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واكاوي تعاریف «تاریخ سياسي»؛
ارائۀ چارچوبي مفهومي و نظري دربارۀ پژوهش تاریخ سياسي
عبذالزحوي حسٌيفز
چكيده
زض تقطيف «تاضيد سياسي» ،ذالءٛا ٗ ٕ٘اقػي ٗر٘ز زاضز م ٚتٕ ٚؾط ّيآيس ّسئلَٚ
آٓ ت ٚضقف ٗ مِماضي زض چاضچ٘بزٛي ّفٜئّ٘ي ٗ ٕؾئطي تئطىئطزز زض اغَئة
ٕ٘ضتٛٚا ٗمتابٛاي ّطتثظ تا تاضيد سياسي ،تيطتطئ تْطمع تئط ضفتئاض اامْئآ ٗ
پازضاٛآ ،تسٗٓ اضائ ٚتقطيف «قسضت ٗ اّط سياسي» ت٘ز ٙمئ ٚتيطئتطئ سئ ِٜضا زض
تاظضٖاسي تاضيد سياسي زاضز.تا ت٘ر ٚتئ ٚذئالء زض ايئٔ ائ٘ظ ،ٙت٘غئيف ٗ تثيئئ
ّثااج ٕؾطي ٗ اضائّ٘ ٚض٘فات ّح٘ضي اظ ،يل اقساُ ّ ِٜتطاي چئاضچ٘ب زٛئي
ّفّٜ٘ي ٗ ٕؾطي زض پژٗٛص تاضيد سياسي اسئ  .ضٗش تحقيئ ّقاٍئ ،ٚتطضسئي ٗ
تحَيٌ ّضاّئ تقاضيف تاضيد سياسي زض تئ تقاضيف اس .
يافتٛ ٚاي تحقي اناي اظ ائ زاضز م ٚزض ا٘ظ« ٙتاضيد سياسئي» ،سئاذت ٚضئسٓ
ّ٘ض٘فات ّح٘ضي ٗ فّ ِٜقٖاي إٜٓا ،اظ يل عطف تاتـ ظّآ ٗ ّنآ اس م ٚزض
ائ ضاتغ ،ٚضٖاذ «اّئط سياسئي» ّٜئِ ّئيضئ٘ز ٗ اظ عئطف زييئط تْطمئع ضٗي
ّ٘ض٘فات ّطتثظ تا قسضت سياسي اس .
كليدواژهها :تاضيد سياسي ،اّط سياسي ،ضٗش پژٗٛص زض تاضيد سياسي ،چاضچ٘ب
ّفّٜ٘ي ٗ ٕؾطي تاضيد سياسي ،تاضيد سياسي رسيس.

.1مقدمه
تطضسي سياسئ زض ّٖئاتـ تئاضيري اظ ّ٘ضئ٘فات ّحئ٘ضي ٗ اغئَي متئابٛئا ٗ آحئاض
تاضيدٕياضإ ٗ ٚزإص تاضيد ت ٚاساب ّيآيسّ .سلَ ٚائ اسئ مئ ٚفَئيضغئِ فطاٗإئي
ّٖاتـ تاضيدٕياضإ ٚزضتاض ٙي سياس زض تاضيد ٗ ْٛيٖغ٘ض ىستطزىي فعايٖسٙي پژٗٛص ٗ
استازياض پژٗٛطيا ٙفَُ٘ إسإي ٗ ّغاٍقات فطٖٛيي -ىطٗ ٙتاضيد سياسي.
تاضيد زضياف

 96/7/14 :تاضيد پصيطش 96/11/2 :

hassanifar@yahoo.com

 283واكاوي تعاریف «تاریخ سياسي»؛ ارائۀ چارچوبي مفهومي و ...

آّ٘ظش «تاضيد سياسي» زض ضضتٚي فَُ٘ سياسيّ ،فُٜ٘پطزاظي ٗ ضٗينطزٛاي ٕؾئطي آٓ
مْتط ّ٘ضز ت٘ر ٚقطاض ىطفت ٚاس  .ت ٚىٕ٘ ٚاي مّ ٚيت٘آ ازفا مطز م ٚزض ّت٘ٓ ٗ ّٖئاتـ
ّطتثظ تا تاضيد سياسي ،چاضچ٘ب ّفّٜ٘ي ٗ ٕؾطي ّطرػي ٗر٘ز ٕئساضز تئ ٚفثئاضت
زييط چيٕ٘يي ماٗش ٗ تحَيٌ ّ٘ض٘فيّ /فّٜ٘ي ٗ ٕؾطي زض ا٘ظٙي تئاضيد سياسئي
ٕاّطرع ٗ ٕاضفاف اس .ائ ٗق٘ف اظ ظّإي ضنٌ ىطفت ٚاس م ٚتحجٛايي زض ّ٘ضز
ضطٗضت تطضسي ٗ پطزاذ ٕؾطي ت ٚتئاضيد سياسئي ّغئطد ضئس ٙاس ّ٘ضئ٘في مئٚ
تافج ضنٌ ىيطي زٗ ٕ٘ؿ تاضيد سياسي «مالسيل» ٗ «رسيس» ضس ٙاس .
ت ٚع٘ض مَي ٗ زض ائ ّقسّّ ٚيت٘آ اضاض ٙمطز م ٚإٓچ ٚزضاغَة ٕ٘ضتٛ ٚاي ّ٘سئُ٘ تئٚ
«تاضيد سياسي» اظ ىصضت ٚتٚراي ّإس ،ٙتطضسي ضفتاض اامْآ ٗ پازضاٛآ زض ّ٘ار ٜٚتئا
اتفاقات ّ ،ِٜتسٗٓ اضائ ٚتقطيف «قسضت ٗ اّط سياسي» پطضٕو ت٘ز ٙاسئ .تئا ت٘رئ ٚتئٚ
عطد ائ ّقسّّ ،ٚسلَ ٚاغئَي تئ ٚفئسُ تقطيئف زقيئ تئاضيد سياسئيّ٘ ،ضئ٘فات ٗ
استَعّات ّفّٜ٘ي آٓ تطّيىطزز .تٖاتطائ سَال هقالِ ايي است كِ باتَجِ بِ تعااري
ارائِ شذُ دربارُ تاريخ سياسي ،چئ ٚچئاضچ٘ب ّفٜئّ٘ي ٗ ٕؾئطي تئطاي مْئل تئٚ
پژٗٛصٛاي تاضيد سياسي ّي ت٘آ اضائ ٚمطز ؟
ضطٗضت ٗاْٛي ّ٘ض٘ؿ ّقاٍ ٚت ٚائ اس مّٖ ٚاتـ فاضسي إيطئ ضئْاضي زض ايئٔ
ظّيٖٗ ٚر٘ز زاضز ٗ ٛط مساُ اظ إٜٓا تقطيف ّحسٗزي اظ تاضيد سياسي اضائئ ٚمئطزٙإئس ٗ
ائ تحقي ت ٚاتقاز زييطي اظ تقاضيف تاضيد سياسي ّيپطزاظز .ائ اقساُ زض ضاستاي يل
ماض ٗ يل ضطٗضت فَْي اس م ٚآٓ ٗائست زازٓ تئ ٚپسيئساضٛاي ّتٖئ٘ؿ زض قاٍئة
ّف ُٜ٘ساظي اس ( ،عثاعثايي ،1394،ظ.)54ائ ماض تافج سئاّإسٛي تئّ ٚغاٍقئات ٗ
پژٛصٛاي ا٘ظ ٙتاضيد سياسي ّيض٘ز.
زض اضتثاط تا ّثااج ٕؾطي «تاضيد سياسي» ت ٚظتآ فاضسي غطفا ّغاٍة ٗ سرٖطإيٛئاي
ااْس ىٌ ّحْسي اس م ٚاً٘ تقطيف يا تاظتقطيف تاضيد سياسي تط اساس ّح٘ضي
«زٍٗ » إزاُ ىطفتئ ٚاسئ (.ىئٌ ّحْئسي 1389 ،اٍئف ٗ ب ٗ 1390-يئل ىفتيئ٘ي
ايٖتطٕتي)ّغاٍة آقاي ىٌ ّحْسي ،رعء اٍٗئ ماضٛاي ّغاٍقاتي زض ائ ظّيٖئ ٚاسئ ٗ
اٍثت ٚزض ٕ٘ؿ ذ٘ز زاضاي اْٛي اس .اتطاٛيِ ّ٘سي پ٘ض ٕيئع زض ّقاٍئٚاي مئ ٚتئ ٚتئاضيد
ارتْافي ّي پطزاظز ت ٚتقطيف تاضيد سياسي پطزاذتئ ٚاسئ مئ ٚزضازاّئ ٚترطئي اظ آٓ
آٗضز ٙذ٘اٛس ضسّ٘(.سي پ٘ض)1386 ،
ايٖن« ٚتاضيد سياسي» تط چّ٘ ٚض٘فات ٗ تا چئ ٚضٗينئطزي ّتْطمئع اسئ  ،تئا ٗرئ٘ز
ساتقٚي ع٘الٕي ٗ ىستطز ٙا٘ظ ٙسياس زض ّٖاتـ تئاضيدٕياضإئ ٗ ٚترئاعطّغطد ضئسٓ
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ّثااج رسيس ّطت٘ط ت ٚتاضيد سياسي ٗ تٕ ٚئ٘في ضئنٌىيئطي ىطايطئي تحئ فٖئ٘آ
«تاضيد سياسي رسيس» راي تطضسي تيطتطي زاضز.ائ تحقي ازفا زاضز م ٚاّطٗظ ٙغئطف
پطزاذتٔ ت ٚفقاٍي پازضاٛآ ٗ اامْئآ ،تئسٗٓ زض ٕؾئط زاضئتٔ ّ٘ضئ٘فات ٗ ّفئاٛيِ
ّح٘ضي سياس زض ٛط ّحيظ ٗ تستط ٗ ّقٖاي ّطرع إٜٓا ،زاضاي ٕقع رسي اس ٗ
الظُ اس م ٚتنَْٛٚايي اظ رٖس تحقيقات ٗ ّغاٍقات ٕؾطي تط آٓ ٗر٘ز زاضئت ٚتاضئس
تا ّغاٍق« ٚتاضيد سياسي» تٕ ٚح٘ زقي ٗ فَْي غ٘ضت ىطفت ٚتاضس ايئٔ مئاض اتْئا تئا
ٛسف زستياتي تّ" ٚقطف سياسي تاضيري" ت ٚفٖ٘آ زغسغٚاي ّ ِٜإزاُ ّي ض٘ز .چطا
م ٚاىط ت ٚظٗايا ٗ اتقاز «تاضيد سياسي» تّ ٚقٖاي ضٗضْٖس آٓ ت٘ر ٚض٘ز ّيت٘آ اظ تاضيد
زض ٗضقي اّطٗظ تا ت٘ر ٚت ٚضطٗضت اض٘ض آٓ ،استفاز ٙتيطتطي تطز ائ تٜئطّٖ ٙئسي،
تافج زستياتي تّ ٚقطف تيطتط زض تئاضيد ٗ زض ٕتيزئ ٚتٍ٘يئس ٕؾطيئٚي تئّ٘ي زض زإئص
تاضيد ٗ ضضتٛ ٚاي زييط ّخٌ فَُ٘ سياسي ٗ راّق ٚضٖاسي ٗ تناض ىيطي إٜٓا زض فطغئٚ
فَْياتي يل راّقّ ٚيض٘ز.
ضٖاسايي ّ٘ض٘فات ّقغ٘ف تّ ٚثااج ّطتثظ تا تاضيد سياسي ٛسف ائ ّقاٍ ٚاسئ ٗ
تالش ضس ٙاس چاضچ٘تي زض ائ ظّيٖ ٚاضائ ٚمٖس ٗ ائ يني اظ ماضٛئايي اسئ مئ ٚزض
ّ٘ضز تاضيد سياسي ّي ت٘آ إزاُ زاز .ضايآ شمط اس تحج ٛاي ّطت٘ط ضٗش ضٖاسي
زض تاضيد سياسي ٗ ْٛچٖئ ّٖثـ ضٖاسي آٓ اظ ا٘ظٛ ٙايي م ٚت ٚع٘ض ّزئعا رئاي مئاض
زاضز ٗ ٛط مساُ ّي ت٘إس زض قاٍة ّقاالتي زييط ت ٚغ٘ضت ّػساقي ٗ ّئ٘ضزي تطضسئي
ضٕ٘س.

.2تعاریف تاریخ سياسي
تقئئاضيف ظيئئازي اظ تئئاضيد سياسئئي ضئئس ٙمئئٛ ٚئئط مئئساُ تئئط ّ٘ضئئ٘في ذئئاظ ت ميئئس
مطزٙإسّ.الاؾات ظّإي ٗ ّنإيٕ٘ ،ؿ ضٗينئطز تئ ٚسياسئ  ،تقطيئف سياسئ ّ ،يئعآ
اْٛي ٗ ضطٗضت ّ٘ض٘فات ذئاظ ٗ ّ٘ضئ٘فات فئاُ تئاضيد سياسئي اظ ّْٜتئطئ
ّؤٍفٛٚا زض اضائٚي ّفّ ُٜ٘ح٘ضي زض تاضيد سياسي ت ٚاساب ّيآيس .تقاضيف ٕاُتطز ٙتٚ
ضطد شيٌ اس :
.9تاضيد سياسي ضٖاذ تح٘الت ا٘ظٙي قسضت سياسي اس .قسضت سياسي ٕيع ّطتثظ
تا «اّط سياسي» اس پس ّيت٘آ ىف م ٚتاضيد سياسي ،تاضيد «اّط سياسئي» اسئ ٗ
تطذي ّقتقسٕس اظ إٓزا م« ٚاّط سياسي» زض زٍٗ ت ٚپايساضتطئ ضنٌ ذ٘زش تحق پيسا
ّيمٖس ّيت٘آ ىف تاضيد سياسي ،تاضيد «زٍٗ » اس .تئطائ اسئاس ،تلئ٘ضي تحئً٘
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«زٍٗ » اْٛي ّيياتس ظيطا زض قاٍة تحئً٘ «زٍٗئ » تئا تحئً٘ «اّئط سياسئي» ّ٘ارئٚ
ٛستيِ( .ىٌ ّحْسي )3:1391 ،تٖاتطائ«تاضيد سياسي چيعي رع تحً٘ قئسضت سياسئي
ٕٜازيٖ ٗ ٚساظّآيافت ٚزض قاٍة زٍٗ ٕيس »(.ىٌ ّحْسي)4:1391 ،
اىط تر٘اٛيِ تط اساس ّح٘ضي زٍٗ ت ٚتقطيف تاضيد سياسي تپئطزاظيِ ّئيتئ٘آ
زٍٗ ٛا ضا زض ٛط زٗض ٙزض ّطمع تحَيٌ قطاض زاز ٗ تٗ ٚاسغٚي آٓ ّ٘ض٘فات ّئطتثظ تئا
زٍٗ ضا ّغطد مطز اّا ائ ٕيا ٙتا فغف ت٘ر ٚتئ ٚتئاضيد ر٘اّئـ ّاقثئٌ ضئنٌىيئطي
زٍٗ يا ر٘اّقي م ٚزٍٗ  ،تٖٜا قسضت إحػاضي ٕيسئ يئا زض اضتثئاط تئا ّ٘ضئ٘فات
فطٖٛيي ٗ اقتػازي م ٚت ٚافْاً ظٗض زٍٗتي اضتثاط فْسٕ ٙساضت ،ٚزچاض اضناً ّيضئ٘ز
زض ّزْ٘ؿّ ،ح٘ض قطاض زازٓ زٍٗ  ،ذ٘ز ىاّي ّ ِٜزض تاضيد سياسي ت ٚاساب ّئيآيئس
م ٚتطاي تطضسي تاضيد سياسي ت ٚزٍٗ ٗ اتقاز آٓ ت٘ر ٚمئطز تئا تئ ٚزإطئي ّٖاسئة ٗ
ماضآّس ضسيس.
.2زض تقطيف زييط آّس«:ٙتاضيد سياسئي ،ىئعاضش ،ضٗايئ ٗ اايإئال تحَيئٌ ضٗيئسازٛا،
فقايس ،رٖثصٛا ٗ افْاً ٗ ضفتاض ضٛثطآ تعضه سياسئي اسئ ٗ ّقْئ٘الل ائً٘ ّفٜئُ٘
قسضت ،سَغ ٗ ٚغَثّ ٚيىطزز.تاضيد سياسي تا تئاضيد ٕؾئاّي ٗ «زيپَْاتيئل» فْيقئال زض
پيٕ٘س اس .تاضيد ٕؾاّي يا تاضيد رٖوٛا م ٚترص فؾيْئي اظ مئٌ تئاضيد ٕ٘ضئتٛٚئاي
رٜآ ضا ت ٚظتآٛا تطنيٌ زاز ٙمالل تحئ ّقٍ٘ئٚي «تطذئ٘ضز» عثقئٚتٖئسي ّئيضئ٘ز.اظ
تطذ٘ضز ٗ ّٖاظفّ ٚيآ زٗ ىطٗ ٙيا زٗ قثيَ ٚىطفت ٚتا رٖوٛاي تْاُفياض زٗ قسضت تعضه
َّي ٗ سطإزاُ رٖوٛاي رٜإي» (ّ٘سيپ٘ض) 144- 143 :1386 ،ضاٌّ تئاضيد سياسئي
اس .ترص اًٗ ائ تقطيف تا تقطيف مالسيل اظ تاضيد سياسي مّ ٚحٌ تحج ٗ اتئي
اضناً ائ ّقاٍ ِٛ ٚت٘ز فطقي ٕساضز اّا مَْٚي «تطذ٘ضز» يل ّطرػ ٚرسيس اس مئٚ
تا قسضت سياسي اضتثاط زاضز ٗ زض تطضسي تاضيد سياسي ت ٚفٖئ٘آ ّثٖئايي قاتئٌ اتنئا ٗ
فَْي ّيت٘إس ّ٘ضز استفاز ٙقطاض ىيطز.
المعارفهای التئ آّس ٙم« ٚتاضيد سياسئي» ،تئاضيد ضٗايئ ٗ تحَيئٌ

.3زض يني اظ دايرۀ
ا٘ازث ،زيسىاٛٙا،رٖثصٛا ٗ ضٛثطآ سياسي اس .زض ائ تقطيف،تاضيد سياسي ّقْئ٘الل
اً٘ ّح٘ض زٍٗ ّ َّ -يىطزز .1ترص اًٗ ائ تقطيف تا تقطيئف مالسئيل تئاضيد
سياسي تفاٗتي ٕساضز اّا ترص زُٗ م ٚفثاضت «ّسئائٌ ائً٘ زٍٗئ –َّئ » ضا اضئافٚ
ّيمٖس تٕ ٚؾط ّي آيس مْٕ ٚيذ٘اٛس ّفٜئُ٘ ذاغئي اضئاف ٚمٖئس اّئا ّحئسٗزٙي آٓ ضا
ّطرع ّيمٖس.
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ٗ.4يني پسياي إيَيسي زض ّئ٘ضز «تئاضيد سياسئي» آٗضز ٙمئ ٚتئاضيد سياسئي،ضٗاي ٗ
تحَيٌ اتفّاقات ،ايسٛ ٙا ،رٖثص ٛا ٗ ضٛثطآ سياسي اس .ائ تقطيف ّ ِٛتْئايع ٗ ٛئِ
ّطت٘ط ت ٚضضتٛ ٚاي زييط تئاضيد اظ قثيئٌ تئاضيد زيپَْاسئي ،تئاضيد ارتْئافي ،تئاضيد
اقتػازي ،تاضيد ٕؾاّي ٗ ٕيعتاضيد قإ٘ٓ اساسي ٗ تاضيد فّْ٘ي اس  .زض ائ ّٖثئـ ٕيئع
ت ٚع٘ض مَّي تاضيد سياسي ضٗي ا٘ازث ّطت٘ط ت ٚزٍٗ  ٗ )Nation-States( َّّ -اٍثتٚ
فطايٖس ٛاي سياسي ضسْي تْطمع زاضز.ائ ّٖثـ اضئاض ٙزاضز مئ ٚعثئ ٕؾئط ٛيٌ،تئاضيد
سياسي ،ايسٙي زٍٗ تا ٕيطٗي ّقٖ٘ي ٗ ضٗاإي ذئاضد اظ ّٖئافـ ّئازي،اظ ّ٘ضئ٘فات
اغَي آٓ اس .ت ٚفثاضت زييط زض ائ زيسىا ،ٙزٍٗ ّْٜتطئ فاّئٌ تيييئطات تئاضيري
2
اس م ٚزض تاضيد سياسي  ِٛقافستال تثَ٘ض زاضز.
ائ تقطيف ضٗي «ايس ٙزٍٗ » ،تْطمع زاضز ٗ ّف ُٜ٘رسيسي ٕساضز ٗ ضئايس تئا تقئاضيف
مالسيل تاضيد سياسي تفاٗتي ٕساضت ٚتاضس.
.5مٖج ّ٘ضىآ ( )Kenneth O. Morganفض٘ ماٍذ َّن ٚزض آمسئف٘ضز زض ّئ٘ضز تئاضيد
سياسي ّيى٘يس« :زض زٚٛي  1980افتثاض تاضيد سياسي م ٚاظ زس ضفت ٚت٘ز ،تاظىطزإسٙ
ضس .ائ ماض ت٘سظ زإطْٖسإي چ٘ٓ «ٛاتع تاُ» يا «استسّآ رٕ٘ع» إزاُ ىطفئ مئ ٚتئط
زيسىاٛٙاي سياسي ٗ استطاتژي ٛايتاضيري «عثقئ ٚي مئاضىط تطيتإيئا» ت ميئس مطزٕئس.زض
تحج تاضيد سياسي اظ ٕؾئط إٜٓئا تٖئ٘في اظ ٕيطٗٛئاي سياسئي ،فطٖٛيئي ،ارتْئافي -
اقتػازي ٗ ضٗإي ٗر٘ز زاضز م ٚشات «تيييئط سياسئي» ّئيت٘إئس اظ عطيئ فقاٍيئ ٗ
إسضمٖصٛاي إٜٓا تطريع زاز ٙض٘ز»3.
ائ تقطيف ،ضْٔ ّغطد مطزٓ زٗ ّف «ُٜ٘تيييط» ٗ« عثق ،»ٚتحج ٕسئثتال رسيئس ٗ اتئي
رعئيتطي ضا ّ٘ضز ت ميس قطاض ّيزٛس م ٚاٍثتّ ٚي ت٘إس ّتئ حّط اظ ىطايطئات ّاضمسيسئتي
ّثٖي تط اْٛي «تيييط»(تع ٗ إٓتي تع ٗ ٕٜايتا سٖتع ٕؾطي ٚزياٍنتيل) ٗ ت٘رئ ٚتئ ٚف٘اّئٌ
زضىيط زض آٓ م ٚاظ ٕؾط ّاضمسيس ٛا ،عثقات ٛستٖس ،تاضس.
.6رآ تطٕط(ّ )John Turnerسضس تاضيد زض ماٍذ ضٗياً ٛئاٍ٘ٗي ٗ تئسف٘ضز  ،زض ّئ٘ضز
تئئاضيد سياسئئي ّئئيى٘يئئس:تئئا تقطيئئف سياس ئ ّ ،قٖئئاي تئئاضيد سياسئئي ٛئئِ آضئئناض
ّيض٘ز.سياس زض ّ٘ضز تسس آٗضزٓ ٗ تناضىيطي قئسضت زض راّقئ ٚيئا تئا تنيئ ٚتئط
فثاضات زإطْٖس تطرست ٚسياسي آّطيناييٛ ،اضٍٗس السئً٘ ّطئرع مئطزٓ ايٖنئ ٚچئٚ
مسي؟ ،چغ٘ض؟ ،چٚ؟ تسس ّي آٗضز ٗ زض ائ ّيإّ٘ ،ٚضخ سياسي ،تاضيد سياسئ ضا
ّي ٕ٘يسس.تاضيد اعب ّي ت٘إس تاضيد سياسي تاضسٛ.طچٖس تْاُ تاضيد سياسئي ٕيسئ .
عطااي ذظ ّطي زيپَْاتيل زض ا٘ظ ٙچطايي ٗضٗز تّ ٚقٍ٘ٚايئي ّخئٌ رٖئو ،زض مٖئاض
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تحج سياسي اعب ،اظ رَّْ٘ ٚض٘فات ّ٘ضز ٕؾط ّ٘ضخ سياسي ّي تاضس.اتي زض ائ
ّ ِٛت٘قف ْٕي ض٘ز زض اضتثاط تا ظّآ رٖو ،ذظ ٗ ّطي ٛاي ارتْافي ،اضتثاعئات ٗ
ّاٍني غٖقتي  ِٛسياسي ّي ضٕ٘س ٗ اٍثت ٚاضاضّ ٙي مٖس ٛط چيئعي مئ ٚظّئآ رٖئو،
سياسي تاضس ظّآ غَح  ِٛسياسي اس ٗ تاٍتثـ ّ٘ضئ٘في تئطاي تئاضيد سياسئي ٛئِ
ٛس  .ت ٚفثاضت زييط ٗ ت ٚع٘ض مَيتط زض رئ٘اب ايئٔ سئ٘اً مئ ٚچئ ٚچيئعي تئاضيد
4
سياسي اس ّي ى٘يس « :تقطيثا ٛط چيعي م ٚفنطش ضا تنٖيس» تاضيد سياسي اس .
ائ تقطيف اظ «تاضيد سياسي» زض فئئ ايٖنئ ٚذئ٘ز ضا تئٕ ٚحئ٘ فئاُّ ،تئاحط اظ تقطيئف
سياس ّيزإس اّا ّفّ ُٜ٘ح٘ضي آٓ تحج قسضت سياسي ٗ ٕح٘ ٙزس يئاتي تئ ٚآٓ اظ
عطي قسضت ٕطُ (اعب)ٗ قسضت سر (رٖو) اسئ  .ايئٔ تقطيئف ّفٜئُ٘ رسيئسي
چ٘ٓ «اعب» ضا زض تطضسي تاضيد سياسي تطرستّ ٚي مٖس« ٗ ،قسضت سياسئي» ضا تئطاي
مسإي م ٚآٓ ضا تٚزس ّيىيطٕئس يئا تئالش ّئي مٖٖئس آٓ ضا تئٚزسئ تييطٕئسّ،غطد
ّيمٖس.ائ تقطيف اتي ّ٘ض٘فات ارتْافي ٗ اقتػازي ضا  ِٛرعيي اظ تاضيد سياسئي
ّيزإس.
.7زض ّغَثي اظ ٕ٘يسٖسٙاي ٕاضٖاس تح فٖ٘آ إ٘اؿ ّتفاٗت تاضيد« ،تاضيد سياسئي» زض
مٖاض تاضيد ٕؾاّي ٗ تاضيد ّصٛثي ٗ تاضيد ارتْئافي آٗضز ٙضئس ٙمئ ٚتئاضيد سياسئي،
ا٘ظٙاي اس م« ٚتحً٘» ٛط چيعي ضا اظ سغح ّحَي ت ٚسغح رٜإي تطضسي ّئيمٖئس
ّخالل اظ سغح زٍٗ ّحَي ت ٚسغح ضٗاتظ تئ اٍََْي.زض ائ ٕ٘ؿ اظ تاضيد ،اضناً زٍٗ
زض سطاسط تاضيد ٗ ضضس آٓ زض سغ٘د ّحَي ٗ تئ اٍََْي ّ٘ضز تطضسي قطاض ّيىيطز.تئٚ
ٕ٘في فقاٍي  ،چطذص ٗ تناٌّ فطايٖسٛاي اً٘ زٍٗ ّ٘ ،ضز ّغاٍقّ ٚيضئ٘ز 5.زض ايئٔ
تقطيفّ ،ف ُٜ٘تيييط ،اً٘ ّح٘ض«زٍٗ » زض سغ٘د ّتفاٗت آٓ (ّحَي ٗ تئئ اٍََْئي)
م ٚتحج فَْنطزي آٓ ّ٘ضز تاميس قطاض ىطفت ٚاس ّ ،يىطزز .زٍٗ ّْٜ ،تئطئ سئاظّآ
قسضت سياسي م ٚزض سغ٘د ّحَي ٗ مالٓ آٓ زض ّٖاتـ «مالسيل» تاضيري ّ٘ضز تطضسي
قطاض ىطفتٍٗ ٚي ايٖن ٚتا زض ٕؾط زاضتٔ ّثااج ٕؾطي زٍٗ تاضس ّيت٘إس ت ٚفٖ٘آ يئل
ّفّ ُٜ٘ح٘ضي ٗ اتي رسيس ّ٘ضز ت٘رٗ ٚاقـ ض٘زّ.ف« ُٜ٘تيييط» ّ ِٛيت٘إس ّ٘ض٘في
ّ ِٜتطاي تطضسي سياس زض تاضيد يا تاضيد سياسي تاضسّ ِٛ.قٖاي زٍٗ ٗ ّ ِٛقٖئاي
تيييط ،راي تطضسي ٕؾطي زاضز م ٚپطزاذتٔ تئ ٚتئاضيد سياسئي تئ ٚغئ٘ضت ضٗضئْٖس ٗ
فَْيّ ،ستَعُ زض ٕؾط ىطفتٔ ّقإي «تل٘ضيل» ٗ ٕؾطي إٜٓا اس .
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.8زض دايرررۀالمعررارف تئئاضيد سياسئئي ايئئاالت ّتحئئسٙي آّطينئئا ،ائئ٘ازث ،ذئئظ ّطئئي
ٛا(سياستيصاضيٛا) ،اقساّاتٜٕ ،ازٛا ،ىطٗٛ ٙاّ ،طزُ ٗ رٖثصٛئايي مئ ٚضئنٌزٖٛئسٗ ٙ
6
ت٘ر٘ز آٗضٕس ٙايات سياسي زض اياالت ّتحس ٙت٘زٙإسّ٘ ،ضز ماٗش قطاض ىطفت ٚاس .
زض ائ تقطيف ،ايات سياسي زض قاٍئة اتفاقئات ،سياسئتيصاضيٛئا ،اقئساّاتٜٕ ،ازٛئا،
ىطٗٛٙا ،رٖثصٛا زض تطضسي تاضيد سياسي ّ٘ضز ت ميس قطاض ىطفت ٚاس م ٚشمئط تطذئي
ّق٘الت ا٘ظٙي فقاٍي تاضيد سياسي ضا ّطرعتط ّيمٖس ٍٗي اظ تطضسي إٜٓا تط ّثٖاي
يل ٕؾطي ،ٚسرٖي تّ ٚيآ ٕياّس ٙاس  .الظُ تئ ٚشمئط اسئ مئ ٚزض تطضسئي ضٗضئْٖس ٗ
فَْي تاضيد سياسي ،زض ٕؾط زاضتٔ اتقاز ٕؾطي ائ ّق٘الت اْٛي زاضز.
.9تي پي ٗايعّٔ ،استاز زض زإطيا ٙامستط زض تقطيف «تاضيد سياسئي» ّئي ى٘يئس:تئاضيد
سياسي ،تاضيد ضٜط( ٗ ) the polisرْٜئ٘ضي( ،) the respublicaضئامَ ٚضئٜطٕٗسي( the
 ) citizen bodyاس تٕ ٚؾط اٗ ا٘ازث سياسيّ٘ ،اضزي ٛستٖس م ٚت٘سظ ائ سّ ٚقٍ٘ئٚ
زض اضتثاط تا إٜٓا ٗ زض ّ٘ضز إٜٓا إزاُ ّي ض٘ز.اظ ٗقتي مئ ٚضئامَٚي ضئٜطٕٗسي ت٘سئظ
افطاز ساذتّ ٚي ض٘ز ّقطضاتي م ٚآٓ ضا ضنٌ ّيزٛس ّثٖاي اغَي قطاض ّيىيطز.
ّ٘ضخ ،ضٗي ضٛثطآ سياسي تْطمع ّيمٖس ٗ ّي ذ٘اٛس تسإس م ٚچغ٘ض فطزي ّي ت٘إس
إتراب ض٘ز .چغ٘ض ضاٛص ضا زض ض٘ضا ٗ إزْٔ ّطرع ّيمٖئس ٗ چئّٖ ٚئافقي ضا زض
ضقاتتص تٚزس ّيآٗضزّ.خالل زض اضتثاط تا رْٜ٘ضي ضُّ٘ ،ضذآ زض قطٓ ٕئ٘ظزٕ ،ِٛؾئاُ
زٗ اعتي ذ٘اظ ٗ ف٘اُ ٗ زض قطٓ تيستِ رٖئادٛئاي ّثتٖئي تئط ذئإ٘ازٛٙئاي ٕزثئا ٗ
ّتحسإطآ ضا ّيتيٖٖس7 .زض ائ تقطيفّ ،قٍ٘ٛ ٚايي چ٘ٓ قاٍة ظٕئسىيٕ٘،ؿ انّ٘ئ ٗ
ااٍ ظٕسىي ارتْافي ٗ ضٛثطآ سياسي ٗ ضي٘ٛٙاي فقاٍي سياسي إٜٓا مّ ٚخالل اعب،
رٖاد تْٛ ٚطا ٙىطٗٛ ٙا ٗ رْقي ٛاي ااّي إٜٓا ّ٘ضز تطضسي قئطاض ّئيىيئطز.زض ايئٔ
تقطيفّ ،فّٜ٘ي تٕٚاُ قاٍة ظٕسىي فطزي ٗ ارتْافي ٗ انّ٘تي ّ٘ضز ت ميس قطاض ىطفتٚ
مّ ٚيت٘إس رسيس تاضس.اٍثت ٚتحج ضٛثطآ سياسي آٓ رسيس ٕيس ّيط تطضسئي ااّيئآ
ٗ ّحٌْ فقاٍي ٗ مٖص ّخٌ اعب ٗ رٖاد مّ ٚي ت٘إئس تئاتـ ظّئآ ٗ ّنئآ تاضئس ٗ
تحخي رسيس اس .زض ائ تطضسي ،قاٍة ٛئا ٗ پطزاذئ ٕؾئطي ٕيئع اظ اْٛيئ ظيئازي
تطذ٘ضزاض اس م ٚزض ايٖزا سرٖي اظ آٓ تّ ٚيآ ٕياّس ٙاس .
.10ري.آض اٍت٘ٓ( )G.R. Eltonاستاز إيَيسي تاضيد قإ٘ٓ اساسئي زض زإطئيا ٙمْثئطيذ،
زض تقطيف تئاضيد سياسئي ّئيى٘يئس«:تئاضيد سياسئي» ،تئاضيد ّئطز ٗ ظٓ ضا زض«مئٖص
فّْ٘ي»(ّ٘ ) public actionضز تطضسي قطاض ّيزٛس مٖص فّْ٘ي ّيت٘إس تحَيٌ قإ٘ٓ،
قإ٘ٓ اساسي ٗ زٍٗ تقالٗ ٙفْٜي اظ آحاض ارتْافي ٗ اقتػئازي تاضئس.مئٖص فْئّ٘ي،
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اس ذ٘تي اظ ش ٗ ٔٛتفنط ضا زض تط ّيىيطز ٗ ذ٘استاض تحَيٌ ّٖاتـ مٖص زض استفاز ٙاظ
قسضت ٗ ّغاٍثات ّٖافـ اس .
اٍت٘ٓ ْٛچٖئ اضاضّ ٙيمٖس« :تاضيد سياسي» ،زٗ پيططف ّطرع ضا زاضا اس :يني زض
تطذ٘ضز ٗ ّ٘ار ٜٚتا ّطزُ ٗ افطاز مّ ٚطزُ ضا زض ّطمع تحقي  ،راي ّيزٛسٕ.نتئٚي زُٗ
ٗ ّْٜتط إٓنٛ ٚيچ ضٗش تطضسي تاضيري ٗر٘ز ٕساضز م ٚت ٚع٘ض ّستْطٕ ،سث ت ٚىصض
ظّآ تا فغف ت٘ر ٚتٗ ٚاققي «تيييط» ٘ٛضياض تاضس.زض ائ ظّيٖ ٗ ٚزض ّقايس ٚتا تئاضيد
اقتػازي ٗ تاضيد ارتْافي تايس ىف تاضيد اقتػازي ّيت٘إس تيييط ضا تئٚمئاض تثئطز اّئا
تحطمص زضٗٓ ظّآ ،ذيَي مٖس اس .تاضيد ارتْئافي ٛئِ ،اضازٙي تنئاضىيئطي ضٗش ٗ
تطريحات تناضىيطي تئ ترطي ِّٜ ،اس اّئا تئاضيد سياسئي زض ت٘رئ ٚتئّ ٚئطزُ زض
رايياٗ ٙاققي إٜٓا ٗ تساضك چئاضچ٘ب اطمتئي زض ظّئآ تطتئطي زاضز.تٖئاتطائ تئاضيد
سياسي ّيت٘إس ماضمطزش ضا تٕ ٚح٘ ّٖاسة فقظ زض غ٘ضت فٜئِ ّئطزُ ٗ سئاذتاضٛاي
ارتْافي م ٚاظ ٍحاػ سياسي ت ٚفٖ٘آ ماضىعاضآ ٗ قطتإيآ فقاً ٛستٖس ،ارطا مٖئس 8.زض
ائ تقطيف ّ ،فاٛيْي چ٘ٓ مٖص فّْ٘يّ ،طزُ ٗ تيييط تا ّطئرعمئطزٓ ائ٘ظٛٙئايي
چ٘ٓ قإ٘ٓ ،قإ٘ٓ اساسي ٗ زٍٗ اْٛي زاضٕس ٍٗي ايٖن ٚت٘ر ٚتّ ٚطزُ ٗمٖص فّْ٘ي
إٜٓا ّقغ٘ف ت ٚىصض ظّآ ،اظ چ ٚضٗينطزي اس ّ ،طئرع ٕيسئ اّا اظ ايئٔ ٕؾئط مئٚ
ا٘ظٙي رسيسي ضا تا ّفاٛيْي ّقئّ٘ ،ضز تاميس قطاض ّيزٛس زاضاي اْٛي اس .ت٘رئٚ
تّ ٚطزُ ٗاققي ٗ ٕ ٚقاٍةٛاي إتعافي(يقٖي تل تل افطاز چ ٚظٓ ٗ چّ ٚطز) ٗ ا٘ظٙي
مٖص فّْ٘ي ّطزُ ،تسٗٓ سَغ ٚزازٓ رٖسيتي ذاظٕ ،يا ٙرسيسي زض تطضسي سياسئ
زض تاضيد اس .
.11مٖطاً ضاسٌ( )Conrad Russellاستاز تاضيد تطيتإيا زض زإطياٍٖ ٙسٓ زض ّئ٘ضز تئاضيد
سياسي ّيى٘يسّ«:فّٜ٘ي ٗر٘ز زاضز م ٚزض آٓ تاضيد سياسي ،تئاضيد ارتْئافي ،تئاضيد
اقتػازي ،تاضيد مَيسا ،تاضيد ايسٛٙا ٗ  ...تيطتط اظ يل ظاٗيٚي ّطتطك ،ض٘اٛس ضا ٕطئآ
ْٕي زٛس.إٜٓا تطاي ْٛآ ّطزُ زض ْٛآ ظّآٛا ٗ زض ْٛئآ ّنئآٛئا اتفئاا افتازٕئس ٗ
تٖاتطائ ٛط تالضي ر ٜتقسيِمطزٓ إٜٓا ّيتايس زض ترئص سئاذتيي يئا ّػئٖ٘في
تاضس إٜٓا تْايعات شٖٛي زض رّٖ ٜفق ّ٘ضذآ ضا ٕسث تٛ ٚط تقسيِ فيٖي زض ّ٘از
ٕطآ ّي زٖٛس.تراعط ائّ٘ ،ضذآ سياسي ٕثايئس اظ إٓچئ ٚزض إئ٘اؿ تحقيقئات تئاضيري
زييط زض ااً إزاُ ،غافٌ تاضٖس .تاضيد سياسي ٍعّٗا «َّّئي» ٕيسئ .زض ٗاقئـ إئسضمٖص
تئّحَي ٗ َّّي يني اظ تيطتطئ ّ٘ض٘فات زض آٓ اسئ ّ٘.ضذئآ سياسئي تئٖصٛئاي
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سياسي ضا ّيت٘إٖس مطف مٖٖس ّ٘ض٘في مّ٘ ٚضذآ ارتْافي ّْنٔ اس
مْتطي زاضت ٚتاضٖس.
يني اظ ّخاٍٜاي رئسي زض تئاضيد سياسئي ،رٖئو زاذَئي( ) civil warاسئ ّ٘.ضذئآ
ارتْافي تٕ ٚسضت ّيت٘إٖس ماضي إزاُ زٖٛس تا رٖو زاذَئي ضا ت٘ضئيح زٛئس ٗ فقئظ
9
ائ ّ٘ضذآ سياسي ٛستٖس مّ ٚيت٘إٖس آٓ ضا ت٘ضيح زٖٛس.
زض ائ تقطيفّ ،فٜئّ٘ي ّخئٌ «تئٖص سياسئي» زض سئغح ٕئطُ ٗ سئر (رٖئو) آٓ زض
فطغٚي زاذَي ٗ زض سغ٘د ّحَي ٗ اتي َّئي ّئ٘ضز ت ميئس قئطاض ىطفتئ ٚاسئ مئٚ
ّيت٘إس رسيس  ِٛتَقي ض٘ز اّا زض ّزْ٘ؿّ ،يت٘إس ّفٜئّ٘ي ّٜئِ زض تطضسئي فَْئي
تاضيد سياسي ت ٚاساب آيس.
.12ضٕٗاٍس ٛاتٔ(ّ )Ronald Huttonسضس تاضيد زض زإطئيا ٙتطيسئتً٘ زض ّئ٘ضز تئاضيد
سياسئئي ّئئي ى٘يئئس« :تئئاضيد سياسئئيّ ،غاٍقئئٚي سئئاظّآ( ٗ )organizationفَْنئئطز
قسضت( ) operation of powerزض ر٘اّـ ىصضت ٚاس .تاضيد سياسيّ ،غاٍقٚاي ّقغئ٘ف
ت ٚضفتاض ّطزآ ٗ ظٕإي اس م ٚتط اساس آٓ ٕٚ ،تٖٜا ّيت٘إٖئس آيٖئس ٙذ٘زضئآ ضا ضقئِ
تعٕٖس تَن ٚسطٕ٘ض َّتٜا ،اقتػازٛا  ،ر٘اّـ ،فطٖٛو ٗ افتقازات ضا ّ ِٛيت٘إٖس تيييئط
زٖٛس ٗ اظ ّطنٌ تطئ ٗ پيچيس ٙتطئ ضفتاضٛاي تططي ت ٚاساب ّيآيس.
اىط سياس ٖٛ ،ط ّْنٖات اس تٖاتطائ سياس ىصضتْٕ ٚيت٘إس تسٗٓ فْٜئي اظ إٓچئٚ
ّْنٔ ت٘ز ٙتطاي ّطاضم مٖٖسىآ ،اضظياتي ضئ٘ز.تئسٗٓ زضك تٜتئطئ ضئنٌ ّْنئٔ اظ
ظّيٖ،) context(ٚماض ّ٘ضذآ سياسي تيٜ٘ز ٙاس .زض عً٘ س ٚزٚٛي ىصضئت ٚتْطمئع تئط
اضتثاط تئ سياس ٗ اضناً زييط فقاٍي زض يل راّقّ ٚقًْ٘تط ضس ٙاس .تحئطكٛئا
زض رْقي  ،قيْ ٛا ٗ اراضٛٙإ،قطٚتطزاضي ّحَئي ٗ ّاٛيئ زازىئا ٙيئا فطٖٛئوٛئاي
فّْ٘ي رعء ا٘ظٛٙاي ّ٘ضز فالقٚي ّ٘ضذئآ سياسئي ضئسٙإئسّ٘ .ضئ٘فات سياسئي
ْٕيت٘إٖس اظ ظّيٖٛٚايطآ رسا ضٕ٘س .إٜٓا اغَة زض يل ظّآّٖ ،غ ذ٘ز ضا زاضا ٛسئتٖس
م ٚذ٘زش ظّيٖ ٚضا تيييط ّيزٛئسّ.غاٍقئٚي ّئسضٓ( ) modernتئاضيد سياسئي تئط ايئٔ
إسضمٖص پ٘يا ّٖ٘ط اسئ  10.زض ايئٔ تقطيئف اظ تطضسئي سياسئ زض تاضيد،ت٘رئ ٚتئٚ
ظّيٖٚي فقاٍي ّ٘ ،ضز ت ميس قطاض ىطفت ٚمٍ ٚعّٗا سياسي ٕيس ٍٗي اتْا سياس زض آٓ
ت حيط زاضت ٚيا آٓ تط سياس ت حيط زاضزّ.فّ ُٜ٘ح٘ضي زض ائ تقطيف ،ت٘ر ٚت ٚظّيٖٛٚاي
غيط سياسي زض «تاضيد سياسي» اس .
.13ضٗي فاستط(ٗ )Roy fosterيطاستاض تاضيد ّسضٓ زض مئاٍذ تيطمثئل زإطئياٍٖ ٙئسٓ زض
ّ٘ضز تاضيد سياسي چٖئ اؽٜاض ّيزاضز م« :ٚزض زٚٛي  1960م ٚرٜئآ تئٕ ٚؾئط رسيئس
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ّيضسيس يل ٕفط ائ فثاضت ضا تٚماض تطز م ْٚٛ«ٚچيع ،سياس اس »م ٚؽاٛطا عقٖٚآّيع
ت٘ز.اىط تاضيد اقتػازي ٗ تاضيد ارتْافي تٕ ٚسث تاضيد سياسي زض ٕ٘ضتٔ ّت٘ٓ ّطتثظ
تا ذ٘ز تيطتط ّطت٘ط تٕ ٚؾط ّيضسٖس تٚذاعط ائ اس مّ ٚيت٘إٖس ّفٜئُ٘ تئي ٕٜايئ
ّحسٗز ضسٙي راّق ٗ ٚاقتػاز ضا تطضسي مٖٖس اّا فقاٍي ّ٘ضذآ سياسي زض ائ ائ٘ظٙ
مِ ٕيس م ٚسقي ّيمٖٖس سياس ضا زض ّقٖاي ّطرع ذ٘ز ّ٘ضز تطضسي قئطاض زٖٛئس
ٗ ْٕيت٘إٖس.يقٖي ضٖاذ تاضيد سياسي زض ّقايس ٚتا تاضيد اقتػازي ٗ تاضيد ارتْافي،
ماض سر تطي اس .زض ائ تقطيفّ ،ف ُٜ٘ذاغي اظ تاضيد سياسي اضائئٕ ٚطئس ٙاسئ
رع ايٖن ْٚٛ ٚچيع سياسي اس ٗ اٍثتّ ٚحسٗز ٙآٓ  ِٛقاتٌ تطسيِ ٕيس .ايئٔ تقطيئف
غطفال ّيت٘إس تَٖيطي تاضس ت ٚايٖن ٚقَْطٗ سياس  ْٚٛ ،را اس ٗ تايس ٕطإٛٚايص ضا
زيس.
ّ.14يرائيٌ ماظئ( )Michael kazinزض ياززاضتي زض ّ٘ضز تاضيد سياسئي ّئيٕ٘يسئس:زض
ٛط ظتإي ٗ زض يل َّ زّ٘مطاتيني ضثي ٚاياالت ّتحس ،ٙسياس ّ٘ ،ض٘ؿ مسإي اس
م ٚتطاي ازاضٙاي إتراب ّيضٕ٘س ٗ إٓچ ٚم ٚإٜٓا تا قئسضتٛئاي ٕاضئي اظ آضاء ،قئ٘إئ،
قإ٘ٓ اساسي إزاُ ّيزٖٛس.زض ٕؾط ٗي تاضيد سياسئيّ ،سئاتقٚي تئيپايئآ سئرٖطإي،
ٗضـ قإ٘ٓ ،رْـآٗضي افإّ ٗ ٚصامطٙاي م ٚزض آٓ ،تاظييطآ را ٙعَة ،ظٕسىيضئآ ضا
غطف زف٘اٛاي آٓ ّيمٖٖس ،اس ْٛ.چٖئ اضئاضّ ٙئيمٖئس تيطئتط ٕ٘يسئٖسىإي مئ ٚتئٚ
ّغاٍقٚي رسي سياس ىصضتّ ٚي پطزاظٕس سقي ّيمٖٖس تا تفْٖٜس ٕيطٗٛاي فْسٙاي مٚ
تيييطات زض زٍٗ ٛا ،ق٘إئ ٗ اقساّات ضا ايزاز ّيمٖٖئس ،چئٛ ٚسئتٖس.تيطئتط ّ٘ضذئآ
ت حيطىصاض ت ٚع٘ض ّطئرع ّقْئ٘الل ضٗايئ «قئإ٘ٓ زازٓ ٗ ىئطفتٔ» ٗ «ازاضٙي تئطزٓ ٗ
تاذتٔ» زضٗٓ تستطي اظ ّ٘ض٘فات ٗ تناٌّ تاضيري تعضه ضا ضئنٌ زازٙإئس.زض زٛئٚي
 1890فطزضيل رنس٘ٓ تطٕئط( )Fredrick Jackson turnerاسئتسالً مئطز مئ ٚتزطتئٚي«
ّطظ»( ،)Borderزّ٘مطاسي آّطينا ضا ضنٌ زاز .چطا م ٚتطاي اٗ ٘ٛي ٛا ٗ فطٖٛئوٛئاي
سطظّيٖي ،ت٘سقٚي سياسي ضا پيص تطزٕس.اٗايٌ قطٓ تيستِ چاضٍع ٗ ّطي تيئطز( Charles
 )and Mary beardازفا مطزٕس م ٚتػازُ ّٖافـ اقتػئازي ،ضيطئٚي ٛئط ٕقغئ ٚتحئً٘ زض
تاضيد اياالت ّتحس ٙاظتٜيٚي قإ٘ٓ اساسي تا رٖو زاذَي تئ٘ز ٙاسئ .زض اٗاسئظ قئطٓ
تيستِ ضيچاضز ٘ٛفستازتط(ّ )Richard Hofstadterف ُٜ٘ضٗإئي «اضئغطاب ٗضئقي » ضا
تطاي ت٘غيف اضئتياا اغئالايطآ تطقئيذئ٘ا ٗ ٙپ٘پٍ٘يسئ تنئاض تئطز.زض زٛئٛٚئاي
اذيطّ،حققآ تطرست ٚتٚزٕثاً ائ ت٘زٙإس م ٚتٖصٛاي ضٗ ت ٚتعايس زضٗٓ تسٕٚي سياسئ
ضا تا تْطمع تط اذتالفات ّتقاعـ ّصٛة ،سَيقٚي فطٖٛيئيٕ ،ئژاز ٗ قّ٘يئ  ،رٖسئي ٗ
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عثق ٚاصف مٖٖس 11.زض ائ تقطيفّ ،ف ُٜ٘تيييط زض ا٘ظٛٙاي زٍٗ  ،قئإ٘ٓ ٗ اقئساّات
فّْ٘ي ّ٘ضز ت ميس قطاض ىطفت ٚاس .تيييطي م ٚاتْال ٕسثتي تا قسضت زاضز ٗ تافج يئل
تحً٘ ضٗ ت ٚرَ٘ ّيض٘ز ٗ اٍثتّ ٚيت٘إس ت ٚتثقي اظ ظّآ ٗ ّنآّ ،ػساقص تيييط مٖس.
.15استي٘ٓ فيَسيٖو(ّ )Steven Fieldingقتقس اس مٕ ٚؾط رطد ٗيَٛ َِٜيٌ ،فيَس٘ف
آٍْإي زض اٗاذط قطٓ ٕ٘ظز ِٛائ ت٘ز ٙمئ ٚزٍٗئ ٕ ،يئطٗي ضٗائإي ٗ ّقٖئ٘ي ّ٘رئ٘ز
ذاضد اظ ّٖافـ ّازيّ٘ ،ض٘فاتص ضا ّيساظز ٗ فاٌّ اغَي تيييط تاضيري اس تئ ٚايئٔ
ّقٖي اس م ٚپيطثطز سياس زض تاضيدْٛ ،ئٚي ٛئسف ٗ ّقػئس تئاضيد اسئ .زض ايئٔ
تقثيط،تاضيد سياسي تط ىطفت ٚاظ زيسىا ٙسطرآ سيَي ٗ ٛيٌ اس سطرآ سيَي اضئاضٙ
ّيمٖس« :تاضيد ،سياس ىصضت ٚاسئ ٗ سياسئ  ،تئاضيد ائاً» اسئ .زض ٕيئاٛ ٙيئٌ
،ِٛتاضيد سياسي ْٛآ تاضيد زٍٗ ٗ تاضيد ضٗاتظ تئ زٍٗ ٛا ٗ تئاضيد زٍٗئ ّئطزآ
تعضه اس .زض ائ تقطيف ،تا ضٗينطزي فَسف ٚتئاضيري تئ ٚاْٛيئ ائ٘ظٙي سياسئ
پطزاذت ٗ ٚتطاي تطضسي تاضيد سياسيّ ،فاٛيْي چ٘ٓ تيييط(تناٌّ)ٗ تاضيد زٍٗ ّئ٘ضز
ت ميس قئطاض ىطفتئ ٚاسئ .ضئايس ضٗينئطز ٕؾئطي ّسئتتط زض ايئٔ تقطيئفٕ ،يئطشٛئاي
ّاضمسيستي تاضس مّ ٚقتقس تئ ٚتناّئٌ ٗ اْٛيئ زٍٗئ زض فطايٖئس تناّئٌ ٗ ّثئاضظٙي
عثقاتي تا غااثآ قسضت ت ٚفٖ٘آ ضٗينطزي فَسف ٚتاضيري اس .
.16سئئ٘ظآ پسضسئئ٘ٓ( )susan pedersenزض ّقاٍئئٚاي تيئئآ ّئئيزاضز مئئ ٚاظ ّيئئآ إئئ٘اؿ
ٕ٘ضتٛٚاي تاضيري ،تاضيد سياسيٕ ،ياظي تئ ٚت٘ريئٕ ٚئساضز.چئ٘ٓمئ ٚتئاضيد سياسئي اظ
ّ٘ض٘فات ّطت٘ط ت ٚقسضت ٗ ّقاّٗ  ،اقتساض ٗ ّططٗفي ٕ ،ؾِ ٗ فطّئإثطزاضي تحئج
ّيمٖس م ٕٚ ٚتٖٜا ّ٘ضذآ اطفٚاي تَن ٚمسإي م ٚآضظٗ زاضٕس زض غئَح ٗ ضفئا ٙظٕئسىي
مٖٖس ،س ِٜفْسٙاي زض ائ ا٘ظ ٙاظ زإص زاضت ٚتاضٖسّ.ثئااخي چئ٘ٓ ضٗشٛئاي اذئص
ّططٗفي ت٘سظ ٕؾاُ سياسئي ٗ چيئٕ٘يي تحئً٘ آٓ ،ضرػئي ٗ اقئساّات ضٛثئطآ
ٕؾاُٛاي سياسي ٗ ضطايظ ٗ ف٘اقة فطٗپاضي ضٛثطآ اظ ّ٘ض٘فات ايئٔ ائ٘ظ ٙاسئ (.
 )Pedersen: P36زض ايئئٔ تقطيئئف ،اْٛي ئ ّ٘ضئئ٘فات تئئاضيد سياسئئي اتئئي تئئطاي
غيطسياسي٘ٓ قاتٌ اْٛي اس ٗ ّفاٛيْي م ٚزض اضتثئاط تئا ّطئطٗفي ٕؾئاُ سياسئي،
تح٘الت آٓ ٗ اقساّات ضٛثطآ ٗ ف٘اقة فطٗپاضي إٜٓا ٗ ت ٚعئ٘ض مَئي قئسضت سياسئي
ّغطد ّيمٖس ت ٚتقطيف مالسيل تاضيد سياسي ٕعزيل اس .تٖٜئا تفئاٗت ايئٔ تقطيئف
ّيت٘إس زض تّٔايٛٚاي ٕؾطي تاضس م ٚپط ائ ّفاٛيِ ٗ ضٗينطز تطضسي تاضيد سياسي
تاضس م ٚت ميس تط فَْي ت٘زٓ زاضز.
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پسضس٘ٓ ّثااج ّطت٘ط تئ ٚعثقئ ٗ )class(ٚرٖسئي ( )genderمئ ٚتافئج ضئنٌىيئطي
٘ٛي ٛاي ارتْئافي ٗ تحئطك ارتْئافيضئس ٙضا اذيئطال تئ ٚائ٘ظٙي سياسئ اضئافٚ
ّيمٖس.تاضيد ايسٛٙا ٗ تاضيد سياس فاّٚىطا زييط ائ٘ظٛٙئاي تئاضيد سياسئي ٕيئع تئٚ
اساب ّيآيٖسّ )Pedersen:p45( .فاٛيِ عثق ٗ ٚرٖسي تئا ضئاذع ٘ٛيئ سئاظي ٗ
تحطك ارتْافي ٗ زيسىاٛٙا ٗ إسيطٛٚاي فاّئٚىئطا(فطٖٛئو ٗ تفنئط سياسئي) مئ ٚزض
12
تطضسي تاضيد سياسي اظ رإة پسضس٘ٓ ّغطد ضسّ ٙيت٘إس رسيس تاضٖس)Ibid p52( .
.17رآ ٍ٘ضٕس( )Jon Lawrenceزض ّقاٍٚاي ّيآٗضز:اغطاا ذ٘اٛس ت٘ز اىئط ىفتئ ٚضئ٘ز
م ٚتيطتط ّفاٛيِ تاضيد سياسيْٛ ،آٛايي ٛستٖس م ٚت٘سظ ّ٘ضذآ سياسي تٚماض ىطفتٚ
ّيض٘زّ.غْلٖال ّ٘ضذآ سياس زضتاضٙي ّ٘ض٘فات فّْ٘ي تلئ٘ضي ٗ ضٗش ،اذئتالف
ٕؾط ٕساضٕس اّا زضتاضّ٘ ٙاز ّ٘ض٘فات اساسي مّ ٚيتايس تاضس اذتالف ٕؾط ّيمٖٖئس(.
ّ )Lawrence, 2003: p709ف ُٜ٘ذاغي زض ائ تقطيف تطرسئتْٕ ٚئيضئ٘ز رئع ايٖنئٚ
ّغطد ّيمٖس ّٖط اذتالف ّ٘ضذآ ،ضٗش ٗ ٕؾطيٕ ٚيس تَنّ٘ ٚاز ّ٘ضئ٘فات اسئ
ٗ ٛط ّفّٜ٘ي مّ٘ ٚضخ تناض تثطز اتْا زض ضاستاي تاضيد سياسي اس .

.3بررسي و تحليل
.9-3عٌاصز هشتزك ٍ هتفاٍت تعاري

هذكَر

اظ تطضسي تقاضيف شمط ضس ٙزض ّ٘ضز «تاضيد سياسي» ،فٖاغئط ّطئتطك ٗ ّتفئاٗتي
قاتٌ استرطاد اس ّ .ثٖاي ايئٔ اسئترطاد ،زسئتياتي تئ ٚفٖاغئط ٗ ّح٘ضٛئايي زض
حَسُّاي «رٍشي»ً« ،ظزي» ٍ «هَضَعي» اس .
.1-1-3عناصر کلی و مشترک
ٗ .1است ّ٘ض٘في ٗ ّفّٜ٘ي زض تقاضيف شمط ضس ٙزض ّ٘ضز «تاضيد سياسئي» ٗرئ٘ز
ٕساضز.ائ ٕنت ٚاٍثتْٕ ٚيت٘إس ت ٚفٖ٘آ يل ٕقغ ٚضقف ّغئطد ضئ٘ز چطامّْ ٚنئٔ
اس ّ٘ض٘في زض ّنإي زاضاي اْٛيئ تاضئس ٗ زض رئاي زييئط ،اْٛيئ ٕساضئتٚ
تاضس.
 .2ضفافي ضٗشضٖاذتي زض تقاضيف تاضيد سياسي ٗرئ٘ز ٕئساضز.تئطاي ايٖنئّ ٚقٖئاي
سياس زض تاضيد زضك ض٘ز اظ زازٛٙاي تاضيري تسس ْٕيآيئس ٗ تئطاي ايئٔ مئاض
الظُ اس ّقسّٚاي فَْي إزاُ ض٘ز .ت ٚفٖ٘آ ّخاً ّقَُ٘ ض٘ز ّ٘ضئ٘فاتي چئ٘ٓ
«تيييط» يا «تسس ىيطي قسضت»« ،ااّيآ قسضت» ٗ غيط ٙت ٚچّ ٚقٖي ٛستٖس.

عبدالرحمن حسنيفر 294

.3
.4

.5

.6

.7
.8
.9
.10
.11

ا٘ظٙي ّغاٍقات «تاضيد سياسئي» زض ّقايسئ ٚتئا ائ٘ظٛٙئاي «تئاضيد اقتػئازي ٗ
«ارتْافي» اظ پيچيسىي ٗ سرتي ذاغي تطذ٘ضزاض اس .
ا٘ظّ ٙغاٍقئات «تئاضيد سياسئي» زض ّقايسئ ٚتئا ائ٘ظٛٙئاي «تئاضيد اقتػئازي ٗ
ارتْافي» اظ اْٛي ٗ تطتطي ٗيژٙاي تطذ٘ضزاض اس ٗ ائ تراعط سطٕ٘ض سئاظي
آٓ زض قَْطٗٛاي ّتفاٗت اقتػازي ،فطٖٛيي ٗ افتقازي زض ىستطٙي فّْ٘ي اس .
ايٖنٛ ٚسف اظ «تاضيد سياسي» ّ،غاٍق ٚزض يل ظّآ يا ّغاٍق ٚت ٚغ٘ضت ٛئِظّئإي
يا ّقايسٚاي تاضس ّي ت٘إس ّ٘ض٘ؿ ّ٘ضز تْطمع ضا ّطرع مٖئس يقٖئي ّ٘ضئ٘في
ّ٘ضز تْطمع قطاض ىيطز مّ ٚتٖاسة تا ا٘ظٙي يل ظّإي(زض ظّإي) يئا ٛئِظّئإي ٗ
13
اتي ّقايسٚاي تاضس.
«تاضيد سياسي»ّ ،غاٍقٚي ّ٘ض٘فات «ا٘ظٙي فّْ٘ي» اس مّ ٚيت٘إس زض قاٍئة
تػازُ (ضقات ٗ ّثاضظ )ٙتاضس يا ضفتاضٛاي فازي م ٚتػازّي ٗ تطذ٘ضزي ٕيس اّا
«ا٘ظٙي فّْ٘ي» اس ٗ اظ ائ رّ٘ ٜضز ٕؾط اس .
تيطتطئ فطاٗإي ّ٘ض٘فات ّ٘ضز تْطمع زض ا٘ظٙي «تئاضيد سياسئي» زض ائ٘ظٙي
«زٍٗ » ٗ «قسضت» ٗ ّثااج ّطت٘ط ت ٚإٜٓا اس .
تْاُ ايات سياسي اظ فَْنطز افطاز ّّ ِٜخٌ ضٛثطآ سياسي ىطفت ٚتا تل تل افطاز
راّقٜٕ ،ٚازٛا ٗ ساذتاضٛاي ّتفاٗت  ْٚٛرعء ّغاٍقٚي «تاضيد سياسي» اس .
فقاٍي ٛاي ا٘ظ ٙقسضت سياسئي ذػ٘غئا سئاذتاض ٗتطئنيالت انّ٘ئ ّثٖئاي
تطضسي زض «تاضيد سياسي» اس .
تحج «تيييط» يا «تٖص ٗ تضاز سياسي» ٗ «تطذ٘ضز» اظ ّثااج ّ ِٜزض ا٘ظ« ٙتاضيد
سياسي» اس .
ا٘ظ ٙي «تاضيد سياسي» فقظ تطاي ّ٘ضذآ سياسي زاضاي اْٛي ٕيسئ تَنئٛ ٚئط
مسي م ٚزغسغ ٚي غَح ٗ ظٕسىي ّثتٖي تط ضفا ٙضا عَئة ّئيمٖئس تئ ٚآٓ فالقْٖئس
اس .

.2-1-3عناصر جزئی و متفاوت
 .1زض امخئئط تقئئاضيف «تئئاضيد سياسئئي»ّ٘ ،ضئئ٘فاتّ ،فئئاٛيِ ٗ ضٗشضٖاسئئيٛئئا ٗ
ضٗينطزٛاي ٕؾطي ّتفاٗتي ٗر٘ز زاضز.
 .2اظ تطذي تقاضيف «تاضيد سياسي» ّيت٘آ استٖثاط مطز مٛ ٚط ّ٘ض٘في م ٚرٖثٚي
تاحيطىصاضي آٓ زض راّقٚاي ظياز ت٘زّ ٙيت٘إئس زض ّغاٍقئٚي «تئاضيد سياسئي» آٓ
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راّقّ ٚح٘ضي ٗ ّطمعي زاضت ٚتاضس ٗ ائ ّح٘ضي تاتـ ٗضقي تئاضيري آٓ
راّق ٚاس ّ.خالل تطاي اياالت ّتحئسٙي آّطينئاّ ،قٍ٘ئ ٚي «ّئطظ» تئ حيط رئسي زض
زّ٘مطاسي زاضت ٚاس .يا «اعب» ٗ «عثقات» زض إيَستآ زاضاي اْٛيئ تيطئتطي
ت٘ز ٙاس .زض ايطآ تات٘ر ٚت ٚائ تقطيف ّي ت٘آ استٖثاط مطزمّ ٚقٍ٘« ٚاّٖي » يا
ّقٍٕ٘« ٚآ ٗ غصا» زض يل زٗضٙاي ٗ ّقٍ٘ئ« ٚفئساٍ » ٗ «آظازي» زض زٗضٙاي زييئط
قاتٌ عطد اس  .يا زض فطاا ٗ س٘ضي ٚاّطٗظّ ،قٍ٘« ٚاّٖيئ »« ،اامْيئ ٗ زٍٗئ
قسضتْٖس»« ،افئؼ سئطظّئ ٗ ينپئاضچيي آٓ» ٗ غيئط ٙاظ ّقٍ٘ئٛ ٚئاي ّطمئعي ٗ
ّح٘ضي اس .

.9-3ارائِ چارچَبي هفَْهي ٍ ًظزي بزاي پژٍّش «تاريخ سياسي»
ّٖؾ٘ض اظ اضائ ٚچاضچ٘ب زض ايٖزا تيئآ اتقئاز ٕؾئطي ٗ ّفٜئّ٘ي زض ائ٘ظّ٘ ٙضئ٘فات
ٕٗؾطيات اس ٗ ّطرػا تّ ٚقٖاي اضائ ٚيئل ّفٜئُ٘ ّحئ٘ضي يئا يئل ٕؾطيئ ٚذئاظ
ٕيس .زض فئ ااٍي م ٚالظُ اس زض ايٖزا ىفت ٚض٘ز م ٚتحجٛاي ّطتئ٘ط تئ« ٚضٗش-
ضٖاسي تاضيد سياسي» اظ ٍحاػ ٕؾطي ّيت٘إس زض ّقاالت زييطي ت ٚع٘ض ّفػئٌ ّئ٘ضز
تطضسي قطاض ىيطز.
.1-2-3ارائه چارچوب نظری
«تاريخ سياسي» ،ىطايطي تئ ضضتٚاي زض زإص تاضيد ٗ زإص سياس اسئ مئ ٚاٍثتئٚ
رٖث ٚتاضيري آٓ تراعط اض٘ض زازٛٙا ٗ اعالفات تاضيرياش تيطتط اسئ ائ ىئطايص،
ظيطّزْ٘ف ٚتاضيد ت ٚاساب ّي آيس تا فَُ٘ سياسيْٛ.چٖئ ّيتئ٘آ اضئاض ٙمئطز مئٚ
زإص تاضيد ت ٚفَُ٘ سياسي مْل ّي مٖس تا ٕسئث تئٗ ٚضئـ ائاً ٗ آيٖئسٙاش تٜتئط
تػْيِ تييطزّ .غاٍقات «تاريخ سياسي» تٕ٘ ٚفي ّقئسُ تئط ّغاٍقئات «فَئُ٘ سياسئي»
اس .
ّْنٔ اس زض تحجٛاي ضٗضي ّقغ٘ف ت ٚاتقاز ٕؾطي ّغطد ض٘ز مئ ٚتئطاي فقاٍيئ
زض ا٘ظ ٙتاضيد سياسي ،آيا ّ٘ضذآ اظ غالاي الظُ تطذ٘ضزاضٕس يا پژٖٗٛئسىآ فَئُ٘
سياسي؟ زض ر٘اب تايس ىف ا٘ظ ٙتاضيد سياسي ظيط ّزْ٘ف ٚتاضيد ت ٚاساب ّيآيئس
ٗ اٍثت ٚتراعط ايٖن ٚتئ ضضت ٚاي اس ّ ،ستَعُ تالش ٗ غئالاي تئئ ضضئتٚاي ٛئِ
ٛس ٍ .صا ٛط مسي م ٚت ٚتحج ٛاي ٕؾطي زإص سياسي آضٖايي زاضت ٚتاضس ٗ تر٘اٛئس
زض ا٘ظ ٙتاضيد  ِٛغ٘ض مٖس غالاي الظُ ،تطاي ائ فقاٍي ضا زاضز چّ٘ ٚضخ تاضئس ٗ
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چ ٚپژٖٗٛس ٙيا پژٗٛطيط فَُ٘ سياسي ،فطقي ٕساضز.تٖاتطائ اظ إٓزا م ٚائ قَْئطٗ ،تئئ
ضضتٚاي اس ت٘قـ ٕثايس زاض  ،سثل ٗ سياا قسيْي ٗ سئٖتي زض ضضئتٛٚئاي تئاضيد ٗ
فَُ٘ سياسي ت ٚتٖٜايي ر٘اب زٛس ت ٚفثاضت زييط فقاٍي زض ائ قَْطٗ،ماضي تطميثي
اس ٗ الظُ اس اظ رٖث ٚتئ ضضتٚاي آٓ ،عطااي ٗ تٖؾيِ الظُ غ٘ضت تييطز.
ٕياضش ّتٔ «تاريخ سياسي» ّٖاسةّ ،ستَعُ زاضتٔ ٕيا ٙيئا آىئاٛي ٗ اضئطاف سياسئي
ٕسثتال مافي ت ٚزٗ ا٘ظ ٙتاضيد ٗ سياس اس  .آىاٛي ٗ اضطاف سياسي تاضيريّ ،قطفتي
ٕؾطي اس م ٚزض ّ٘ضز يل راّق ٚتا زازٛٙا ٗ اعالفات مافي اقٖاؿ مٖٖس ٙفطف فَْي ٗ
ت ٚغ٘ضت تئ االشٛإي قاتٌ زفاؿ ،ت ٚاحثات ضسيس ٙاس ٕيا ٙسياسي تاضيري ،ازضاك يئا
فْٜي ضطٗضي اس م ٚامخط پژٗٛطيطآ تاضيد ،راّق ٚضٖاسي ٗ فَئُ٘ سياسئي تئ ٚآٓ
ت٘رٜي ٕساضٕس.زض اْٛي ائ ٕيا ٙتايس ىف م ٚاىط ٕيا ٙسياسي تاضيري ٕثاضس ،زازٛ ٙئا
ٗاعالفات ،پطامٖس ٗ ٙسطزضىِ ٗ تي سطإزاُ ذ٘اٖٛس ت٘ز ٗ ّقطفتي  ِٛرع يئل زإئص
سغحي ٗ اٍٗي ٚاظ ٗقايـ تاضيري تسس ْٕيزٖٛس.ت ٚفثاضت زييط ،ائ اقساُ زض تحقيئ ،
زض تٜتطئ ااٍ ّئي ت٘إئس ّزْ٘فئٚاي اظ اعالفئات پطامٖئس ٙضا ىئطز ِٛآٗضز ٗ ايئٔ
ّزْ٘ف ٚيا مطنً٘ ،زييط تاضيد ٕيس .تطاي ايٖنٕ ٚيا ٙسياسئي تئاضيري ضئنٌ تييئطز
الظُ اس اقساّاتي إزاُ ض٘ز:
 ىاُ اًٗ زض «تاضيد سياسي پژٗٛي» اظ ّسيط آضٖايي تا ّق٘الت ٗ ّثااج ٕؾطي ائ٘ظٙسياس ّيىصضزّ.قٖاي قسضت سياسي ،اّئط سياسئي  ،سئاذتاض ٗ تطئنيالت انّ٘ئ ،
ّططٗفي ٕ ،يطٗٛاي پيطتيثآ انّ٘ ّ ،طزُ ،ىطٗٛ ٙاي زضىيئط زض قئسضت ٗ ذيَئي اظ
ّفاٛيِ ٕؾطي زييط ،تايس تٕ ٚح٘ ّثس٘ط ٗ ّست٘في اظ رإة پژٗٛطيط ا٘ظ ٙسياس ٗ
تاضيد ياز ىطفت ٚض٘ز.
 ىاُ زُٗ زض «تاضيد سياسي پژٗٛي» ،استرطاد ٗ زض ٕؾط زاضتٔ ّفئاٛيِ ٗ ّ٘ضئ٘فاتّح٘ضي ٗ ضٗينطزٛاي ٕؾطي زض «تاضيد سياسي» ٛط راّقّ ٗ ٚحيظ اس  .تطذئي ازفئا
مٖٖس م ٚاذتالف ٕؾط ّ٘ضذآ تط سط ضٗش ٗ ٕؾطيٕ ٚيس تَن ٚتط سط ّئ٘از ّ٘ضئ٘فات
اس  .زض ائ ّيآ تايس ىف زض فئ اْٛي زاضتٔ ّ٘ازّ٘ ،ض٘فاتّ ،فئاٛيِ ٕؾئطي ٗ
ٕؾطيٛٚاي ّطتثظ تا يل راّقّ ٗ ٚحيظ اظ اْٛي ظيازي تطذ٘ضزاض اس .زض ايئٔ ظّيٖئٚ
ضايآ شمط اس م ٚاذتالف ٕؾطي ٗ ّفّٜ٘ي ّيت٘إس ّسيط اعالفات ٗ زازٛٙئاي يئل،
تاضيد پژٗٛي سياسي ضا ف٘ؼ مٖسّ.خال اىط ّطرع ض٘ز م« ٚاّٖيئ » ّفٜئُ٘ ّحئ٘ضي
زض تطضسي «تاضيد سياسي ايطآ» اس ٕ٘ ،ؿ پطزاذتٔ ت ٚساذتاض قئسضت ،اّئط سياسئيٗ ،
اامْآ ٗ راّقٕ ٗ ٚيطٗٛاي زضىيط زض فطغ ٚمٖص سياسي ٗ ٕيطٗٛاي ذاضري ّتفئاٗت
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ّي ض٘ز تا ايٖنّ ٚغطد ض٘ز «قثيَ »ٚيا «ٗضقي اضغطاض»« ،ظٗض ٗ سَغ »ٚيئا ٛئط ّفٜئُ٘
زييطي زض تاضيد سياسي ايطآّ ،ح٘ضي زاضزٛ.ط مئساُ اظ ايئٔ ّفئاٛيِّ ،سئيط اطمئ
پژٗٛص ٗ ٕقاط تْطمع ضا ّطرع ّي مٖس.تحجٛاي ٕؾئطي زض سئغح مَئي ٗ ّحئسٗز
ّطت٘ط ت ٚتاضيد سياسي ايطآ ٕيع ّي ت٘إس ّ٘ضز ٕؾط تاضس مٛ ٚط مئساُ ّسئيط تحقيئ ضا
ّطرع ّي مٖس ّخال اىط ٕؾطي ٚانّ٘ ّغَق(ٚاستثسازي) ّثٖا ٗ ّقياض تاضس ٕئ٘ؿ زازٙ
ّتٖاسة تا آٓ ذ٘اٛس ت٘ز .ائ زضااٍي اس م ٚاىئط ٕؾطيئ ٚزينتئات٘ضي يئا ٛئط ٕؾطيئٚ
زييطي ّثٖا ٗ ّقياض تاضس زازٛ ٙا ت ٚضنٌ زييطي ذ٘اٛس ت٘ز.
ٕياضش ّتٔ «تاريخ سياسي» يا تطضسي سياس زض تاضيد ،ظّإي ّيسط ّيض٘ز مئٕ ٚيئاٙ
ٗ تيٖص سياسي ّحق ضس ٙزض تاضيد(مالٓ ،مَي ٗ ّقغقي) 14ف ِٜض٘ز .ايئٔ اّئط ،فٜئِ
ّٖاسة تاضيري اس مّ ٚيت٘إس تاضيدٕياض يا پژٗٛطيط تئاضيد ضا اظ «ضٗيئساز ٕ٘يسئي»
غطف يقٖي تقسُ ٗاقق ٚتط ّ٘ضخ ت ٚسغح «ضٗاي ىطي» تاضيد يقٖي مٖئاض ٛئِ ىصاضئتٔ
ّ٘از تا ّح٘ضي ّ٘ضخ ٗ اضائ ٚتطزاضتي ٕسثتا فْي اظ ٗاقق ٚتطسإس.ائ ائس اظ ت٘إئايي
تٍ ٚحاػ فَْيّ ،ستَعُ ضفاي تطذي ٕنات پژٗٛطي اس م ٚتطذي اظ إٜٓئا تئ ٚضئطد
شيٌ اس :
.1تّٔايٚي ّغاٍقات «تاضيد سياسي»  ،ضٖاذ «قسضت سياسي» ٗ ّقٖئاي «اّئط سياسئي»
زض ا٘ظٙي تقاّالت ٗ اضتثاعات راّق ٗ ٚزٍٗ اس ٗائ زض پطت٘ زازٛٙاي تئاضيري ٗ
فيٖي ٗ ّغاٍقات فْي زييطآ ااغٌ ّيض٘ز.
.2ضٖاذ ظّآ ٗ ّنآ سياسي ٗ ارتْافي تافئج ضئٖاذ «قئسضت سياسئي» ٗ «اّئط
سياسي» ّي ض٘زّ.حسٗزٙي «اّط سياسي» تاتـ ٕ٘ؿ تقاٌّ اامِ ٗ انّ٘ زض رطيإئات
ّ٘اف ٗ ّراٍف إٜٓا اس .
.3ساز ٙمطزٓ ّ٘ض٘فات تاضيري زض ا٘ظٙي سياس  ،يني اظ ضاٛ ٙاي ضئٖاذ ّقٖئاي
ّفاٛيِ سياس زض تاضيد اس .ضاٛناض سازٙساظي ٕيع ،رعئي مطزٓ اّ٘ض اس .
ّ٘.4ض٘فات رسيس ٗ رعئي ت ٚا٘ظٙي «تاضيد سياسي»ْٛ ،ئ٘اض ٙزضائاً اضئاف ٚضئسٓ
ٛستٖس ٗ الظُ اس ائ ّ٘ض٘فاتّ٘ ،ضز ّغاٍق ٗ ٚضٖاسئايي قئطاض تييطٕئس.تئ ٚفثئاضت
زييط ّ٘ض٘فات «تاضيد سياسي» ،تاتـ ظّآ ٗ ّنآ ٛستٖس«.رنس٘ٓ تطٕط» ،تزطتّ« ٚطظ»
ٗ ٕسث آٓ ضا تا زّ٘مطاسي اّطينا« ،چاضٍع ٗ ّطي تيطز»« ،تػازُ ّٖافـ اقتػازي ٗ ضيطٚ
تحً٘» زض تاضيد اياالت ّتحئس ٙزض تٜيئ ٚقئإ٘ٓ اساسئي تئا رٖئو زاذَئي ٗ «ضيچئاضز
٘ٛفستازتط»« ،اضغطاب ٗضقي » ٗ ض٘ا اغالايطآ تطقي ذ٘ا ٗ ٙپ٘پٍ٘يس ضا ّغئطد
ّيمٖٖس.
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.5پژٗٛطيط «تاضيد سياسي» ٛط راّق ٚاي تايس قثٌ اظ اقساُ تئ ٚمئاض اتْئا تئا ّفئاٛيِ ٗ
ّ٘ض٘فات ّح٘ضي ا٘ظ ٙفقاٍيتص آضٖايي زاضت ٚتاضس م ٚاظ عطي إٜٓا تت٘إس تٕ ٚحئ٘ي
ّٖاسةٗ ،اضز تاضيد پژٗٛي سياسي ض٘ز.ائ ٕنت ،ٚزاضاي اْٛي ظيازي اس .
.2-2-3ارائه چارچوب مفهومی
اظ إٓزا م ٚزض تقاضيف شمط ضس ٙزض ائ ّقاٍ ٚم ٚتطىطفت ٚاظ ّٖاتـ فاضسئي ٗ التئئ تئ٘ز،
زيس ٙضس مّ ٚفاٛيِ ٗ ّ٘ض٘فات ظيازي ّغطد ضئسٙإئس مئ ٚپژٗٛطئيط ٗ ّئ٘ضخ ضا تئا
چاٍص ّ٘ارّ ٚيمٖس ٗ آٓ ضاٛيطايي ٗ اف ىطايي م ٚت٘اسغ ٚتْطمع ّفٜئّ٘ي ٗ ٕؾئطي
ّس ٕؾط ت٘ز ٙاّنآ تحققص مِ ّي ض٘زٍ ،صا الظُ اس ماض تنْيَيتطي إزاُ ضئ٘ز مئٚ
زض ازاّ ٚزض قاٍة چاضچ٘ب ّفّٜ٘ي آٗضزّ ٙي ض٘ز.
تطاي اضائ ٚچاضچ٘ب ّفّٜ٘ي زض ّ٘ضز «تاريخ سياسي»  ،چئاضٙاي رئع تطرسئت ٚمئطزٓ
تطذي ّفاٛيِ ٗ ّ٘ض٘فات إٜٓا تاتـ ٛط ّحيظ ٗ ارتْاؿ ٕيس ائ مئاض ،پژٗٛطئيط ضا
تطاي پيطثطز تٜتط ماضٛا ياضي ّي ضسإس ٗ زض اقيإ٘س تينطآ زازٛ ٙئا ٗ اعالفئات ضٛئا
ْٕي ساظز مٕ ٚتيز ٚآٓ اتْا سطىطزإي ٗ ايطإي اس .
ّفّ ُٜ٘طمئعي ائ٘ظ« ٙتئاضيد سياسئي»« ،قئسضت ٗ اّئط سياسئي» اسئ مئ ٚزض قاٍئة
ّ٘ض٘فات ٗ ّح٘ضٛاي شيٌ قاتٌ تثَ٘ض ٗ تطضسي اس :
.1تاضيد تحً٘ زٍٗ ت ٚفٖ٘آ ّْٜتطئ فاٌّ تيييئطّ ،سئائٌ زٍٗئ (اظ قثيئٌ فقاٍيئ ٗ
فَْنطز ،ساذتاض ،ت ٚزس ىطفتٔ آّٓ ،ثااج فَسفٚي تاضيد زٍٗ چئ٘ٓ چطذطئي يئا
تناَّي ت٘زٓ زٍٗ ) ّسائٌ زٍٗ  ، َّ -فطايٖسٛاي ضسْي ،تحً٘ زض سئغح مئالٓ اظ
ّحَي ت ٚتئ اٍََْي ،ضٗاتظ تئ زٍٗ ٛاّٖ ،اسثات رٜإي ٗ غيط.ٙ
ّ٘.2ض٘فات ّطت٘ط ت ٚقسضت ،سَغ ،ٚغَث ،ٚچيٕ٘يي زيسٓ ،تٚماضىيطي ،س٘ءاسئتفازٗ ٙ
اتي إناض قسضت ٗ ٕح٘ ٙي ضقات زض آٓ ٗ ايٖن ٚچ ٚمسي ،چ ٚچيع ٗ چغ٘ض تئٚزسئ
ّي آٗضز ،ساظّآ ٗ فَْنطز قسضت ،اقتساضّ ،طئطٗفي ٕ ،ؾئِ ٗ فطّئإثطزاضيّ ،قاّٗئ ،
ضٗشٛاي اذص ّططٗفي ٗ غيط.ٙ
.3افطاز فطازس ٗ قسضتْٖس ذػ٘غال ضٛثطآ سياسي ،زٍٗ ّطزآ تعضه ٗ افئطاز تئعضه
سياسي ،اقساّات ٗ ضرػي ضٛثطآ ٕؾاُ سياسي ،ضطايظ ٗ ف٘اقئة فطٗپاضئي ضٛثئطآ
سياسي ٗغيط.ٙ
ّ٘.4ض٘فاتي چ٘ٓ عثقات ماضىطي ،رٖسي  ،اعب ،رٖو ،ضٜط ،رْٜئ٘ضي ،ضئامَٚي
ضٜطٕٗسي ،قئإ٘ٓ ،قئإ٘ٓ اساسئي ،إتراتئات ،ضاي ،پاضٍْئآ ،مئٖص افئطاز زض فطغئٚي
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زازىاٛٙئا ٗ

فّْ٘ي ،تحطكٛا زض رْقي  ،تيييط زض قيْ ٛإ ،قطٚتطزاضي ّحَيّ ،اٛي
فطٖٛو فّْ٘ي ٗ ّثااج ّطت٘ط ت ٚإٜٓا ٗغيط.ٙ
.5ايسٛٙا ٗ سياس ٛاي فاّٚىطاّ ،سائٌ ّطت٘ط ت٘ٛ ٚي ارتْافي ٗ تحئطك ارتْئافي،
فطٖٛو سياسي َّي ٗغيطٙ
ٕنت ِّٜ ٚزض ّ٘ضز چاضچ٘ب ّفّٜ٘ي «تاضيد سياسي» ائ اس مٛ ٚئط ّ٘ضئ٘في ّئي-
ت٘إس زض ٛطراّقٚاي ّتفاٗت تاضس.اتي اىط تئ ر٘اّـ ّطتطك تاضس ت ٚائ ّقٖا ٕيسئ
مّ ٚقٖاي فَْياتي آٓٛا ٕيع ضثي ِٛ ٚاس .ت ٚفثاضت زييط «تاضيد سياسي» ٛط راّقئٚاي
زض سغح ّقغقي ٗ مَي آٓ ّتفاٗت اظ راّق ٚيا ر٘اّـ زييط اس ْٛ .چٖئ اىط زض يل
راّقٚاي ،يل ّ٘ض٘في زض زٗضٛٙاي ّتفاٗت ْٕ٘ز ٗ رَ٘ ٙزاضت ٚتاضسّ ،قٖاي فَْياتي
آٓ ااتْاال زض ىصض ظّآ تيييط مطز ٙاس .

.4نتيجهگيري
زض ائ ّقاٍ ،ٚتالش ضس تا ضْٔ ّقطفي تقاضف ّتفاٗت تاضيد سياسي ت ٚتطذي اظ اتقئاز
ّفّٜ٘ي ٗ ٕؾطي آٓ پطزاذت ٚض٘ز.ااغٌ ائ تطضسيٍ ،عُٗ پطزاذتٔ ت ٚتاضيد سياسئي اظ
ّٖؾط فَْي ٗ ضٗشّٖس يقٖي زض ٕؾط زاضئتٔ ّفئاٛيِ ٗ ٕؾطيئٛٚئاي قاتئٌ ت٘رئ ٚزض آٓ
ت٘ز.زض ائ ّقاٍ ٚتالش ضس ّ٘ض٘فاتي م ٚزض تقطيف «تاريخ سياسي» آّس ٙت٘ز تطرستٚ
ض٘ز تا اظ ذالً آٓٛا تت٘آ ّ٘ض٘فات ٕ٘ئ يا ت ٚع٘ض مَي ّ٘ض٘فات «تاريخ سياسي»
ضا چاضچ٘بزٛي مطز م ٚزض ّزْ٘ؿ ضٗضٔ ضس م ٚزض تطضسئي «تاريخ سياسي» تئ ٚچئٚ
ّفّ٘ ٗ ُٜ٘ض٘فاتي ّي ت٘آ ت٘ر ٚمطزّ٘ .ض٘فات ّغطد ضس ٙزض چاضچ٘ب ّفٜئّ٘ي
ّيت٘إٖس ت ٚفٖ٘آ ّ٘ض٘فات ّح٘ضي ٗ ّطمعي قَْساز ضئٕ٘سْٛ.چٖئئ ايٖنئّ« ٚقٖئاي
ّ٘ض٘فات ّغطد زض تاضيد سياسي» زض عً٘ ظّآ زض يل راّق ٚيئا اظ يئل راّقئ ٚتئٚ
راّق ٚزييط زض يل ظّآّ ،تفاٗت تاضس.
زض تحج چاضچ٘ب ٕؾطي ٕيع اضاض ٙضس مئ ٚت٘رئ ٚتئ« ٚقئسضت سياسئي» ٗ مئٖصٛئا ٗ
تح٘الت ّطتثظ تا آٓ م ٚشيٌ ّثحئج «اّطسياسئي» ّغئطد اسئ  ،زض تطضسئي ّغاٍقئات
«تاريخ سياسي» ،ضطٗضي اس اّط سياسي ،تاتـ ظّآ ٗ ّنآ اس .تئٗٚاسئغ ٚتقطيئف
«اّط سياسي» زض ٛط ظّآ ّيت٘آ قسضت سياسي ضا تقطيف ٗ تثيئ مطز.يقٖئي ىئاُ ّٜئِ
زض ّ٘ضز ّغاٍق ٚيا تطضسي «تاريخ سياسي» ت٘ر ٚت« ٚاّط سياسي» زض ٛئط ظّئآ ٗ ّنئآ
اس .تقس اظ تطضسي «اّط سياسي» ّيت٘آ قسضت سياسي ٗ عثقا ّ٘ضئ٘فات تطرسئتٗ ٚ
ّ ٗ ِٜضطٗضي ٛط ظّآ ضا تط اساس آٓ استرطاد مطز.
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يافتٛ ٚاي تحقي اناي اظ ائ زاضز م ٚزض ا٘ظ« ٙتاريخ سياسي» ،ساذت ٚضسٓ ّفاٛيِ
ّح٘ضي ٗ ّقٖاي إٜٓا ،اظ يل عطف تاتـ ظّآ ٗ ّنآ اس م ٚزض ايئٔ ظّيٖئ ،ٚضئٖاذ
«اّط سياسي» اظ اْٛي ظيازي تطذ٘ضزاض اس ٗ اظ عطف زييط تا تْطمع ضٗي «قسضت ٗ
اّط سياسي» ّ٘ض٘فاتي چ٘ٓ زٍٗ /انّ٘ ٕ٘ ،ؿ قئسضت ّئ٘ضز اسئتفاز ٙضئس ٙت٘سئظ
انّ٘  ،ااّيآ قسضت سياسيٕ٘ ،ؿ ّططٗفي  ،ساذتاض انّ٘ /زٍٗ  ،فقاالٓ فطغٚ
سياس (افطاز ذاظ ،ااعاب ٗ عثقات)٘ٛ ،ي ٛاي ىطٗٛي ٗ ارتْئافي ،ىئطٗٛ ٙئاي
قسضت زض سغح ارتْاؿ(عثقات ٗ سئاظّآ ٛئاي غيئط انئّ٘تي)ٕ ،ئ٘ؿ ٕئعاؿ ٗ ضقاتئ
سياسي (ذطٔ(ت ٚغئ٘ضت رٖئو ٗ زضىيئطي) يئا ٕئطُ( تئ ٚغئ٘ضت ضقاتئ زض سئغح
إتراتات يا ا٘ظ ٙاقتػاز ٗ فطٖٛو ٗ غيط ،)ٙتحج تيييط ٗ تحً٘ سياسي ٗ غيئط ٙاضئاضٙ
مطز م ٚچاضچ٘ب ّفّٜ٘ي ٗ ٕؾطي تاضيد سياسي ضا ّطرع ّي مٖس.
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 . 5زضظّإي ٗ ِٛظّإي ()Synchrony and diachronyضٗضي م ٚت ٚتطضسي ّسائٌ زض يئل
ٕقغّ ٚطرع اظ ظّآ يا زض ظّآٛاي ّرتَف ّيپطزاظزِٛ .ظّإيّ ،فّٜ٘ي مئ ٚاٍٗئئ تئاض
ٔ
ت٘سظ ماضً ى٘ستاٗ يٕ٘و ّغطد ضس ٗ ت ٚضخزازٓ زٗ اتفاا (ٗ يا تيطتط) ىفتّ ٚيض٘ز مئٚ
اازحٚاي ّقٖيزاض ضا تطنيٌ زٖٛس ،اّا اظ ٍحاػ فَّي ٗ ّقٍَ٘ي ٛئيچ ضتغئي تئٛ ٚئِ ٕساضئتٚ
تاضٖسّ.غاٍقّٖ ٚاتـ ّطت٘ط ت ٚيل زٗض ٙتاضيري ّغاٍق ِٛ ٚظّإي ٕاُ زاضز ٗ ّغاٍقئّٖ ٚئاتـ
زٗضٛ ٙاي ّرتَف ّغاٍق ٚزض ظّإي ىفتّ ٚي ض٘ز(تٜطئتي،1387،ظ)62ايئٔ ّغاٍقئ ٚاٍثتئٚ
رٖثّ ٚقٖا زاضي إٜٓا ّ ِٜاس .يقٖي ّغاٍق ِٛ« ٚظّإي» ٗقتئي اتفئاا ّي٘فتئس مئ ٚاظ ٍحئاػ
ظّإي فاغَ ٚاي تئ اتفاقات ٕيس ٍٗي ّقٖاي ائ اتفاقات مّْ ٚنٔ اس زض يل ّنآ يا
اتي زض زٗ يا چٖس ّنآ اتفاا تي٘فتس ّ٘ضز ٕؾط اس مّ ِٛ ٚقٖايي يا تيّقٖاي يئا تنْيئٌ
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مٖٖسّ ٙقٖايي تط ٛط مساُ اظ پسيسٛ ٙا ٗ اتفاقاتّْ ،نٔ اس تئاض ضئ٘زْٛ .ئئ تطضسئي زض
ّ٘ضز «زضظّإي» ٗر٘ز زاضز م ٚزٗ يا چٖس اتفاا زض ظّئإي ّتفئاٗت اظ ّٖؾئط ّقٖئاي ّئ٘ضز
تطضسي قطاض ّيييطٕس يقٖي ّ ِٛقٖايي يا تيّقٖاي يا تنْيٌ مٖٖسّ ٙقٖئايي تئط پسيئسٛ ٙئا ٗ
اتفاقات ،تاض ض٘زّ« .غاٍقّ ٚقايسٚاي»(ٕ)Comparative studyيع تغثي ٗقايـ زض يئل ظّئآ
يا ظّآٛاي ّرتَف اس م ٚاظ ٍحاػ ٛسف تازض ظّإي ٗ  ِٛظّإي ّتفاٗت اس ائ رئا
ٛسف ،غطفا ّقايس ٚاس زض ااٍي م ٚزض زٗ تاي قثٌ(زض ظّإي ٗ  ِٛظّإي) ّقايسٛ ٚسف
ٕيس تَن ٚضتظ ّقٖايي ٛسف اس .
ٕ.5يا ٙمالٓ يقٖي زاضتٔ ٕياٛي فَسف ٚتاضيري ت ٚسيط اطمتي  ْٚٛاتٖاء تطئط ٗ ّسئيط تْئاُ
إسآ ٛا اظ ىصضت ٚت ٚآيٖسٕ .ٙيا ٙمَي يقٖي زاضتٔ تيٖطي مَي ٕسئث تئ ٚمئٌ تئاضيد يئل
سطظّئ مٍ ٚعّٗال ّ ِٛقغ٘ف ت ٚآيٖسٕ ٙيس ٗ اتي ازفا يا قاتَي تقْيِ ت ٚسطظّئ ٛاي
زييط ضا ٕ ِٛساضزٕ .ياّ ٙقغقي  ِٛيقٖي ،تيٖص ّطت٘ط ت ٚيل ّ٘ضئ٘ؿ مئ ٚزض ّقغقئي اظ
تاضيد يل راّق ٚتٗ ٚق٘ؿ پي٘ستّ ٗ ٚاٛي ٕؾطي ٗتل٘ضيل پيسا مطز ٙاس .

كتابنامه
اتٔ ذَسٗٓ ،فثساٍطأّْ ،(1366( .قسّ،ٚتطرّْ ٚحْس پطٗئ ىٖاتازي ،تٜطآ:ضطم

إتطاضات فَْي ٗ

فطٖٛيي.
تطيطي،ٚاسئ ،)1374(.راّقئ ٚضٖاسئي سياسئي ٕقئص ٕيطٗٛئاي ارتْئافي زضظٕئسىي سياسئي،چئاج
ز،ِٛتٜطإٓ:ي.
تطيطي ،ٚاسئ ،)1381( .زضسٜاي زّ٘مطاسي تطاي ،ْٚٛتٜطإٓ:ياّ ٙقاغط.

تطيطي ،ٚاسئ ،)1382(.آّ٘ظش زإص سياسيّ :ثإي فَِ سياس

طآّ٘ :سئسئٚ
ٕؾطي ٗ ت سيسئي ،تئ ٜ

ٕياّ ٙقاغط.
اسيٖي تٜطتي،سيسّحْسضضا(«)1387تحً٘ تاضيري ّفاٛيِ»ٕ.اّ ٚپژٗٛص فطٖٛيئي،زٗض 9 ٙضئْاض-3 ٙ
غع66-49
رئ ٛچ

ري (« ،)1390تاضيد ارتْافي»(تطرْ ٚظٕسي،ٚاسّٔ،).زَ ٚتاضيد اسالُ ،زٗض ،12 ٙضئْاضٙ
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زاٗضي اضزمإي ،ضضا ،)1387( .سياس ،تفنط تاضيد ،تٜطإٓ:طط ساقي.

ضاشّ،اينٌ،)1377( .راّق ٗ ٚسياس

ّقسّ ٚاي تطراّق ٚضٖاسي سياسي،تطرّْٖ٘ ٚچٜطغث٘ضي،چاج

اًٗ ،تٜطآ:سْ .
ضاْإيآ،زاضي٘ش« ،)1389( .پيسايص تاضيد ارتْافي» ،متاب ّا ٙتاضيد ٗ ريطافيا،ضٜطي٘ض.
ظضئ م٘ب ،فثساٍحسئ .)1381( ،تاضيد زض تطاظٗ ،تٜطآ:اّيطمثيط.
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عثاعثايي ،سيسر٘از(.)1394تاضيد إسيطٛ ٚاي سياسي زض ايطآ.تٜطآ:إتطاضات ّيٖ٘ي ذطز
ىفتي٘ٛايي زض تاب تاضيد ضٖاسي ٗ تاضيد ٕياضي(.)1391ىفتي٘ تا ّحْسفَي امثطي ،اسئ ّفترئطي،
زاضي٘ش ضاْإيآ ،اسئيٖقَي ٕئ٘شضي ٗ زييئطآ.تئ ٚم٘ضئص اسئٔ اضئطتي ٗ فثئاس تطّٖٗئس
افَِ.تٜطآ:إتطاضات پژٗٛطنس ٙتاضيد اسالُ
ىٌ ّحْسي ،ااْس« ،)1390(.چيستي تاضيد سياسي» ،سرٖطإي  ،پژٗٛطيا ٙفَئُ٘ إسئإي ٗ ّغاٍقئات
فطٖٛيي.

ىٌ ّحْسي،ااْس1389( .اٍف )« ،آسية ضٖاسي آّ٘ظش تئاضيد سياسئي».پژٗٛطئٖاّ ٚإزْئٔ ايطإئي
تاضيد ،ساً اًٗ ،ضْاض ٙچٜاضُ ،تاتستآ.
ىٌ ّحْئسي ،ااْئس 1389( .ب)« ،تئاظتقطيف تئاضيد سياسئي :پيطئٖٜازي تئطاي سئاّآزٛئي تئاضيد
سياسي پژٗٛي» ،زٗفػَٖاّ ٚفَْي-پژٗٛطي تاضيدٕيطي ٗ تاضيدٕيئاضي ،سئاً تيسئتِ،زٗض ٙرسيئس
ضْاض ،5 ٙپياپي 84تٜاض ٗ تاتستآ.
ىٌّحْسي ،ااْس(.تي تا)«ضطٗضت ٗ آسيةضٖاسي تاضيد سياسي» ىفتي٘ تا زمتط ااْس ىئٌّحْئسي،
()http://iran studies.org/fa

ّ٘سيپ٘ض ،اتطاٛيِ« ،)1386(.تاضيد ارتْافي ضٗينطزي ٕئ٘ئ تئّ ٚغاٍقئات تئاضيري» .تئاضيد ٗ تْئسٓ
اسالّي .پاييع ٗ ظّستآ– ضْاض.6ٙ
ّناال ،سي تي ئ(.)1387تٖيازٛاي فَِ تاضيد.تطرْ ٚااْسىٌ ّحْسي.تٜطإٓ:طط ٕي
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