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Typology of elites in historical researches 
(Case: typology and explaining political orientation of Shia Imamye elites in the Abbasid era)
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 فاطمه جمیلی کهنه شهری

 :چکیده

پژوهش پیش رو، تالشی است که در جهت معرفیِ مطالعه 
و تحقیق روشمند در تاریخ اسالم و فراتر رفتن از اکتفا به 

های تاریخی به  تر نمودن پژوهش نقل و توصیف و کیفی
توان  عمل آمده است. نگارندگان بر این باورند که می

اطالعات تاریخی را، هر چند سخت باشد، در ها و  داده
سازی  قالب اعداد و ارقام درآورد و با استفاده از بومی

های آماری،  نظریات در علوم دیگر و مدد گرفتن از تکنیک
به نتایج  قابل توجه و مفیدی در تاریخ دست یافت و به 

ترین اهداف مطالعه تاریخ که الگوگیری  و یکی از مهم
شناسی  نائل آمد. استفاده از روش سنخ پندآموزی است

ها در تاریخ، با معرفی یک نمونه کار، الگویی  شخصیت
باشند. نمونه  است که پژوهشگران در صدد معرفی آن می

 سیاسی گیری جهت تبیین شناسی و ارائه شده، پیرامون سنخ
امامیه، در دوران غیبت کبری تا سقوط  شیعه نخبگان

رسد نخبگان شیعه، نسبت  می نظر خالفت بغداد است. به
گیری یکسانی نداشته اند. هفت  به حاکمیت سیاسی، جهت

گروه نخبه در صنوف مختلف شناسایی شدند و با توجه 
های آنان، چهار سنخ متفاوت از  به متغیرها و شاخصه

گیری نخبگان شناسایی و در ارتباط با متغیرها، مورد  جهت
و تحلیل همبستگی، های آماری  آزمون قرار گرفتند. روش

نتایج قابل توجهی را در جداول و نمودارهای مربوطه، 
 دهند. نشان می

گیری سیاسی، نخبگان  شناسی، جهتسنخ ها: کلیدواژه

 شیعه، نگرش علمی، حاکمیت سیاسی. 
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Abstract: 

The current research is an attempt to apply 

quantitative analysis and methodology to 

Islamic history and go further than solely 

relying on historical narratives already in 

place. The writers believe that despite 

difficulties, it is possible to convert historical 

information to numbers and figures. By using 

theories in other sciences in the native context, 

and applying statistical methods, we can reach 

significant conclusions, models and lessons. By 

employing the orientation typology on 

historical figures, and presenting a sample,  the 

researchers present their model. The example 

shown outlines the political tendency of Shiite 

elites in the time of the Great Occult to the end 

of the rule of Baghdad. It appears that Shiite 

elites did not have a uniform reaction to the 

powers of their time. Four typologies were 

found in the directions they chose, and were 

tested against variables. Statistical analysis 

and correlation coefficients show significant 

results in relevant tables and graphs.  
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 مقدمه

 آیات اساس بر تاریخ مطالعه فواید ترینیکی از مهم

 چون مورخینی سخنان و ائمه روایات ،کریم قرآن

، مقدمه در خلدون ابن ،بالتوبیخ االعالن در سخاوی

 و بیهقی تاریخ در ، بیهقیمروج الذهبمسعودی در 

 از گرفتن عبرت و ، پنداالمم تجارب در مسکویه

-مهم از و است« الگوسازی» و گذشتگان سرنوشت

 مسلمانان، نویسی تاریخ مختصات بارزترین و ترین

 رفتار و اخالقی سجایای توصیف به که است توجهی

 «نخبگان» دیگر عبارت به و قهرمانان و رجال

Elites)،) بهترین نمونه . اندداشته الگوسازی منظوربه

الگوسازی را در نهج البالغه حضرت علی )ع( 

 اکثر رغم موارد مذکور، شیوه توان دید. علی می

 بیان نیز، اکنون حتی و گذشته در مسلمان مورخین

 تربیش و اخبار نقل مبنای بر تاریخی، روایات

 پژوهش های روش با مقایسه در که بوده توصیف

 و ضعیف پیشرفته، کشورهای از بسیاری در امروزی

 یها روش بازبینیِ ضرورت و رسد می نظر به ناکارآمد

. دهد می نشان پیش از بیش را اسالم تاریخ در تحقیق

 پیرامون صحیح شناخت و کسب معرفت به نیاز

 سبب اسالم، تاریخ در آنان رفتار و افکار ،ها شخصیت

 بین مطالعات از گیریبهره به محققین، شود می

 علومی در مطرح یها نظریه سازی بومی وای  رشته

 علوم شناسی،روان شناسی، مردم شناسی، جامعه چون

 صحیح استفاده و آورند روی اقتصاد و آمار سیاسی،

 جایگزین تاریخی، وقایع بازسازی درآنها  از جا به و

 و صرف تقلید یا و اخبار نقل و توصیف به اکتفا

 . بشودها  نظریه از کورکورانه

 یها صنف در شناسی نخبگان، سنخ بنابراین،     

یکی از  متفاوت، متغیرهای به کارگیری با و مختلف

 کیفی و نو رویکردی با توان می هایی است که روش

 از دور تاریخی، یها و ارزیابی داده استخراج در

 به داوری و بازی با اعداد و ارقام، پیش و تعصب

این نوشتار، . یافت دست یتر واقعی و ملموس نتایج

های نو در  کارگرفتن روش به منظور معرفی و به

های تاریخی، با ارائه یک نمونه عملی تدوین  پژوهش

 نخبگان شناسی، ارائه نمونه سنخ منظور شده است. به

 انواع مدّنظر قرار گرفت و بررسی امامیه شیعه

 از اعم) اکمیتح به نسبت آنان سیاسی گیری جهت

 کبری غیبت آغاز فاصله در ،(سالطین محلی یا خلیفه

 ایران محدوده در( ق 656) بغداد سقوط تا( ق923)

 پژوهش در روشمند الگویی ارائه برای عراق، و

عنوان مذکور در معرفی روش و  .شد انتخاب تاریخی

بسط کار پایان نامه دوره دکتریِ نویسنده اول است 

گیری  شناسی و تبیین جهت سنخ»که تحت عنوان 
سیاسی نخبگان شیعه اثنی عشری در شرق خالفت 

ش  0931در سال  « ق 923-656های  اسالمی درسال

با درجه عالی دفاع شده ( س)در دانشگاه الزهرا 

 .   است

 مطالعات در که است اصطالحی ،شناسی سنخ

 پیدا بسیاری کاربردهای شناسی،روان و شناسی جامعه

 و مقاالت ،ها نامه پایان در اخیر های سال در و کرده

. است شده گرفته کار به نیز اسالم تاریخ های پژوهش

طبقه شناسی،گونه شناسی یا سنخ اجتماعی علوم در

 مشخصات به توجه با که ستها داده تنظیم و بندی

 صورت خاص معیارهایی یا معیار پایه بر و آنان

 غیر و ساده عینی، توانند می معیارها این. گیرد می

 نظیر) ذهنی یا( نژاد جنس، سن، نظیر) باشند متعدد

 گونه هر در(. ...و خاصای  عقیده ایدئولوژی،

 مراعات باید مانعیّت و جامعیّت اصل دو شناسی،

 مصرّح، طور به بایدسنخ،  هر که معنی این به. گردد

 همه دربرگیری جهت الزم ابعاد دارای و شده تعریف
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 تعدادی باید نوع هر و باشد خود به مربوط عناصر

 آن یها داده و دربرگیرد را نظر مورد عناصر از خاص

 :0935 ساروخانی،نگیرند) جای دیگری رده هیچ در

2/031).  

 گروه به کلی طور به نوع یا سنخ شناسی،روان در

 برخی نمایش یا پردازش با که دارد اشارهای  طبقه یا

سنخ  نظریه و گردد می مشخص خاص، یها ویژگی

(Type :،در102 - 100 :0902 صلیبی ) شناسی،روان 

 یها ویژگی پایه بر افراد آن در که استای  نظریه

 در که هایی پژوهش. گردند می بندی طبقه مشترک

 چه و مثبت چهها ) شناسی شخصیت سنخ زمینه

 توانند می شوند، می عرضه روشمند صورت به ،(منفی

-یکی از مهم به دستیابی و الگوسازی در مفیدی نقش

 .باشند داشته اسالم، تاریخ مطالعه در ترین اهداف

 

  شناسیسابقه سنخ

-می را اسالم تاریخ در شناسیسنخ هاینمونه بهترین

. یافت البالغهنهج در( ع) علی حضرت کالم در توان

 اوصاف ،البالغهنهج متعدد یها خطبه در ایشان

 شرح را. . .  و دنیا اهل یا و فاسقین متقین، مؤمنین،

 منقول احادیث مورد در ایشان از مثال؛ برای. اندداده

 در حضرت و شده سؤالآنها  راویان و( ص)پیامبر از

 :0933 سید رضی،)،البالغهنهج 210 خطبه در پاسخ،

 تقسیم دسته، چهار به را حدیث راویان( 510-511

 عبارتند که دادند توضیح را آنان مشخصات و نموده

-حدیث که ناآگاهانی کاران، اشتباه نفوذی، منافقان: از

 . گفتار راست حافظان و نیستند شناس

 ،«الناس و الدهر:  »92 جای دیگر در خطبه در

 به دنیاطلبی، در ،(ص)پیامبر وفات از پس را مردم

 و گمراه چهارگروه که اندفرموده تقسیم گروه پنج

 ..(09 - 92/02 خطبه :رستگارند )همان گروه یک

 از مواردی نیز مورخین و رجالیون، آثار در

 معالم در شهرآشوب ابن. است مشهود شناسی، سنخ

 شعرای( 059 - 016 :0901ابن شهرآشوب، ) العلماء،

 توضیح که است کرده تقسیم چهار دسته به را شیعه

-تقسیم این دلیل وآنها  خصوصیات به راجع چندانی

 انتخابآنها  برای که هایی نام از اما نیاورده، بندی

 ابن مالک. فهمید را او منظور توانمی کرده

 گیریموضع و شعرا از مانده جای به آثار شهرآشوب،

 را افرادی تربیش. )است( ع)بیت اهل به نسبتآنها 

 این دراند  سروده شعر و بوده ائمه دوران در که

 او شاعران چهاردسته(. استبرده نامها  بندی تقسیم

 مقتصدین -2 ،(آشکارگویان)مجاهرین -0: از عبارتند

 تقیه اهل کسانیکه) متقین -9 ،(معتدل روهایمیانه)

 متکلفین -1 ،(دارندمی نگه را احتیاط جانب و هستند

 است. سختی کنندگان تحمل معنای به لغوی نظر از

دقیقا  ،چیست آن مصداق و بوده چه مؤلف منظور اما

 این از هرکدام شهرآشوب ابن واضح نیست.

 برای. استکرده تقسیم دسته چند به نیز را چهارگروه

 نام دسته سه مقتصد، شعرای به مربوط فصل در مثال

 پیروان -ائمه یاران -(ائمه فرزندان) سادات: بردمی

 فهرست را افراد از تعدادی هر مورد در و( ع)ائمه

 (.051همان: )استکرده

نامه  های جدید، چندین رساله و پایان در پژوهش

در سطح ارشد و دکتری، با استفاده از روش 

های آماری، به  شناسی و بهره گیری از تکنیک سنخ

خصوص در گروه تاریخ دانشگاه الزهرا)س(، کار 

به راهنمایی و یا مشاوره آنها  شده است و اکثر

نویسندگان دوم و سوم مقاله حاضر، انجام شده است  

 شود:  یکه برای نمونه به چند مورد اشاره م

شناسی و تبیین تحول گفتمان در گزارش  سنخ»

واقعه کربال )با تکیه بر آثار فارسی تا قرن دهم ق(؛ 
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پایان نامه  :0931)میر ابوالقاسمی، ولوی، جمیلی، 

، تهران، دانشگاه الزهرا)س((؛ در دکتری تاریخ اسالم

این پژوهش نویسنده با بررسی آثار متعدد نویسندگان 

با آنها  باره واقعه عاشورا و مقایسهفارسی زبان در 

هایی به  های تاریخی معتبر، با تعیین شاخصه گزارش

و آنها  شناسی و دسته بندی نویسندگان و آثار سنخ

تحلیل گفتمان حاکم بر آثار، پرداخته است. به این 

منظور جداول و نمودارهایی طراحی و ارائه گردیده 

 است.

گیری  هتشناسی و تبیین ج سنخ»: اثر دیگر
سیاسی نخبگان شیعه اثنی عشری در شرق خالفت 

)فخرائی، ولوی، : «ق 923-656های  اسالمی در سال

پایان نامه دکتری تاریخ اسالم، تهران،   :0931جمیلی، 

دانشگاه الزهرا)س((؛ در این مقاله به منظور ارائه 

ای از مطالب این رساله، ارائه  شناسی، نمونه سنخ

 خواهد گردید.

شناسی  سنخ»موارد دیگری نیز کار شده مانند 

« اصحاب راوی شأن نزول آیات سیره نبوی )ص(

تهران، دانشگاه الزهرا  :0903)محمدی و دیگران، 

شناسی رفتاری صحابه شاخص  سنخ»)س((؛ و نیز 

حاضر در غزوات با تکیه بر الگوی سنخ شناختی 
تهران،  :0903)سهراب زاده و دیگران، «: قرآن

الذکر اه الزهرا )س((؛ در هر کدام از موارد فوقدانشگ

عنوان نمونه گفته شد، بر اساس متغیرها و   که به

های  هایی که در نتیجه مطالعات و بررسی شاخصه

نویسنده به دست آمده، جداولی اختصاصی، طراحی 

گردیده و در تحلیل جداول با رسم نمودارها و 

دست آمده  ههای آماری، نتایج جالب و نویی ب تکنیک

است.      

 و نظریه پردازان غربی، شناسانمعهجا نامی در    

 در خویش هاینظریه ارائه برای میلز و گرث مرتون،

-سنخ های مدل از متفاوت، اجتماعی رفتارهای زمینه

 : نمونه برای اند؛کرده استفاده شناسی

 گیریجهت انواع: عنوان تحت بحثی در میلز

 به نسبت ،(انسان رفتار و نگرش جنبه دو برآیند)

 در اغلب نخبگان است؛ معتقد اجتماعی، هایکنترل

 ،دیگر ساختار به اجتماعی ساختار یک از انتقال

 و ها آرمان اساس بر آنان. کنندمی ایفا مهمی هاینقش

 آرزوهای و امیدها از گیریبهره با و خود یها آلایده

 یا و طرفداری به وکنند  می تحریک را آنان مردم،

 که هرجا. دهندمی سوق سیاسی نظام یک با مخالفت

 وجود آرزوهایی و ها آرمان مقررات، و هنجارها

 که است آموخته اجتماعی شناسیروان باشد، داشته

 مذهبی، احکام مورد در وآنها  از« تخطی» انتظار

 . باشیم داشته را« گناه» انتظار

 با افراد، هایگرایش و رفتارها میان باید بنابراین

 قائل تفاوت حاکمیت قبول مورد هنجارهای به توجه

-206 :0901 گرث، هانس و رایت سی میلز،. )باشیم

 نسبت گیریجهت عنوان تحت بحثی در میلز (255

 حاکم، هنجارهای رعایت و اجتماعی هایکنترل به

 داشته اجرایی ضمانت که مقرراتی هر که است معتقد

 یا و باشد شده وضع قانونگذار توسط چه باشد،

( اخالقی یا عرفی قواعد مانند) متفرقه، کارگزاران

 متفاوتی اجتماعی و شخصی گیریجهت است ممکن

 و گرایش در تفاوت اساس بر و باشد داشته همراه به

 میلز. است نموده شناسایی را گروه چهار فرد رفتار

 ارائه را زیر جدول موردنظر های گروه دادن نشان برای

 :است نموده

 



 3131 بهار و تابستان ل،اوّ شماره اول، سال دینی شناسیمطالعات روش دوفصلنامه  05
 

 

 

 هم و گرایش هم که است فردی( I) اول مورد -

 است همراه و موافق حاکم، هنجار به نسبت رفتارش

 چنین. است شده داده نشان مثبت، عالمت با که

 . کند می عمل دارد اعتقاد که آن چه به فردی

 مثبت رفتار و منفی گرایش (II) دوم مورد -

 رنگانهم» را اینان میلز دارد، هنجار و آرمان به نسبت

 . است خوانده «جماعت با 

 منفی رفتار و مثبت گرایش که (III) سوم مورد -

 است معترف هنجارها به لفظ در که است فردی دارد،

 .رودمی طفره آن از عمل در اما

 حساب( )مخالف شورشی را(IV) چهارم مورد -

 حاکم هنجار تابع او گرایش نه و رفتار نه که کرده

 رفتار زمینه در نیز . مرتون(206-230 همان:) نیست

 الگویی آن، به مربوط هایناهنجاری و فرد اجتماعیِ

 را فردی انطباق شیوۀ پنج توصیف، جهت و داده ارائه

 Merton, P. K. 8691: 801) نموده است مشخص

 فرهنگی، اهداف به نسبت فرد گیریجهت و  (888–

 شده نهادینه وسائل به نسبت گیریجهت مقابل در

 فرد آیا. است داده نشان را اهداف آن به وصول برای

 و وسایل از جامعه، فرهنگی اهداف به رسیدن برای

-می استفاده اجتماع در نهادینه و شده پذیرفته های راه

 هایراه یا نمایدمی منطبقآنها  با را خود و کند

 نوع پنج جدولی، در مرتون آزماید؟می را دیگری

 نموده بندیدسته و مشخص را احتمالی عملکرد

 گرایی،آئین نوآوری، سازگاری،: از عبارتند که است

 (.010-013 :0930 شورش)گروثرز، و انزواطلبی

 

 

 

 بعد نگرش دو از دیگر شناسینوع یک در مرتون

 و تعصب میزان اساس بر را افراد گیری جهت رفتار، و

 افراد بین طیفی در دیگر، اقوام به نسبت قومی تبعیض

 یا و شرایط همه در طلبمساوات و آزاداندیش

 شرایط، همه در طلبغیرمساوات و غیرآزاداندیش

 از. است نموده بندی دسته چهارگروه در و ارزیابی

 شرایط وسیله به هم افراد، شخصیت مرتون، نظر

 الگوهای خود نوبه به هم و گیردمی شکل اجتماعی

 . دهدمی شکل را رفتاری

-اندازه تا اجتماعی نظر از جامعه، آحاد از فرد هر

 که است رفتار از خاصی الگوی گزینش به مجبور ای

 و اعتقادات از ناشی شخصیتی های ویژگی بنابر

 فشار نقش، محیطی، شرایط خانوادگی، تربیت باورها،

 و است متفاوت...  و خاص مکانی و زمانی موقعیت

 هایگزینه مختلف، عوامل و افراد نگرش به بسته

 یکی تواندمی شخص و داشت خواهد وجود متعددی

-زمینه در ترتیب بدین. نماید انتخاب را ها روش از

 متفاوتی شناسیسنخ جداول مختلف، اجتماعی های

 نشان را افراد هایگیریجهت که داد ارائه توانمی

 (.011-051 همان: گروثرز،)دهندمی

 منظور بررسی، مورد نمونه در پژوهش، این در 

 بر آنان بندی دسته شیعی، شناسی نخبگان سنخ از

 حاکمیت به نسبت شانسیاسی گیری جهت نوع اساس

 به نسبت نگرشی چه آنکه اساس بر نخبگان. باشد می

 بروز را رفتاری چه و داشته حکومت سردمداران

 در مطرح سیاسیِ یها گیری جهت از یکی در اند،داده

 هنجار و آرمان به  نسبت گرایش

 _  +             نسبت به                          رفتار

  I                II+             آرمان و هنجار          

                            _           III              IV                  
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 با شده سعی نوشتار این در.  گرفت خواهند جای پژوهش،

  دانشمندان، یها نظریه در منعکس یها شاخصه از گیری بهره

 نمودن پیاده با و شود تعریف مناسبی متغیرهای و معیارها

 انواع سنجی فراوانی ضمن جداول، در تاریخی یها داده

 در امامی، دوازده شیعه نخبگان سیاسی گیری جهت نخبگان،

 یها سنخ و گردد مشخص امکان حد در حاکمیت با ارتباط

 دیگر، بیان به. شود تبیین آنان، سیاسی گیری جهت متفاوت

 انواع معرفی امامیه، شیعه نخبگان یها ویژگی شناسایی

 رجال بین درآنها  فراوانی میزان و نخبگان رفتار و نگرش

 و علل و چرایی تبیین و نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی،

 و فرامین با نخبگان ناسازگاری یا و سازگاری میزان عوامل

 .است پژوهش این موضوع حاکمیت، قبول مورد هنجارهای

 

  (شده ارائه نمونه در) مسئله بیان

 نخبگان از برخی حال شرح در بسیاری های کتاب

 طوسی، شیخ چون بزرگی فقهای ویژه به امامیه شیعه

 نیز و است شده نوشته ...و صدوق شیخ و مفید شیخ

 مطالعه مورد دوران در و امامیه شیعه سیاسی اندیشه پیرامون

 .است موجود بسیاری آثار معاصر، دوران ویژه به و

 در تفاوت وجود بررسی به پژوهشی کمتر تاکنون ولی 

 میان ،(سیاسی رفتار و نگرش برآیند) سیاسی گیری جهت

 یها داده تبدیل به یا و پرداخته شیعه، نخبگان وسیع طیف

 به چند هر. است نموده توجه آماری اطالعات به تاریخی

 آماری یها تکنیک به تاریخی تحوالت در توان می سختی

 هر حقیقی نیروی و اثر سنجش به موفق و نمود کامل اعتماد

 شد، تاریخی -اجتماعی تحوالت در تأثیرگذار عوامل از یک

 هر در. نمود برداشت واقعیت به نزدیک نتایجی توان می ولی

 حالت از را تاریخی وقایع مورد در قضاوت که چقدر هر حال

 کمیّات قالب در و کنیم خارج صرف انتزاعی -توصیفی

 یها واقعیت به توان می بهتر بیاوریم در دفاع قابل مستدل

 . یافت دست باشد مانعبرت آینه باید که تاریخی

 در که بود متفاوتی رفتارهای محققان، دغدغه

 غیبت از پس حاکمیت، به نسبت امامیه شیعه نخبگان

 کتاب مشاهده با ویژه به. است شده دیده کبری،

 تسلط از که لذتی عین در قزوینی، النقض ارزشمند

 قدرت و مناظره فن و تاریخ کالم، علوم بر نویسنده

 ادبیات شد، می احساس تشیع، مخالف حریف اقناع

 و غزنوی شاهان به نسبت او آمیز تملق گاهی

 پاسخ به نیاز که بود بزرگی سؤال عالمت سلجوقی،

 همکاری بحث، مورد دوره در آنکه نه مگر. داشت

 جائر و ظالم آنان و بود شده نهی خالفت، غاصبین با

 و ظلم توجیه و خیر دعای پس اند، شده معرفی

 چرا؟ دیگرآنها  خشونت

 ینتر اساسی اسالم، نشیب و فراز پر تاریخ در 

 بحث  مسلمین میان تفرقه و اختالف ایجاد عامل

 بوده امامت و رهبری موضوع و( ص)پیامبر جانشینی

 در سنی و شیعه بین(. 0/93 :0111 شهرستانی،) است

 جانشین یا خلیفه وجود ضرورت به اعتقاد

 به او، در خاص شرایط وجود لزوم و( ص)پیامبر

 اختالفی اسالمی، جامعه مصلحت رعایت دلیل

 باید چه خصوصیاتش و شرایط این که در اما. نیست

بین  شود؟، می انتصاب یا و انتخاب چگونه و باشد

 وجود جدی اختالفات شیعی، حتی و اسالمی فرق

 Twelver Immamite) امامی دوازده شیعه. دارد

Shiite )آن از تبعیت با معصوم ائمه حضور دوران در 

 جانشینی زمینه در) کبری غیبت از قبل تا بزرگواران

 حوزه دو هر در ،(حاکمان با تعامل نحوه و پیامبر

 تریبیش رویه وحدت و انسجام از نظر، و عمل

 و عینی حضور دوران پایان با اما بودند؛ برخوردار

 کبری، غیبت آغاز و( ع)امام وکالی و ائمه ملموس

 دوازده شیعه دوره، این محققینِ از بسیاری عقیده به

 با رفتار نوع در بالتکلیفی و سامانی نابه دچار امامی



 3131 بهار و تابستان ل،اوّ شماره اول، سال دینی شناسیمطالعات روش دوفصلنامه  05
 

 امامی، دوازده شیعه تمایز وجه. شد سیاسی حاکمیت

 -001 :0109مفید، ) منصوب معصوم، امامت بر تأکید

 بر) بود خفی، یا و جلی نص به منصوص و( 002

 بن قاسم): دارند اعتقاد خفی نص به که زیدیه خالف

 جز به امامی شیعه اعتقاد به که( 059 :0120محمد، 

( ص)پیامبر جانشینان از کدام هیچ ،(ع)علی حضرت

. نبودند خصوصیتی چنین دارای اسالم، صدر خلفاء و

 امامی، دوازده شیعه دیگر یها مشخصه از یکی

 و ایشان دشمنان با دشمنی و ائمه دوستان با دوستی

 ؛12-0/063 :همان شهرستانی،)است حقشان غاصبین

 شوشتری، ؛619 و 0/930 :0130مقدمه،  خلدون، ابن

0113: 99/065 .) 

 کتاب در مفید شیخ و کافی در کلینی شیخ

 صادق امام و( ص) خدا رسول از حدیثی ،اختصاص

 پایه ینتر محکم این که بر مبنیاند  نموده نقل( ع)

 و خدا بخاطر دشمنی و خدا راه در دوستی ایمان،

. است ایشان دشمنان از بیزاری و اهلل اولیاء با دوستی

 :0109 مفید، شیخ ؛026 و 2/025 :0962 کلینی،)

 و فضل قلتم ما لکل …(:ص) اهلل رسول فقال»: (965

 و اهلل فی الحب االیمان عری اوثق لکن و به لیس

 «اهلل اعداء من التبری و اهلل اولیاء توالی و اهلل فی البغض

 از یکی عنوان به تبرّی و تولّی قالب در اعتقاد این

 شیعه. گرفت شکل امامی دوازده شیعه اعتقادی فروع

 امام حق را حکومت بحث مورد دوران در امامیه

 حاکمان و دانسته ایشان نمایندگان یا و( ع)معصوم

 ظالم و جائر و( ع)معصوم امام حق غاصب را، دیگر

 حاکمانی  چنین با همکاری و همراهی و شناختند می

: دانستند می جایز اضطرار و ضرورت برمبنای فقط را

 فقیهی اولین ق 196 م -دیلمی عبدالعزیز بن سالر

در غیبت امام تحریم نمود تا  را جمعه نماز که بوده

ها نشود و قاضی  مجبور به ثناگویی خلیفه در خطبه

شوشتری معتقد است که شیعیان چون حاکمان را 

-در نماز جمعه شرکت نمیدانستند، جائر می

 ،030 و 3/033 ،0/031 :0963 ،ییخو)کردند

00/931-930.)  

 به رساندن یاری منع بر روایات در که تأکیدی با

 رویدادهای در دقت با و بوده جائر و غاصب حکام

 و موافقت همراهی، از بسیاری موارد به تاریخی،

 بر خلفا یا و سالطین با امامیه شیعه نخبگان معاونت

 در امامی، دوازده شیعه خاص عقیده با که خوریممی

 همخوانی بحث، مورد دوره در خالفت و امامت باب

 از بسیاری .(225 و 226 :0963 شوشتری،) ندارد

 استراتژی عنوان تحت حکام با همکاریِ و هاهمراهی

 جهت حفاظتی سپری تقیّه و است شده مطرح« تقیّه»

 تعرض خطر از شیعیان ناموس و مال و جان حفظ

 شده دانسته واجب خاص، شرایطی در دشمنان،

 . است

 و من دین تقیه: »گردیده نقل( ع)صادق امام از

 دین ندارد تقیه که کسی و است من پدران دین

 امام غیبت(. 203 - 3/203 :همان کلینی،.«)ندارد

 اعتقادات از که نامعلوم، مدت به انتظار و دوازدهم

 تا شد سبب شود، می محسوب امامیه شیعه اصلی

 جائر و نامشروع بر اصرار رغمعلی شیعه متفکرین

 زمینه در پردازی نظریه به وقت، یها حکومت دانستن

 حاکمان و سالطین با همکاری عدم یا و همکاری

 شیخ صدوق، شیخ نظیر شیعه بزرگ علمای. بپردازند

 :0933، الهدایه و المقنع در صدوق شیخ مانند) مفید

 ،(002 - 001 :0109، المقنعه در مفید شیخ و 022

 کنار در  دیگران و حلّی ادریس ابن مرتضی، سید

 فلسفه و غیبت زمینه در که ییها رساله وها  کتاب

 فاصله دراند  نگاشته منصوص، و معصوم امام انتظار

 در نیز متعددی یها کتاب وها  رساله نظر، مورد زمانی
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 و عادل حاکم با مقیّد و مشروط همکاری جواز زمینه

 در مرتضی سیّد نمونه عنوان به. نوشتند جائر حتّی

 الدوله مشرف شیعه وزیر) مغربی، وزیر جواب

 مقاله :0902 شبیری، ؛22/13 :0933 اثیر، ابن بویهی؛

فی العمل  ۀمسأل» رساله 953 :مصادرالغیبه و نعمانی

 و نوشت را «الغیبه فی المقنع» رساله و« مع السلطان

 داد پاسخ زمینه این در مختلفی شبهات و سؤاالت به

 حاکمان، با مشروط همکاری جواز صدور وجود با و

 واجبآنها  با همکاری و هستند هم عادل گاهی که)

 مشروع نا و غاصب حاکم را آنان چنان هم( شده

 (.36 - 2/30 :0351 مرتضی، سیّد) دانست می

 نویسندگان از برخی آثار در تاریخی دوره این 

 نظامی - سیاسی انفعال دوره عنوان به متأخر،

 آنان همراهی و امامیّه شیعه (000 :0936آقاجری، )

 همین در که صورتی در است، شده معرفی حاکمان با

 حد در شیعیان از افرادی رسیدن قدرت به دوره،

 به. . .و امیراالمرایی قضاوت، وزارت، سپاه، فرماندهی

 آنان با مقابله یا و حاکمان با همراهی شکل دو هر

 مانند ،عراق در مزید خاندان) است شده گزارش

 :0933 اثیر، ابن: دبیس پسرش و صدقه الدوله سیف

 ،01/00 :0102) جوزی، ابن و 113- 163 - 01/131

 طبرستان، در باوند خاندان و مازندران اسپهبدان ؛03

 قزوینی،: غازی شاه به ملقب علی بن رستم مانند

0950: 559 ،933، 262 ،211 ،092 ،001 .) 

 به تظاهر رغم علی عباسی، خلفای دیگر طرف از

 را شیعه ائمه ،(ص)پیامبر آل والیت به مردم دعوت

 در را قدرت بتوانند اگر که دیدند می سرسختی رقیبان

 و غاصب ظالم، حکام عنوان به را خلفا بگیرند، دست

 حضور دوره در رو این از. نمود خواهند برکنار جائر

 تنگنا در و داشته نظر تحت شدت به آنان را( ع) ائمه

 آنان از را مخالفتی نوع هر امکان تا دادند می قرار

 دوران چون خاص، مقطع چند در جز به و بگیرند

 امام والیتعهدی یا و( ع) صادق امام علمی حیات

 قدرت مراکز به دسترسی از را شیعه ائمه ،(ع)رضا

 واقعه از بعد نیز امامیه شیعه. داشتند می نگه دور

 تمایلی و آورده رو تقیّه به( ع) ائمه توصیه به کربال،

 و دولتی مناصب تصدّی یا و حکام با درگیری به

 همین به و دادند نمی بروز خود از آنان، با همکاری

 اقلیتی را شیعه مؤلفین، و مورخین از بعضی دلیل

 کهاند  کشیده تصویر به شده گذاشته کنار و ضعیف

 درای  کننده تعیین و فعال نقش و مؤثر دخالت

 در تفحص و مطالعه با اما. اند نداشتهها  حکومت

 سقوط تا کبری غیبت از بعد های سال تاریخیِ متون

 غیبت وجود با که شویم می متوجه عباسی، خالفت

  امامیه، شیعه مخالفین نظر اظهار رغم علی و ،(ع)امام

 و ضعیف اقلیتی تنها نه امامی دوازده شیعه نخبگان

 های فعالیت از بسیاری در بلکهاند  نبوده مطرود

  نظامی حتی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،

  ها، میدان از بسیاری در و داشته مؤثری و محقق یها نقش

 .اند بوده اصلی گرانبازی

 گردش و نخبگان به مربوط نظریات به توجه با

 را امامی دوازده شیعه بزرگان توان می جوامع، درآنها 

 اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، مختلف های فعالیت در

 سزاوار و شایسته را خود که دانست نخبگانی ...و

 اداره به مربوط فرآیندهای در دخالت و حکومت

 در نفوذ بااند  توانسته که نازم هر واند  دانسته جامعه

 را سیاسی قدرت تااند  کرده سعی کلیدی مناصب

 از بعضی حتی و. درآورند خود کنترل و اختیار تحت

 از برخی مثال برای) شیعه ضد و متعصّب سالطین

 و همکاری به نیز( غزنوی و سلجوقی سالطین

 قمع و قلع از چند هراند؛  داشته چشم شیعه همراهی

 قزوینی)اندنبوده غافل نیز آنان بیگاه و گاه سرکوب و
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 همان:: است کرده اشاره بسیاری موارد به النقض در

090 ،020، 021 ،003، 010 .) 

 با که محلی حکام و سالطین دیگر طرف از

 داشتند، امارت داعیه عباسی خلفای ضعف وجود

  تأیید و همراهی نیازمند را خود دولت، بقای جهت

به  شان امام غیبت دلیل به که دیدندمی شیعی نخبگان

 فقها،. آمدندمی نیز خطر کم و شده سالح خلع نظر 

 تنگاتنگ ارتباط شیعه منصبان صاحب و علما ادیبان،

 در و داشتند مردم تودۀ بین در ایگسترده نفوذ و

 در مؤثر آفرینی نقش و باال مالی توان با مواردی

 نظامی حتی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، عرصه

 گرفتن کمک مثال برای. بودند سازسرنوشت بسیار

 هامزیدی نظامی قدرت از سالطین و عباسی خلفای

 سرکوب در مازندران اسپهبدان و هاحمدانی و

 ترک سرداران و اسماعیلیه قرمطیان، چون مخالفانی

 است شده ذکر بسیار تاریخی متون در... و شورشی

 - 01/00 :جوزی ابن ؛163-01/131 :0933 اثیر،ابن)

، 092، 211، 262 ،933، 559 همان: قزوینی، ؛03

/ 0110 خلدون،ابن) فرات ابن فراوان دارایی یا( 001

 :0113/0306 کثیر،ابن) عمید ابن.( 9/113 :0300

/ 0110، خلدونابن) عباد بن صاحب  (00/233-223

 داد و( 00/906 :0113/0306، کثیرابن ؛9/590 :0300

 را سؤال این داشتند، حاکم قدرت با که ستدهایی و

 بین که رفتاری تفاوت که نمایدمی متبادر ذهن به

 دلیل چه به شده دیده امامی دوازده شیعه نخبگان

 نخبگان سیاسی گیریجهت اصوالً و است؟ بوده

 و داشته ایشده پذیرفته و معین و خاص قالب شیعی

  است؟ بوده متفاوت یا

 رفتاری های قالب چه تفاوت، وجود صورت در

 به گروش کمّی نسبت و کرد؟ شناسایی توانمی را

  بوده میزان چه به شیعی نخبگان بین در ها قالب این

 دارد؟ ارتباط عواملی چه با و است؟

 ییها شاخصه به عنایت با پژوهش، مورد جامعه 

با  نیز واند  آورده نخبگان، مورد در وبر و توپاره که

 سیاسی -اجتماعی منزلت که النقض کتاب بهتوجه 

 به. گردید انتخاب است، شده مطرحدر آن  شیعیان

 بسیاری، منابع نیاز، مورد اطالعات آوری جمع منظور

 و کالمی فلسفی، فقهی، رجالی، تاریخی، منابع شامل

 میان از و گرفت قرار بررسی و مطالعه مورد ادبی

 نخبگان نفر 219 شده، شناسایی رجال صد چند

 که شدند بندی طبقه و شناسایی گروه 3 در شیعه،

 ادیبان، امامیه، منصبان صاحب محدثان، و فقها شامل

 . باشند می مفسران و فالسفه مورخان، عالمان،

 در مطرح مفاهیم و جداول از گرفتن الهام با

 میلز و گرث و مرتون مانند شناسانی جامعه تحقیقات

 مشکالت زمینه در زیادی میدانی مطالعات که

 جدولی بودند، داده انجام خانوادگی و اجتماعی

 تاریخی یها داده خالصه که شد طراحی اختصاصی

 و تحلیل سپس و آوری جمع جداول این در

 . است شده انجام سنجی همبستگی

 سیاسی گیری جهت پژوهش، وابسته متغیر

 سالطین، یا و خلفا به نسبت امامی شیعه نخبگان

 و نظریات و تحقیق پیشینه به توجه با و گردید تعیین

 اند، داشته فعالیت حوزه این در که نویسندگانی افکار

 و اجتماعی حیثیت علمی، نگرش مستقل متغیر سه

 و مطرح پژوهش، فرضیات بعنوان اقتصادی وضعیت

 .گرفتند قرار آزمایش بوته در

    

 پژوه واژگان تحدید و تعریف

 جهت،( Political Orientation: )سیاسی گیری جهت

دهخدا؛ )است شده معنی طرف و سمت سو، لغت، در

 نگرشی به سوگیری یا گیری جهت و( 2/0035 :0939
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 برخی با ارتباط در عامل فرد که شود می اطالق

 فشار با رویارویی هنگام در خصوص به انتظارات

 در انسانی هر دهد. بروز که دهد می ترجیح نقش

 مختلفی رویدادهای و مسائل با خویش زندگی طول

 خاص های برداشتآنها  به نسبت که شود می مواجه

 آن اساس بر که داشت خواهدای  ویژه احساسات و

 معینی رفتار و العملعکس ویژه، احساس و برداشت

 مجموعه( 299: همان صلیبی،.)دهد می بروز

 احساسات و( باورها و اعتقادات) ها شناخت

 عمل برای آمادگی وها(  عاطفه و هنجارها)

« نگرش» را معینی پدیده به نسبت( تمایالت)

(Tendency- Attitude: کلمه انگلیسی معادل 

 در اصطالح این که باشدمی Attitude واژه نگرش،

 دارد. معنا چندین و گردید متداول بعد به 0351 دهه

 به که شده گرفته Optus التین کلمه از واژه این

 دیگر ریشه و است یافتگیسازش و مناسبت معنی

 آمادگی و حالت معنی به که بوده Aptitude کلمه این

 کلی طور به .باشدمی عمل برای فکری یا ذهنی

 دوست ها، بیزاری و پسندها از عبارت ها نگرش

 ها گروه اشخاص، اشیاء، ها، موقعیت نداشتن یا داشتن

 یها اندیشه جمله از محیط، از مشخصی جنبه هر و

 آلپورت،)هستند اجتماعی یها مشی خط و انتزاعی

 ؛006 :0930 ای، ادوارد جونز، و دبلیو گوردن

 نمونه برای(. 911 :0931 همکاران، و اتکینسون

 سیاسی شخصیت یک به نسبت فرد مثبت شناخت

 شرکت و او به عاطفی گرایش و عالقه ایجاد سبب

 و شخصیت آن سخنرانی جلسات وها  همایش در

 گردد می او فرامین و منویات اجرای به تمایل

 پژوهش، این در(. 0/10 :0935 ساروخانی،)

 برآیند به که است اصطالحی سیاسی؛ گیری جهت

 Political attituden) سیاسی رفتار و نگرش مجموع

Political behaviour) نسبت امامی دوازده شیعیان 

 . شود می اطالق حاکمان و سیاسی حاکمیت به

 برترین و برگزیده معنی به« نَخَبَ» ریشه از :نخبه

 معین، لغتنامه در است نخب و نخبات آن جمع و

 آمده هرچیز از شده انتخاب و برگزیده معنی به نخبه

 دانشنامه در« سرآمدان» عنوان تحت الیت، واژه. است

 یا جامعه یک در که کسانی برای جمع اسم»سیاسی

 یا ادعایی، واقعی،) هایی ویژگی سبب به گروه

 آشوری،)« دارند برجسته و ممتاز جایگاهی( تصوری

 در فرانسوی زبان در. است شده تعریف( 033 :0906

 نوع هر در که چیزی بهترین» به واژه این هفدهم قرن

 کاالهای توصیف برای و« دارد وجود اجناس از

 به اشاره جهت بعدها. شد می اطالق مرغوب

 Edmondرفت ) کار به برتر اجتماعی های گروه

Huguet, 8778 .)به بیستم قرن اوایل از ،«نخبه» واژه 

 او شاگرد و تو پاره ویلفرد موسکا، آثار در بعد

-Gaetano Mosca-Vilferedo Pareto) کوالبینسکا

Marie Kolabinska )گفته افرادی به و کرد پیدا رواج 

 خود فعالیت رشته در را امتیازها باالترین که شود می

 شانزندگی محل جامعه در واند  آورده دست به

 :0933باتامور، بی.تی)شوند می شمرده مؤثر و محترم

 عمالً که هستند افرادی نخبگان تو، پاره نظر از(. 5-0

 میان، این در. دارند دردست را قدرت از وجهی

 هستند هایی گروه یا اشخاص ایدئولوژیکی، نخبگان

 در یا گردیده متشکل معینی ایدئولوژی اطراف در که

 اند. همچنین سهیم خاصی ایدئولوژی آوردن وجود به

 بندی رده این در را هایی گروه یا اشخاص توانیم می

 دهند می اشاعه را مشخصی ایدئولوژی که دهیم قرار

( 029 :0909 روشه، گی. )آنند معرف و سخنگو یا

 لزوماً ایدئولوژیکی، نخبگان و کاریزمایی نخبگان

 .نیستند حاکم نخبگان از جزیی
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 بدون ولی نفوذ صاحب نخبگان توانند می هااین

 توان می مورد این در. باشند رسمی حاکمیت و اقتدار

 نموده نفی را حاکم قدرت که راند سخن مخالفینی از

 هایی گروه اغلب هااین. دهند می قرار اعتراض مورد یا

 سبب را آینده ساختاری های دگرگونی که هستند

 کنش از مجددی گیری جهت موجب و شوند می

 واقع مؤثر اجتماعی تغییرات در و گردند می تاریخی

 و داشتن نقش آن شاخصة ترینمهم و شوند می

 نیز و جامعه درون یها گیری تصمیم در شرکت

 کهای  جاذبه به توجه با نخبگان. است الگوسازی

 و الگوسازی جنبة و گیرند می قرار تقلید مورد دارند

 تأثیر جامعه بر طریق این از و دارند سمبلیک

 بر عالوه. نمایندمی اعمال را خود نفوذ و گذارند می

 جامعه کتب در اجتماعی، پایگاه های شاخص این،

 شده دانسته قدرت و شهرت ثروت، شناسی،

 و( 009 :0909 قنادان،  ؛006-020 همان: همو،)است

 حیثیت، اجتماعی، پایگاه یها شاخص منابع بعضی در

 (.15 :0939 ملوین،)است آمده مقبولیت و رجحان

 در که هستند هایی گروه و اشخاص نخبگان 

 بر که تأثیری و آورندمی دست به که قدرتی نتیجة

می اتخاذ که تصمیماتی وسیلة به یا گذارند،می جای

 به که هیجاناتی و احساسات ها،ایده یا و نمایند

 واقع مؤثر جامعه تاریخی کنش در آورند،می وجود

 با که است فردی نخبه دیگر عبارت به. شوندمی

 یا وها  ویژگی استعدادها، از برخورداری

 قدرت شئون از شأنی در فردی، یها صالحیت

( ...و نظامی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،) اجتماعی

 تغییرات در دخالت امکان بالقوه و بوده مؤثر

 به تنها نخبگان تو پاره نظر از. دارد را اجتماعی

 باشند قدرتی یا اقتدار دارای که شودمی اطالق کسانی

 دست به خویش فعالیت رشته در را امتیاز باالترین و

 5 :0933 باتامور، ؛021-020: 0909روشه، گی)آورند

 و وبر آثار به شود مراجعه تربیش مطالعه جهت ؛2 -

 ؛(ش0903) ولوی، علیمحمد :چون هایی کتاب نیز

 و اسالم در دولت تحول تاریخ ،(ش0936) برزگر،
 و حکومتی گروه دو به توان می را نخبگان. (69: ایران

 در (55-02 :0933 باتامور،) کرد تقسیم حکومتی غیر

-می نیز« عوام و خواص» اصطالح ما بومی ادبیات

 یها الیه در هایی بندی صف چنین نمایانگر تواند

 دو به را حکومتی برگزیدگان تو پاره. باشد اجتماع

 و است حاکم که جناحی کند، می تقسیم جناح

 درای  مالحظه قابل نقش غیرمستقیم یا مستقیم

 دارد دست در را قدرت عمالً و کند می ایفا حکومت

 تعبیری به یا منتظر) غیرحاکم حکومتی نخبگان و

 را حاکم گروه جای مناسب شرایط در که( در پشت

 دنباله که نانخبگ غیر یا مردم توده و گرفت خواهند

 .هستند خود حاکمان رو

 

 شیعه نخبگان تشخیص یها معیار
 مخالف مذهب سنی حاکمان تسلط به توجه با -

 بین در تقیّه اصل و مطالعه مورد دوران اکثر در شیعه،

 را امامی دوازده شیعه نخبگان توانمی چگونه شیعیان،

 تشخیص مالک و معیار داد؟ تشخیص دوران این در

  چیست؟ امامی دوازده شیعه نخبه

 خاص، طور به دوره این نویسندگانِ از بعضی -

 غالب ظن و( الروافض فضائح نویسنده مانند)

 یها گروه جزء را امامیه شیعه عام، طور به مورخین،

 با. اندنموده محسوب( Minority Group) اقلیت

 تربیش در که شرایطی در و مذکور نکته به توجه

 اولین شده، محسوب جرم تشیع بحث، مورد دوران

 اظهارات و افعال فرد، بودن شیعه تشخیص مالک

 دیگران آثار در یا و او آثار در که است، شخص خود
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 مالک بهترین علنی، عقیده ابراز. باشد شده منعکس

 به خویشاوندی وابستگی دیگر مالک. است تشخیص

. است ایشان سادات و( ع)بیت اهل و( ص)پیامبر

 علوی» این که بر دارد تصریح قزوینی عبدالجلیل

 قزوینی«)بود نخواهد غیرشیعی و غیرامامتی االصل،

 خاندانی و ایقبیله هایوابستگی(. 221 :0950 رازی،

 خاندان باشد، تواندمی افراد بودن شیعه دیگر مالکِ

 از... و بویه آل حمدانی، اشعری، بابویه، آل و نوبختی

 اسد، بنی قبایل یا واند  بوده شیعه معروف های خاندان

.و بجیله بنی طی، بنی .  حضرت پیروان و یاران از .

. اندشده محسوب ایشان طرفداران و( ع) علی

 نشده فرد بودن تسنن اهل به تصریح کهدرصورتی

 احتمال به ها خاندان و قبایل این به وابستگی باشد

 در سکونت. باشد شخص تشیع نشانه تواندمی قوی

 چون نشینی،شیعه به معروف شهرهای و هامحله

 مالک آوه، و قم کوفه، حله، شهر و بغداد کرخ محله

 کتاب در. است فرد احتمالی تشیع برای دیگری

 شهری مراکز از بسیاری مصادیق قزوینی النقض

، 200، 230، 153 :همان)است گردیده ذکر نشینشیعه

 ...(.  و 91، 96، 31، 33، 00، 30، 001، 000، 003

 مقدس اماکن در او دفن به فرد وصیّت دیگر معیار

 بسیاری که هرچند) است( ع) ائمه قبور جوار در و شیعی

 از بعضی و بودند هم سنی که بیت اهل دوستداران از

 (.اندداشته وصیتی و عالقه چنین عباسی، خلفای

 گرایش نشانه تواندمی نیز فرد شاگردان و استادان

 اساتید دوره آن در که هرچند باشد؛ او مذهبی

 شاگرد نیز دیگر مذاهب از سنی یا و شیعه معروف

 . پذیرفتندمی

 رجالیون و مورخین نظر اظهار دیگر، بارز معیار

 . است شخص مذهب درباره سنّی

ن یا و سعدابن ،ذهبی اگر نمونه برای ب   جوزیا

 به نمایند تصریح فردی بودن امامی شیعه بر

 یا و مجموعه. شد خواهد حکم او تشیع

 و شواهد همراه به فوق، یها مالک از بعضی

 اظهار و نخبه آثار و تألیفات تاریخی، قرائن

 این معیار مذکور، منابع نویسندگان نظر

 دوازده شیعه نخبگان تشخیص در پژوهش

 . بود خواهد امامی

 فرضیات و ها پرسش فوق، توضیحات اساس بر

 :است به این شرح پژوهش
 

 پژوهش یها پرسش

 و اکتشاف قلمرو پرسش این: )ایزمینه پرسش

 متغیرهای آن مبنای بر و دهد می پوشش را توصیف

 (: استشده تعیین آن یها شاخصه و مستقل و وابسته

 شیعه نخبگان متفاوت گیری جهت با عواملی چه

 ارتباط در سیاسی حاکمیّت به نسبت امامیه دوازده

  است؟ بوده

 

 اصلی هایسئوال

 چه امامی، دوازده شیعه نخبگان علمی نگرش نوع -0

 است؟ داشته آنان سیاسی گیری جهت با ارتباطی

 چه امامی دوازده شیعه نخبگان اقتصادی وضعیت -2

 است؟ داشته آنان سیاسی گیری جهت با ارتباطی

 چه امامی دوازده شیعه نخبگان اجتماعی حیثیت -9

 است؟ داشته آنان سیاسی گیری جهت با ارتباطی

 

 پژوهش فرضیات

 و امامی دوازده شیعه نخبگان علمی نگرش بین -0

 سیاسی، حاکمیت به نسبت ایشان سیاسی گیریجهت

 و خالفت بُعد دو در) .دارد وجود داریمعنی رابطه

 و متفکرین متعدد نظریات به توجّه محلی( با سالطین
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 تربیش توان که تو،پاره وبر، مارکس، چون دانشمندانی

 یا و) دانندمی سیاسی قدرت کسب سبب را اقتصادی

  :شود می ارائه دوم فرضیه( بالعکس

 دوازده شیعه نخبگان اقتصادی وضعیت بین -2 

 حاکمیت به نسبت ایشان سیاسی گیریجهت و امامی

 بُعد دو در. )دارد وجود داریمعنی رابطه سیاسی،

 در که مباحثی به توجه با( محلی سالطین و خالفت

 وبر منزلتی قشرهای و شد مطرح قزوینی، النقض

 گیریجهت با آن ارتباط و (221-292 :0939 وبر،)

 دیگران قضاوت مورد در وارنر سخن و سیاسی

 - 215 :0933 آرون، ریمون) افراد منزلت درباره

 دیگر ذهنی هایقضاوت درباره پارسونز نظر و( 200

 از بعضی و کندمی تعیین را اجتماعی قشر آنکه

 کوزر،)گردد می ارائه سوم فرضیه مشاغل و صفات

0909: 03.) 

-جهت و شیعه نخبگان اجتماعی منزلت بین -9

 رابطه سیاسی، حاکمیت به نسبت آنان سیاسی گیری

 سالطین و خالفت بُعد دو در. )دارد وجود داریمعنی

 (محلی

 و مطالعه از پس پژوهش، اینشناسی  سنخ الگوی

 ابتکاری و نو مدلی مطرح، یها نظریه در کنکاش

 و ارزیابی امکان نظرگرفتن در با که است

 فراوانی ضمن در) مختلف،  متغیرهای اعتبارسنجی

 بر مستقل متغیرهای ارتباط میزان ،(سنجی

می آزمون معرض در را نخبگان سیاسی گیری جهت

 . گذارد

 

  پژوهش روش

 و تنظیم بخش چهار  در پژوهش، مختلف مراحل

 و معرفی پژوهش، مبانی به اول بخش. گردید ارائه

 فرضیه روند کار، نظری و تجربی پیشینه و منابع نقد

 شناسی پژوهش سنخ الگوی و جداول معرفی و سازی

 اطالعات گردآوری دوم بخش. شد داده اختصاص

 گروه هفت در جداول یها شاخصه به مربوط تاریخی

 شناسی، سنخ جداول درآنها  خالصه که مجزاست

 تحلیل و توصیف به سوم بخش. است شده مندرج

 تحلیل و سنجی رابطه و تاریخی یها داده آماری

 و پرداخته spss افزار نرم از استفاده با همبستگی

 و گرفته قرار آزمون مورد پژوهش یها فرضیه سپس

 ارائه مربوطه نمودارهای و پژوهش نتیجه نهایت، در

 .است گردیده

 شیعه نخبگان ییشناسا پژوهش، مرحله نخستین

 در که بزرگانی باید ابتدا. است امامی دوازده

 و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، مختلف یها عرصه

 تغییرات در توانند می و اندهشد محسوب نخبه سیاسی

 باشند، داشتهای  مالحظه قابل اثرات اجتماعی

 پژوهش متغیرهای هایشاخصه و شوند شناسایی

 حاضر تحقیق در مطالعه مورد جامعه. گردد مشخص

 از اعم عشریّه، اثنی امامیه شیعه نخبگان:  از عبارتست

 متکلمین، فالسفه، فقها،) فرهنگی علمی نخبگان

 اجتماعی ،...(و طبیعی علوم اصحاب ادیبان، مفسرین،

 حوزه در نظر مورد زمانی فاصله در که سیاسی و

 به مراجعه با و اندشده معرفی عراق، و ایران

 کالم، رجال، های کتاب محلی، و عمومی یها تاریخ

 استفاده نیز وآنها  محتوای بررسی و ...و جغرافیا فقه،

 و آوری جمع اطالعات ،ای کتابخانه افزارهای نرم از

 شناسی پژوهش، سنخ الگوی در) شد پیاده جداولی در

 و تشخیص جهت(. است شده داده توضیح جداول

 که بود مطرح بسیاری منابع نظر، مورد نخبگان تعیین

 طبقات، رجالی، های کتاب تکثّر و تعدّد به توجه با

 وهله در تا شد آن بر قرار ،...و محلی عمومی، تواریخ

 تاریخی دوره به امامیه شیعه منابع تریننزدیک اول،
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 بر عالوه و گیرند قرار پژوهش مالک بحث، مورد

 در نیز تهرانی بزرگ آقا شیخ رجالی یها کتاب ازآنها 

 های شخصیت. شود استفاده اطالعات، تکمیل جهت

 و الشیعه اعالم طبقات در آنان تألیفات و امامیه شیعه
 دوران به نزدیک شیعه منابع. اندشده معرفی الذریعه

 منتجب فهرست و قزوینی النقض کتاب بحث، مورد
 شوشتری قاضی المؤمنین مجالسآنها  از پس و الدین

 رجالی، - تاریخی محتوای بر عالوه که است

 بر در نیز را تشیع تاریخ کالمی و اجتماعی یها جنبه

 اساس بر امامی دوازده شیعه نخبگان نام. گرفت می

 تکمیل  نیاز مورد واطالعات شناسایی آثار این

  بودن، امامی دوازده شیعه افراد، انتخاب مالک. گردید

 اجتماعی، تغییرات درآنها  بودن مؤثر و نخبگی

 در. بود نظامی، یا سیاسی و اقتصادی فرهنگی،

آنها  ارتباط نحوه و سیاسی، گیری جهت نوع نهایت،

 بر پژوهش مستقل متغیرهای تأثیر میزان و حاکمیت با

 و مستقل متغیرهای. گردید می مشخص باید نیز آن

 و شده انجام مطالعات به توجه با ها،آن یها شاخصه

 .است شده انتخاب آمده، رساله در که مفصلی شرح به

 نخبه، نفر هزار حدود مشخصات و نامه زندگی 

 اول وهله در انتخاب مالک. گرفت قرار بررسی مورد

 محدوده رعایت امامی، دوازده شیعه بودن، نخبه

  منابع در الزم اطالعات یافتن  و مکانی و زمانی

 منابع در افراد این از بسیاری. است بوده موجود

 اطالعات و شده برده نام فقط منابع دیگر یا و اصلی

 را جداول تکمیل که بود اختیار درآنها  از مختصری

 وجود تردیدآنها  تشیع در و یا کرد می ممکن غیر

 یا کنیه در تفاوت با دیگر های نام تکرار یا و داشت

 به نخبگی، نوع اساس بر افراد مسیر این در. بود لقب

 و ادیب منصب، صاحب محدث، یا فقیه: )دسته هفت

 رجالی، و مورخ ریاضی، و طبیعی علوم عالم شاعر،

 بر تالش. اندشده تقسیم( مفسر  و متکلم و فیلسوف

 نظریات به توجه با بتوان که را عاملی هر تا بوده آن

 دانست، مؤثر سیاسی گیری جهت در دانشمندان،

 یا وای  زمینه متغیر تعدادی بنابراین. نمود بررسی

 مستقل متغیرهای مجموعه زیر که ییها شاخصه

 آن اساس بر و گردید تعیین، اندشده محسوب

 یها شده،گرایش تعیین هایشاخصه نخبگان، فراوانی

 وضعیت ،(شهودی تجربی، نقلی، عقلی،: )علمی

 .شد مشخص آنان، اجتماعی منزلت و اقتصادی

 بر متغیرها، این از کدام هر تأثیر نهایت در 

 خلیفه) حاکمان به نسبت نخبگان سیاسی گیری جهت

 جداول اساس بر( محلی حاکم یا و سلطان یا عباسی

 .شد خواهد تبیین و تحلیل آماری، یها تکنیک و

 و اجتماعی اقتصادی، اطالعات نمودن تکمیل

 اکثر در که امامی، دوازده شیعه نخبگان سیاسیِ رفتار

 و مخالف نیرویی چشم به مذکور تاریخی دوران

 و بود مشکل بسیار  آمدند، می حساب به نظر تحت

 و قدیم منابع از بسیاری در دقت و مراجعه وجود با

معجم رجال  گانه، هشت رجالی آثار جمله از) جدید،
 حیاض و العلما ریاض خوئی، اهلل آیت الحدیث

 کنار به (...و امین الشیعه اعیان و افندی الفضالء

 219 نهایت در. انجامید افراد از بسیاری شدن گذاشته

 یک در و آمده نامشان مذکور کتب در که شیعه، نخبه

 اند،بوده اثر منشأ مطروحه یها حوزه از حوزه چند یا

 . گرفت قرار پژوهش مالک

 به  نوشتار این در پژوهش روش ،دیگر عبارت به

 :بود خواهد زیر ترتیب

 یها ویژگی پیرامون اطالعات آوریجمع -0

 شیعه نخبگان سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فردی،

  امامی، دوازده
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 نخبگان فراوانی به مربوط آماری جدول تهیه -2 

 و آنان نخبگی نوع حسب بر امامی دوازده شیعه

 هایشاخصه دیگر و علمی، متفاوت یها نگرش

 ،  پژوهش متغیرهای

 و مرتون شناسی نوع الگوهای از برداری بهره -9

 کنترل به نسبت گیری جهت پیرامون میلز و گرث

 پژوهش به مختص مقدماتی مدل طراحی و اجتماعی

  کمی، به کیفی یها داده تبدیل و حاضر

 و ها گرایش سازگاری حسب برها  مقیاس -1

 یا و سیاسی حاکمیّت هنجارهای با نخبگان رفتارهای

 ،گردد می تعیینآنها  با مخالفت

 تبیین و سنجی همبستگی آماری، تحلیل -5

 دوازده شیعه نخبگان متفاوت سیاسی گیری جهت

 با همراه) سیاسی حاکمیّت هنجارهای به نسبت امامی

 توسعه و تأیید یا و ابطال موجود، یها فرضیه ارزیابی

 (. پردازی نظریه رویکرد با فرضیه

 منابع از برداری بهره حسب برها  یافته اعتبار

 نظری رهنمودهای از گیری شاخص و اول دست

 از استفاده با و گردد می تأمین اجتماعی متفکرین

 تجزیه نهایت در آمده دست به نتایج آماری ابزارهای

. پرداخت خواهیمها  داده تبیین به و شده تحلیل و

 حسب بر تاریخی یها دادهای  مقایسه تحلیل روش

 دوازده شیعه نخبگان سازگاری یها زمینه شناسایی

 یا و سیاسی حاکمیّت قبولِ مورد هنجارهای  با امامی

 .گیرد می صورتآنها  با مخالفت
 

 پژوهش متغیرهای وها  شاخصه شناسی، سنخ الگوی

 یها نظریه به توجه با که است آن بر حاضر پژوهش

 اساس بر) شناسی،روان و اجتماعی علوم متفکرین

 در میلز و گرث نظریه  و مرتون شناسی نوع

 میلز،) -هنجار و آرمان به نسبت متفاوت گیری جهت

 با و نماید تعیین را ییها شاخصه( 206 :0901

 سیاسی گیری جهت تاریخی، یها داده سنجش

 و نگرش جنبه دو به توجه با را شیعه نخبگان متفاوت

 در اغلب نخبگان،. نماید تبیین و شناسایی رفتار،

 دیگر، ساختار به اجتماعی ساختار یک از انتقال

 و ها آرمان اساس بر و کنندمی ایفا مهمی هاینقش

 آرزوهای و امیدها از گیریبهره با و خود های آلایده

 یا و طرفداری به و کرده تحریک را آنان مردم،

 . دهندمی سوق سیاسی نظام یک با مخالفت

 آرزوهایی و ها آرمان مقررات، و هنجارها که هرجا

 آموخته اجتماعی شناسیروان باشد، داشته وجود

 احکام مورد در وآنها  از« تخطی» انتظار که است

 میان باید بنابراین. باشیم داشته را« گناه» انتظار مذهبی

 قبول مورد هنجارهای به توجه با هاگرایش و رفتارها

 (.255-206 :0901 میلز،)باشیم قائل تفاوت حاکمیت

د تهیه ،مقدماتی طرحی این، بنابر ر که گردی  ب

 به نسبت را نخبگان گیریجهت نوع چهار آن مبنای

 جامعه، اخالقی عرفی، قواعد یا و حاکم سیاسی نظام

 :کرد تصور توانمی

 پروردمی خویش در را معینی هنجار که فردی( 0

 آن به نسبت خویش رفتار در و کندمی تأیید یا و

-می هرچه به دیگر، عبارت به. است وفادار هنجار

 .کندمی عمل کرده، ابراز عقیده مقام در و اندیشد

 مثبت رفتار و مثبت نگرش دارای فردی چنین 

 کسی چه دید از هنجار که کرد دقت باید البته. است

  شود؟می تعریف

 مشروعیت قبول و همراهی نظر، مورد هنجار اگر

 نیز رفتار و باشد او کردن تصور عادل یا و حاکم

 نامیده همکاری آنان گیری جهت باشد نگرشش موافق

 . است شده
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 هنجار به هرچند که هستند افرادی دوم گروه( 2

 ،(حاکمیت قبول مورد سیاسی گفتمان) موردنظر

 با عمل در ولی اندنپذیرفته را آن و ندارند اعتقادی

 نشان موافق رفتاری مکان، و زمان مقتضیات به توجه

 این نگرش. دارند جویانهمصلحت رفتاری و دهندمی

 پژوهش این در و است مثبت آنان رفتار و منفی افراد

« اندیشانه مصلحت همکاری» آنان گیریجهت به

 . است شده اطالق

 گفتمان موافق نگرش و لفظ در که افرادی( 9

-می طفره آن از عمل، در امّا هستند، حاکمیت سیاسی

 هنجار به نسبت آنان نگرش دیگر عبارت به. روند

. است منفی آنان رفتار و مثبت حاکمیت، نظر مورد

 الزم و اندپذیرفته لفظ در را سیاسی نظام از تبعیت

 همراهی از مختلف هایبهانه به عمل در اما دانندمی

 را گیریجهت چنین کنند،می خودداری حکام با

 تعداد به دلیل. ایمنامیده «اندیشانهمصلحت مخالفت»

 در عمال شیعه، نخبگان میان در گزینه این کم بسیار

 .نیامد حساب به آمار

 رفتار، در هم و نگرش در هم که افرادی( 1

 و پذیرفتندنمی را حاکم سیاسی نظام از تبعیت

 غالب سیاسی گفتمان با همراهی و همکاری مخالف

 درونی لحاظ از شیعی، نخبگان از گروه این. اندبوده

 جائرِ حاکمِ پذیرش عدم که خود مورد نظر ارزش به

 هم و  نگرش در هم و بوده متعهد است معصوم غیر

 خودشان موردپذیرش معیارهای از رفتار و عمل در

 و پذیرش که حاکم هنجار به نسبت و اندکرده تبعیت

 آنان گیریجهت است، حاکم سیاسی نظام از تبعیت

 رفتار در هم و نگرش در هم که شده نامیده مخالفت

 عمل در است ممکن مذکور  چهار گروه. است منفی

 اصالً این که یا و باشند داشته فرعی هایشاخه

 .باشند نداشته عضوی

 متغیرهای وها  شاخصه تک تک تأثیر نهایت در

 و سنجیده نخبگان سیاسی گیری جهت بر پژوهش

 چه کدام هر که شود مشخص تا خواهد شد ارزیابی

 اند؟ داشته نخبگان سیاسی گیری جهت با ارتباطی

 زندگی، قرن مانند؛ کلی معرفی درای  زمینه متغیرهای)

 نگرش نوع مستقلِ متغیرهای سکونت، محل و زادگاه

 متغیر و اجتماعی حیثیّت اقتصادی، وضعیت علمی،

 بررسی به محور چند در شده تهیه مقدماتی طرح

 . پرداخت خواهد شده، متغیرهای معرفی

 نخبگان، رفتار و نگرش در تفاوت به توجه با

 گیری جهت با متغیرها، این ارتباط و تأثیر میزان

 خواهد بررسی امامی، دوازده شیعه نخبگان سیاسی

 ترینبیش دارد امکان که آنجا تا شده سعی. شد

 مبنا این بر. شود گرفته نظر در احتمالی متغیرهای

 همکاری، قالب در سیاسی گیریجهت نوع چهار

 مصلحت مخالفت اندیشانه، مصلحت همکاری

 . است شده تعیین مخالفت و اندیشانه

 و کلی معرفی به متغیرها، جدول ستون اولین -

. دارد اختصاص نخبگان توصیفی های ویژگی بیان

 و پرداخت خواهیم نخبه اجمالی معرفی به ابتدا

 ،(نخبه حیات قرن) وفات و تولد سال متغیرهای

 یها نسبت و سکونت محل زادگاه، قومیت،

 که شود معلوم تا گردد می ارزیابی مهم خویشاوندی

 کدام در امامیه شیعه نخبگان پراکندگی ترینبیش

 بوده شهرهایی چه در و ییها قومیت چه از قرن،

 حاکمان حکومت در که شود مشخص و است

 بر تأثیری آیا عوامل این از هرکدام مختلف

  خیر؟ یااند  داشته نخبگان سیاسی گیری جهت

 ینتر دسترس قابل امر، بدو در مذکور اطالعات

 در که بود شده شناسایی افراد ترِبیش مورد در مواد

 با توصیفی و کلی آشنایی و بحث به ورود جهت



 3131 بهار و تابستان ل،اوّ شماره اول، سال دینی شناسیمطالعات روش دوفصلنامه  55
 

 که شد مشخص نظری واکاوی در. است الزم نخبگان

 اجتماعی منزلت یها شاخصه از مذکور، عوامل

 به توجه با دیگر طرف از. اندشده محسوب

 که متعدد و متفاوت خلفای و سالطین ها، حکومت

 واند  آمده کار سر بر نظر مورد تاریخی دوره طول در

 امامیه شیعه با نیز متفاوتی رفتارهای و ها نگرش

 ،(...و شیعه ضد یا متشیع -جائر یا عادلاند ) داشته

 زمان عنصر تأثیر و دخالت امکان که رسید می نظر به

 دور نظر از نباید پژوهش، وابسته متغیر در را مکان و

 های جدل و بحث به توجه با نیز قومیّت متغیر. داشت

 و تشیع به ایرانیان تربیش گرایش پیرامون که بسیاری

 تا شد لحاظ هاست، زبان سر بر عجم و عرب بحث

 سنجی، فراوانی ضمن و گیرد قرار آزمون معرض در

 ارزیابی نخبگان سیاسی گیری جهت بر قومیّت تأثیر

 آن نخبه، مهم خویشاوندی یها نسبت از منظور .شود

 و سرشناسهای  نخاندا به آیا شود معلوم که است

 یا مالی تمکن یا اشرافیت نظر نقطه از معروف

 یا ،(سادات) پیامبر بیت اهل به خاندانی وابستگی

 وابستگی اگر و خیر؟ یا دارد وابستگی علمی مشاهیر

 داشته نخبه سیاسی گیری جهت با ارتباطی آیا دارد

 از یکی نخبگان به مربوط نظریات در است؟

 نظر از ویژه به اجتماعی های کنش در مؤثر معیارهای

 و (Pareto, Vilfredo. 8601: vol 8, p. 11) تو پاره

 یها خاندان وها  ساالری اشراف به وابستگی میلز

 سیاسی، مراودات تا شود می سبب که است برجسته

 یها گیری جهت آن تبع به و اقتصادی اجتماعی،

 نخبگان است معتقد میلز،. بگیرد شکل سیاسی

 روابط و مشترک اجتماعی خواستگاه قدرت،

 کوچکی گروه و دارند هم به نزدیک بسیار خانوادگی

 و اندکرده اشغال را مهم مناصب که هستند

-می گرفتهآنها  توسط سیاسی مهم های تصمیم

 این، بر عالوه  C.Wright. Mills, 8696: 887))شود

 سیادت یا و وبر منزلتی قشرهای در ارثی کاریزمای

  ؛32-011 از برداشتی :0901 وبر، ماکس) موروثی

 منزلت بردن باال در مؤثر عوامل جمله از( 903-961

 .است سیاسی یها کنش در مداخله و اجتماعی،

 قزوینی چون امامیه، شیعه نویسندگان این، بر عالوه

 قاضی و( 59-52-90-90همان: ) النقض در رازی

 مجالس و الباطل ازهاق و الحق احقاق در شوشتری
( 32و  003 – 050 همان: شوشتری،) ،المؤمنین

 و امامیه شیعه  در خاندان شرافت و نسب اصالت

 مباهات مایه و آنان نخبگی عوامل از یکی را سادات

 مشهور یها خاندان به وابستگی بنابراین. دانند می

 حاکمان به  خویشاوندی وابستگی یا و سادات علمی،

 در مؤثر یها شاخصه از یکیها   ساالری اشراف و

 . بود خواهد نظر مورد اجتماعی، منزلت

 فرضیه اولین برمبنای جدول ستون دومین در -

 خواهد ارزیابی شیعی نخبگان علمی نگرش پژوهش،

 . شد

 شیعه بزرگان بین در بارز های تفاوت از یکی

 فالسفه. است آنان علمی نگرش در تفاوت امامیه

 علمی احکام دریافت منبع را عقالنی استنباط اساساً

 متکلمان. نباشد یا باشد موافق آن با شرع چه دانند؛ می

 تالش و نگرند می موضوع به منظر همین از نیز شیعه

 نزدیک شرعی احکام به را عقلی علمی حکم تا دارند

 به« الشرع به حکم العقل به حکم کلّما» اصل با و کنند

 کارآمد آنجا تا را عقل فقها، غالب اما. نگرند می قضایا

 یا شرعی عقالنیت از کاشف بتواند که دانند می

 عالوه. باشد معصوم یا و مقدس شارع قول از کاشف

 اعتقادی، مسائل فهم در شیعه، فقهای از بعضی این بر

 از بیش آیات و روایات ظاهر به ،...و سیاسی دینی،

 و فکری گیریجهت و کنندمی تکیه دیگر هرچیز
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. اندداده شکل نقل به اعتماد مبنای بر را، خود سیاسی

 عقالنی کنش دارای توان می را آنان« وبر» تعبیر به

 تعیین مالک دیگر، تقسیمی بر بنا. دانست گرا سنت

 اصول یا و گریاخباری به نقلی، یا و عقلی گرایش

 فقها بین در تربیش که شود می مربوط علما بودن گرا

 به گرایش، دو این بین مشخص تمایز و دارد مصداق

 ولی شود، می مربوط پژوهش، از بعد های سال

 عقل دادن قرار حجت در را آن یهازمینه توان می

 به حدّ از بیش تکیه یا و شرعی احکام فهم برای

 که شده گفته مثال برای. نمود پیدا روایی منقوالت

 نیومن،.)داشتند نقلی گرایش قمی، نخبگان تربیش

 مفسران و محدثان فقها، اکثر(  091 :0906 اندروجی،

 و فقها از دیگر گروهی .گیرند می جای گروه این در

 و آیات به تأکید و تکیه بر عالوه شیعی نخبگان

 مسائل و دارند عقل به تریبیش توجه روایات،

 و عقلی شواهد به توجه با را سیاسی و اعتقادی

 گراییعقل به و نمایندمی تحلیل و تجزیه شرعی

 نظری در واکاوی که مباحثی بنابر دارند، شهرت

 معطوف عقالنی کنش دارای را آنان وبر شد، مطرح

 . داند می هدف به معطوف یا و ارزش به

 گرفته درنظر عقلی آنان، علمی گرایش رو این از

 شد، گفته قبال که «وبر» نظریه به توجه با. است شده

 کنیم فرض دیندارانی را امامیه شیعه نخبگان .شود می

 یها ارزش به معطوف عقالنی کنشآنها  از بعضی که

 نظر مدّ خود سیاسی گیری جهت در را اعتقادیشان

 را متفاوت وسایل خود، اهداف به نیل برای و دارند

 و گیرندمی بکار عقالنی و دینی های ارزش طبق بر

 یا و سنت بر معطوف عقالنی کنش دیگر گروه

 مبنای بر تربیش و اندگرفته پیش در را عاطفه

 با .کنندمی گیری جهت ارادت، به التزام و منقوالت

 حتی) شده، شناسائی نخبگان تربیش این که به توجه

 فرهنگی و علمی وجهه( منصبان صاحب غالب

 یا و گرا عقل توان می مذکور معیار همان بااند  داشته

 تعریف آن، بر عالوه. داد تشخیص را آنان گرایی نقل

 نگرش تفکیک معیار تواندمی گرایی،عقل انواع از وبر

 . باشد نخبگان علمی

 اندیشه مبانی از نظر صرف نخبگان از گروهی

 نخبه سیاسی نگرش یا و زمان آن در شیعه سیاسی

 در و اندداده جهت را خود رفتار حاکمیت، به نسبت

 حال، مقتضای به و جمعی یا فردی منافع جلب پی

 بر عملکرد نوع این کهاند  کرده برخورد حاکمان با

 گرفته شکل هدف به معطوف گرایی عقل مبنای

 شرایطی هر تحت دیگر گروهی آنکه حال است،

 اندبوده خود سیاسی - اعتقادی اندیشه مبانی به مقید

 شده فرض گرائی نقل نیز دسته این علمی نگرش که

 . است

 و نجوم و ریاضیات و طبیعی علوم دانشمندان

 وادی در تربیش که اندبوده گرایانی عقل نیز پزشکی

 را آنان علمی نگرش شودمی و اندنهاده گام تجربه

 و عقل ورای نیز دیگری دسته و نمود قلمداد تجربی

 شناخت و درونی حاالت و شهود و کشف به نقل

 شهودی آنان علمی نگرش که اندداشته تکیه عرفانی

 این در شعرا، و ادیبان از تعدادی و است شده فرض

 . گیرند می جای دسته

 ارزیابی متغیر دو طریق از نخبه علمی نگرش

 یها رشته به آنان اشتهار به توجه با یکی شد خواهد

 قضاوت یا و (...و مورخ فیلسوف، فقیه،) رایج علمی

 تألیفات نداشتن یا داشتن به توجه با یا و مورخین

. کند مشخص را آنان علمی نگرش که داری جهت

 رشته چندین در تبحر بهای  نخبه که مواردی در

 به توجه با غالب وجه باشد، داشته شهرت علمی

 شخص، زندگی بررسی و مانده جای بر اثر ترینمهم
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 از بسیاری در نیز نخبه سیاسی نگرش. شد خواهد معین

 رویدادهای یا و سخنان یا و تألیفات به توجه با موارد،

 . است شناسایی قابل او از جا مانده به  

 با آن ارتباط و نخبگان اقتصادی وضعیت بررسی

 فرضیات از دیگر یکی شان، سیاسی گیریجهت نوع

 نوع ستون دو آن ارزیابی جهت. است پژوهش این

 که آنجا از. شد تعیین درآمد میزان و شغل و فعالیت

 پیرامون تاریخی دقیق اطالعات توان می سختی به

 این برآیند کرد، پیدا نخبگان همه اقتصادی وضعیت

 کند می مشخص را نخبه اقتصادی وضعیت فاکتور دو

. بود خواهد( -) پایـین یا و)*(  متوسط ،)+(  باال که

 در که بشر زندگی ابعاد ترینمهم از یکی امروزه

 آن روی نیز ها دولت مبانی تحکیم و سیاسی نظریات

 تمکن و ها دارایی میزان باز شده، ایویژه حساب

 و اقتصادی سیاسی، اوضاع بر آن تأثیر و افراد مالی

 و دنیا مالِ به حبّ و هادارائی و اموال. است اجتماعی

 و اقتصادی منافع کسب در بشر های جدال و جنگ

 یک و شود فرض انسان با همزاد باید تر،بیش قدرت

 خلقت ابتدای از که است باطلی و حق جدال از جنبه

هر  در که است طبیعی. دارد ادامه آن انتهای تا انسان

 ها حکومت با روابط نوع و سیاسی تعامالت از جا

. شود سنجیده نیز اقتصادی عوامل تأثیر شودمی بحث

 های گیریسخت رغم علی امامیه، شیعه نخبگان

 درباره مورخین که ابهاماتی و مختلف های حکومت

 تعیین قشر کل در دارند، آنان درآمد میزان و شغل

 به رسندمی نظر به اقتصادی مسائل در مؤثری و کننده

 دولتی مناصب به که ناشیعی از دسته آن خصوص

 نقش ایفای قاضی و نقیب سمت در یا و اندرسیده

 محسوب درآمد کم و فقیر عنوان هیچ به اند،داشته

 آمد، دست به که آماری میانگین در و شدندنمی

 خوبی اقتصادی وضعیت مجموع در شیعه نخبگان

 و طبع غنای است، نبوده چنین هم اگر یا و اندداشته

 و ها حکومت به شیعی نخبگان اکثر خاص نگرش

 به تکیه از را آنان شیعه، نفس عزت حفظ لزوم

 در دیگر، جهت از. است داده جلوه نیازبی ها دولت

 معیارهای از یکی که شد داده توضیح نظری مباحث

 وضعیت افراد، اجتماعی منزلت تعیین در اصلی

 .است آنان اقتصادی

 میزان و شیعه نخبگان اجتماعی منزلت بررسی -

 و عصرشان هم نخبگان مردم، بین در آنان مقبولیت 

 منزلت مبنای بر) خالفت، یا و سلطنتی مقامات

 که است پژوهش این دیگر فرضیه( نخبه اجتماعی

 سنجیده نخبگان سیاسی گیریجهت با آن ارتباط

 . شد خواهد

 هایمؤلفه از یکی نخبگان، به مربوط نظریات در

 یا منزلت و اجتماعی جایگاه نخبگان، تشخیص

 عرصه در این که و است آنان اجتماعی حیثیت

 و مؤثر چه مقدار اجتماعی های کنش در و اجتماع

 نظیر فرهنگی های فعالیت در اند؟بوده سازسرنوشت

-عام های مکان و مساجد ها،کتابخانه مدارس، ساختن

 مشارکت مقدار چه...  و بیمارستان چون المنفعه

 مورخین و نویسندگان اند؟بوده گذارتأثیر یا و داشته

 ذمّ یا و مدح یا و کرده یادآنها  از چگونه معاصرشان

-می چگونه راآنها  عوام و مردم توده اند؟نموده

 اند؟داشته محبوبیت میزان چه به و اندشناخته

 اقشار در و جامعه در آنان وجاهت و مقبولیت

 اساس بر و است؟ شده ارزیابی مختلف چگونه

 سیاسیگیریجهت نوع چه گذشت، که خصوصیاتی

  اند؟داشته

 مختلفی نظریات بندی جمع و تحلیل و تجزیه در

 شد، مطالعه اجتماعی منزلت و نخبگان پیرامون که
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 جامعه نزد اجتماعی منزلت تعیین اصلی یها شاخصه

 تعیین شهرت و ثروت قدرت، یها مؤلفه شناسان،

-021 همان: روشه، گی ؛11-10 :0909 میلز،) گردید

 تصمیم در مداخله با اجتماعی کنشگر(. 006

 شرکت و گرفتن قرار الگو اجتماعی، مهم یها گیری

 و حیثیت با فردی عنوان به مؤثر های فعالیت در

 در قزوینی. شود می شناخته اجتماعی باالی مقبولیت

 را امامیه شیعه نخبگان اجتماعی باالی منزلت النقض

 و سالطین و  حکام گرفتن قرار مشورت طرف در

 مسجد، مدرسه، کتابخانه، ساختن چون ییها فعالیت

 عالوه و است کشیده به تصویر ...و بازار بیمارستان،

 شناس سر و مهم یها خاندان به آنان تعلق هااین بر

 عبارت به. نمود لحاظ باید که است دیگری مالک نیز

 مشهور یها خاندان به وابستگی کهای  نخبه دیگر

 مرجع یا و باشد داشته( حکومتی علمی، سادات،)

 در یا و بگیرد قرار مشاورت و گیری تصمیم

 ساخت چون فرهنگی و اجتماعی یها فعالیت

 مجموع در و باشد  مؤثر ...و کتابخانه مسجد، مدرسه،

 حیثیت دارای شود، شناخته موجه و مقبول فردی

 نظر از ،(-) پایین یا و)*( متوسط ،)+( باال اجتماعی

 یا و محلی سالطین معاصر، نخبگان مردم، گروه چهار

 جدول بعدی ستون در که بود خواهد خالفت

  .گردد می ارزیابی

 متغیر به شناسی، سنخ جدول ستون آخرین-

 و نگرش جدول، این در. دارد اختصاص مستقل،

 خالفت) حاکمیت به نسبت نخبه مثبت سیاسی رفتار

. است گرفته نام همکاری  ،(محلی سالطین یا

 سیاسی رفتار و منفی آنان سیاسی نگرش که نخبگانی

 آمیز مصلحت همکاری عنوان تحت بوده مثبت شان

 رفتار و مثبت سیاسی نگرش که کسانی. اندگرفته قرار

 و آمیز، مصلحت مخالفتاند  داشته منفی سیاسی

اند  داشته منفی سیاسی رفتار و نگرش که افرادی

 .اند شده بندی دسته مخالفت عنوان تحت

 به مربوط صفحات در نخبگان حال شرح ابتدا

 و تاریخی منابع انبوه به مراجعه با آنان نامه زندگی

آمده،( جمع آوری   رساله در )مشروح آن رجالی،

 و تجزیه و پیاده جداول درها  داده شده و سپس

 .گردیده است تحلیل

 مقاله، در رعایت اختصار ضرورت به دلیل 

 شیعه، مفسرین نخبه؛ گروه هفتمین به مربوط جدول

در آخر  کار، نمونه بعنوان داشتند را تعداد کمترین که

 خالصه و آوری جمع از پس. است شده مقاله، ارائه

 اصلی های قسمت از یکی جداول، در اطالعات کردن

 و جداول تحلیل سپس و آماری توصیف کار،

 متغیر با مختلف متغیرهای بین سنجی همبستگی

 توضیح رساله در مفصل بسیار که است تحقیق وابسته

 اشاره کوچکی های بخش به نمونه جهت و شده داده

 .شود می

 مبنای بر شده، احصاء نخبگان پژوهش این در

 تقسیم گروه هفت به رفت آن ذکر که هایی شاخص

 :از عبارتند کهاند  شده

 ه،ـامـامیـ منـصبـانصاحب -2 ن،ـمحدثی و فقـها -0

 ریاضی، و طبیعی عالمان -1 شاعران، و ادیبان -9

 ن،ـکلمیـمت و فالسفه -6 ون،ـرجالی و مورخان -5

 .مفسرین -3

 مبنای بر ها، گروه این از هر یک جمعیتی توزیع

 به زیر جدول قالب در شده آوری گرد اطالعات

 :است آمده در نمایش
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 درصد فراوانی دسته نخبگی

 9/26 61 فقها و محدثین

 5/29 53 منصبان امامیهصاحب 

 3/00 16 ادیبان و شعرا

 0/3 22 عالمان طبیعی و ریاضی

 6/0 20 مورخان و رجالیون

 5/00 20 فالسفه و متکلمین

 2/1 5 مفسرین

 011 219 جمع

 

 26شود قریب به همان گونه که مالحظه می

محدثین درصد از جمعیت مورد بررسی را فقها و 

درصد از این جمعیت،  29دهند و حدود تشکیل می

 

ها نیز به تفکیک باشند. سایر گروهمنصبان امامیه می

جدول فوق قابل مالحظه است. نمودار زیر به خوبی در 

 باشد:  های فوق الذکر مییک از گروه گویای فراوانی هر

 های هفتگانه نخبگاننمودار توزیع فراوانی گروه

 های آزمون و نمودار و جدول با متغیرها، تک تک در

پارامتریک و ناپارامتریک )مانند کندال، کای دو و 

 نبودن، یا بودن دارمعنی تقاطعی، جداول ( و...کرامر و

 و شد سنجیده همبستگی ضرائب و رابطه سنجی

 جهت به که آمد دست به جالبی و توجه قابل نتایج

 نتایج مقاله، صفحات محدودیت و اختصار رعایت

 و کرده ذکر نمودار، و تصویر بدون را، حاصله

  .دهیم می ارجاع رساله، اصل به را عالقمندان

 نتایج پژوهش 

ترین فراوانی در افراد شناسایی شده به فقها بیش

منصبان و محدثین اختصاص داشت و بعد صاحب

ادیبان و شعرا، فالسفه و متکلمین، عالمان امامیه، 

علوم طبیعی، مورخان و رجالیون و مفسرین که مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و اطالعات جمع آوری 

ها و  شده در هفت دسته جدول، جهت آزمون فرضیه

بندی های آماری، دسته اعتبارسنجی توسط تکنیک

گردید. 
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-آوری دادهاز جمع های انجام شده، پسبررسی      

های تاریخی و تبدیل آن به اطالعات آماری، نشان 

از کل نخبگان مورد  %69دهد که در حدود می

 %96، اندداشته خالفتگیری مخالف با بررسی جهت

از ایشان،  %3/0اند و تنها  اندیش بودههمکار مصلحت

اندیش نیز اند؛ مخالفت مصلحتهمکاری کرده

های مورد بررسی عضوی گروهشناسایی نشد و در 

 نداشت. 

از کل نخبگان مورد بررسی،  %5/16حدود 

 سالطین محلیاندیشانه در رابطه با همکاری مصلحت

گیری همکاری با سالطین جهت %26اند، حدود داشته

اند. نیز مخالفت داشته %1/23اند و را در پیش گرفته

 تواند نشاناندیش، میتعداد باالی همکاری مصلحت

های از انعطاف نخبگان شیعی در بعضی از دوره

تاریخی و یا نشانه تمایز قائل شدن نخبگان، بین خلفا 

 با سالطین یا حکام محلی باشد. 

 

 ها فرضیات و نتایج آزمون

  3 فرضیه

 

گیری نسبت به الف( رابطه نگرش علمی و جهت

 خالفت

برمبنای نظریات مطرح شده در واکاوی نظری، ابتدا 

چهار بُعد نگرش علمی، فراوانی سنجی به عمل در 

ترین تعداد بر نگرش علمی نقلی، تعلق آمد که بیش

( و در مرحله بعدی، نگرش %0/52گرفت )حدود 

عقلی، شهودی و سپس تجربی قرار دارد. در آزمون 

صورت گرفته، معلوم شد که بین متغیر نگرش علمی 

د که داری وجود دارگیری سیاسی رابطة معنی و جهت

دهد که تقریباً  نشان می  %6/29ضریب همبستگی 

وسیله متغیر  های نخبگان، به گیریاز جهت 21%

نگرش علمی آنان، قابل توضیح است، به بیان دیگر 

 گیریاند، جهتنخبگانی که دارای نگرش نقلی بوده»

 « اند.آمیزتری نسبت به خلفا داشتهمخالفت 

گانه، مشخص های هفتدر مقایسه بین گروه 

منصبان امامیه با گرایش عقلی، شود که صاحبمی

اندیشانه را با خالفت ترین همکاری مصلحتبیش

بندی اند و در تحلیل واکاوی نظری )تقسیمداشته

گرایی در اینجا مورد استفاده واقع وبر(، انواع عقل

گرایی منصبانی که عقلشود. به بیان دیگر صاحبمی

  اند.اند با خالفت سازگارتر بودهتهمعطوف به هدف، داش

گرا  در اینجا الزم به ذکر است که اکثر فقهای نقل

اند و نظر  و فالسفه عقل گرا با خلفا ، مخالف بوده

نیومن در باره فقها عقل گرا ثابت نشد. اما تعاریف 

تواند مورد استفاده در  گرایی می وبر در باره انواع عقل

ه عقل گرایی معطوف این بحث باشد و نخبگانی ک

مخالفت  ،اند به سنت )فقها( یا ارزش )فالسفه( داشته

 اند.تری با خلفا نمودهبیش

ها و  های گوناگون به ارزش به بیان دیگر با روش

 اند.های خود مقیدتر بوده باور

 

گیری نسبت به سالطین ب( نگرش علمی و جهت

 محلی

گیری های مختلف و جهتدر مقایسه بین نگرش

های سیاسی آنان در کل نخبگان، معلوم شد که نگرش

تر عقلی، نقلی و شهودی در گروه خودشان، بیش

های گیریاند تا جهتهمکاری مصلحت اندیش داشته

های بعمل آمده مشخص گردید که  دیگر. و در آزمون

از نخبگان شیعه در  %21گیری سیاسی حدود جهت

علمی آنان ارتباط با سالطین محلی با متغیر نگرش 
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قابل تفسیر است؛ به این معنا که نخبگانِ دارای 

گیری مخالفت آمیزتری نسبت به  نگرش نقلی، جهت

گیری سیاسی اند. هرچند جهتسالطین محلی داشته

ایشان نسبت به سالطین محلی کمتر از خالفت، 

تر به سمت همکاری پیش آمیز بوده و بیشمخالفت

 است.  رفته

 

  5ه فرضی

گیری سیاسی یت اقتصادی و جهتالف( وضع

 نسبت به خالفت

های انجام شده و آمار  فرضیه دوم با توجه به آزمون

دهد که  شود. نتیجه نشان می دست آمده، اثبات می به

هر چقدر وضعیت مالی نخبگان بهتر شده، 

و همسوتر   با خالفت همکارانهآنها  گیری جهت

 گردیده است. 

پر درآمدها را صاحب  در این مورد، باالترین تعداد

اند.  اند و همکار مصلحت اندیش بوده منصبان داشته

  اند ترین پر درآمدها را داشتهدر مرحله بعد، فقها بیش

تری مخالف بوده اند، ولی که هر چند تعداد بیش

دهد که حدود  آزمون آماری و عالمت مثبت نشان می

گیری فقها، بواسطه وضعیت اقتصادی  از جهت 00%

قابل توضیح است و هر چه درآمدشان باالتر بوده،  آنان

  تر بوده است.همکاری مصلحت اندیشانه هم بیش

هر چند در باره فقها  و دیگر نخبگان علمی و 

و باید گفت که وجهه اجتماعی، سیاسی مذهبی 

شد تا حاکمان خود را نیازمند به  مردمی آنان باعث می

 ان مردم ببینند و ازاستفاده از نفوذ و اقتدار آنان در می

های مختلف حتی اقتصادی کمک  در زمینهآنها 

دلیل مال  بخواهند و وجود رابطه در این متغیر الزاماً به

شود. هرچند در دوستی و منفعت طلبی نخبگان معنا نمی

 است. معدودی از نخبگان چنین گرایشاتی دیده شده 

گیری نسبت به  ب( وضعیت اقتصادی و جهت

 سالطین محلی

در این بُعد از فرضیه دوم، رابطه معنی دارتر است و 

گیری سیاسی  از تغییرات در جهت %95حدود 

توان با  نخبگان در ارتباط با سالطین محلی را می

عامل وضعیت اقتصادی توضیح داد و هر چه 

گیری نسبت به  وضعیت اقتصادی بهتر بوده، جهت

تری تر و با همکاری بیش سالطین محلی مثبت

 صورت گرفته است. 

به ویژه در دو گروه فقها و فالسفه و متکلمین که 

نشان آنها  های جداگانه، ضریب همبستگی آزمون  در

-دهد که هر چقدر وضعیت مالی بهتر بوده، جهت می

گیری نسبت به سالطین محلی همسوتر و همکارانه 

تواند نشان دهنده تفاوت  می بوده است. این نتیجه

را آنها  خبگان، بین حاکمانی باشد کهقائل شدن ن

های عرفی و  اند با سلطنت غاصب و ظالم فرض کرده

 اند.   را عادل فرض کردهآنها  یا حاکمانی که

 

  1فرضیه 

گیری نسبت به  الف( حیثیت اجتماعی و جهت

 خالفت

تر های به عمل آمده، مشخص شد که بیش در بررسی 

باالیی در جامعه نخبگان شیعی از منزلت و مقبولیت 

اند و به همین دلیل یافتن ارتباط  خود برخوردار بوده

-دار در این متغیر، به راحتی میسر نیست و نمیمعنی

توان چنین  توان واریانس گرفت. با این حال می

برداشت کرد که نخبگان شیعه که عموماً از حیثیت 

اند و مقبولیت زیادی  اجتماعی باالیی برخوردار بوده

  اند. اند، لزوماً مایل به همکاری با خلفا نبوده اشتهنیز د
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%46 

%35 

%19 

 همکاری همکارمصلحتی مخالف

 گیری نسبت به سالطین محلی ب( حیثیت اجتماعی و جهت

  در این مورد نیز در کل نخبگان رابطه معنی داری

دست نیامد و تنها در گروه فقهاست که در بررسی  به

های نخبگی و آزمون مربوطه معلوم  جداگانه گروه

افزایش آنها  یثیت اجتماعیشود که هر چقدر ح می

نسبت به سالطین آنها  گیری سیاسی یافته، جهت

تر شده است. این نتیجه  کارانهسوتر و هممحلی هم

تر مؤید نفوذ و مقبولیت فقها و محدثین در بین بیش

هایی که از خود  عموم بوده و این که در اثر شایستگی

-داشتهاند و قدرت تأثیری که در توده مردم  نشان داده

اند، مورد توجه سالطین واقع شده و طرف مشورت 

اند و نیز مؤید این نکته است که فقها از  آنان بوده

نقطه نظر نگرش و اندیشه سیاسی شان، کراهتی را که 

اند، نسبت به همه سالطین  در مراوده با خلفا داشته

اند. جزئیات پژوهش و نتایج حاصل از  نداشته

نمودارهای صفحه بعد  سنجی نخبگان درفراوانی

 گردد:خالصه شده و ارائه می

 

 نتایج تحلیل آماری جدول مفسرین 

آخرین گروه که کمترین تعداد را به خـود اختصـاص   

داده است، گروه مفسران بودند. مفسرانی که شناسایی 

 دهند.  درصد( جمعیت نخبگان را تشکیل می 2شد )

 زندگی 1 قرنو یک نفر در  6نفر از آنان در قرن  1

انـد. در بررسـی   ها، ایرانی بـوده نفر از آن 9اند. کرده 

 تـوان مـی  گیـری نخبگـان،   رابطه بین قومیت و جهـت 

 یهـا  قومیـت  منصـبان،  صـاحب  گروه در که گرفت نتیجه

 که حالی در .اندبوده همکاری رویکرد دارای بیشتر ایرانی

 یهـا  قومیت و است برعکس نتیجه مفسرین گروه در

 اند.  بوده رویکرد این دارای بیشتر عرب

مفسران، نسبت خویشاوندی مهم دارند. نگـرش   01%

تر آنان نقلی برآورده شده است و همگـی  علمی بیش

اند. مشـاغل و سـطح درآمـد     دار، داشتهتألیفات جهت

ای اسـت کـه تقریبـاً نیمـی از آنـان،       مفسران به گونـه 

 کـل  درآمد متوسط و نیمی نیز درآمد باال دارنـد و در 

 ازآنهـا   همه و مطلوب بوده استآنها  وضع اقتصادی

  .اندبوده برخوردار باالیی اجتماعی حیثیت

 نتیجـه  تـوان مـی  گـروه  دو ایـن  در آزمـون  نتایج تفسیر با

 ایرانـی  یهـا  قومیـت  منصبان، صاحب گروه در که گرفت

 .اندبوده اندیشانه مصلحت همکاری دارای بیشتر

 بـرعکس  نتیجـه  مفسـرین  گـروه  در که حالی در     

 همکــاری دارای بیشــتر عــرب یهــا قومیــت و اســت

 .اند  بوده اندیشانه مصلحت

همکاری را  نتریبه بیان بهتر، مفسران عرب، بیش

اند و در زمینه وضعیت اقتصادی نیز  با خالفت داشته

 ه، رو به همکاریهر چه درآمد مفسران باالتر بود

اند. داشتهمصلحتی با خلفا همین رویکرد را با سالطین نیز 

 سالطین محلی به نسبت نخبگان کلی گیری جهت                            نسبت به خالفت نخبگان کلی گیری جهت

                                    

 

 

 

 

 

 
%62 

%36 
%2 

 همکاری همکارمصلحتی مخالف
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 ای از خالصه اطالعات پیاده شده )مفسرین( استجدول زیر نمونه

 سالطین به نسبت گیری جهت و قومیت آزمون

 ارزش آزمون گروه
 سطح

 داری معنی

 54173 54551 ( c تاو)کندال منصبانصاحب

 54575- 54550 ( c تاو)کندال مفسرین

 و سالطین محلی خالفت نسبت به گیری مفسرین نمودار جهت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مفسرین

40%

60%

مخالف همکارمصلحتی
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 :تهران .(سیاسی های مکتب و اصطالحات فرهنگ)

 . 01 چ .مروارید

 0930). جونزای  ادوارد و دبلیو گوردن ورت،ـآلپ

 ترجمه .کنون تا آغاز از اجتماعی شناسیروان .(ش

 .رضوی قدس آستان مشهد: .طوسی منشی محمدتقی

 .اول چ

 سیاسی رفتار مبانی .ش(0936). هاشم آقاجری،
 .(هفتم تا چهارم هایسده در) امامی شیعی عالمان

به اهتمام محمدتقی  .خاتمی اهلل تآی یادنامه کتاب

 .معارف اسالمی امام رضا )ع( قم: .فاضل میبدی

 .(ش0935). ابوحامد عزالدین الحدید،ابی ابن

 .الحدیدابی ابن البالغه نهج شرح در تاریخ جلوه

 .2 چ نی. تهران: .دامغانی مهدوی محمود ترجمه

... الکریم ابی بنعلی ابوالحسن عزالدین اثیر، ابن

 بیروت: .الکامل .(م 0333/هـ.0933). الشیبانی

 .دارصادر

جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن ابن

المنتظم فی تاریخ الملوک  .م(0332/ق0102محمد. )
تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی  .و االمم

 الکتب العلمیه. بیروت: دار .عبدالقادر عطا

مقدمه ابن  .م(0300ق/ 0130). ابن خلدون

 بیروت: دارالفکر. .تحقیق از خلیل شحاده .خلدون

 0901). علی بن محمد مازندرانی، شهرآشوب ابن

 .حیدریه چاپخانه: نجف .العلماء معالم .(ق ـه

 .عالمه قم: .طالبابی آل مناقب .(تابی) ـــــــــ.

 .عمر بن اسماعیل دمشقی، کثیرابن

 .دارالفکر بیروت: .ۀو النهای ۀالبدای .(م0306/ق0113)

 .(ش 0931). ارانـهمک و الـتـری نسون،ـکیـات

 و براتی محمدتقی ترجمه .شناسیروان یها نهـزمی

 .رشد تهران: .دیگران

 طبقات شناسیجامعه .(ش0951). حسین ادیبی،

 .تعاون و اجتماعی علوم دانشکده تهران: .اجتماعی

 .ۀاعیان الشیع .(ق 0116). محسن سید امین،
 .للمطبوعات المعارف دار بیروت:

 و نخبگان .(ش0933 زمستان). بی تی، باتامور،
 .شیرازه تهران: .طیّب علیرضا ترجمه  .جامعه

 سیاسی شناسیجامعه .(ش0901). حسین بشیریه،
تهران:  .سیاسی زندگی در اجتماعی نیروهای نقش

 .نی

 .بیهق تاریخ .(م 0395). زید بن علی بیهقی،

 نا. جا: بی بی .بهمنیار احمد تصحیح

شناسی قشربندی جامعه .ش(0939). تامین، ملوین

ترجمه عبدالحسین نیک  .های اجتماعی و نابرابری

 تهران: توتیا. .گهر

الذریعۀ الی تصانیف  .(ق 0110). بزرگ آقا تهرانی،

 .اسالمیه کتابخانه و قم اسماعیلیان ناشر: تهران .الشیعۀ

 تحقیق .ۀالشیعطبقات اعالم  .(تابی) ـــــــــ.

 اسماعیلیان. مطبوعاتی مؤسسه قم: ،منزوی نقی علی

 .(ش0961 ). اصغر علی محمدبن جرفادقانی،

 معارف قم: .خمینی تا کلینی از شیعه بزرگ علمای

 .اسالمی
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. الدینمیرجالل ،(محدّث) ارموی حسینی

 انجمن انتشارات تهران: .نقض تعلیقات .(ش0950)

 . جلد 2 .ملّی آثار

 فی الکافی .(ق0119)الدین.  نجم بن تقی حلبی،
 کتابخانه اصفهان: .استادی رضا تحقیق .الفقه

 .اوّل چ .(ع) امیرالمؤمنین

معجم  .(ش0963/ق0101). ابوالقاسم سید خوئی،

 مرکز نشر قم: .ۀرجال الحدیث و تفصیل طبقات الروا

 .شیعه آثار

 مقاالت) مفید شیخ .(ق0109). علی دوانی،

 چ .مهر قم: .(مفید شیخ هزاره جهانی کنگره فارسی

 .اول

 تاریخ .(ق0100). عبداهللابی الدین شمس ذهبی،
 عمر تحقیق .و االعالم المشاهیر وفیات و االسالم

  العربی. الکتب دار: بیروت .تدمری عبدالسالم

 .تغییرات اجتماعی .ش(0909). روشه، گی

 .06تهران: نی. چ  .ترجمه منصور وثوقی

 قاموس االعالم. (م0303). خیرالدین زرکلی،

 و المستعربین و العرب من نساءلا و الرجال تراجم
 .للمالیین العلم بیروت: دار .المستشرقین

 ۀدائر بر درآمدی .(ش0935). ساروخانی، باقر
 تهران: کیهان. .اجتماعی علوم المعارف

 .(ق0111). عبدالعزیز بن حمزۀ دیلمی، سالر

 محمود از تحقیق .ۀو االحکام النبوی ۀالمراسم العلوی

 .اول چ .نشرالحرمین قم: .بستانی

امام علی  ۀنهج البالغ .(0933)تابستان . سید رضی

 .05چ  .تهران: نبوی .ترجمه مصطفی زمانی .)ع(

 شریف رسائل .(ق 0115) ـــــــــــــــ

 .الکریم دارالقرآن قم: .مرتضی

 .المرتضی الشریفرسائل .(م0351). مرتضی سیّد

  .2ج .المعارف بغداد: .یاسین آل محمدحسن ویرایش

 .ش(0902). شبیری زنجانی، سید محمد جواد

 .931تا  953. صص 0شماره  .ۀمصادرالغیب نعمانی و

 0113). مرعشی حسینی هللنورا قاضی شوشتری،

 کتابخانه نشر قم: .الباطل ازهاق و الحق احقاق .(ق

 . اول چ .مرعشی هللا آیت

فی رد  ۀصوارم المهرق .(ش0963ـــــــــــــــ )

 .نهضت تهران: چاپخانه .ۀالصواعق المحرق

  .(ق0111). عبدالکریم بن محمد شهرستانی،

 بیروت: .گیالنی سید محمد از تحقیق .و النحل الملل

 . دارالمعرفه

 قمی. بابویه بن علی بن محمد ،صدوق شیخ

 .جهان نشر تهران: .(ع)الرضا اخبار عیون .(ش0930)

 .المقنع و الهدایۀ .(ق. ه0933) ـــــــــــــ

 تهران: .خراسانی واعظ مهدی بن محمد تصحیح

 .مکتبۀ االسالمیۀ

 عقاب و االعمال ثواب .(ق0116) ـــــــــــــ
 دوم. چ .الرضی دارالشریف قم: .االعمال

 0109). محمد بن محمد عبداهلل ابو مفید، شیخ

 کنگره قم: .العباد علی اهلل حجج معرفۀ فی االرشاد .(ق

 مفید. شیخ

 کنگره قم: .االختصاص .(ق0109) ـــــــــــــ

 .اول چ .مفید شیخ

کنگره شیخ  قم: .ۀالمقنع .ق(0109) ـــــــــــــ

 مفید. چ اول.

 توصیفی فرهنگ .(ش0902). ژاسنت صلیبی،
 و انسانی علوم پژوهشگاه تهران: .شناسیروان

 اول. چ .فرهنگی مطالعات
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 .بهائی کامل .(ش0909). عمادالدین طبری،

 مرتضوی. نشر تهران: .قزوینی صفدری اکبر :قتحقی

 .(ق0119). علی بن احمد ابومنصور طبرسی،

 المرتضی. نشر مشهد: .اللجاج اهل علی االحتجاج

. حذّا عقیلابی بن علی بن حسن عمانی،

 مرکز از تحقیق .عقیل و فقههحیاۀ ابی .(ق0109)

 شرف سیّد ناشر قم: .(کورانی علی شیخ) فقهی معجم

 اوّل. چ .موسوی العرب

 .الوافی .(ق0116). محسن محمد کاشانی، فیض

جا:  بی .اصفهانی حسینی الدین ضیاء و مصحح محقق

 (.ع) علی امیرالمؤمنین کتابخانه نشر

 لعقائد االساس .(ق0120). محمد بن قاسم

 .االسالمی التراث ۀ: مکتبۀصعد .االکیاس

. عبدالجلیل ابورشید نصیرالدین رازی، قزوینی

 بعض نقض فی النواصب مثالب بعض .(ش0950)
 ارموی الدینمیرجالل تصحیح .الروافض فضائح

 ملّی. آثار انجمن انتشارات تهران: .(محدّث)

جامعه  .ش(0909). قنادان، منصور و دیگران

 .تهران: انتشارات آوای نور .)مفاهیم کلیدی( شناسی

 چ پنجم.

 .(ش0962). یعقوب بن محمد رازی، کلینی

 تهران: .مصطفوی جواد شرح و ترجمه .کافی اصول

 چ دوم. .اسالمیه علمیه انتشارات

 .(ش0909). لوئیس برنارد و روزنبرگ کوزر،

 فرهنگ ترجمه .شناختیجامعه بنیادی هاینظریه

 .چ دوم تهران: نی. .ارشاد

 .مرتون شناسیجامعه .(ش0930). چارلز گروثرز،

 طباطبایی. عالمه دانشگاه: تهران .کسایی زهره ترجمه

-فرقه و هامکتب .(ش0935). ویلفرد مادلونگ،

 انتشارات مشهد: .قاسمی جواد ترجمه .اسالمی های

 رضوی. قدس آستان

 .االمم تجارب .(ش 0933) .ابوعلی مسکویه،

 دوم. چ .سروش تهران: .امامی ابوالقاسم تحقیق

 .قدرت ساختارهای .(ش0930). شوارتسن منتل،

 اسناد مرکز انتشارات تهران: .زادهجمال ناصر ترجمه

 اسالمی. انقالب

 .(ش0933). برتول گاستون، و گائتانا موسکا،

 تا باستان عهد از سیاسی هایمکتب و عقاید تاریخ
 مروارید. تهران: .شهیدزاده حسین ترجمه .امروز

 منش .(ش0901) گرث. هانس رایت،سی میلز،
 نهادهای شناسیروان) اجتماعی ساختار و فرد

 نا. تهران: بی افسری. اکبر ترجمه .(اجتماعی

 گفتمان .(ش0906) اندروجی. نیومن، آگاه

 تشیع گیری شکل دوره) بغداد و قم میان حدیثی

 شناسی.شیعه مؤسسه نقد و ترجمه(. امامی دوازده

 تاج(. م0331) مرتضی. محمد، الزبیدی واسطی

 بیروت: دارالفکر. .القاموس جواهر من العروس

 روح و پروتستانی اخالق .(ش0939) ماکس. وبر،

 پریسا و رشیدیان عبدالکریم . ترجمهداریسرمایه

 فرهنگی. علمی انتشارات: تهران کاشانی. منوچهری

 و دیانت .(ش0901 زمستان) علیمحمد. ولوی،
 دانشگاه تهران: .اسالمی نخستین قرون در سیاست

 اول. چاپ(. الزهرا)س

 شناسی و سنخ(. ش0931) میرابوالقاسمی، رقیه.

 تکیه با) کربال واقعه گزارش در گفتمان تحول تبیین

 اخذ جهت نامه پایان .(ق. ه دهم قرن تا فارسی آثار بر

 دانشگاه :تهران .اسالم تاریخ رشته دکتری درجه

 (.س)الزهراء
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 شناسی و سنخش(. 0931سوسن. ) فخرائی، سیده

 عشری اثنی شیعه نخبگان سیاسی گیری جهت تبیین
 .ق 656-923 هایسال در اسالمی خالفت شرق در

. اسالم تاریخ رشته دکتری درجه اخذ جهت نامه پایان

 .(س)الزهراء دانشگاه :تهران

 شناسی اصحاب سنخش(. 0903محمدی، زهرا. )
 نامه پایان .(ص) نبوی سیره آیات نزول شأن راوی

 .اسالم تاریخ رشته ارشد کارشناسی درجه اخذ جهت

 .(س)الزهراء دانشگاه :تهران

شناسی  سنخ(. ش0903. )خدیجه زاده،سهراب
 تکیه با غزوات در حاضر شاخص یصحابه رفتاری

 اخذ جهت نامه پایان .قرآن شناختی سنخ الگوی بر

 :تهران .اسالم تاریخ رشته ارشد کارشناسی درجه

  .(س)الزهراء دانشگاه
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