Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
دوﻟﺖ ﻣﺪرن ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪرن و اﺿﻤﺤﻼل ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی
ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ
http://www.irdc.ir/fa/content/15665/default.aspx

رﺿﺎﺷﺎه ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ را ﻛﻪ ﻣﺎھﯿﺘﺎً ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺠﺮھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد در ﻛﺸﻮر ﺑﺎب ﻛﺮد .وی ﺑﺎ دراز ﻛﺮدن دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﮫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دول ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﻞ را در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد
ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دول ﻏﺮﺑﯽ را در اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ .اﺳﺎﺳﺎً رﯾﺸﻪ و ﻣﻨﺸﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪرن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی دوم و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎی
 ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢اوج ﮔﺮﻓﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی دوران ﭘﮫﻠﻮی اول ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺮﺑﺘﺮی از ﺷﻜﻞ اول ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻇﮫﻮر و ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﭘﺎراداﯾﻢ
ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﺎراداﯾﻢ ﻟﯿﺒﺮال و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎراداﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﻧﻜﺘﻪ ای ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان در آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎھﯿﺖ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی در روﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی دوم ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل دﯾﻜﺘﺎﺗﻮری
اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ھﺎی ﺑﺎرز ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﺎی دﯾﻜﺘﺎﺗﻮری ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺒﻜﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت در درون
ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ،ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .روﯾﻜﺮد
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﺎی دﯾﻜﺘﺎﺗﻮری در ﺧﻮد ﺗﻤﺮﻛﺰﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ را ﻧﮫﻔﺘﻪ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰﮔﺮاﯾﯽ ﻛﻪ ھﻤﻮاره ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﯾﺸﻪ رﻓﺘﺎر ﻗﺒﯿﻠﻪ ای در ﻓﻀﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺳﻨﺘﯽ ﻛﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻠﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ای اﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ در ﻇﮫﻮر و ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﻚ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﻮاه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ و اﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ،
زﻧﺪﯾﻪ ،اﻓﺸﺎرﯾﻪ ،ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺎ در ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻇﮫﻮر ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪرن در دوران رﺿﺎ ﺷﺎه ﯾﺎد ﻛﺮد .وی ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﻛﺮدن
ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ "ﺗﺨﺖ ﻗﺎﭘﻮ" ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻣﺪرن و ﻣﻄﻠﻘﻪ در اﯾﺮان ﺑﻮد .وی ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﻛﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﺧﻮد در
راﺳﺘﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﻧﻤﻮدن اﯾﺮان از آﻧﺠﺎﺋﯿﻜﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻗﺪرﺗﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دراز ﻛﺮد و در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ای ﻛﻪ ﻣﯿﺎن روﯾﻜﺮد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺎ دول ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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رﺿﺎﺷﺎه ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ را ﻛﻪ ﻣﺎھﯿﺘﺎً ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺠﺮھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد در ﻛﺸﻮر ﺑﺎب ﻛﺮد .وی ﺑﺎ دراز ﻛﺮدن دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﮫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دول ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﻞ را در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد
ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دول ﻏﺮﺑﯽ را در اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ .در ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﻮر اﯾﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در دوران زﻣﺎﻣﺪاری ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﺑﯽ ﻛﻔﺎﯾﺖ ﻗﺎﺟﺎر
دوﻟﺘﮫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﺮاس از واﻛﻨﺶ ﭘﺎدﺷﺎه و درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان را
ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ و اﮔﺮ دﺧﺎﻟﺘﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ از ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﺸﺎران ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻣﯿﺎن روﯾﻜﺮد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ در دوﻟﺘﮫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﮔﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ زﻧﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای از
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻛﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ زﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ارﯾﻜﻪ ﻗﺪرت ﺗﻜﯿﻪ
ﻣﯽ زد اﻣﺎ در ﺷﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺎھﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ رﺟﺎل و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ از ﻛﺸﻮرھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻛﻪ در ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻧﮋاد ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻮده اﯾﻢ .اﺳﺎﺳﺎً رﯾﺸﻪ و ﻣﻨﺸﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪرن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی
دوم و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢اوج ﮔﺮﻓﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی دوران ﭘﮫﻠﻮی اول ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺮﺑﺘﺮی از ﺷﻜﻞ اول ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻓﻘﺪان ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،ورود ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻓﺮدی و ﺣﺐ و ﺑﻐﻀﮫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ ﺟﻤﻌﯽ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ھﺎی روﯾﻜﺮد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ
وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ذﻛﺮ ﺷﺪه دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ دول ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻘﻨﯿﻦ ،اﺟﺮا و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﻢ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﭼﻮن ﻛﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﺤﺼﻮﻻت روﯾﻜﺮد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺪرن در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﺘﮫﺎﯾﯿﺴﺖ ﻛﻪ ھﻤﻮاره در روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺘﯽ ﯾﻚ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎھﺪ اﻧﻘﻼﺑﮫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ در روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ
آﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ای رﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ھﯿﭽﮕﺎه در آرﻣﺎﻧﮫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﮔﺮاﯾﯽ در اﻣﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردﯾﺴﺖ ﻛﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ آﻓﺖ اﺳﺎﺳﯽ در روﻧﺪ
ﺣﺮﻛﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﯿﺪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در دوره ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ھﻤﻮاره ﺑﺮ
ﭘﺮھﯿﺰ از رﻓﺘﺎرھﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺗﺎﻛﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٩٠آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﺑﻮد ﻛﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻧﻮع وﯾﮋه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﺗﺎﻛﯿﺪ ﮔﻤﺎردﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺨﺒﮕﺎن را از رﻓﺘﺎرھﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻨﺪ.
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