالف عبارت است از

ایدئولوژی در جوامعی به  کنند.د و دگرگونی مناسبات سلطه کمک میاند که به تولید، بازتولیمعناییهایی برساخته

از قبیل طبقه و جنسیت مبتنی باشد. فرکالف  های اجتماعیها مناسبات سلطه بر ساختارآید که در آنوجود می

تحلیل گفتمان انتقادی، از آراء گرامشی و آلتوسر که معتقدند تولید  ۀحوزپردازان مچون تامپسون و بسیاری از نظریهه

-دگاهبندی از دی. فرکالف در یک جمعاندتأثیر پذیرفتهمهم در حفظ نظم اجتماعی دارد، معنا در زندگی روزمره نقشی 

اجتماعی و منافع خاصی  ءکم یا زیاد از منشا ۀاندازها و اعمال ایدئولوژیک ممکن است به ایدئولوژی» گوید:های خود می

جای اینکه  بیشتر طبیعی شوند و درنتیجه به عبارت دیگر، ممکن است کمتر یا اند، بگسلند. بهه وجودشان آوردهکه ب

کنند و به طبیعت اشیاء ل سلیم جلوه میشوند، به صورت عق های اجتماعی دانستهبرخاسته از منافع طبقاتی یا گروه

و در تعامل  ه به بخشی از دانش پایه تبدیلها و اعمال طبیعی شدگردند. از این رهگذر ایدئولوژیییا مردم منتسب م

، به انتظامی باالتر، یعنی به توافقی بر عیعنوان رخدادهای خرد و موضها بهدرنتیجه انتظام در تعامل ؛شوندمیفعال 

 .(38: 1379، )فرکالف «.ال ایدئولوژیک وابسته خواهند بودمواضع و اعمسر 

شمارد؛ بندی ایدئولوژیک گفتمانی مسلط میها را ازجمله خصایص مهم یک صورتسازی ایدئولوژیفرکالف توان طبیعی

 «فهم مشترک»عنوان مواردی از ها بهتواند برای ایدئولوژیگفتمانی مسلط، می-ی ایدئولوژیکهابندییعنی صورت

شدن گفتمانی خاص و ایجاد فهم مشترک، گفتمان در فرآیند طبیعی .(26، )همان غیرایدئولوژیک مقبولیت کسب کند

عنوان گونه گفتمان گروهی که بهدهد و تمایل دارد به جای اینژگی ایدئولوژیک خود را از دست میمذکور ظاهرا وی

به همین دلیل  .)همان( گفتمان خودنهاد در نظر گرفته شود ۀگونعنوان به شود، صرفاً درون یک نهاد تلقی  خاص در

های متقابل یا نظم ، چگونه نظم کنشرا نشان دهد که اوالًله ئمسکوشد این کالف در تحلیل گفتمان انتقادی میفر

های ایدئولوژیک بازنمود ۀدربرگیرند ایش زمینه، چگونه دانثانیاً .ای مفروض وابسته استمینهتعامالت به وجود دانش ز

ل سلیم غیرایدئولوژیک صورت عقکم بهکه کم آن دسته از بازنمودهای ایدئولوژیک ۀدربرگیرندطبیعی شده است؛ یعنی 

کنند که نان احساس میآ»به معنی احساسی است که مشارکین در یک تعامل دارند.  «نظم تعامالت»آیند. نظر می به
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، )همان «صورت طبیعی انتظار دارد که باشندطورند که شخص بهطوری هستند که باید باشند؛ یعنی همانچیزها همان

27). 

عنوان ایدئولوژی کند؛ یعنی دیگر بهها را غیرشفاف میشدگی با تبدیل بازنمودهای ایدئولوژیک به عقل سلیم، آنطبیعی

 فرآیند شکل بخشیدن به فاعالن شدگی و عدم شفافیت را با کمکطبیعیشود. فرکالف سرچشمه این ها نگاه نمیبه آن

دن دهد. استدالل فرکالف این است که برای شکل بخشیگفتمانی مسلط توضیح می-یدئولوژیکمفهوم صورتبندی ا و

مرتبط با  «های نگاه کردنشیوه»باید همزمان با یادگیری  «نهای تجویزی حرف زدشیوه»به فاعل)سوژه(، یادگیری 

معینی است و چون  ۀیپاای از هنجارهای گفتمانی مستلزم دانش رد. به بیان دیگر، چون هر مجموعهها صورت پذینآ

ها آنتوان هنجارهای گفتمانی و هنجارهای ایدئولوژیک مرتبط با ی شامل عنصری ایدئولوژیک است، میاهر دانش پایه

سازد؛ یعنی هر فاعالن ایدئولوژیک خاص خود را میترتیب هر نهادی بدین .(50، )همان طور همزمان فرا گرفتبهرا 

ها تحمیل حراز شایستگی مقام فاعل، بر سوژهعنوان شرطی برای ائولوژیک و گفتمانی خاص خود را بهنهادی قیود اید

رعایت آن را کامال ً  در مدرسه، سوژه باید هنجارهای گفتمانی و ایدئولوژیک «معلم»کند. برای نمونه، برای تصدی مقام می

گونه که البته از یاد نبریم که درست همانکند. باید مانند یک معلم حرف بزند و مانند یک معلم به چیزها نگاه کند. 

ه کردن و کدام شیوه نگا ۀپایداند که حرفش بر نمی زند، معموالًای حرف میداند که به چه شیوهنمی شخص معموالً

 .(46، )همان «.شکل گرفته است کدام بازنمود ایدئولوژیک

 ای فرکالف برای تحلیل انتقادی گفتمان به صورت زیر است:الگوی سه الیه

 ؛نوشتار، نمادهای بصری یا ترکیبی از همه این موارد متن: گفتار،-1

 ؛()تفسیر شودنی که شامل تولید و مصرف متون میکردار گفتما-2

 (.64: 1397)سلطانی، )تبیین( اجتماعی کردار-3

های صوری متن است. از نظر فرکالف تحلیل متن شامل تحلیل های زبانی و ویژگیتحلیل متن درواقع تحلیل ساخت

-های واژگانیزبانی هم ویژگیزبانی در قالب واژگان، دستور، نظام آوایی و انسجام در سطح باالتر از جمله است. تحلیل 

ها دو فرآیند اجتماعی بنیادین اند که در آنمتون فضاهایی اجتماعی»گیرد. می های معنایی را دربردستوری و هم ویژگی

نقشی به متن ضروری بنابراین نگاهی چند ؛شناخت و بازنمایی جهان و تعامل اجتماعی :دهندمیطور همزمان روی به

زبانی برای ای عنوان نظریهبه 1از این روست که فرکالف از دستور نقش گرای هلیدی .به نقل از فرکالف( همان؛) «.است

کند. مبنای دستور زبان هلیدی مفهوم مهم نقش است. از نظر هلیدی زبان سه فرآیند عمده تحلیل متن استفاده می

گانه را اینگونه سههای و فرانقش متنی. این فرانقشفرانقش اندیشگانی، فرانقش بینافردی  :ند ازابه عهده دارد که عبارت

                                                           
1 Halliday 
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این نقش است  ۀواسطبه آید.ست که برای بیان محتوا به کار میاولین نقش زبان نقش اندیشگانی ا»دهد: توضیح می

اش از جهان درونی امر تجربه نو ای بخشدهای جهان واقعی تجسم میپدیده بهیا نویسنده با تجربیاتش که گوینده 

ت کردن و فهمیدنش را زبانی صحب هایهایش و همچنین کنشهایش، شناختش، دریافتودآگاهی گوینده، واکنشخ

 ۀمثاببه توان آن را بینافردی نامید. در اینجا گوینده از زبانگیرد. در درجه دوم، زبان نقشی دارد که مینیز دربر می

ها همچنین هایش و ارزیابیهایش، نگرشحرف جوید، برای بیانابزاری برای ورود خودش به رویداد گفتاری بهره می

سازی و مانند آن پرسی، قانعرسانی، پرسش، احوالکند، مانند اطالعاش بنا میکه او بین خود و شنوندهای رابطهبیان 

رابطه برقرار  ،رایطپردازد و بین خود و شزبان به خلق متن می ،ه از طریق آن... اما نقش سوم، نقش متنی است ک

ولید کند و شنونده یا خواننده تواند متن را تیا نویسنده میشود، زیرا گوینده کند. در این شرایط گفتمان ممکن میمی

که همانطور، طور عامنقشی به متن و زبان بهچندهی نگا. (65 به نقل از هلیدی، )همان؛ «.تواند آن را تشخیص دهدمی

متون در نقش » دهندمتن و گفتمان به اجتماع ساخت می تواند ادعای فوکو را مبنی بر اینکهگوید، میمیفرکالف 

های شان سوژهسازند و در نقش بینافردینامد( میمی «ابژه»باور )و آنچه را فوکو  های دانش و، نظامشاناندیشگانی

 )همان؛ «.سازندها را میهای سوژهاعی میان گروهها و اشکال خود( و روابط اجتمجتماعی )یا به اصطالح دیگر، هویتا

نشان داده شود که چگونه این های زبانی است تا هدف نهایی تحلیل متن توصیف ساخت درواقع. به نقل از فرکالف(

بنابراین  ؛پردازندها میو بدان طریق به بازتولید آن های کالن اجتماعی هستندثیر ایدئولوژیک ساختأها تحت تساخت

 .(66: )همان «.ردارهای گفتمانی و نهادی جدا شودطور تصنعی از تحلیل کتحلیل متون نباید به»

ن برای تولید و مصرف متن کردار گفتمانی حد واسط میان متن و کردار اجتماعی است و با استفاده از آن مردم از زبا

کردار گفتمانی  ۀجنبگیرد. دهد و همچنین از آن شکل میکل میبدان طریق متن به کردار اجتماعی ش .گیرندبهره می

کنندگان متن در هر رویداد گفتمانی از منابع اجتماعی تولیدکنندگان و مصرفدهد که می در این چارچوب نشان

فرکالف اصطالح نظم گفتمانی را از فوکو وام  .)همان( «.ندگیربهره می ،دهندمان را شکل میدردسترسی که نظم گفت

)مانند  اجتماعی خاص ۀحوزمنظم کردارهای گفتمانی مرتبط با یک  ۀمجموعگرفته است و از آن برای اشاره به 

کند. مرز میان ها استفاده میسخنرانی، مشاوره و گفتگوی غیر رسمی در یک نهاد دانشگاهی( و مرزها و روابط میان آن

کردارهای گفتمانی ممکن است گاه بسیار روشن و گاه بسیار کدر باشد. همچنین کردارهای گفتمانی گاه با هم در 

تقابلی دارند و فقط  ۀرابطروند و گاه با هم در شرایط خاص اجتماعی به کار می امتوزیع تکمیلی هستند، یعنی هر کد

رویداد گفتمانی، کردار گفتمانی و نظم  ۀگانسهدر ارتباط با مفاهیم  .)همان( تواند در شرایط خاص به کار رودیکی می

ت دیگر، یک رویداد عبار شود. بهمیر سطح انتزاع و عمومیت افزوده بریج تدبهچنین گفت که  انی شاید بتوانگفتم

خاص در تاریخ  ۀروزنامخاص در یک  ۀسرمقالاشاره به یک  رین شکل کاربرد زبان است که مثالًتگفتمانی ملموس

ای که جایگاهشان در نظم گفتمانی رسانه ها وهای عام سرمقالهگفتمانی به قواعد و ویژگی اما کردار ؛خاص دارد

نظم گفتمانی دینی،  ،اشاره دارد. نظم گفتمانی سیاسی ،ددهمان را در الگوی فرکالف شکل میفتترین سطح گانتزاعی
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بنابراین در این  ؛های گفتمانی هستنددیگر نظمهای نمونه نظم گفتمانی پزشکی، نظم گفتمانی دانشگاهی و امثال آن

توزیع مربوط به گردش متون در  چارچوب، سطح کردارهای گفتمانی مرتبط با تولید، مصرف و توزیع متون است.

 (67، )همان گیردمیای صورت صورت زنجیرهبه های گفتمانی مختلف است کهنظم

ای فرکالف، تحلیل است. در الگوی تحلیلی سه الیه2کردار گفتمانی، مفهوم بینامتنیت ۀحوزیکی از مفاهیم مهم در 

ن یشود. تحلیل زبانی در سطح کردار گفتمانی هممیزبانی هم در سطح متن و هم در سطح کردار گفتمانی انجام 

تحلیل بینامتنی بر مرز میان متن و کردار گفتمانی در این چارچوب تحلیلی »تحلیل بینامتنی است. به اعتقاد فرکالف: 

 .«ی آثار کردار گفتمانی بر متن استنگرد و در پکردار گفتمانی به متن می ۀزاویز متمرکز است. تحلیل بینامتنی ا

زیرا  ؛کا به متون دیگر فهمیدتنهایی و بدون اتبهتوان مندی متون است. هیچ متنی را نمیتاریخ ۀدهندنشانبینامتنیت 

 ۀدهندنشانبنابراین بینامتنیت  ؛اب کرداجتن ،انداستفاده کرده ران قبالًتوان از استفاده کردن لغات و عباراتی که دیگنمی

یک . (67، )همان برندها بهره میاند و از آنربوطنوعی به رویدادهای پیشین مارتباطی بهرویدادهای  ۀهماست که آن 

تن ای از متون که در آن هر متن عناصری از میعنی مجموعه ؛ستبینامتنی دان ۀزنجیرای در یک توان حلقهمتن را می

بینامتنی نام برد که یک گزارش علمی را به یک متن توان از زنجیره برای مثال می ؛کندیا متون دیگر را خود تعبیه می

نگار عناصری از متن علمی را در تولید متن مطبوعاتی زند. روزنامهبه کردار و متون مخاطب پیوند می مطبوعاتی و سپس

به کار متون جدید دیگر گیرد و خوانندگان نیز در جریان فهم، عناصری از این متن مطبوعاتی را برای تولید به کار می

کند: بینامتنیت صریح و وع بینامتنیت را از هم متمایز میفرکالف دو ن (.74: 1389، فیلیپس )یورگنسن، بندندمی

طور مستقیم که در این حالت کارگیری متون دیگر در یک متن بههببینامتنیت سازنده. بینامتنیت صریح داللت دارد بر 

کارگیری عناصری از یک نظم هگردد. ولی بینامتنیت سازنده با بیل قول یا چیزی شبیه آن مشخص مبا عالئم نق

شود. استفاده از اصطالحات گفته می 3گفتمانی دیگر در یک متن مربوط است. به این نوع بینامتنیت، بیناگفتمانگی

تحلیل این  از نظر فرکالف (.68: 1397)سلطانی، ای از این فرآیند استیاسی نمونهدینی و یا علمی در یک گفتمان س

 ؛گیردهنگی یک رویداد ارتباطی صورت میهای اقتصادی، سیاسی و فرردار گفتمانی در قالب تحلیل جنبهجنبه از یک ک

و اقتصادی  توان به مسائل مالیبا تحلیل متن و کردار گفتمانی میبرای تحلیل یک گزارش خبری در روزنامه همراه  مثالً

کند، یا اینکه ارتباط این مسائل اقتصادی با موضوع از این روزنامه حمایت مالی میدی چه نهاکه نایآن روزنامه خاص و 

های اقتصادی، تحلیل جنبه. نجیدهای فرهنگی آن جامعه سش خبری را با مسائل سیاسی و ارزشو متن این گزار

متن و کردارهای یل ب الگوی فرکالف هرگز مجزای از تحلی تحلیل کردار اجتماعی، در چارچوسیاسی و فرهنگی، یعن

هنگام تحلیل نیز باید این ارتباط را در  بلکه این سه جنبه بسیار به هم مرتبط هستند و ؛پذیردگفتمانی صورت نمی

 .ر داشتنظ

                                                           
2 intertextuality 
3 interdiscursivity 
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 قاجار ۀدور و فرهنگی اجتماعی -ساختار سیاسی .4

که گاهی جداسازی طوریبه تنیدگی این دو ساختار است،درهمبررسی ساختار سیاسی و اجتماعی دوره قاجار حاکی از 

ی و رهبران قبایل ایالت تشکیل قشری از اشرافیت را سران سیاسی نظامها از هم ممکن نیست. در این دوره، آن

خان، ایلخان ایل قاجار که بر اساس فتوحات نظامی و محمداغآ . ایل و ایالت اساس قدرت سلسله قاجاریه بود.دادندمی

رو ایناز ؛سیس سلطنت قاجار گردید، ایلخان ایل، شاه مملکت شده بودأق به تشیراز موف به کمک تاجران و کالنتر شهر

سران ایالت و قبایل در ازای » دادند.و رهبران قبایل و ایالت تشکیل میقشری از اشرافیت را سران سیاسی نظامی 

 ،نظامی ،استقالل تمام سیاسیکردند که در آن تا یا قطعه زمین وسیعی دریافت میروس ،خدمات نظامی برای شاه

و بخشی را هم به دولت  کردندیات از افراد زیردست اقدام میآوری مالها خود به جمعقضایی و خانی داشتند. آن

 .(1347: 187، )ژوبر «.سپردندمی

رماندهی تنها قاجارها هستند که کارهای مهم همانند ف» :می گوید ،م در ایران بود 1806ه.ق/ 1222ژوبر که در سال 

میان قوانلوها، دوالوها، حکومت شهرها  ،خانامحمدغآسلطنت  ۀدوردر . «دارندسپاه و فرمانروایی نظامی ایالت را بر عهده 

فرمانروایی شهرها در میان  ،شاهسلطنت فتحعلی ۀدورشد. سپس در عضدانلوها و سایر طوایف قاجار تقسیم می

شاه اول فتحعلی ۀدرجشاهان فرزندان ، دسلطنت محم ۀدورشاهزادگان و فرزندان فتحعلی شاه تقسیم گردید. و در 

نظامی( عصر قاجار در دست -)سیاسی طور کلی اشرافیترزندان عباس میرزا قرار گرفت. بهخلع گردید و در اختیار ف

 .)همان( «.اجار قرار داشتو فرزندان شاهان قسران ایالت 

س سازمان أدر ر و شدایلخان رئیس ایل محسوب می»داشت. عهده  باالترین سمت را ایلخان بر در نظام سیاسی ایلی،

 جست و مناصبی همچون دیوان استیفاءای خود از افراد فراوانی بهره میمین نیازهأایلخانی برای ت .جنگی قرار داشت

امور  ۀارادباشی ازجمله ملزومات یباشی غالمان خاصه مهردار، منشقوالر آقاسی، تفنگچی آقاسی،ناظر بیوتات، ایشک

فت و در ذیل آن وزیر اعظم س مملکت قرار گرأس ایل قاجار شاه ایران شد و در رحال رئی. «مربوطه به ایلی بودند

دربار بود. حسین قوللر آقاسی، رئیس گرفت که گاهی صدر اعظم و وزیر س دربار شاهی قرار میأالدوله در راعتماد

رئیس محافظان نگهبانان دربار شاه  ،آقاسیبعد از وی ایشک .دربار قرار داشت تشریفات یعنی ریاست نوکران و فراشان

بوده. قورچی باشیان نیز امرای نظامی بودند که سمت آجودانی شاه را بر عهده داشتند. وزیران ایرانی در دوران قبل از 

یوانی به کشوری و د ،قاجار در امور لشکری ۀدوروزیران  .کردندر مالی و دیوانی حکومت مشارکت مینها در اموقاجار ت

شد مقتدر زمیندار در ایران باعث می فقدان یک اشرافیت. (182_179 :1396، )پهنادایان «.پردازندمشارکت فعال می

ممکن بود شخصی که از درون قشرهای  .وجود نداشته باشداشرافیت دیوانساالر و غیره مرزی  ۀجرگکه برای ورود به 

به مقامات عالیه و حتی صدارت دست یابد. میرزا شفیع مازندرانی مستوفی  ،خاستشهری یا روستایی برمی ۀجامعپایین 
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فقیر و امیرکبیر از دودمان متوسطی بودند.  ۀطلبمیرزا آقاسی  ،زادهورج محمد حسین صدر اصفهانی پیشهدرجه سه، حا

 .)همان( ه بودندکسانی بودند که از میان توده مردم برخاست ۀهمآنان 

 -3 ؛منصبساالری صاحبدیوان -2 ؛صدراعظم -1 :از اندترتیب اهمیت عبارت بهدر این دوران عناصر دیوانی 

یافت. در عصر قاجاریه، ترین مقام اداری به او تخصیص میبزرگ ،صدراعظم. میرزاها -4 ؛الحالساالری متوسطدیوان

ساالر دیوان رفت.کار می وناگون همچون اعتمادالدوله، امیرالدوله، قائم مقام و صدراعظم برای این مقام بهگهای لقب

به دلیل موقعیت خاص خود در دستگاه  ،دادندمیمقامات باالی دیوانی را به خود اختصاص  ،این دسته که منصبصاحب

، )حائری سیاسی بوده است شود و از بازیگران اصلی ساخت قدرتعمده از زمینداران بزرگ محسوب میطور بهاداری، 

در مقایسه با دستۀ  کشور بودند و یدیوانی و اجرای ۀاداردار مسئولیت عهده ،الحالدیوانساالری متوسط(. 84: 1364

نیز ها به لحاظ اقتصادی شدند. آنراحتی جایگزین هم میبهرو اینزا ؛داشتند یوابستگی کمتر ،به ساخت قدرت دوم

ها که وابستگی مستقیم دادند. آنبخش پایین دیوانساالری را تشکیل می میرزاها .)همان( آمدندمالکین به شمار می وجز

 .)همان( شدندطبقه متوسط آن روزگار محسوب می وزج بسیار اندکی به حکومت قاجارها داشتند، در مجموع

توان از زمان استقرار ینه که حداقل زمان حضور آن را میحاکمیت اشراف فقاهتی رنگ دیگری داشته و قدرت دیر

با این وصف، مردم ایران نیز در فضایی  .کردویه خود را به مذهب شیعه متصل میصف»صفویه در ایران دانست.  ۀسلسل

ازجمله پیامدهای غیبت امام دوازدهم  .(85، )همان «کردندو رسوم شیعی همراه بود، زندگی میکه با اعتقادات و آداب 

ها در طول آن. «برای مذهب شیعه پیدایش فقهایی بود که پاسداری و تفسیر دینی مذهب شیعه را بر عهده داشتند

توجهی دست  درخور اجتماعی، مذهبی و سیاسی در جامعه و میان عامه مردم به نفوذ و قدرت اقتصادی،زمان از بعد 

 گران نیز بر نفوذ و قدرت آنان صحه گذاشتند.یافتند و به تبع آن حکومت

 برد:ه قدرت مادی و معنوی فقها نام میعنوان خاستگابهآپتون از عوامل ذیل 

 ؛یاسالم نیقوان ریه بر علوم و تفساحاط -1

 ؛دولت یوانساالریشرکت در د -2

  ؛یاریآب منابع و روستاها رینظ اوقاف بر یوانینظارت د -3

 (.40: 1361آنان بود )آپتون، یاحرفه فیاز اعمال وظا یعامه مردم که ناش انینفوذ در م ۀنیزم -4

سیس أبا ت ،یافته بودید بهبهانی شکل باقر وحمت قاجارها به همت و پیشگامی مالفقاهت اصولی که از ابتدای حکو

به  با فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو علناً ،مرجعیت کل تقلید در زمان شیخ مرتضی انصاری به کمال رسید

 (.57: 1377، )کاتوزیان و دیوانی و حتی شاه غلبه یافتقلمرو سیاست وارد شدن و بر اشرافیت نظامی 
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که در چند قرن اخیر  معنای اصطالح رعیت .اندشدهقاجار شناخته می ۀردودر  «رعیت»عنوان  باکشاورزان و روستاییان 

 ۀواژاست، هرچند معنای اجتماعی آن با  «فرمانبردار»شده است، اقشار روستاییان ایران اطالق می هۀهبه  عموماً 

Subject  .ود است، نه قانون موجرعیت فرمانبردار حاکم یا رعیت است، او فرمانبردار یک قدرت »در اروپا تفاوت دارد

ز شخص شاه اعضای جامعه به ج ۀهمبه  رو تا انقالب مشروطه، این اصطالح عموماًایناز ؛ت حاکمهأو نه حتی یک هی

ر قاجار سکنه ایران در عص ۀشماراطالع دقیق و قابل اعتمادی درباره . (590 /1 :1373، )کرزن شده استنیز اطالق می

تعدار روستاییان  که آیددست می تقریبی بهبه صورت خارجیان،  ۀنوشتویژه های پراکنده بهاز نوشتهوجود ندارد؛ اما 

هزار نفر جمعیت  750میلیون و  6یافته را از این تعداد، میالدی جمعیت اسکان 1891در سال  بود؟ لرد کرزن چقدر

هزار نفر  250میلیون و  2فر در روستاها و هزار ن 500میلیون و  4هزار نفر در شهرها و  250میلیون و  2اسکان یافته، 

اد درصد جمعیت نشینان در حدود هفتنشینان و چادرورز اعم از دهکشا ۀطبق .(577، )همان در عشایر تخمین زده است

 اما در شرایط خاص ناشی از سیستم ارباب رعیتی، ؛مولد ثروت کشور بودند ۀطبقترین دادند و مهمایران را تشکیل می

ثروت مملکت را  که پایه و اساسطورهمانافتاد. کشاورزی کار نمی به ،که الزم بوداستعداد تولید در این طبقه چنان

توان ای را نمیمد دولت بود. هیچ طبقهداد، با اجرای سیستم مالیات بر اراضی مزروعی، یکی از منابع مهم درآتشکیل می

ستانند و بر آنان ستم د. پیوسته به زور از آنان مال میزده و ستمکش باشنمحنت ،که به قدر روستاییان ایران یافت

دهقانان را از این وضع گریزی نیست و به نظر می آید که این را نه از حیث کمیت پایان است و نه از حیث  .کنندمی

زمانی دهقانان »دهد: ارائه میبار کشاورزان فالکتضاع گزارش وحشتناکی از او ،ایرانسکی در اوایل قرن چهاردهم کیفیت.

 ،پردازندبکه با وسایل شخصی به کار رتیاکنون در صو .دادنددیگر را به دولت می 10/1ه خان و محصول خود را ب 10/1

درصد از محصول خود را به مالک بدهند و در صورتی که مالک بذر و وسایل کشاورزی را در اختیار زارع  33باید 

 (.14: 1357، )ایرانسکی «.محصول را تصاحب کند درصد 85باید  ،بگذارد

ها، بلوچ ویژه در نواحی لرها، کردها،ی روستاها بههای عشایری قابل مقایسه بود. برخهای روستایی با سازمانسازمان

ای خود را حفظ مناسبات قبیله ،زندگی چادرنشینی ۀشیوها پس از ترک سکونتگاه چادرنشینان سابق بود که مدت

 . کدخدایان روستاها را که غالباً تندشداکرده بودند. سایر روستاها، مجامعی بودند که مناسباتی تحت ریاست کدخدا 

بر عهده داشتند. وظایفی مانند وظایف همتایان خود درنشین در ایالت چاگزیدند و مالک بودند، اهل روستا برمیخرده

ی هامور اجرای تصمیمأدادند. پای کار، مسفیدان و ماموران محلی یاری میکدخدا را ریش ،تربزرگهای گاهسکونتدر 

پرداخت، دشتبان مسئول حراست از مزارع، محصول، رمه و استحکامات روستا بود، کار مسجد می کدخدا بود، مال به

بار انتخاب کدخدایان روستا را نخستینغیررسمی  ۀشیو عهده داشت. ها را برروبی و پاکسازی قناتالیه ۀوظیف میراب

ناظر امالک دولتی در غرب ایران بود، شرح  ،از طرف حکومت زمانیکوتاه 1210 ۀدهادوارد برجس انگلیسی که  در 

توانند مانع آن بشوند. و نه حتی شازده و نه خود شاه نمیاگر اکثریت تصمیم به عزل کدخدا بگیرند، نه من »داده است: 

های تولید کرد. اعضای این واحدمین میأهای شخصی موسوم به بنه تاحی انسجام جمعی روستاها در گروهدر بعضی نو
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رفتند، گخود را برای کشت مزارع به کار میها منابع شامل نیروی کار، صاحبان گاو، بذر، آب و گاهی زمین بود. آن

موران مختلف ده را أو همچنین منجار و حمامدار مسگر، سلمانی،  کردند و حقوق آهنگر،محصول ساالنه را تقسیم می

طور کلی نظام روستاها مبتنی بر انتخاب کدخدا بود. به (.19: 1391، )آبراهامیان «.رداختندپطور جنسی با هم میبه

ترقی اما رشد و  ؛انددادهایران را تشکیل می ۀیت جامعاند و اکثررزان عهد قاجار مولدان ثروت بودهروستاییان و کشاو

خوردند. در یا روابط نسبی به هم پیوند می شئونات از طریق خانواده ۀهمند. شته و زیر فشار مضاعف قرار داشتندا

کرد که نحوی عمل می دستگاهی اجتماعی به عنوانتر بود. خانواده بهروابط گستردهمناطق پربار از نظر کشاورزی، این 

شد و این شیوه تا روزگاران اخیر هم معمول بوده گذاری میدیوانی در زمین سرمایه آمده از راه خدماتدستبهثروت 

 است.

 های چاپ سنگی مذهبیدر نسخه قاجاردورۀ گفتمان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بازتاب  .5

گیری شکلای از علل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باعث مجموعه ،در یک جامعه ،گونه که در گفتمان فرکالف آمدهمان

اغراق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باعث ترویج  تحوالتقارن ت شوند. در جامعه عصر قاجار نیزیک اعتقاد در جامعه می

 های مذهبی نیز بازتاب یافته بود.که نقش کلیدی در عدم توسعه ایران داشت. این مسئله در نسخهشد پرستی خرافهیا 

قاجار است که به شکل نسخه سنگی چاپ شده است. دورۀ ع مذهبی نسخه چاپ سنگی حمله حیدری یکی از مناب

قاجار است. متن کتاب به شرح دورۀ اکثر تصویرسازی این نسخه اثر میرزا علیقلی خوئی از بهترین نقاشان چاپ سنگی 

 ای علیبه یکی از نبرده 1تصویر  آلود است.تصاویر گاهی اغراق ،فتوحات حضرت علی)ع( پرداخته است. در این میان

 (1دارد. )تصویرحریف را از میان برمی ،شمشیرضربۀ )ع( اشاره دارد که در آن حضرت با یک 

 

 (1384ساالر: خان، رادقاجار. مأخذ: )حسینیدورۀ ه.ق، 1310افتخارنامه حیدری،نسخۀ : نبرد علی )ع(، 1تصویر
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شیعی سبب گردید تا آثار مذهبی بسیاری با چاپ قاجار و تقویت باورهای مذهبی جامعۀ دورۀ ترویج عقاید شیعیان در 

سنگی عرضه شوند. این آثار نمایشگر بخشی از فرهنگ جامعه ایران در بزرگذاشت ائمه و بزرگان مذهبی بودند که گاه 

 رنگ اغراق و تمایل به خرافه نیز در این آثار مشهود است.

 

 (1384ساالر: خان، راد)حسینی، مأخذ: : 1264حیدری، حملۀ : نبرد علی )ع(، نسخه 2تصویر

یا با اند ها آرام یا ساکن نشستهخورند. آنمختلفی به چشم می هایهای انسانی در این تصویر در وضعیتپیکره

 اند.تحرک را در تصاویر ایجاد کرده ،آمیزپیچان و کمی اغراقهای حرکت

، توجه به تصویرگری موجودات موهوم گوهرتاج نیآفرنوشهای کتاب یکی از بارزترین نمودهای تفکرات عامه در نگاره

بلکه با شمایلی  ؛تنها مهیب و ترسناک نیستنهدیوها چهرۀ ای نظیر دیو، هیوال، اژدها، پری و فرشته است. و افسانه

صورت ها بهخهپردازی شده است. در مجموع دیوها در این نس، چهرهتمسخرآمیز که یادآور باورهای خرافی است

 اند.سازی شدهه باورهای خرافی و عوامانه پیکرهموجوداتی موهوم و شبی
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 (1399قاجار. مأخذ: )ماه وان: دورۀ آفرین گوهرتاج، نوشنسخه چاپ سنگی مصور  آفرین در چاه،: محبوس شدن نوش3تصویر

صورتی  با ،ای مخوف داشته باشندچهرهدیوها بیش از آنکه اند. این ها، دیوها شخصی را احاطه کردهرهدر یکی از این نگا

های گونه و شبیه تصویر شیر در علمالبا حالتی تمث ،کار رفته و شیری که در این نگاره به اندوار ترسیم شدهگیج و ابله

 قاجار است.دورۀ خوانی های تعزیهردهعاشورایی و پ

 

 

ماه وان: قاجار. مأخذ: )دورۀ تاج، آفرین گوهرچاپ سنگی مصور نوشنسخۀ کند، ر به دیوها حمله میمحمد سوار بر شی: خان4تصویر

1399) 
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 گیرینتیجه

بلکه علل گوناگون و چند الیه در  ؛نیستمحصول یک علت صورت مستقیم یافتگی ایرانیان بهندگی و توسعهمانعقب

دخیل بوده است. اندیشمندان  ،ساختار سیاسی و مردم در این امر هایمان و بسته به نوع شرایط و ویژگیطول ز

تنهایی بهرا های استبدادی توان حکومتاند. نه میاند و به بیان علل متفاوتی پرداختهگوناگونی در این رابطه سخن رانده

و معضالت گوناگون  بلکه ترکیبی از مسائل ؛توان مردم را عامل مستقیم این مشکالت دانستمقصر دانست و نه می

طور کلی آنچه نیافتگی شده است. بهاندگی و توسعهمکه منجر به عقباست هنگ سیاسی ناسالم فر گیریعامل شکل

ماندگی ار تا پیش از مشروطه سبب عقبعاملی که در دوران قاج ،شودصول مختلف پژوهش حاضر استنباط میاز ف

که طبق آنچه از نظریات چرا ؛گرایی نبوده استعامل خرافهتنهایی به ،شدتی میاجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنع

رافات خود نوعی معلول به حساب خ ،شودیافت میعه شناسان و فیلسوفان درروشنفکران، نخبگان، عالمان دین و جام

گرایی، آنچه سبب خرافهتاکید دارند که له ئمسآراء مختلفی بر این  تواند علل مختلفی داشته باشد.آید که میمی

الت کارگزاران حکومت و  عامه، جه ساختار سیاسی پاتریمونیالیستی، ،شودسحر و جادو میگرایی و اعتقاد به تقدیر

گرایی و مسائل گوناگون مربوط به آن روبنای آن دوران است. درواقع خرافه زی درگریزی و خردستیخبری، عقلبی

ها است که بررسی آنله ئمسر این حائز اهمیت د ۀنکت دهند.وامل دیگری تشکیل میساختاری بودند که زیربنای آن را ع

توسط بار یننخستتا قبل از مشروطیت که برای  ،گرایی و فرهنگ سیاسی ناسالم برآمده از آندهد خرافهنشان می

 فرهنگ ،آمد و آشنایی ایرانیان با اروپاورفتال برده شد، تا قبل از ؤران و عالمان دینی و سیاسی زیر سنخبگان، روشنفک

 ،نمود و معضالت برآمده از آنامری عادی و طبیعی می ،ات این ملتها و ترقیسیاسی و مردم آن و دیدن پیشرفت

گرایی و )جهل و خرافه چندان برای جامعه و نخبگان آزاردهنده نبود. گویی خود این طبقه از جامعه نیز این مسائل را

نیافتگی ایران و  ماندگی و توسعهدیدار با ملل دیگر بود که عقبدر درواقع  پنداشتند.مری عادی میماندگی( را اعقب

 اند. ته و به عمق این فاصله آگاه گشتهفرهنگ سیاسی و فکری آنان با چالش مواجه گش

خواهانه و مترقی های عدالتتواند جامعه را به سمت ارزشب شیعه که میگرایی ایرانیان حتی به دین و مذهخرافه

های سالیانه تنزل داده و مفاهیم مطروحه در دین و مذهب را از شعاعر آن را به سطح آیین ،زندآسیب می ،سوق دهد

ی حکومتی و درباری های روحانی نماهاکند. در این زمینه کوتاهی و خیانتنمود عملی سیاسی و حکومتی تهی می

یری گمانع از شکل است،های گوناگون آن یی و شاخهگراسیاسی ناسالم که برآمده از خرافهفرهنگ  ثیر نبوده است.أتبی

این امر کنار  ۀجینتورزی در میان ایرانیان در طول سالیان متمادی شد. گرایی و خردهر گونه گفتمان مبتنی بر عقل

به با  ها بود.رویدادهای طبیعی و مشکالت ناشی از آن ،هابا پدیده هلمی و کاربردی در مواجهعهای حلراهگذاشتن 

دانستند و نیز سبک زندگی یارهای کافی برای کسب مشروعیت میقدرت رسیدن قاجارها در ایران که خود را فاقد مع

ها که از دیرباز نگاه با آسمان و موقعیت ستارگان و مفاهیمی از این قبیل همچون ساعات سعد و ایالتی و عشایری آن

 گرایی توانست عمق و وسعت بیشتری در ایران پیدا کند.خرافه جا افتاده بود، نحس تعیین حرکت و کوچ ایل کامالً 
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شود. زاده می ،آینده وجود داردهایی که عدم اعتماد و اطمینان به ان، خرافات در مواقع حساس و لحظهزعم روانشناسبه

ها اضطراب، آدمی آرزونتیجه شکست و با اتفاقاتی چون تولد، مرگ، بیماری، قحطی و فقر و در هعنوان مثال در مواجهبه

دوران قاجار شاجار  بیند و این چیزی بود که درنیای تخیالت و خرافات برآورده میهیجانات خود را در د و تمایالت و

های طوالنی برای کسب قدرت و گسترش حوزه نفوذ شاهزادگان، ظلم و درواقع در این دوران جنگ. ایمشاهد آن بوده

انجامید، فقدان نهادهای های اقتصادی جامعه میبرای اخذ مالیات، که به نابودی بنیانه مردم زیر دست ستم حکام و ب

ده های واگیردار و کشنده، فقدان نهادهای آموزشی گسترت و درمان، و شیوع گسترده بیماریعمومی در حوزه بهداش

وضعیت این  داد.رگرایی سوق میگرایی و تقدیرافهسوادی جامعه را به سمت و سوی خو به تبع آن باال بودن نرخ بی

 های چاپ سنگی مذهبی دوره قاجار نیز مشاهده کرد.توان در نسخهفرهنگی را به خوبی می
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