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 چکیده

کطردن  جانشطی  هطای یط   واسطهه سیاسطت  از جمله مسائل مهم زندگی عشایر ایران، مساله امنیت بوده است. در دوره پهلوی به
دهطی  ثباتی در زندگی ایلی تشدید شطد کطه ایط  امطر در شط ل     های مدرنیزاسیون ای  رژیم، دغدغه ناامنی و بیعشایر و برنامه

اجتمطاعی هطه نطو      -فرهنگ سیاسی آنان موثر بوده است. مساله نوشتار حاضر بر ای  اساس اسطت کطه سطارتارهای سیاسطی    
شطد. دسطتاورد نوشطتار    ناامنی در صحنه زیست ایلی مطی  کردند که موجب بروزباورهایی را در عرصه فرهنگ سیاسی تولید می

فرهنگی معنایی که بطه عرصطه زنطدگی     -سیاسی و باورهای ف ری-حاضر آن است که فرهنگ سیاسی متاثر از فضای اجتماعی
 -کند؛ هیزی جز ناامنی نبوده است. سارت ایلی در آن برهطه زمطانی سطارتی بسطته بطود و سطارتار اجتمطاعی       ایلی تحمیل می

شطدن دطدرت و دطانون،    یاسی آن زمان نیز در رود عناصری مانند غارت، هپاولگری، ضعف دولت در تامی  امنیت، شخصطی س
گیری از مدل تحلیلی بازاندیشطی و مبتنطی بطر    نمود. نوشتار پیش رو در تالش است با بهرهفساد نخبگان سیاسی را بازتولید می

هطای رئالیسطتی مهطم    سیاسی عشایر عصر پهلوی با ت یه بر رمان کلیدر که از رمان های ناامنی را در فرهنگتفسیر انتقادی زمینه
 اجتماعی آن دوران است مورد بررسی درار دهد.  -سیاسی

 
 فرهنگ سیاسی، کلیدر، امنیت، هویت، عشایر :واژگان کلیدی

. 

 مقدمه. 1
های مهطم تطاریا ادبیطات ایطران     جمله رمانهای مهم بازتولید فرهنگ سیاسی است. از ادبیات داستانی از جمله پایگاه
بلنطدتری  رمطان ایرانطی دطرار گرفتطه اسطت؛ روایتطی        باشد. ای  رمان که در مقطام آبادی میکلیدر نوشته محمود دولت

کند تا ی ی از ودایع تاریخی کطه  آبادی تالش میرئالیستی از زندگی مردم در ی ی از روستاهای رراسان است. دولت
هطای  تفاق افتاده را روایت کند. رمان سرنوشت سیاسی مردم ایران و رصوصا مردم رراسان را در سالدر ای  منهقه ا

هطای سیاسطی و اجتمطاعی، نمایشطی از نحطوه مبطارزه       کند. ای  رمان عالوه بر بازتاب وادعیتبازگو می 0231تا 0231
هطای  ه در ای  رمان نحوه پطردازش ویگگطی  دهد. از جمله عناصر دابل توجعشایر ایران با طبیعت و دولت را نشان می

فرهنگ سیاسی مردم و بازنمایی نحوه ناامنی در زیست ایلی است. از سوی دیگر رمان نمایش نحطوه نگطاه مطردم بطه     
 دهد. شدن فرهنگ سیاسی را ذهنیت عشایر ایران نشان میسارت ددرت سیاسی را و نحوه برسارته
ی نطاامنی در فرهنطگ سیاسطی عشطایر ایطران متطاثر از هطه عطواملی بطوده          هطا مساله نوشتار حاضر آن است که زمینطه 

است؟فرضیه نوشتار حاضر بر ای  اساس است که سارت مهلقه نظام پهلوی و ضعف در توسطعه سیاسطی از عوامطل    
تداوم ناامنی و پیوندیابی امنیت و هویت در زیست عشایری ایران بوده است. در وادع سارت ی  سویه نظام سیاسی 

جویی( در فرهنگ سیاسی جویی، محدودبودن دایره اعتماد و روحیه رشونتتولید باورهایی مانند)بدگمانی، انتقام در
عشایر موثر بوده است. هدف از پگوهش حاضر شنارت عناصر فرهنگ سیاسی ایران در عصطر پهلطوی اسطت. علطت     
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انه و بر مبنای زنطدگی ایطالت ایطران نوشطته شطده      گرایانتخاب رمان کلیدر به آن دلیل است که ای  اثر با روی رد وادع
 است.  

انطد  ها و مقاالت گوناگونی به بررسی رمان کلیطدر پردارتطه  دررصوص پیشینه پگوهش باید گفت که تاکنون کتاب
از عبدالعلی دستغیب، نقد و  آبادینقد آثار دولتمیرعابدینی، صدسال داستان نویسی در ایران ها به تری  آنکه از مهم

هطای تطاریخی   بازآفرینی وادعیتتوان اشاره کرد. پایان نامه آبادی نوشته محمدرضا دربانی میتفسیر آثار محمود دولت
ای، شطهری و  احمد رزادی نیز به بازتطاب سطه زنطدگی عشطیره    (0211و اجتماعی در رمان کلیدر محمود دولت آبادی)

 اند.  ر به بررسی فرهنگ سیاسی ایران در ای  رمان نپردارتهی  از ای  آثاپردازد. اما هیچروستایی در ای  رمان می
القطم  ( نوشته محمطود سطریع  0231)فرهنگ سیاسی ایرانسیاسی عشایر نیز باید به کتاب در بررسی ادبیات فرهنگ

را  ایپردازد و تاثیر فرهنگ عشطیره ای فرهنگ سیاسی ایران میاشاره کرد. ای  کتاب به بررسی مبانی تاریخی و عشیره
ای ماننطد  دهد کطه هگونطه باورهطای عشطیره    کند و به ای  پرسش پاسا میبر سارتار و نظام سیاسی ایران بررسی می

 .جویی و اصل غلبه در فرهنگ سیاسی ایران بازتولید شده است.انتقام
  

 چارچوب نظری: . 2
ذه  انسان با مراجعه دائطم بطه وادعیطت و    کند که مدل تحلیلی بازاندیشی با ت یه بر روی رد تفسیری بر ای  تاکید می

یابد. بر اساس ای  مطدل، بطاز اندیشطی در ههطار مرحلطه ت ربطی،       بازسازی آن به درک جدیدی از وادعیت دست می
تفسیری، انتقادی و انتقاد از رود صورت می گیرد. بازاندیشی فرآیند تعریف و بازتعریف رطود از طریطم مشطاهده و    

ارتی و اجتماعی درباره مسیرهای مم   زندگی اسطت. آنتطونی گیطدنز بطه عنطوان ی طی از       شنبازتاب اطالعات روان
کند. هویطت سطنتی   متف ران باز اندیشی، بر مقوله هویت تاکید دارد. او هویت را به هویت سنتی و فراسنتی تقسیم می

  به هویت جمعطی امنیطت و معنطا    داند. در ای  گونه از هویت، فرد با پیوسترا زائیده ثبات و تداوم در طول زمان می
(. در هویطت ایلطی ایرانیطان امطری وجطود دارد بطه نطام عصطبیت و شطب ه          13-13: 0231یابطد)معینی علمطداری،   می

شطوند.  مند مطی های دومی بهرهشوند و از حمایترویشاوندی که افراد با پیوست  به ای  شب ه از امنیت برروردار می
یابد. از سوی دیگر به علت محدود لی در پیوست  به شب ه هویت جمعی ایلی معنا میبنابرای  امر امنیت در زیست ای

بودن دایره اعتماد در زیست ایلی موجب می شود که امنیت پایطدار شط ل نگیطرد و زیسطت ایلطی بطا پدیطده نطاامنی         
سطوی دیگطر مهطابم    (. از 12ط15: 0231تصوری روبرو شود که از عوامل متعدد برای رود تهدید بسازد)سریع القلم، 

ای  روی رد امنیت متاثر از هن ارها و باورهای فرهنگی است. از ای  رو امنیت و هویت رابهه دوسطویه دارد، امنیطت   
ای از هویت و فرهنگ سیاسی است. اهمیت ای  گزاره از آن روست که فرهنگ سیاسطی در جامعطه سطارته    برسارته

دهطد. لط ا   و باورهای مردم را نسبت به سارتار سیاسی بازتطاب مطی   ( و نحوه ایستارها552:0231می شود)ابراهیمی، 
ای دارد. ویگه فرهنگ سیاسی عشایر نقش موثر و تعیی  کننطده سارتار سیاسی در برسارت  فرهنگ سیاسی جامعه و به

آن مت   ای  مدل به دنبال پیوند سارتار عینی و عامل ذهنی در مت  کلی واحدی است و بر مبنای معنای راصی که از
پردازد. بر مبناء ای  مدل تحلیلی ما نیز در ابتطدا سطعی داریطم بطه     شود؛ به تفسیر انتقادی از آن میو زمینه آن تولید می

اجتماعی بطه عنطوان سطارتارهای     -بررسی رصوصیات ف ری و فرهنگی به عنوان عامل ذهنی و سارتارهای سیاسی
 یابند بپردازیم.ی پیوست میعینی که در مت  واحدی به نام فرهنگ سیاسی ایل

دررصوص فرهنگ سیاسی به معنای نحوه اثرگ اری متقابل فرهنگ و سیاست تعاریف مختلفی ارائه شده اسطت.  
یافتطه بطرای سیاسطت    لوسی  پای فرهنگ سیاسی را ای  هنی  تعریف می کند: فرهنگ سیاسی نوعی دلمرو ذهنی نظم

ای را کطه  سراغ گرفت. فرهنگ سیاسی به فرد همان راهنماهای کنترل کنندهتوان آن را در دو سهح کند که میارائه می
بخشد و در ارتیار جمع نیز نوعی سارتار سیسطتماتی  در ارزش و مالحظطات   برای رفتار سیاسی موثر الزم است می

و بررسطی ایط    (.از تحلیطل  23: 0211نماید)پای، دهد که ان ام عمل ردها و سازمان ها را تضمی  میعقالنی درار می
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تعریف هنی  به نظر می رسد که پای فرهنگ سیاسی را محصول ت ربه فردی و جمعطی در جریطان حیطات سیاسطی     
تطوان برحسطب سطارتار، محتطوا و جریطان      داند. پای همچنی  بر ای  باور بوده که تمام فرایندهای اجتماعی را میمی

بنطدی نظطام   بندی و اسطتخوان و سارتار نظام ارتباطی را فصلارتباطات را بافت جامعه انسانی دانست. بر ای  اساس، ا
شود که ارتباطات در هنگطام پیونطد بطا سیاسطت و فرهنطگ از ایط        داند. همچنی  از ای  تعریف استنباط میجامعه می
 گیرد. مند می شود که ارتباطات هه بصورت رواسته یا نارواسته باشد کل روابط انسانی را در برمیویگگی بهره

تعریف دیگری که از فرهنگ سیاسی صورت گرفته متعلم به سیدنی وربا است. وی برای  نظطر بطود کطه فرهنطگ     
-ها است که نحوه تحقم کنش سیاسی را مشخص مطی ای از باورهای ت ربی نسبت به نمادها و ارزشسیاسی منظومه

د است. وربا درارتباط با اعتقادات و باورهطا  سازند. از نگاه او فرهنگ سیاسی نوعی نظام کنترل مرتبط با اعتقادات افرا
توجه به ابعاد هندی از فرهنگ سیاسی و از جمله باورهای مالزم با سیاست، به ویگه نحوه نگاه شهروندان به دولطت،  

کطرد. او  دادهای سیاسی را توصیه مطی گیری، یعنی دروندادها و عملیات ح ومت و با فرایند تصمیمهمشهریان، درون
تر در جامعه، موضو  دابل تحلیلطی اسطت. از   اعتقاد داشت که تمایز میان فرهنگ سیاسی و نظام فرهنگ کلیهمچنی  

(. بطه  33نگاه او باورهای بنیادی  و الگوهای ارزشی فرهنگ، نقش اساسی در سارت  فرهنگ سیاسطی دارنطد) همطان:   
 جامعه است. های سیاسی و هن ارهای عمل در ی عبارت دیگر فرهنگ سیاسی شامل آرمان

شود تا با تحلیل مت  رمان نحوه نمایش ناامنی و عوامل موثر بر آن در زندگی عشطایر رراسطان   در ادامه تالش می
 نشان داده شود.  
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صفحه، بزرگتری  رمطان ایرانطی اسطت کطه در      3321کلیدر رمان ح یم و بلند ده جلدی است که در پنج م لد و در 
آبادی رود رمان را بیان حماسطی یط    (. دولت0211:233به رشته تحریر درآمد)میرعابدینی،  13تا 51های فاصله سال

(. رمطان دارای  15: 0230کند)دنبری و حسینی پنطاه،  وادعیت در کشور که باید بازگو و ثبت تاریخی شود، توصیف می
شطود. مطارال کطه    به نام )مطارال( آغطاز مطی   سه زمینه ف ری عشایری، روستایی و شهری است که با ورد درتر کردی 

کند که هطون  دهد پدر و نامزد رود را که در زندان بودند دانع میها از دست میزندگی رود را در میان دوم توپ الی
شطود مطارال در   ، به نزد عمه رود )بلقیس( برود. بنابرای  رمان با دغدغه امنیت شطرو  مطی  در میان محله امنیت ندارد

کند. ماجرای گل محمد از آن طا شطرو  مطی شطود کطه گطل       ت  نامزد با گل محمد پسر عمه رود ازدواج میعی  داش
محمد به همراه)علی اکبر حاج پسطند، رطان عمطو و مدیار(سطعی در دزدیطدن صطودی، معشطوده مطدیار )دایطی گطل           

شطود  هارگوشلی کشطته مطی  محمد(دارند. بنابرای  شبانه به هارگوشلی حمله می کنند، در پی ای  حمله حاج حسی  
پس از آن گل محمد دو امنیه دیگر که به بهانه مالیات ولی در حقیقت برای دستگیری گطل محمطد بطرای دتطل ههطار      

 کشد.گوشلی آمده بودند را نیز می
گیطرد.  شود و در برابر ح ومت مرکزی درار میاز آن زمان گل محمد به عنوان یاغی از سوی ح ومت مهرح می 

رواهطد بطا   رورند. بنابرای  دولطت مطی  فرستد؛ اما دشون ش ست مینظامی برای سرکوب گل محمد می دولت دشون
رورد تا این ه با اتحاد بی  دولت ریزی از بی  ببرد، اما م ددا دولت ش ست میابزار تامی  ح ومتی او را بدون رون

دوز بطه  های ستار پینههایی با نامدیگر با ههرهدهند.داستان دارای دو زمینه و نیروهای اربابی گل محمد را ش ست می
کنطد و  گرای شهری نیز هست کطه زمینطه فطرار گطل محمطد از زنطدان را فطراهم مطی        عنوان ی  ههره روشنف ر هپ

(. از 02ط  03: 0211شخصیت روستائی به نام آالجادی که به عنوان ارباب که بر مطردم للطم و سطتم مطی کنطد)رزادی،      
ای  رمان ای  است که هه عواملی سبب می شود تا گل محمطد از یط  شخصطیت گوسطفندار      ن ات حائز اهمیت در

ایلی به شخصیت یاغی در برابر ح ومت تبدیل شود. در رمان کلیدر سعی شده تا ههره گل محمد به عنوان دهرمطان  
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عشایری، روستایی و  ضد استبداد مهرح شود؛ در عی  حال که از ای  زمینه نباید گ شت که رمان به بازتاب تحوالت
 پردازد.و نحوه مبارزه مردم در برابر شرایط استبدادی نظام سیاسی نیز می0231تا0231شهری ایران از 

 
 های ناامنی در متن رمان کلیدربازکاوی زمینه. 4

، تطرس  سیاسی ش ل گیری ناامنی باید به عواملی مانند )بدگمانی، کینه جویی، بطدبینی -های اجتماعی در بررسی زمینه
ها، روشیفتگی، بیم تعرض، ارجا  شرایط زندگی به عناصر رطارج از اراده بشطر)تقدیرگرایی( اشطاره    از ددرت وامنیه

 پردازیم.شده است. که در ادامه به تحلیل ای  عناصر در مت  رمان می
 
 عناصر فرهنگ سیاسی در زیست ایلی -

است که مردم ایطالت نسطبت بطه هوبطان بطدگمان نباشطند.       ی ی از شرایط هوبان برای بر عهده گرفت  ای  شغل ای  
بر مبناء ای  تف ر است که گله داران توپ الی زن عبدس )مادر مارال "بدگمانی را از پیرامون رود زدوده باشد"هوپان

(. در جطای دیگطری در توضطیح    03: 0211که مهتاو نام دارد(را در میان رود به گروگان گرفته بودنطد)دولت آبطادی،   
مانی باید گفت که زیور زن گل محمد، مارال را تهدید می کند که اگر گمان بد نسبت به شطوهرش داشطته باشطد    بدگ
های مارال را در می آورد رفتار مارال سبب شده بود تا زیور، نسبت بطه مطارال بطد گمطان شطود)دولت آبطادی،        هشم
 (.020: 0، ج0211
ای رشونت آمیز در زندگی ایرانیان بوده است. هرا کطه روح  بنابرای  بدگمانی از عوامل اصلی ش ست و رفتاره 
شود. بدگمانی موجب های ف ری و روانی میگری در فرهنگ سیاسی را مخدوش می کند و موجب بروز ناامنیکنش
(. دولت آبادی در توصیف حطال  31: 0233نگاد، شود تا افراد حفظ لاهر و آبرو را مقدم بر همه امور بدانند)مصلیمی
بینند و در پویشی از لبخنطد ط دروغ ی طدیگر را از    های آش ار ی دیگر را میبیشتر مردم دروغ"گوید: دم ایالت میمر

ای  نشان آن دارد که مردم برای حفظ حاضر رود به هم دروغ می گفتند و ای  امر موجطب  "نگاه هم پنهان می دارند.
هطای ی طدیگر   کطردن بطه دروغ  شده مبتی بر عادتسارته بدگمانی افراد نسبت به هم می شده است. درای  جا هویت

عالوه بر این ه موجب بروز بدگمانی و ناامنی است، موجب بروز رشونت نیز می شود هون افراد ی طدیگر را دبطول   
بیمنطاک، بطدگمان و   "(.در رمان کلیدر نمطود یط  مطرد   513: 0212آبادی، پردازند)دولتکنند و با هم به جدال مینمی

کند سعی می کند عمو مندلو را راضی کنطد کطه   کشی ف ر میعمو مندلو است. زمانی گل محمد به هیزم"یشرود اند
شود و مردم ایالت که نسبت بطه هطم بطدگمان    کرد راضی نمیبا هم به شهر سبزوار هیزم ببرند مندلو که تنها سفر می

کردن امنیت آنها تامی  شطود  کنند با تنها زندگی ها تصور می(. آن521کنند تا تنها زندگی کنند)همان :هستند سعی می
 ها و انزواگرایی بوده است.  حال آن ه ی ی از دالیل ناامنی در ایالت ایران فقدان ارتباط بی  آن

جویی به عنوان عامل بعدی در فرهنگ سیاسی عشایر است. از کشطته شطدن مطدیار در دلعطه ههطار گوشطلی       کینه
ههار گوشلی(کلمیشی که پدر گل محمد است ربطر کشطته شطدن مطدیار را بطرای      توسط نادعلی)فرزند حاج حسی  
دهد. بلقیس در س وت بیطگ محمطد   برد؛ اما بیگ محمد هیپچ واکنشی نشان نمیفرزند کوه  رود)بیگ محمد( می

«) رون بیطاورد  زبان بیم دارم. ...از رون. .....نمی رواهم رون،های بیم  از همینش بیم دارم. ...م  از کینه»گوید می
های ایلی ناشی جوییشوده و ای  کینهامنی گسترده میجویی و ناهای دبیله موجب حس انتقامجویی(. کینه302همان: 

شود تا گل محمد هشم رود را به روی روابط فامیلی ببندد و علی اکبر حاج پسند)پسر های دومی سبب میاز ردابت
هنی  ستار پینه دوز شخصیتی که در زندان به دنبطال  (. هم0113: 0213دی، راله گل محمد( رود را ب شد)دولت آبا

کند تا رصومت بی  دالور و گل محمد را از بطی  ببطرد تطا    پیدا کردن راه فرارگل محمد از زندان است. ابتدا سعی می
از کسطی کینطه بطه دل     ها اگرموجب جنگ در آینده نشود. علت ای  تالش ستار متاثر از ای  عقیده وی بود که ایلیاتی

هطای دارلطی و   آمدن جنطگ کنند. بنابرای  کینه و دشمنی از عوامل اصلی به وجود بگیرند به ای  آسانی فراموش نمی
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(. در وادع رفتار سیاسی مبتنی بر غریزه و کینه جویی متاثر از اصل غلبطه بطوده   0121تعصبات دومی بوده است)همان: 
عنطوان  عاطفی( بی  ایالت وجود نداشته است؛ ل ا استفاده از زور و ددرت نظامی به های ارتباطی)کالمی، است. فرآیند

 (.13: 0231گرفته است)سریع القلم، تنها روش حل ارتالفات با دیگران مورد استفاده درار می
یطان  هایی از فرادستی و فرودستی در معنصر دیگر فرهنگ سیاسی عشایر، ترس از ماموران امنیه است. لهور جلوه

( و نبطود  33: 0233نطگاد،  ساز بدبینی متقابل بی  دولت و جامعه شده است. عدم توزیطع دطدرت )مصطلی   ایرانیان زمینه
سازو کار مناسب مشارکت در ددرت از عوامل اساسی بدبینی است. ترس از مطاموران امنیطه ناشطی از سلسطه مراتبطی      

های گونطا گطونی از رمطان    ماموران امنیه با مردم در صحنه بودن ددرت در نظام سیاسی و اجتماعی است. رفتار ناپسند
کلیدر بازتاب داده شده است؛ مانند زمانی که ماموران امنیه برای پیداکردن داتطل حطاج حسطی  ههطار گوشطلی میطان       

هطای هطادر را بطه نشطانه تطرس      رسند؛ اما بلقیس بالها میپردازند تا آن ه به هادر کلمیشیایالت به جست و جو می
راله بی بی، تو هم بعد از این ه ما را دیطدی   "گویند اندازد. ماموران امنیه پس از جست و جو به بلقیس میپایی  می

 (.313ط311: 0212آبادی، )دولت"دهنه هادرت را نبند، ما آدم روار نیستیم
تطرس از بطا   ی ی از دالیل اصلی که گل محمد، از صودی می رواهطد کطه از میطان هطادر کلمیشطی بطرود همطان        

(و زمانی کطه مطاموران مالیطاتی سطر هطادر      221: 0ربردارشدن ماموران امنیه از دتل ههار گوشلی بوده است)همان، ج
-دهطد. مطاموران مالیطاتی رهطاب بطه زن گطل محمطد مطی        ها را به درون هادر راه نمطی روند، زیور آنها میکلمیشی

را بطه کطار مطی برد)همطان      "داریطم آمطده ایطم بخوریمشطان    ما شطا   "و یا عبارت"ن ند ریال کردید ما گرگیم"گوید:
(. ترس مردم از ماموران دولتی ناشی از نوعی کنش شنارتی و ادراکی بوده اسطت کطه در ذهط  مطردم، بطه      113ط110:

وجود آمده که موجب جدایی بی  مردم ایالت و ماموران نظامی شده است. در فرهنگ سیاسی ایلطی ایرانیطان امنیطه و    
شد. بنطابرای  بطر مبنطاء ایط  تطرس دائطم،       ی)غارت، هپاولگری، للم و ستم، زدن و کشت  و....(تصور میدشون مساو

ایالت با امنیه در جنگ و ستیز بودند. ای  تصور جنگ و گریز موجب فقدان اعتماد و امنیطت متقابطل بطی  ایطالت و     
ور )جنگ و گریز بی  ایالت و دولطت ( یقطی    شد است، مانند زمانی که استوار علی اش   برمبنای ای  تصها میامنیه

هطا بطوده   هطای امنیطه  هطا و اسطب  اند و انگیزه اصطلی ایط  کطار هطم تفنطگ     ها توسط ایالت کشته شدهمی کند که امنیه
آلود عشایر از ماموران دولت مرکزی، سبب نوعی بی اعتمطادی  (. به عبارتی دیگر ذهنیت ترس112ط151است)همان: 

سیاسی و نوعی بدبینی نسبت به دولت به عنوان نماینده و حافظ منافع رود به وجود آورد. ل ا  و ترس نسبت به نظام
 نوعی انقها  ارتباطی میان دولت با عشایر به عنوان بخش مهمی از بدنه اجتماعی کشور در ای  دوره وجود دارد. 

ضه نطاامنی در ذهنیطت ایطالت    رودشیفتگی و رودپسندی به عنوان عنصر دیگر فرهنگ سیاسی، مولود تشدید عار
شد. در وادع رشد شخصیت رودپسند حاصل شرایط ناامنی و ناکامی است. فرد رودشیفته رود را ی  ایطده  ایران می

هطایی هطون ارتبطاط عطاطفی بطا جهطان را از       داند که ای  امر ناشی از ذهنیت مهلم است. بنابرای  تواناییآل کامل می
(.شخصطیت رودشطفیته   3ط  1: 0232کند)مفیطدی،  ستیز در او بروز میو دشم  گرادست می دهد و عواطف رصومت

بیند، نمود بازتاب ایط  شخصطیت در رمطان کلیطدر بطابقلی بنطدار       امنیت رود را از ناحیه محیط پیرامونی در رهر می
؛ کدردای دلعه هم  است. وی هون ی  شخصیت رودشیفته و رودپسند بود، به مردم دلعه هم  اعتمطاد نداشطت  
-بنابرای  مباشران رود را مانند )ماه درویش و شیرو دربان بلوهو و حتی زنش( را از رارج دلعه همط  انتخطاب مطی   

 کند.
شود تا شخصیت افراد رودمطدار شطوند. زمطانی فطرد     زدگی انسان است سبب میرودشیفتگی که ناشی از ددرت 

-دادن ددرت، منافع جمع را فدای منافع فردی مطی تکند که به علت ترس از دسرودشیفته تولید ناامنی اجتماعی می

 پندارد.( هرا که رود را برتر از جمع می032: 0233نگاد، کند)مصلی
دهطد  بابقلی بندار که نمونه ای  شخصیت بود پس از گرفت  ح م کدردایی آن را با فخر تمام نشان گل محمد می

کند تا ح م کدردایی رود را به مردم اعطالم  رود دعوت می رسد؛ مردم را به رانهو پس از ای  که به دلعه هم  می
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کند و مردم نیز در انتهای م لس به ستایش از ددرت و شخصیت بنطدار بپردازنطد. بنطدار بطه عنطوان یط  شخصطیت        
شود تا در هند جا منافع و امنیت فردی رود را مقدم بر منافع و امنیت مردم دلعه رودشفیته در طول رمان موجب می

پطردازد  ها)بیگانه( می(. مانند زمانی که برای منافع فردی به معامله تریاک با افغان133: 0213بداند)دولت آبادی، هم  
و ای  معامله در آینده موجب تهدید امنیت مردم دلعه هم  می شود. با ای  وجود بندار مردم را وسیله حفظ دطدرت  

دلعه هم  مطال  »ه هم  در اعتراض به اددامات بندار می گوید دهد. هنان که ی ی از مردم دلعو ثروت رود درار می
تو نیست. بی رودی هم در دلعه هم  آتش روش  م  . مردم دلعه هم  کنیز و غطالم تطو نیسطتند کطه بطه جطان و       

(. الزم به ذکر است که نویسنده در این ا زیرکانه نقد فرهنگ سیاسطی  332: 0213دولت آبادی، »)مالشان آتش بیندازی
نماید و از سوی دیگطر نویسطنده بطا    پردازد. از ی  سو نخبگان ایالت که در جهت منافع رویش عمل میگان مینخب

زبانی استعاری اددامات محمدرضا پهلوی در حفظ ح ومت رویش به واسهه ات ا به بیگانه و معامله بر سطر نفطت و   
نی و امنیتی در ذهنیت عشایر، عناصری غیردابل اعتمطاد  کند. در وادع مراجع دانوها را تلویحا اشاره میمنافع ملی با آن

 اند.  و رائ  تلقی شده
ی ی از عوامل ف ری دیگری که در بروز شرایط ناامنی در فرهنگ سیاسی ایالت ایطران مطوثر بطوده اسطت؛ عامطل      

همچطون  ترس بوده است. ای  گزاره ذهنی که در گفتمان زندگی ایلی نقش مهمی بازی مطی کطرده اسطت پیامطدهایی     
رشد ذهنیت توطئه محور افراد به ی دیگر را در پی داشته است. ترس مبتنی بر ذهنیت توطئه محور ماننطد زمطانی کطه    

ها را نمی کرد گل محمد امنیهکند که اگر او با گل محمد هم اری نمیکلمیشی برادر رود را )ران عمو(نصیحت می
رواهطد بطرایش   ها مال گل محمد بود و کلمیشی میامنیه دهد نقشه کشت کشت. ران عمو با حالت ترس جواب می

دهد که ذهنیت توطئطه ناشطی از تطرس روانطی در درون زنطدگی رطانوادگی       درست کند. ای  گفته نشان می"پاپوش"
( و یطا در  333ایالت حضور موثری داشته است که موجب بروز ارتالف و ناامنی در زیست ایلی شطده اسطت)همان :  

کنطد کطه   فروشد تصور مطی ی پس از این ه اموال رود را به آالحادی وبابقلی بندار، دایی رود، میصحنه دیگری نادعل
(. دیوث دروادطع همطان   0232گوید)همان :دایی وی سرش را کاله گ اشته است و بنابرای  به دایی رود )دیوث( می

عبارت از سوی او شطدت تطرس و   شده است. بیان ای  نیروی رارج از اراده شخص بوده است که بر فرد تحمیل می
 اش را می رساند.ناامنی

 
 های فرهنگی ناامنی در زیست ایلیزمینه -

ای و گرایطی دبیلطه  توان بطه )ضطعف اعتمطاد دارلطی، رشطونت     های فرهنگی ناامنی در زیست ایلی میدر برسی زمینه
ای ف ری بیشتر ی  باور فردی اسطت  ه های ف ری با فرهنگی آن است که زمینهطلبی(اشاره کرد. تفاوت زمینهفرصت

و در روابط بی  فردی بیشتر تاثیر گ ار است؛ اما باورهای فرهنگی بر سهح جامعه تاثیر گ ارند. مانند آن طه بسطیاری   
ها با پدیده بدبینی و پارانوئید روبه رو هسطتند؛ بنطابرای  اعتمطاد در میطان ایرانیطان      از محققان معتقدند که اغلب ایرانی

 (.01:0232در است)مفیدی، امری نا
ای کطه  گونطه اما محدودبودن دایره اعتماد)ضعف اعتماد دارلی( در زندگی ایلی متاثر از فرهنگ ایلی بوده است؛ به

به ددرت رسیدن ی  ایل به معنای حدف ایل دیگر بوده است. ای  ویگگطی فرهنطگ سیاسطی ایطالت ایطران متطاثر از       
تعلم شدید افراد به اصل عصبیت و رویشاوندگرایی بطرای حصطول امنیطت بطوده     گرایی و عصبیت ایلی و رویشاوند

شد. اعضای ایل مبناء است. دروادع فرد از طریم وابستگی به شب ه رویشاوندی، از حمایت دیگر اعضا برروردار می
بطرای رسطیدن   دادند. منهم ای  نو  نگرش امنیت بوده است که ایالت دضاوت رود را اصل رویشاوندگرایی درار می

پردارتند و عشایر برای حفطظ امنیطت و حطریم رطود م بطور      به امنیت به سازماندهی درونی رود بر اساس نسب می
(. محطدود بطودن دایطره رویشطاوندی     13طط 11: 0231ای رود را حفظ کنند)سطریع القلطم،   بودند تعصب درون عشیره

سب ددرت در زندگی ایلی برای کسطب امنیطت و دفطع    شد؛ تا دایره اعتماد نیز محدود باشد و فلسفه کموجب آن می
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محمطد و  پسطند پطس از بطه دام انطدارت  گطل     (. مانند زمانی که علی اکبر حاج33: 0232ریزی شود)مفیدی، رهر پای
محمطد را بطه دولطت    ها به دسطت گطل  پسند راز کشته شدن امنیهجا که علی اکبر حاجتحویل او به ماموران امنیه، از آن

گیرد و رابهه رود دهد؛ امنیت رود را از جانب گل محمد در رهر می بیند. متعادب ای  از دولت تفنگ میاطال  می
کند و هم افراد مطزاحم  کند و با دادن رشوه هم حمایت دولت را برای رود جلب میتر میرا با ماموران دولت نزدی 

 (.0115کند)همان: کار رود را ح ف و امنیت رود را تامی  می
اعتمطاد بودنطد.   اعتمادی تنها بی  رود عشایر نبوده است، بل ه دولت و نخیگان سیاسی نیز به مردم ایطالت بطی  بی

روند و باوجود آن ه وضعیت زندگی فقیرانه محمد میمانند زمانی که ماموران مالیاتی برای گرفت  مالیات به هادر گل
کنند که گل محمد باید با ماموران امنیه به شهر بیایطد.  د و تاکید میکننهای او اعتماد نمیبینند؛ به گفتهمحمد را میگل

محمطد  کنند که باید رودشان گطل م  که هر سه روز ی  بار شهر هستم رودم می آیم.ماموران تاکید می"گوید او می
باشطد.  بطه او مطی   ؛ در وادع ای  امر ناشی از عدم اعتماد ماموران امنیطه "صورت دانونش ای  است"را به شهر به ببرند 

مردم ای  ایطل نطان روردنشطان را نیطز ندارنطد و      "گوید که گریلی ی ی از ماموران امنیه به همنداری فرمانده رود می
شناسطم. جماعطت   م  ای  جماعت را بهتطر مطی  "اما همنداری تاکید می کند که  "هیزی ندارند که به م  و تو بدهند

. ای  دیالوگ فقدان اعتماد ماموران امنیه نسطبت بطه مطردم رانشطان     "کند تواند روزش را شبعشایر بدون ذریره نمی
و در  "غیطرت دزدان بی"گوید؛ شنود با رود میهای ماموران امنیه را پشت هادر میمحمد حرفدهد.زمانی که گلمی

  رو گل محمطد نیطز   محمد دستبند بزند تا فرار ن ند. از همیرواهد جهت اطمینان بیشتر به دستان گلادامه گریلی می
شود تا ماموران امنیطه  اعتمادی متقابل بی  ماموران امنیه و مردم موجب میکند. تصور بیبه کش  ماموران امنیه ف ر می

-دارند و مردم نیز به مطاموران دولتطی بطه   ها از ترس اموال رود را جمع کرده و در محل امنی نگه میف ر کنند که آن

-(. بنابرای  ح ومت نسطبت بطه جامعطه بطی    112ط133: 0212کنند)دولت آبادی، زد نگاه میگر و دعنوان افراد هپاول

جامعطه و نخبگطان    -اعتمادی سبب تضاد بی  دولطت  اعتماد بود. ای  بیاعتماد و متقابال جامعه نسبت به ح ومت بی
شطود و مطردم نیطز بطه     اعتمادی، ح ومت دشم  مردم فرض میسیاسی شد. گاستیل معتقد است که در ای  فرآیند بی

نطگاد،  دهند)مصطلی هایی از رصطومت و سطتیز را نسطبت بطه سطارتارهای ح طومتی بطروز مطی        اعتمادی جلوهدلیل بی
021:0233.) 

ای است. اولی  بعد آن، اعتماد به دولت است. اما هطون در نگطاه   پیچیده الزم به ذکر است که اعتمادسیاسی پدیده
برده و یطا بطر مطردم    سربازی و جنگ در راستای منافع رود و نه منافع ملی می"جباریایالت دولت جوانان ایل را به ا

مراتبطی و  مالیات و رراج ناعادالنه وضع و عشایر را سرکوب می کرده، رابهه بی  مردم و دولت در ی  حالت سلسطه 
دم اعتمطاد بطه دولطت    اعتمادی و نا امنی را تولید می کرد. ش ل حاد ایط  عط  رصومت آمیز ش ل گرفت که صرفاً بی

(. ایط  سطوءل  و بطه    30:0230است یعنی فرد نسبت به دولت در سوءل  مهلم درار دارد)شطریف،   0کلبی مسل ی"
اعتمادی در روابطط انسطانی اسطت کطه     پ یری و بیدنبال آن ترس و عقده حقارت درونی ناشی از مراحل اولیه جامعه

طلبی را در پیش بگیرد)همان: طغیان عصبی بزند و یا راه فرصتشود فرد برای تامی  امنیت رود دست به موجب می
تری  عامل به رهر افتادن حیطات  که دولت را حافظ منافع و امنیت رود بداند؛ آن را مهمجای آن(. در وادع فرد به33

رای شود تطا بط  ل  وی نسبت به دولت سبب میهایی است که سوءمحمد از آن شخصیتکند. گلرویش نیز تلقی می
 طلبی را در پیش گیرد.تامی  امنیت رود در برابر دولت، راه طغیان علیه آن را برگزیند و بابقلی بندار فرصت

-اجتمطاعی و شط ننده   -اعتمادی در فرهنگ سیاسی ایران ناشی از عدم تحرک سیاسی شنارتی، بیاز زاویه جامعه

اعتمادی را حاصل ضعف و احساس دطدرت  زونیس بی بودن آن بود.مراتبیاجتماعی و سلسله -بودن سارتار سیاسی
( که در سارتار ایلی ایران به علت حالت سلسه مراتبی بودنی تحرک از بررطی  015:0233نگاد، داند)مصلیمحدود می

 ها تقویت شد.ددرتی و ناامنی در آنگرفته شد؛ از ای  رو احساس بی

                                                           
0
: cynicis  political  
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شود که امنیت و ددرت نیز بر مبناء ای  لسه مراتبی تعریف میبر ای  مبناء است که زندگی ایلی در ی  سارتار س
ای سبب شده است تطا  مراتبی به همراه، فرهنگ دبیله(. ای  سارتار سلسه015: 0215سارتار توزیع شده است)طیبی، 

)ثروت، ددرت و علم (در ی  شخص به نام کدردا جمع شود و امنیت کدردا نسبت به زیردستانش مهلم بود؛ امطا  
ر مقابل نسبت به نخبگان دولتی هیچ نیرو و ددرتی نداشت. ل ا کدردا امنیت رود را در سایه ددرت نخبگان دولتی د

مراتب ددرت صرفاً ناشی از عطرف و احتطرام   (. به عبارت دیگر، اطاعت از سلسله31: 0233کرد)رضادلی، تعریف می
 کرد.مراتب ددرت، امنیت رود را تامی  میهای ایلی نبوده است؛ بل ه فرد با احترام به سلسلهبه سنت

جویی میان عشایر بوده است؛ هرا کطه اصطل تنطاز  بطرای بقطاء بطر       آوری و ستیزهعامل فرهنگی دوم روحیه جنگ
ای داشت. بنابرای  عشایر برای دفا  از موجودیت و زندگی آنان حاکم بود و ای  روحیه ریشه در حفظ امنیت عشیره

ای ای  تف ر بوده است که هطرکس بطا   افزایش ددرت رویش بودند. محور اصلی رشونت دبیله در پی حیثیت عشیره
کردن اصطل غلبطه و تطوازن وحشطت، امنیطت رطود را تطامی         کردند تا با حاکمما نیست علیه ماست. ایالت تالش می

دنبطال حط ف   ریست؛ ل ا بهنگهای دومی با دید رصومتی و هویتی می(. فرد به ردابت11ط15: 0231القلم، کنند)سریع
 (.21: 0233داد)رضادلی، فیزی ی و اصل غلبه بود و ای  اصل را بر نظام سیاسی نیز تسری می
گرفتند؛ مرادب رفتار سایر دبایل ردیب بودنطد تطا   در فرهنگ ایلی ایران، سرکردگان دبایل که ددرت را به دست می

-بطودن و دابطل ارزش  ی موارد عینی در رمان کلیدر بپردازیم مهم(. اگر به بررس11: ط 15:0230نافرمانی ن نند)شریف، 

-دزدیدن صودی را ترتیب مطی پسند برنامهگرایی در میان دبایل است. علی اکبر حاجبودن تفنگ نشانه روحیه رشونت

: 0212 )دولت آبادی،"دست به تفنگ ببریم"گوید که او هم با آنان به ههار گوشلی بیاید شایدمحمد میدهد و به گل
جدال و "محمد به سمت ههار گوشلی بلقیس)مادر گل محمد( پندارش به ای  سمت می رود(. پس از رفت  گل011

رسد و دست محمد به ههار گوشلی می(. گل031)همان: "رون. پگواک صفیر گلوله در تهیگاه کوهستان. تفنگ و تیر
کنند؛ محمد و دیگران فرار میشد و گلگوشلی کشته میحسی  ههار در برد. در ای  جریان مدیار و حاجبه تفنگ می

کنطد کطه نبایطد    پسند تاکید میکند. حاجآیی  ستیز. هون تو پشت کردی دشم  رو می"آیند اما مردم به دنبال آنان می
 (.  011ط011)همان:"کنندهادو دسته می "ها را بشناسند هون اگر بشناسند برای آنانآن

محمطد و ماجراهطای بعطد از آن اسطت.     ای، کشت  ماموران امنیه توسط گلگرایی دبیلهتنمونه دیگر روحیه رشون
کند دانون جنگ، کشت  اسطت  محمد تاکید میها را می کشت وگلکند که نباید امنیهمحمد را نصحیت میکلمیشی گل
کطه کطار مطا در تمطام عمطر       کنطد عمو نیز تاکیطد مطی  شود، رانگرفت  ماموران امنیه نیز نوعی جنگ تلقی میو مالیات

گوید ما مرد جنگ و تفنگطیم  عمو در جایی دیگر می(. ران120ایم تا کشته نشویم)همان: جنگیدن بوده است جنگیده
دهطد  محمد پیشنهاد تامی  ح ومتی مطی (. هنان که در ادامه دولت به گل335زندگی ما کشت  و جنگیدن است)همان:



 3/   های ناامنی در فرهنگ سیاسی عشایر عصر پهلوی: با تکیه بر تحلیل رمان کلیدر بازاندیشی زمینه 

رویزی نابود کنند. اما ی  دلیل محمد را به روش غیررونومتی ابزاری بوده تا گلکند. هرهند تامی  ح اما دبول نمی
محمطد امطوال و   جویی ایالت با دولت بود. گطل محمد با دولت، ناشی از روحیه ستیزهتواند ای  باشد که جنگ گلمی

درآمطده و در اثطر فقطر     توجهی دولت از دست داده، رواهرش)شیرو( به کلفتی آالجطادی گوسفندان رود را در اثر بی
کشطی  گرفت  به نزد افراد زیادی برود، اما به او پول ندهنطد. بیگطاری و هیطزم   شود برای پول درضادتصادی م بور می

-محمد بطه ف طر سطتیزه   شود تا گلرودش و بیگ محمد)برادرش( و مالیات رواست  دولت همه ای  عوامل سبب می

 جویی از دولت باشد. جویی و انتقام
ذهنیت ایالت عصر پهلوی دولت به مثابه ی  تهدید است نه عامل بردراری و تامی  امنیطت. شطاید بخشطی از    در 

بردن زندگی ایلی درست باشد. اما باید تاکید ای  تصور نسبت به دولت ناشی از اددامات رود دولت در جهت از بی 
-بوده، هون ایالت دولطت را ردیطب رطود مطی    کنیم که دغدغه امنیت در برابر دولت برای ایالت ی  دغدغه اساسی 

آمیز علیه آن بزنند. در عی  حال ای  را شد تا دست به اددامات رشونتجویی آنان موجب میدانستند و روحیه ستیزه
-آور پهلوی اول و به وجود آمدن شرایط نسبتا آزاد سطال نباید نادیده گرفت که ای  عوامل متاثر از رفع شرایط رفقان

است. هرا که در دوره پهلوی اول عشایر سرکوب شدند و رضاشاه در جهت از بی  بطردن هویطت    0231ات0231های 
آمدن شرایط نسبتاً باز سیاسطی ایطالت احسطاس    وجودگرایانه زیادی را ان ام داد. اما پس از بهعشایر اددامات سرکوب

آمیطز زدنطد و اعتطراض علیطه     ادطدامات رشطونت   توانند هویت رود را احیاء کنند. بنابرای  دست بهکنند دوباره میمی
ثباتی و ناامنی (. بنابرای  ای  عوامل ی ی از دالیل اصلی بروز بی05:0211کردند)رزادی، دولت را ی  ارزش تلقی می

ای که کاتوزیان از آن به عنوان دور باططل اسطتبداد،   در تاریا سیاسی ایران است. همان ن ته0231تا0231های در سال
نظمی جایگزی  ح ومطت اسطتبداد   کند که هرج و مرج و بینظمی عمومی در تاریا سیاسی ایران یاد میو بیشورش 

شود. جامعه برای کسب نظطم و امنیطت بطه دامط      ثباتی میدانونی موجب افزایش ناامنی و بینظمی و بیشود و بیمی
 برد.استبداد پناه می

 
 های اجتماعی ناامنی در زیست ایلیزمینه -

بروز ناامنی در زیست ایلی ایران متاثر از سارتار اجتماعی آن زمان نیز بوده است. هون عوامطل اجتمطاعی و سیاسطی    
تاثیر مستقیم بر فرهنگ سیاسی دارند، ل ا سعی می کنیم تا عناصر اجتمطاعی حطاکم و تاثیرگط ار بطر زنطدگی ایلطی را       

 م.توضیح داده و سپس به تفسیر آن در رمان کلیدر بپردازی
دولت آبادی عوامطل اجتمطاعی مطوثر در بطروز نطاامنی در زیسطت ایلطی را شطامل دزدی و هیطاولگری ناشطی از           

های بی بطار  شمرد. بلقیس که به کار درو کردن گندم در سوزن ده مشغول بود و گندمرش سالی و فقر ادتصادی برمی
دهطد هنطان کطه بلقطیس از بطیم دزد،      رانه درار می آورد و درها را به سوزن ده میکند و شب آنو کم دانه را درو می

کشاند و دزدی هنان در جامعه ایلی رونطم داشطته اسطت کطه از نظطر بلقطیس       رانه میهای گندم را به درونشبهادر
(. تصور دزد هنان در ذه  مردم جطای  031: 0212آبادی، کردند)دولتدزدان به ههار روشه بدون دانه نیز رحم نمی

داد. مانند زمانی که حطاج حسطی  ههطار گوشطلی     ها نمیآنست که اجازه ف رکردن به هیز دیگری را به گرفته بوده ا
(. دزدی تنها مختص افراد فقیطر  011)همان:  "دزد بی غیرت..."زندشنود فریاد میصدای مدیار را پشت رانه رود می

محمطد بطه   محمد( برادر گلمیزد که با )راننبود؛ بل ه فرد ثروتمندی همچون علی اکبرحاج پسند نیز دست به دزدی 
گیطرد،  میرنطد و فقطر او را فطرا مطی    (. زمانی که گوسفندان ران عمو در اثر بیماری می011رفته است)همان: دزدی می

تر شطود و در عطی    رواهد که تفنگ رود را نیز به او بدهد تا دزدی او آسانمحمد میزند و از گلدست به دزدی می
ای ههار تا دزد روابیطده اسطت. امطا    هاله "کالی"اند؛ پشت هر ها نیز زیاد شدهکند که، دستگالیه می حال ران عمو

منظور دزدی از "رواهیم گوشت را از گرده گاو ب نیمما می"گویدپردازد. اما او میمحمد به سرزنش ران عمو میگل
(. ایط  ن تطه نشطان از سطارتار     551طط 555)همان:"دزدیممی هااند، ما هم از آنها از دیگران دزدیدهاربابا بوده است آن
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کنند؛ هرا که دولت در ذهنیطت عشطایر سطنبل    ف ری مردم آن زمان بوده که اربابان و دولت از دسترنج آنان دزدی می
 زند.  امنیت نیست؛ بل ه رود در مقام بزرگتری  دزد به بازتولید ناامنی در جامعه دام  می

های همدیگر را دهار کنند و با هم هیزم به سبزوار ببرند؛ عمو رواهد که شترعمو مندلو میمحمد از زمانی که گل
 "بینی دله دزدها زیاد شده اند و سر راه بگیرها هقدر زیاد شطده اسطت   نمی"کند کهکندو استدالل میمندلو دبول نمی

تطو  "گویطد  ببرد، ران عمو به گل محمد مطی کند به تنهایی هیزم به سبزوار (. بنابرای  گل محمد دصد می521)همان: 
هطا بطوده   ها ناشی از زیادشطدن دزد بودن راه. ناام  "ها ناام  استزنی راهها ی ه به راه میکنی که ای  شبجوانی می

ولگردهطا و یتطیم   "کند که رساند نویسنده توصیف میمحمد بار هیزم رود را به شهر سبزوار میاست و زمانی که گل
(. دروادع دزدی ی  وادعیت در صحنه اجتماعی آن زمان بوده است. از 533)همان: "به هیزم دزدی آمده بودندها بچه

دارد رواج غارت و هپاولگری توسطط  کشد و علیه دولت مرکزی سر به طغیان برمیها را میمحمد امنیهدالیلی که گل
های جداناپ یر زنطدگی ایلطی   ادی و ناامنی از وادعیتگری در شرایط فقر ادتصماموران امنیه بوده است. دروادع غارت

شده تا دایره دشمنی آنان زیاد باشطد و امنیطت آنطان از جوانطب مختلطف تهدیطد       گری آنان سبب میبوده است. غارت
ها رود نشان از ناکارآمدی نظطام سیاسطی در تطامی     الزم به ذکر است که تاکید بر ناامنی راه (.23: 0211شود)رزادی، 

هطایی از ناکارآمطدی دولطت در    ساز دزدی است نشانیت شهرها دارد. ناکارآمدی تولید و فقر ادتصادی نیز که سببامن
 های توسعه در کشور است.  اجرای طرح

 
 های سیاسی ناامنی در زیست ایلیزمینه -

سته بوده است. حطال  سویه نظام سیاسی، هویتی در رود و بهویت سیاسی ایلی ایرانیان، به واسهه سارت بسته و ی 
-که راه رسیدن به امنیت و ثبات پایدار در زیست ایلی آن بوده که با گسطترش ارتباططات درون گفتمطانی و گفطت    آن

وگوی درونی در جهت ی  فرهنگ ملی و شهروندی عاملی در جهت رروج ایالت از هویت در رطود و تطالش در   
کارآمطدی نظطام سیاسطی عصطر پهلطوی و عالرغطم برنامطه        جهت دستیابی به هویت برای رود بطوده، کطه بطه دلیطل نا    

مدرنیزاسیون آن تحولی در فرهنگ سیاسی ایلی روی نداد. الزم به ذکر است که برنامطه نوسطازی پهلطوی دوم بیشطتر     
هطون دوره رضاشطاه در ایط  برهطه از زمطان نیطز       متوجه شهر و روستا بود و روند تخریب زندگی و هویت ایلی هطم 

 استمرار یافت. 
دهطد  ها نشان میاند. نتایج ای  پگوهشبرری پگوهش گران به تاثیر سارتارهای سیاسی بر فرهنگ سیاسی پردارته

که پیداشدن ی  دیگاه راص نسبت سارت ددرت تا حدود زیادی ناشی از عمل رد رودِ ددرت سیاسی است. مانند 
عمل رد ضعیف دولت در عرصطه مهطار فسطاد    وجود آمدن ای  دیدگاه که ددرت فاسد است تا حدود زیادی نتی ه به

تواند در سارتار سیاسی تحول ای اد نمایطد. میطان سطارتار سیاسطی و     است. الزم به ذکر است که فرهنگ سیاسی می
فرهنگ سیاسی ی  رابهه تعامل و دو طرفه وجود دارد. بنابرای  هماهنگی میان فرهنگ سیاسی و سارتار سیاسطی از  

 (.  31: 0230اری سیاسی و اجتماعی است)شریف، عوامل اصلی ثبات و پاید
ثباتی در زیست ایلی ایران شده، عدم توسطعه یطافتگی سیاسطی نظطام     از جمله عواملی که موجب بروز ناامنی و بی
توان به ناتوانی دولت در تامی  امنیت، فساد نخبگان سیاسی، شخصطی  پهلوی بوده است. از جمله موارد سارتاری می

 انی ، تصور فسادآمیز مردم از دولت اشاره کرد. بودن ددرت و دو
ناتوانی دولت در تامی  امنیتف ناشی از فقدان حاکمیت دانون و عطدم تعریطف حقطوق اجتمطاعی بطوده اسطت. در       

شد تا حقوق اجتمطاعی بطه   فرهنگ ایلی به دلیل عدم وجود الگوی رفتاری راص، هرج و مرج و نبود تعهد سبب می
کطرد )رضطادلی،   می ش ل نگیرد و در ای  جریان دولت نیز امنیت را به وسیله هماق تطامی  مطی  عنوان دواعد رفتار آد

شد. هنانچه پطس از  (. فقدان حاکمیت دانون، موجب عدم توجه ماموران امنیه به دانون و امنیت می50ط23نخبه کشی: 
گل محمد در  "ه باشند هه کار کنیماگر امنیه ها بو برد"گوید پسند میاکبر حاجکشت  حاج حسی  ههار گوشلی علی
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رود کطه شط ار   رود کطه شط ار کنطد نمطی    ها دایه بهتر از مادر که نیست. ..نظامی جماعطت مطی  امنیه "گویدجواب می
رونطد؛ پطس از   ( و یا زمانی که نادعلی به همراه ماموران امنیه به دنبال داتل پدرش می031: 0212)دولت آبادی، "شود

کننطد. در وادطع عطدم توجطه     شوند و ماموران جست و جو را بطدون نتی طه رهطا مطی    ته میمدتی از جست و جو رس
ها پطس از تطالش   (. امنیه011آمدن ناامنی بوده است)همان:ماموران امنیه به امور دارلی کشور، ی ی از دالیل به وجود

کننطد، نطادعلی بطه    داحافظی مطی ناموفم در پیدا کردن داتل هاج حسی  ههارگوشلی در دلعه عبداهلل گیو از نادعلی ر
ها هطم. .......ای. ......ای.......دل کطی   هه سال پلشتی بود امسال!ای  امنیه"گردد و به مادرش می گویدرانه رود بر می
شود تطا رطود نطادعلی بطه     (. همی  فضا سبب می333ط331)همان :"سوزد ؟هشم همه به کیسه آدم استبرای آدم می

 دانون و ماموران امنیه به جست و جوی داتل پدرش بپردازد. تنهایی و بدون توجه به 
هطای  باره توصیفآبادی در ای شد. دولتفساد نخبگان سیاسی نیز از عواملی بوده است که موجب بروز ناامنی می

-درویش مباشر بابقلی بندار آگطاه مطی  محمد از دزدیده شدن رواهرش)شیرو(توسط ماهآورد. زمانی که بیگجالبی می

دانست. در ایط   محمد میتوان گرفت؟از داروغه. ای  ن ته را تنها بیگنشان دزد را که می"کند شود از رود سوال می
(. ارتباط میان کلمه دزد و داروغه توصیف ع یبی است. ی ی از عوامطل  351)همان:"میان داروغه که بود؟بابقلی بندار

هطا و کدرطداها بطه    در آن زمان ناشی از آن بوده است، کطه داروغطه  به وجودآمدن ناامنی و بی اعتمادی در میان مردم 
پردازد که دزدان زیرهتر اند و دولت آبادی هنان به پردازش ای  امر میعنوان نخبگان سیاسی با دزدها در ارتباط بوده

بندار حطاکم دلعطه   محمد ردمتگزار و مباشر بابقلی حمایتی داروغه نیز بوده اند. هنان که ماه درویش دزد رواهر بیگ
 هم  بوده است.
گوید که گیرند. ماه )درتر ران عمو(به بلقیس میها مرض میای دیگر، زمانی که گوسفندان میش الیدر صحنه

-اش بطه ها هه ریالی برای هارهنگفتند آن"کندگوسفندان شاددلی نیز مرض گرفتند، بلقیس از ماه  دوباره سوال می

بلقیس بطا لحنطی از بغطر در     "ران پزش  از مشهد آورده است.صمصام"گوید که ؟ماه  در جواب می"سر دارند
وداد دارد. ..بطاالرره  های جادار و کالنی دسطت تواند. او ایلخانه... او با آدمران میصمصام"جواب به ماه  می گوید

ایطران تصطویری تطوام بطا     شود تصویر مردم، از نخبگان سیاسی و اداری همانهور که مشاهده می"هر دادی ستدی دارد
ها دوچ اگر گوسفندان صمصامخان بمیرد هه کسی جلوی رئیس امنیه "فساد است. هنان که بلقیس در ادامه می گوید

(. در ذهنیت ایلیاتی ایران تصویر از دولت و نخبگان سیاسی حاکم، تصطویری تطوام بطا    232ط233)همان:"دربانی کند؟
از مشروطه بر اثر نزا  بی  عشایر و دولت به وجطود آمدنطد؛ ناشطی از همطی       هایی که بعدفساد است. هنانچه بحران

 تصویر در ذهنیت ایالت بود. 
هم  و نماینده دولت در اجرای دانون، نظم و امنیت بطا  آبادی از بابقلی بندار به عنوان حاکم دلعهتوصیفات دولت

طلبطی و  تماد وی به مردم دلعه هم ، تاکید بر نفعفروشنده داهاق، عدم توجه به حقوق مردم، عدم اع"عناوینی هون 
همگی گویای آن است که مردم نسبت به او احساس رطوبی ندارنطد. آنچطه    "طلبی رودش، فساد با زنان نامحرم سود

شده تا از وی اطاعت کنند؛ وابستگی مردم به بابقلی بندار بوده است. هنان که موسی استاد دالیبطاف بنطدار   موجب می
 و همه را وابسته رود کرده است."لنگ همه را با نخی بند کرده "کند بندارتاکید می

آالجادی نیز به عنوان ی  شخصیت سیاسی فساد در رمان کلیدر تعریف شده است. زمانی که آالجادی بطا سطرگرد   
کطه هطون   گویطد  مطی  0231هطای   فربخش و نادعلی در رانه بابقلی بندار بود، آالجادی از علت ش ست ایران در سال

ایران در آن زمان، سربازانی مانند نادعلی نداشته است ش ست رورده است. فربخش در جواب آالجادی در دل رطود  
طلبطی افطراد ددرتمنطدی    طلطب و فرصطت  های نفعها به علت وجود شخصیتگوید:علت ش ست ایران در آن سالمی

کننطد و  ها را غطارت مطی  کنند و پادگانظامی فرار میکنند نخبگان نهمچون آالجادی بوده است که گندم را احت ار می
دهد. تقصطیر  و ادامه می "های کوه  شده استرانواده بزرگ ایران؛ فدای رانواده"پناه را تنها گ اشت  وسربازان بی

 روردنطد. های انگلیسی بوده است که تا صبح با سران کشور ما شطراب مطی  از سربازان ما نبوده است تقصیر از باشگاه
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ها و. ... را سوار کامیون کردند برای رانواده رود بردند همه به دنبال غارت بودند و آن روز سربازان ما نظامیان زغال
ثبطاتی جامعطه ایرانطی    امنی و بطی آبادی سعی کرده است که علت نا(.در ای  تصویر دولت113ط113پناه بودند)همان:بی

گرای نخبگان سیاسی آن رژیم بداند که امنیت را برای رانواده و دطوم  لمانگیز و مهعصر پهلوی را ناشی از ذه  فساد
 کردند.رود تعریف می

اما در ای  نوشتار در پی آن بوده ایم تا با روش مشاهده آزاد به ارائه تفسیر جدیدی از شخصیت گل محمد دست 
تامی  امنیت ایلی بوده است. هنطان  پیدا کنیم که در گیری گل محمد با ح ومت مرکزی ناشی از دغدغه اصلی به نام 

که گل محمد پس از کشت  امنیه به ران عمو می گوید ما دیگر شخص عادی نیستیم باید به دنبال یطارگیری و جمطع   
 (.05: 0211کردن نیرو باشیم ای  نشان از ترس گل محمد از دولت مرکزی بوده است)رزادی، 

 
 گیری نتیجه 

ایال ت ایران، متاثر از باورهای ف ری و فرهنگی به عنوان عامطل ذهنطی و ضطعف     های ناامنی در فرهنگ سیاسیزمینه
سارتارهای اجتماعی و سیاسی به عنوان سارتارهای در رمان تحلیل شد. باورهای ف ری که در زیست ایلطی وجطود   

از این طه مبنطاء   دارد مانند باورهای بدگمانی ناشی از سارتار ف ری بسته مردم است و یا ضعف اعتماد دارلی ناشطی  
جویی ناشطی از روحیطه   جویی و انتقاماعتماد در زیست ایلی بر شب ه رویشاوندی گ اشته شده است و روحیه ستیزه

اندیشطی بطوده اسطت. از    گرایی همگی ناشی از آن بوده است که هویت ایالت ایران ی  هویت بسته و ترسرشونت
انطد. لط ا ضطعف ایط  سطارتارها از عوامطل اصطلی        اتوان بودهسوی دیگر سارتارهای سیاسی و اجتماعی ش ننده و ن

بازتولید ناامنی بوده است. از همی  رو در سارتار اجتماعی آن زمان به علت فقطر ادتصطادی دزدی از ی طدیگر بطرای     
شطدن دطدرت و   تامی  نیازهای اولیه ی  عادت شده بود و سارتارهای سیاسی به علت فساد نخبگان و عطدم نهادینطه  

اش هطر  ، باوری در رود تولید کند که فادد امنیت است و شرایط زندگیانون موجب شد تا زیست ایلی ایرانضعف د
لحظه از سوی عوامل مختلف در رهر است. ای  رهر هه از جانب طبیعت یا سایر دبایل و یا رهر از ناحیطه دولطت   

توجهی دولطت بطه مسطئله امنیطت، فسطاد      وادع بیداد تا همیشه رود را آماده نبرد بداند. در ذهنیت ایالت را ش ل می
شده است. از ای  رو نمایندگان دولتطی بطه جطای آن طه م طری      نخبگان، عدم حاکمیت دانون موجب تولید ناامنی می

های ناامنی و عطدم ثبطات بطه عنطوان     شدند. ل ا بروز زمینهدانون باشند؛ رود در مقام دیگری در ذه  عشایر لاهر می
های درونی رود فرهنگ سیاسی ایلی بوده که رطود را در  و زندگی سیاسی ایلی متاثر از ویگگی شارص مهم فرهنگ

جویی در فرهنگ سیاسطی  جویی، محدودبودن دایره اعتماد و روحیه رشونتهون بدگمانی، انتقامهایی همرشد گزاره
 داد. ایلی نشان می
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