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 مقدمه 

 

 2018جانبه از توافق برجام در تاريخ هشتم مه  پس از اعالم تصميم هيئت دولت امريکا براي خروج يک 

نيروهاي سياسي تغيير کرد. اپوزيسيون جمهوري اسالمي در داخل و خارج به تکاپو افتاد اتمسفر حاکم بر 

شمرد در آيندة سياسي ايران سهمي داشته باشد. اين تحول چيزي  آفريني در تحولي که حتمي ميتا با نقش

  ورت لزوم مداخلة ادي، و البته در صهاي سياسي و اقتصعمال فشارنبود جز تغيير رژيم سياسي ايران، که با اِ

اي تحت عنوان وحدت اپوزيسيون  هاي آشکار در انگارهاي از تناقضيافت. پس از آن ملغمهنظامي تحقق مي

مي سختي  به  کرد.  پيدا  آشفتهبروز  تصوير  چنين  قاتوان  يک  در  را  فرقهاي  نمود.  ثبت  سياسي ب  هاي 

که ناسازگاري جمهوري با اسالم را شرح و طلباني  گويند؛ سلطنت اي خود مينشين که از نفوذ تودهخارج 

هايي که  کنند و آنارشيست اند و نهي از منکر دين ميآزادي رفته هايي که باالي منبرِدهند؛ آتئيست بسط مي

دستگاه براندازي بچپانند. اتحادهايي که با ميثاق جدايي  ودماند تا خود را از سمت چپ در  به تکاپو افتاده

هايي تهي از حقيقت و  ها و اعالميهتوفند. بيانيههايي که بر سبيل هر طرف ميحزب بادشوند و  منعقد مي

نمي پيدا  بيان شدن  مجال  کجا  هيچ  انگار  که  دوختهحقيقتي  توبره  پيش  از  که  سوداگراني  نقش  کند.  اند 

کنند. تاريخي پر از صفحات خالي از رخداد، که در آن هر رويدادي  رخداد را بازي ميقهرمانان اين تاريخ بي

 تنها از آن جهت شايستة ذکر کردن است که رويداد پيشين را به دست فراموشي بسپارد. 

ايدئولوژيک دانسته است. اين ارادة قاطع به ـ امپرياليسم را تسليم سياسي  به مدارشرط بازگشت ايران    نظمْ

سرک بازگردان  دولت  سياسي دن  نظم  به  ايران  دولت    امپرياليستيايدئولوژيک  ـش  سرسختي  جمهوري و 

کند که اش فضاي سياست داخلي ايران را به نحوي قطبي ميايدئولوژيکـ اسالمي در حفظ گسست سياسي

کلية نيروهاي سياسي مخالف جمهوري اسالمي، تحت تعيين نيروي دافعة حاکم بر فضا، به قطب مخالف،  

زي به  امپرياليسم مييعني  امکان شکلر پرچم خونين  از تکامل  خزند. شرط  ناشي  نه  اين وحدت،  گيري 
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هاي درگير در مبارزة سياسي است، و نه ناشي از زوال قدرت سياسي حاکم؛ اين امکان را بيش از  نيروي

که امکان    هايي است وبندزد  است. صد البته منظور  داري جهاني فراهم کردههر چيز تغيير شرايط سرمايه 

زاري ائتالف گسترده جهت تضعيف قدرت جمهوري اسالمي را فراهم آورده است. بر خاک باير چنين شوره

پاشيد، درک طبقاتي از جامعة نوين را به نفع ترهات دموکراتيک  تا چندي پيش چپ بذر انقالب و رهايي مي

خواند. ديري  ايشان را به خيابان فرامي  نهاد، و با جعل کردن خود به عنوان رهبر خودخواندة کارگران،وامي

، قطبيدگي فضاي سياست داخلي امپرياليسم آمريکا بنيادين جمهوري اسالمي با    شکافکه بر مبناي  نپاييد  

زده  بورژوازي دلخردهمتوسط و    ةطبقسنگر  انقالبي خود را همـکه آن چپ اولترا  ايران چنان تکامل يافت 

هاي ترور خياباني در شورش مفلوک زن،  ها و در حال تهييج جوخهسلبريتيعيار لمپنيسم  از وضعيت، هم

 زندگي، آزادي يافت که نام انقالب را به يغما برده است.  

شود. تغيير رژيم  تر ظاهر ميباي اين خيال خام بيشرُهاي عميق بر ظاهر دل گذرد، شکافهر قدر زمان مي

مخاطره به  ايران  بزرگ  سياسي  مياي  ميتبديل  پرداخت  نقداَ  ايران  کارگر  طبقة  را  بهايش  که  کند.  شود 

فشار ناشي جيحي  و حذف ارز تراصالحات ارزي    هايي نظيرسياست بورژوازي ايران با به اجرا درآوردن  

انهدام و فروپاشي جامعة ايران  چه در افق رخ نموده  از تحريم را تماماً بر دوش طبقة کارگر گذاشت و آن

کند. هر  کشان آشکارتر ميدم چهرة کريه خود را براي کارگران و زحمت ترتيب سير وقايع هريناست. بد

از شورمي  چه استيصال و سردرگمي طلبان کاسته مي هيجان سرنگوني   و  گذرد  به  را  شود و جاي خود 

 دهد. مي

.  ه را منتفي کرده است به هر حال، افول هژموني سياسي امريکا امکان تمرکز بر يک پروژة سياسي پرهزين

-متحد غربي بروز پيدا کرده و هيئت حاکمة امريکا را وادار به واکنش  هاي موجود ميان جبهة سابقاًشکاف

هاي اقتصادي جديد مخاطرات  ها خواهد انجاميد. ظهور ابرقدرتتر شدن شکافکند که به عميقمي  هايي

هاي  آورد که امريکا را ناگزير به اتخاذ تصميمميجدي را براي امريکا به عنوان يک دولت ملي به وجود  

نظم   حافظ و پليسخود به عنوان ادعايي شود امريکا از موقعيت هايي که موجب ميکند. تصميمجديد مي

 .يابد تنزيلهاي ديگر، جهاني سرمايه، به يک دولت ملي در رقابت با دولت 
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افول هژموبدين نيروهاي سياسي موجود، در فضاي  شوند. اگر  ني نظم جهاني سرمايه، قطبيده ميترتيب 

م دو خط سياسي، در تناظر با اين وضعيت، و در تقابل با يکديگر  يکليتي سياسي به نام چپ را در نظر بگير

ريزند قرار دارند. يعني ها ميهاي سرخ به خياباناند. در يک طرف انقالبيوني که با پرچمآرايي کردهصف

جايگزيني يک دولت بورژوايي با دولت ديگر را تعبير به انقالب کرده و در نتيجه در يک پروژة کساني که  

مي جذب  امپرياليستي  برابر  سياسي  در  ايستادن  براي  که  دارند  قرار  انقالبيوني  مقابل،  صف  در  شوند. 

دهد و رخ مي  روند. نزد ايشان انقالب در سطح مفاهيمامپرياليسم زير پرچم دولت بورژوايي موجود مي

ارتباطي با جهان بيروني ندارد. ميان اين هر دو شرط عيني مشترک، افول هژموني نظم جهاني سرمايه، و 

 هاي بورژوايي است. شرط ذهني مشترک، جايگزيني تحليل طبقاتي با دروغ و دونگ

ترين چهرة خود  داري کريهرود، سرمايهرو به افول مي  آمريکاگاه که نظم جهاني سرمايه تحت زعامت  آن

بخش براي طبقة  خود، هيچ افقي از تحولي رهاييخوديگذارد. افول هژموني سرمايه، بهرا به نمايش مي

سازد. در افول هژموني سرمايه، يعني همان چيزي که در نظر برخي به نظم جهاني چند کارگر آشکار نمي

و يا سوسياليزم. اين وضعيت براي طبقة کارگر گيرد  انداز قرار مياست، يا بربريت در چشمقطبي تعبير شده

در حال    آمريکاايدئولوژيک نظم جهاني سرمايه تحت زعامت  ـ طير است. در حالي که پوستة سياسيبسيار خ

کند و در بزنگاه جنگ،  شکاف برداشتن است، بورژوازي به سمت هارترين اشکال شوونيسم حرکت مي

 دوستانه در پيشگاه سرمايه قرباني خواهد کرد.هاي ميهندتبه نام دفاع از سرزمين رشارا کارگران 

که عروج آگاهي   است قطبيدگي وضعيت، آگاهي طبقة کارگر را به بحران کشانيده است. اين نکته روشن  

انفراد، و نه در سطح محافلي که خود را با هويت چپ بازشناسي مي مکن نيست. کنند، مطبقاتي نه در 

کنند. در توليد ميآفرينند  که مي  ايشکال سياسيخود، آگاهي طبقاتي را در درون اَ   کارگران در مسير مبارزة

کارگر ناگزير از آن است که عالوه بر خود، ساير طبقات را نيز در درون وضعيت بازيابد    هر مرحله، طبقة 

خص، تحکيم نمايد. پس درک وضعيت مشبورژوازي و سياست امپرياليستي  و موضع خود را عليه ارتجاع  

 طبقة کارگر است که رخ خواهد داد.  آگاهي  يابندةسير فرازتنها در 
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کارگر تبيين کند،   ي تعجب نيست که در فقدان يک نظرية سياسي که وضعيت را از منظر طبقةهيچ جا

کنند، در حالي که شور و شوق يابي ميمحافل سياسي متکثر و البته متفرقي که خود را با کمونيسم هويت 

است، و سرگرم خطير ايشان را مدهوش کرده  ماجراجوييانقالب  انقالبترين  نام  به  اند، خود را در  ها 

ديگر قرار دهد تا درکي  چفِت يک  اجزا را با ظرافْتيابند. در نبود تحليلي که بتواند  ميآغوش خصم خود باز 

جي اين يا آن رسانه  دهد؛ به ميان از کليت به دست آيد، ايدئولوژي بورژوايي افراد را مورد خطاب قرار مي

کند تا در نهايت  نهد؛ وقايع را گزينش و اخبار را جعل ميگسيخته پيش ميهماجزا را به صورت شلخته و از 

بريزد. اما کيست که ارباب رسانه را نشناسد؟ پيداست که در چنين وضعيتي انبوهي از اجزا ماذهان را دره 

که ياراي برساختن درکي از کليت را به آحاد منفرد دهند، ايشان  آنشوند، بيآن انباشته ميو که در اذهان اين

 کنند. تنظيم ميهايي که در وضعيت وجود دارد تر اتميزه کرده و نسبت با شکافرا هرچه بيش

نيروهاي سياسي در دو منتهيبدين به معناي متراکم شدن  نه  اليه طيف سياسي  ترتيب قطبيدگي وضعيت 

اي در خصلت کاتوره  تر نيروها و بروزاست، بلکه در حکم واگرايي سياسي و ايدئولوژيک هر چه بيش

بايد  ست.  هاجنبش ايدئولوژي عصر ماست و  آنارشيک  از کدام اين خصلت  آنارشيسم  باشيم که  دانسته 

  زند تا راهواري باشد براي مبارزة طبقة   که نظريه واقعيت چموش را لگامشود. به جاي آنآخور تغذيه مي

حال  خورد. در هماناز بورژوازي ترکه مي   اند که مکرراًکارگر، کارگران خود را زير سم يابوي مستي يافته

پردازي در  م کرده است، و در همان حال که انقالبيون مشغول خيالکه آنارشيسم فضاي سياسي را مسمو

بورژوازي وحدت   اند، خوردن براي محذوفان »جامعه«  جگرها و خونگرداني«، تقديس از حاشيهباب »خود

شود، و طبقة کارگر، از حيث ساختاري هر تر ميکند، تضاد طبقاتي عميقسياسي خود را از نو تجديد مي

 شود. گردان بازآرايي ميالجزايري از محافل خوده شکل مجمعتر بچه بيش

سياست داخلي داري رنگ خود را بر فضاي  هاي سرمايهدر چنين وضعيتي که تضاد سياسي ميان دولت 

اعتالي مبارزة طبقاتي و ورود موضع طبقاتي پرولتاريا در سپهر سياسي، در گرو    کند،کشورها تحميل مي

است که بورژوازي واضع آن است. پرولتاريا با تأسيس ثقل سياسي    اير ثقل سياسيبيرون کشيدن خود از ه 

و ايستادن بر موضع سياسي خود، ميان خود و بورژوازي شکاف انداخته، بورژوازي پروغرب و بورژوازي 
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راي  غرب بهواخواهِ که چپ آنکند. حالدهد و عليه نظم سرمايه مبارزه ميپروشرق را در کنار هم قرار مي

فردش، در دامان امپرياليسم افتاده است و بهمبارزه با بورژوازي ايران، گيريم با ايدئولوژي اسالمي منحصر

 پروراند.  شرق براي مبارزه با امپرياليسم اسطورة مقاومت را در سر ميهواخواهِ چپ 

 

 *** 

اي اين مقصود  ي، سيد جواد طباطبايي، است. برشهر ايران هدف از نگارش اين متن نقادي آراي فيلسوف  

از سر گذراند ـبررسي تحوالت سياسي  بعد،  به  از دهة هشتاد شمسي  ايران،  بورژوازي  ايدئولوژيکي که 

ايران به وقوع   يآهنگ با يک وحدت سياسي نوظهور در بورژوازعالوه، همضرورت دارد. اين تحول، به 

اي بورژوازي  هاي سياسي در سطح جهاني و منطقه آن است که با توجه به آرايش نيرو   پيوست. صورت مدعا

اي جز ارائة دريافت خود از مدرنيته و برقرار کردن پيوند ميان ايرانيت و اسالم شيعي نداشته  ايران چاره

 است. 

بته  ده است؛ از قضا شماري از اين نقدها از جانب چپ، النقدهاي متعددي بر آثار طباطبايي ايراد ش   اخيراً

از موضع پرولتري  اين متون شويم، نخست نحوة ، نوشته شدهنه لزوماً  اين که درگير جزئيات  اند. بدون 

گذاريم. سپس دريافت طباطبايي از مفهوم ملت را نقادي  مواجهه با ايدئولوگي نظير طباطبايي را به بحث مي

ايدئولوژي    پس از آن با ارجاع به شرايط ظهورگذرانيم.  ريخي مفهوم ملت را از نظر ميکرده و تکوين تا

شناسي نگاري بورژوايي و دانش تاريخ بورژوايي در ايران را بررسي کرده و روشگرايي، سنت تاريخملي

مي بحث  به  را  به  آن  ايدئولوژي  ربط  مقولة  ذيل  طباطبايي  از  را  نقد خود  آن،  از  پس  وضعيت  گذاريم. 

اي و جهاني چه فضايي را براي تحرک بورژوازي دهيم که شرايط منطقهکنيم. توضيح ميبندي ميصورت

کنيم دريابيم بورژوازي چگونه اين تحوالت جهاني را درک کرد و  در اختيار گذارده بود. سپس تالش مي

ها به ظهور وحدت سياسي جديدي منجر  هاي خود بازتاب داد. اين تالشگذاريها را در سياست چگونه آن

شد که بررسي آن را در دستور کار ما قرار گرفته است. در نهايت بدون تن دادن به منطق بحث طباطبايي 
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کند با وضعيتي که بورژوازي در آن قرار  کنيم نشان دهيم چگونه فلسفة تاريخي که او ارائه ميتالش مي

است تأکيد کنيم که منظور ما آن نيست که که تمايالت سياسي اين  گرفته است ارتباط دارد. پيشاپيش الزم 

تر از آن هستند که  شخص يا آن ديگري را واکاوي کنيم. فيلسوفان و انديشمندان در اين باره بسيار منفعل

کنند. ضرورتغرض ايدئولو ورزي  از وضعيت است که يک  برآمده  به پاس کارکردهاي  را،  هايي که گ 

 کند. هاي عاجش منزوي ميستايد و ديگري را در برجکنند، ميش ايفا ميآرائَ
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 نقادي يک ايدئولوگ و نقادانش 

 

شناسان با نام  در اواخر قرن نوزدهم ميالدي آييني در ميان قبايل منطقة گينة نو رواج پيدا کرد که نزد انسان 

تصور  محموله از  مالنزي  منطقة  بوميان  شد.  مشهور  کشتيپرستي  محمولة  که  بودند  عاجز  امر  هاي  اين 

ساختة بشر هستند. اين باور در  شد، دست اي را شامل ميها و ابزارآالت پيشرفتهسفيدپوستان، که ماشين

آن که محمولة کشتيميان  بود  کرده  پيدا  و ها شيوع  قبيله؛  نياکان و گذشتگان  از سوي  است  موهبتي  ها 

کردند که با  کنند. بوميان تصور ميها را تصاحب ميخود، اين محموله سفيدپوستان، با اجراي مناسک ويژة

نياکان خود را جلب هاي چوبي از کشتي يا هواپيماها و اجراي مناسک ميساختن تمثال توانند رضايت 

 هايي را که ميراث ايشان است از سفيدپوستان بازستانند. کرده و محموله

وجود دارد قسمي باور به اسطورة محموله است. طباطبايي در يک چه نزد طباطبايي و حلقة حواريون  آن

پرسد که چرا دولت ملي در ايران تشکيل نشد؟ پرسشي که فصل مشترک روشنفکران ايراني است کالم مي

دهد: زيرا انديشة سياسي جديد در ايران تدوين  اند. سپس چنين پاسخ ميکه موضع بورژوازي را اتخاذ کرده

نين گفت که طباطبايي، در بررسي نسبت ميان تدوين انديشة سياسي جديد و تأسيس دولت توان چ نشد. مي

ملي در ايران، قائل به وجود رابطة تقدم/تأخر منطقي است. البته اين خود به شرطي است که تمايزي ميان 

يلسوف تاريخ  رابطة تقدم/تأخر زماني و تقدم/تأخر را موجه دانسته باشيم. همين است که طباطبايي را به ف

کند. در ادامة بحث خود، به طور مفصل به توضيح فلسفة تاريخ طباطبايي خواهيم پرداخت، اما تبديل مي

که، از نظر طباطبايي، تشکيل دولت ملي جديد در ايران مشروط به »تدوين انديشة سياسي جان کالم اين

جديد« است. امکان ورود به تجدد  جديد« و تکوين نظامي از مفاهيم و مقوالت در نسبت با »مناسبات  

م »سنت قدمايي« متصلب شده گذارند، زيرا نظا اي از انحطاط را از سر ميزمين دورهسلب شده بود، يا ايران

 درنتيجه، تأسيس انديشة سياسي جديد ممتنع بود.  بود و
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مزمان و از نظر  به هر حال تکوين انديشة سياسي جديد، از نظر منطقي، با ظهور نهادهاي سياسي جديد ه 

هاي سياسي  دو غير ممکن است. انديشة سياسي جديد بيان منسجم و صريح نهاد  زماني تفکيک ميان آن

هايي است که چيزي که از نظر منطقي اولويت دارد، ضرورتشان. آنبيص ظهور و تثبيت واست در حيص 

مي ايجاب  مادي  نيروهاي  تاريخي  طباطبتکامل  را خود  اين  البته  عنوان  کند.  ذيل  آثارش،  در ضمن  ايي 

کند. او مدعي است که از سطح »ناسازگاري سنت قدمايي« با »منطق مناسبات جديد«، به دفعات، تکرار مي

اش بست نظريه وپديدار عبور کرده و منطق حاکم بر تحوالت تاريخي را دريافته است، اما با اين حال، چفت 

 شود.ديشة سياسي با منطق مناسبات جديد برقرار ميبا ارجاع به ناسازگاري يا عدم انطباق ان

دهند؟ اند اعتبار و کفايت خود را از دست مياي که از دل سنت قدمايي برآمدهشکال سياسي تثبيت شدهچرا اَ

شود.  سوزد و »جديد« زاييده ميوار در آتش خود ميچگونه و در تطابق با کدام تحوالت، »قديم«، ققنوس

د در نظرية طباطبايي، حاضرِ هميشه غايبي است که انديشة سياسي در انطباق با آن  منطق مناسبات جدي

نفسه کانتي، بيرون  فيچون شيءشناسي آثار طباطبايي، همهاي روشيابد، اما با توجه به محدوديت تحول مي

مي قرار  دستگاه  از  دايرة شناخت و خارج  بديناز  تاريخيگيرد.  تحوالت  بر  منطق حاکم  آثار    ترتيب  از 

  ، پندار پارساي نيک  ، خورد. در نتيجهمي  رغم مدعايش، در سطح پديدار غوطهطباطبايي غايب است و او، علي

تواند بکند که انديشة سياسي جديد در غرب خود محصول تحول در روابط مادي  که تصورش را هم نمي

 خويش را بازجويد.کند با اداي مناسک رضايت نياکان هاست، تالش ميميان انسان

اش را دارد زرق و برق  هاي سعادت و خوشبختي تجدد قصد ساختنالبته تمثالي که طباطبايي از کشتي

توان  دستگاه دولت منتظم را مانند ماشين دودي ميوکرد دمخان که فکر ميتري دارد تا تمثال ميرزا ملکمبيش

تمثال طباطبايي    1شود.اه مملکت فرنگستان ميماز فرنگ وارد کرد، و هنگامي که وارد شود، ظرف شش 

متکلف شبيه او  مناسک  و  مسيحي  تر  الهيات  »قديم«ِ  در  را  اروپايي  سياسي  مفاهيم  »جديد«ِ  او  است.  تر 

کند تا مقدمات تأسيس انديشة سياسي جديد را توضيح دهد. او روشنفکران متجدد ايراني  جو ميوجست 

 
 گيرد. طباطبايي با نوعي تبختر، که ناشي از جايگاه »فيلسوف« است، اين دريافت را در آثارش به سخره مي - 1
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داند؛ به هر حال بايد  و تقليد از غرب مردود و راه ايشان را مسدود مي را به علت غفلت از »سنت قدمايي« 

ايتاليا ، ماکياولي که ميمثالًتر از،  بگوييم کار او تنها تقليدي است ظريف خواست فيلسوف وحدت ملي 

توان به سنت نظر کرد، تصديق باشد. اين مسئله را خود او، با ذکر اين مطلب که جز از موضع تجدد نمي

شهري« طباطبايي با اسطورة محموله آن است  صورت مشکل اساسي قياس نظرية »انديشة ايرانهرکند. درمي

گام با خود بورژوازي،  که در حال رجعت به سوي بدويت باشد، همکه حکمت تاريخي بورژوايي، بيش از آن

 گيريم. مي در حال سقوط به بربريت است. بحث خود را پي

که چگونه غفلت هاي زير به انجام خواهيم رساند. نخست، اينهري را با ارائة پرسششنقادي نظرية ايران 

که چطور  انجامد؟ دوم، اينطباطبايي از تبيين مادي تحوالت تاريخ معاصر ايران به ارائة تصويري واژگون مي

از کدام مؤلفه در  شناسي او ناشي  گيرد، روش نگاري بورژوايي ايران قرار ميطباطبايي در تداوم سنت تاريخ

-ها به ارائة تصوير واژگون از تاريخ ايران ميجامعة طبقاتي بورژوايي است و بر اساس کدامين ضرورت

نگاران بورژوامآب ي« سفرة خود را از ساير تاريخشهرايران که چگونه »انديشة  پردازد؟ و در نهايت، اين

بند آن است؟ اما پيش از  ه بورژوازي ايران تختهکند و، اين جدايي، چطور ريشه در وضعيتي دارد ک جدا مي

 کار مروري بر نقادان ايدئولوگ، خالي از فايده نيست. اين

شهري رنگ و لعاب علمي دارد. اين شود که حکمت تاريخ و حکمت سياسي ايران جا آغاز ميمشکل از آن

زمين« يا فالن م »نظرية انحطاط ايرانبوکند؛ از اين قرار که زيرظاهر آراسته، منتقد را وارد بازي خود مي

کنيم، با به کارگيري روش علمي از همان جنسي که  نظرية خُرد طباطبايي را بشناسد تا بتواند، تأکيد مي

شهري وارد بحث و جدل شود. اين روش پسنديده و طباطبايي مدعي آن است، با حکمت سياسي ايران

اين فرصت  تنها  يافت که در فضاهاي خالي حکمت سياسي   باب طبع فرهيختگان دانشگاهي  را خواهد 

شهري پرسه زده و پس از يافتن جاي مناسب اتراق کند. ماحصل تن دادن به بحثي از اين جنس، مولود  ايران

اي است که نقاد فرهيختة ما، حکم مادر دلسوز او را خواهد داشت. نظرية پدر، يعني همان حکمت  ناخواسته
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ايران راه  سياسي  هم وزادشهري،  همين  از  را  ميخوابگيرشد خود  مکرر  نطفة  هاي  گذاشتن  کار  گشايد؛ 

  2هاي علمي و بيرون کشيدن پاي خود از گود مباحثه. بحث 

او  اين انديشة  بسط  در  ميان بحث سياسي و بحث علمي  فاصله  در حفظ  طباطبايي  که وسواس  جاست 

سرنوشت  ميکارکردي  پيدا  تن  ساز  است  ممکن  البته  يا  کند.  تذبذب  در  ريشه  سياسي  بحث  از  او  زدن 

خواستة اين وسواس در کنار اين واقعيت که بحث حال، پيامد ناهراش داشته باشد، ولي درکاري محافظه

کنند تا روحي  هاي خاص خود را براي فرهيختگان دلسوز دارد، زمينة مساعدي فراهم ميعلمي جذابيت 

ده شود. پذيرندة اين روح،  شهري، که طباطبايي واضع آن بود، دميايران»جديد« در »قديم« حکمت سياسي 

شهري، همان منتقد دلسوزي است که آراي طباطبايي را »ناکافي«  کنندة منفعل سنت انديشة ايرانيا وضع 

 زد.  شمرد و در فضاهاي خالي آن پرسه ميمي

شهري، سينه زدن زير علم طباطبايي  ران گيريم که پرداختن به »عدم کفايت« حکمت سياسي ايپس نتيجه مي

گيرد. ارائة اسناد و مدارک تاريخي از آب درخواهد آمد. البته اين پرداختن اقسام گوناگون مواجهه را در برمي

ها تکيه دارد، بحث از  بندي کارش به آنوسقم ارجاعاتي که طباطبايي در مفصلو بحث پيرامون صحت 

خورند، درک  ها غوطه مياش دارد، يا ابهامي که مفاهيمش در آنپژوهششناختي که در  هاي روشنارسايي

همه، در  وکند، همهاي که از هگل در آثارش برگزار مياي که از ايدئاليسم آلماني دارد، ُجنگ خندهسطحي

علمي حل بحث  يک  بيرونچهارچوب  از  يکي  نهايت،  در  و  فرورفتگيزدگيوفصل،  يا  هاي حکمت  ها 

ايران  با تعديل خواهد شد. بدينوشهري جرحسياسي  ترتيب سرنوشت تراژيک نشستن بر سر ميز بحث 

تر شهري را فربهکه خود بداند، حکمت سياسي ايرانآنکه، فرهيختة دلسوز، بيطباطبايي چيزي نيست جز آن 

 خواهد کرد. 

 
فقه شيعه و جريان  - 2 با  که طباطبايي  نقد  اين  با طرح  فيرحي  داوود  نمونه  آشنايي  براي  فقاهت  تاريخ  از  شناسي و  بسياري  ندارد، 

اي که با نظرية  هاي عمدهپردازد. براي آشنايي با طرح نظري او و قرابتهاي وي را محل اشکال دانسته و به نقد وي ميبندي صورت

داري و فقه توانيد رجوع کنيد به کتب زير مراجعه کنيد: »فقه و سياست در ايران معاصر؛ تحول حکومتشهري طباطبايي دارد ميايران

 حکومت اسالمي«، »آستانة تجدد؛ در شرح و تنبيه االمة و تنزيه الملة« و »فقه و حکمراني حزبي«.  
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شهري  ه حکمت سياسي ايران گيريم که با ناديده گرفتن جهازي کدر مقابل، قسم ديگري نقادي را در نظر مي

برد. پس از پي بردن به وسواس طباطبايي در حفظ فاصله ميان  مي  توشة راه خود کرده کار نقادي را پيش 

رسد کاري او، اولين مدخلي که به ذهن ميبحث سياسي و بحث علمي، و با عنايت به تذبذب و محافظه

زند.  انه به آن پشت کرده و دربارة آن دم نميهل دادن او به سمت عقب است؛ يعني همان چيزي که عامد

رغم اصراري که در حفظ فاصله با بحث سياسي داشت، آشکار شهري، عليپس داللت سياسي خطيب ايران

کاري  خواهد شد. اولين اشکال کار اين است که چنين نقدي به نيات و افکاري که جز در پس پردة محافظه

ندارد. اگر هم چنين موضعي در دسترس بود، دومين اشکال بروز پيدا  و با حفظ فاصله بيان نشده دسترسي  

تواند داشته باشد؟ براي  کرد؛ پرسش اين است که نيات و افکار يک فرد، به خودي خود، چه اهميتي ميمي

کند و به چيزي بسيار چنين نقادي، نيات که، به حکم ماهيت، سيال و گذرا هستند کيفيتي صلب پيدا مي

   3شود. کنند و به همين واسطه شايستة بررسي ميتر از واقعيت خودشان ارتقاء پيدا ميدهکننتعيين

توانست مثمر به اي مناسب بود ميگونهچنين نقدي، در مقام يک پلميک سياسي، اگر چيدمان صحنه به

مخاطبان آن نقد،  اي ديگر ترتيب يافته است؛ از اين قرار که  گونهکه صحنة اين جدل بهآننتيجه باشد. حال 

نگارد در بزم شبانة خود به سالمتي انقالبي پرشور تر پلميک سياسي، که انقالبي پرشور ما مييا به تعبير دقيق

زنند. سرنوشت کميک اين قسم  نوشند، سيد موبد را لعن و نفرين کرده و رهايي را در ذهن خود رقم ميمي

شود  آغاز و به خودي خود فاقد اهميت بود، بزرگ مي از نقادي چنين رقم خواهد خورد که چيزي، که در

هاي واقعيت موجود فراموش شده و تحليل وضعيت به فردايي  تا بتوان با آن دست به گريبان شد. پيچيدگي

هاي ذهني انقالبيون پرشور ايجاد کند. درنهايت، شود تا مبادا خللي در رؤياها و طرحنامعلوم موکول مي 

شود. هيچ اهميتي ندارد که اين نقادي چه گشايشي ايت در خود و براي خود ستايش مي نقادي به مثابة يک غ

 در پراتيک سياسي ايفا خواهد کرد.

 
شهري« از کمال خسروي و، نيز، مشاجرات  مند« و »تاريخ اشباح و واليت ايرانبراي نمونه بنگريد به دو مقالة »تنديس زندة موبد فره  - 3

 خاک زيادي به پا کرد. و ، در مطبوعات روشنفکري گرد1397که به خصوص در سال   شفاهي و قلمي ميان يوسف اباذري و طباطبايي،
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شهري گام مؤثري برنخواهند داشت، چگونه و با چه  اگر اين هر دو قسم نقادي از حکمت سياسي ايران

شهري درخور ه آيا حکمت سياسي ايرانتر ترديد کرد کاسلوبي بايد به نقادي آن پرداخت؟ حتي بايد بيش

توزي براي درنورديدن مدارج فرهيختگي اين همه توجه هست؟ آيا نقادي از آن به نوعي رقابت توأم با کينه

فکرانه براي تحقيق حقيقت ناب مربوط نيست؟ پاسخ اين است که هيچ خصلت ذاتي در  يا تفنن روشن

ها را درخور نقد و بررسي  ل کنندة آن وجود ندارد که آنهاي تکميشهري و نظريهحکمت سياسي ايران

-شهري درخور توجه است، خود نه فقط تعيينکند. روشن کردن اين مسئله که چرا حکمت سياسي ايران 

گيرد. اگر  علمي است، بلکه به تمامي کليت نقادي را دربرميکنندة اسلوب نقادي صحيح از يک نظرية شبه

هاي طباطبايي مثل انبوهي از آثار تر چرا کتابباطبايي مهم است، يا به بيان دقيقتوضيح داده شود که چرا ط

خورد، نقادي از حکمت تاريخي ها خاک نميدوم فروشيهاي شخصي يا دست تاريخي ديگر در کتابخانه

 شهري به پايان رسيده است. و حکمت سياسي ايران

فضاهاي خالي درون اين نظريه و نه با تف چسباندن  زدن در  شهري نه پرسهپس نقادي حکمت سياسي ايران

هاي عميقي است که در وضعيت وجود دارد که نه تنها بازآرايي  آن به وضعيت است، بلکه واکاوي شکاف

هاي بورژوايي جديد را ضروري کرده است، بلکه چهارچوبي هاي سياسي بورژوازي و اتخاذ سياست نيرو

اصرار  ـشهري  کند. حکمت سياسي ايرانر ميکران جامعة مدني ناگزيفجديد را براي فرهيختگان و روشن

انبوه گزينه  ـچه هست بنماييم تر از آنداريم آن را پرزرق و برق هاي بديلي که ممکن بود مورد  از ميان 

ها به جزئيات مباحث، توجه قرار گيرند، اين کارکرد ضروري را برآورده است. هر چند برد تعيين ضرورت

کند. حکمت سياسي رسد، اما خطوط کلي آن را تعيين مياستدالل و فلسفة تاريخي که مدنظر است نميسير  

توان از ترين درکي که ميشهري در تمايز با چيزي که آن را سنت دانش تاريخ بورژوايي ايران در کليايران

 80يران از اواسط دهه  اي است متناظر با وضعيت بورژوازي ااين معني اراده کرد، واجد خصايص عمده

در ادامه . شهري را در کانون توجه قرار داده است شمسي به بعد، و اين همان چيزي است که انديشة ايران 

  يم مدعاي خود را موثق سازيم. کنتالش مي
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 انکسار ملت در شيشة ايدئاليسم 

 

رسيدن به   جهت ي، بررسي نسبت ميان دولت و جامعة مدني را  شهرايران براي رويارويي با نظرية انديشة  

ترين صورت  دهيم. موضوع سخن، در پيراستهگرايانه از مفهوم ملّت در دستور کار قرار ميدريافتي مادي

تثبيت  تبيين اشکال  به عنوان آگاه آن،  اين واقعيت ي جمعي تجسد شدة سياسي  يافته خواهد بود. دولت، 

هاي جوان بيگانه و مسلط  بندي هگلي بر فراز جامعه مدني، و از موضع نقد هگليعقالني، که در صورت

بر آن قرار گرفته است، نزد مارکس کماکان موضوع تأمل جدي است. اما چنان که در قول مشهورِ »اين  

کند« هويداست، اين واقعيت واجد قسمي  هاست که آگاهي ايشان را تعيين ميهاي اجتماعي انسانهستي

ها، يا همان واقعيت مادي، از آگاهي، يا همان واقعيت عقالني  هاي اجتماعي انسانانگي است. هستيدوگ

ها را دگرگون سياسي جز با رجوع به تحوالتي که روابط اجتماعي انسان  تحوالتتفکيک شده و تبيين  

 اند ممکن نيست.  کرده

را در برابر دريافت ايدئاليستي مفهوم ملت ارائه دهيم و آنگرايانه از کنيم دريافتي ماديجا تالش ميدر اين

از مفهوم ملت قرار دهيم که ملت را در وجود نظام اخالقي حاکم بر افراد با احساسات و عقايد مشترک  

آمد عادت بودن است، در  جا که در ايران قانون، خالفکند که »از آنطباطبايي استدالل مي  4کند. تعريف مي

آمد عادت بودن آب  مندي را در کورة خالفهاي تاريخ آن نيز بايد تيغ منطق و قانونتبيين بسياري از پديده

پذير نبود  داد. ملت واحد ايران، در مکان و زماني تکوين پيدا کرده است که تدوين مفهومي براي آن امکان

 
االطباء ملت را در فرهنگ لغات خود معادل دين، کيش و آيين آورده است. ملت در زبان فارسي اين يادآوري مفيد است که ناظم  - 4

چنين  بريم. همکيباتي نظير دولت ملي و مجلس ملي به کار مييا در تر  nationچيزي داشته است که به عنوان معادل  معناي متمايز با آن

چه به عنوان معادل ملت آورده شده  ، از آنکامالًدر ترکيب دولت ملي يا ملت ايران،    مثالًشود،  آن معنايي که امروز از اين مفهوم اراده مي

 متمايز است. 
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تأکيد بر سرشت تاريخي هويت ملي ايراني   اما امتناع تدوين مفهوم را نبايد به معناي عدم مضمون آن فهميد.

شهري است و در تحول تاريخي خود نيز پيوسته اين فرهنگ به اين معناست که خاستگاه آن فرهنگ ايران

طباطبايي، تا جايي   5شالودة استوار آن بوده است، اما هويت ملي ايراني نتوانست دولت خود را ايجاد کند.« 

 چنانهمکند،  جو ميوشهري را در نهاد شاهنشاهي يا وزارت جست ايرانکه وجود هويت ايراني و فرهنگ  

سايد، و  يک ايدئاليست است. ولي هنگامي که براي اثبات تداوم هويت ملي ايرانيان دست بر هر دري مي

کند، از دريافت جو  وزمين را در اين يا آن فرد جست خواهيم ديد که چه بر عبث، تا احساس تعلق به ايران

 يدئاليستي مفهوم ملت به دريافتي عاميانه از اين مفهوم سقوط کرده است. ا

هر تعريف از مليّت که به هر نحو بر افکار و آگاهي افراد استوار شده باشد، يا احساسات و عواطف اعضاي  

بته  گرايي سقوط کرده است. الترين سطوح تجربهملّت را شاهدي بر واقعيت اخالقي آن ملّت بگيرد، تا نازل

توان به چنين کاري اقدام نمود، اما، نه زير لواي پژوهش علم يا با ادعاي فلسفة تاريخ؛ به اين دليل که مي

زيند و آخر کار، رخ در  شوند، مياگر با ذهنيت افراد واقعي سروکار داشته باشيم، يعني افرادي که زاده مي

با ذهنيتي استعاليي، و الجرم وانقاب خاک مي نيازمند ميانجي هستيم. کشند، و نه  جد مقوالتي پيشيني، 

صدا، و رخ در نقاب خاک کشيده، نيازمند يک ميانجي است  افتاده، محذوف، بي دسترسي به آن اذهان دور 

به ميانکه پژوهش اين ميانجي، منجر  پردة کميکي در کتاب گر، هرگز، در اختيار نخواهد داشت. فقدان 

-آورد و تا درکات تجربهشهري، رداي زربفت خود را به در ميايران   شود که در آن فيلسوفطباطبايي مي 

 کند. گرايي عاميانه سقوط مي

رو دارد. چنين گرايي عاميانه هم خود موانعي پيشِ  با اين حال حتي سقوط به اين درجة نازل از تجربه

هي پيش روي  پژوهشي براي دسترسي به احساسات و عواطف آدميان، به جز رجوع به آثار مکتوب، را

گونه پژوهش  جاست که واقعيتي دردناک، دربارة ماهيت آثار مکتوبِ در دسترس، هرخود نخواهد يافت. اين

سازد. براي  تاريخي را که براي رسوخ کردن در ذهنيت آدمي در اعصار کهن عزم جزم کرده باشد، ممتنع مي
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ترين مردم چه بوده است، هيچ راهي جز ترين طبقات، يعني عاميدانستن آن که افکار و احساسات پايين

اند وجود  گريخته، به اين موضوع پرداختهومراجعه به آراي نويسندگاني که در آثار خود، به صورت جسته

بهره ندارد. علّت اين مسأله چندان پوشيده نيست؛ از يک طرف، اين مردم عامي، عمدتاً، از موهبت سواد بي

داشت که آثار مکتوب درخوري براي پژوهش در دسترس بوده باشد. از سوي  توان انتظار  اند؛ پس نميبوده

ايشان شده پيشامدرن، بر خالف دولت   هاي سياسي6حاکميت ديگر،   نه هايي که جايگزين  اراده و  اند، نه 

از کند  گر را ناگزير مياند. اين واقعيت پژوهشها را، هرگز، نداشتهآوري اين سنخ از دادهامکان ثبت و گرد

به گزارش فرستادگان سياسي، سفرنامهمراجعه  اين هاي سوداگران و جهانهاي  که  يا خاطراتي  و  گردان 

گران  يک از پژوهشگير است که تقريباً هيچفرستادة سياسي يا آن سوداگر نوشته است. اين خطا چنان همه

انگاري مفهوم ملّت ي که با سهلاند؛ نه کساناين حوزه سند معتبر ديگري براي آن ادعاي خود ارائه نکرده

برند، و به عنوان مثال، ادعاي قديم بودن ملّت ايران کار ميهاي مختلف تاريخ سياسي ايران بهرا براي دوره

ايران در طول تاريخ قرار مي دهند، نظير  را به طور ضمني تحت عنوان وجود تضاد ميان دولت و ملّت 

عي آن هستند که ملّت ايران ملّتي کهن است، و مردمان ساکن در  کاتوزيان، و نه کساني که به صراحت مد

زمين« در اين باره  اند. به اعتراف »فيلسوف سياسي ايران دانستهاين سرزمين، از ديرباز، خود را ايراني مي

اش کنيم که او اين واقعيت محرز را، چطور به نفع توجيه منظومة فکريدهيم، و نيز توجه ميگوش مي

 کرده است:  مصادره 

انديشة سياسي که به بنيادين  نيز مفاهيم  انديشة تاريخي خردگرا و  اين  »به سبب فقدان  ويژه در 

نويسان نعمتان تاريخاهميت ولينويسي به دبيري وقايع بيدوره، دستخوش زوال جدي شد، تاريخ 

ه سنجيده و به  ها با ضابطة تاريخ انديش که اين گزارشفروکاسته شده بود و از اين حيث، چنان

اند، زده نشده باشد،  هاي بيگانه نوشته هاي دولت نويسان و فرستادههايي که سفرنامهمحک گزارش

 7زمين روشن نخواهد شد.« برخي از زواياي تاريخ انحطاط ايران

 
6 - Sovereignty 
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نمونه  تکرار، در آثار طباطبايي استفاده شده است. يک ها و خاطرات، بهاز مضامين به کار رفته در يادداشت 

جويي، مؤيدي است بر اين مدعاي طباطبايي که هويت ايراني پيش از تأسيس دولت ملي در از اين بهره

ها بتواند احساسات و  دهد که او در فقدان منابعي که به ميانجي آنايران وجود داشته است، و نشان مي

. او ضمن گنجاندن چند نقل  شودعواطف اعضاي ملت ايران را مورد تحليل قرار دهد، دچار چه خطايي مي

زادة فرانسوي، به تحليل »سنگ خاراي« هويت ايراني، به ميانجي دريافت قول از آرتور دو گوبينو، اشراف

شمارد، هايي که گوبينو براي ايرانيان بر ميپردازد. »از نخستين ويژگيگسيختة يک ناظر بيروني، ميهماز

اي که گوبينو بيش از يک سده و نيم باستاني است. ايرانيان به گونهعالقة وافر آنان به هويت ملي و تاريخ  

ور هويت گوبينو مسح  8پيش آنان را ديده بود، قومي باستاني و آگاه به جايگاه خود در تاريخ جهاني بودند.« 

ت بود. کرد، آگاهي ايرانيان و حتي مردمان عامي از اين نکاچه نظر او را جلب ميآنپاي ايرانيان بود، »دير

کنيم که احساس ملي ايرانيان فرآوردة دولت ملي جديد است و با گسترش امروزه به نادرست تصور مي

نظام جديد آموزش و پرورش شکل گرفته است. زماني که در آغاز عصر ناصري گوبينو در ايران به سر 

هاي گذشته شکل گرفته  دهها و تصوراتي بود که در طول س برد، ذهن عامة ايرانيان انباشته از دريافت مي

توان دريافت، حس ملي ايرانيان، به دورة پيش از تشکيل دولت که از نوشتة گوبينو آشکارا ميبود، اما چنان

هاي مردم کند که همة، »گروهنو نقل مييکنيم که طباطبايي از زبان گوب«، تأکيد ميهمة ملي تعلق دارد و  

هاي مردم گوبينو، که البد اين فرصت را داشته است که همة گروه  9« اند.اي از آن حس ملي داشتهايران بهره

نکته »اين  دريابد،  را  ايشان  احساسات صادقانة  و  ببيند،  را  بيان  ايران  از سر شگفتي  ايرانيان  دربارة  را  ها 

هاي تاريخ کشورهاي اروپايي سازگار  کند، زيرا وجود اين حس ملي پيش از دولت ملي جديد با دادهمي

نويسد که در زبان رسمي و تاريخي، جمعيت اقوام ايراني را اعم از فارسي، نمود. گوبينو، به تصريح، ميينم

هايي از جماعات التيني، ژرمني، گل و... را ملت  که ما گروهنامند، چنانلر، کرد و ترک، ملت ايراني مي

هاي تاريخ  ر شده بود، يکي از شگفتيناميم. اين حس ملّي که هويت ايراني بر شالودة آن استوافرانسه مي 
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يابند، معناي آن را به درستي اند و آن را به شهود درميايران است که خود ايرانيان، از اين رو که عامالن آن

توان همين واقعيت را به احساسات و  ترتيب و بر اساسِ برهاني چنين قاطع، ميبدين  10کنند.« درک نمي

هاي پيش از آن نسبت داد. راست آن است که »وحدت و حس ملي در ايران  انافکار ايرانيان در تمام دور

مشت، نمونة خروار، و آن مشتي    11تر از آن که دولت ملي در ايران ايجاد شود، به وجود آمد.« بسيار پيش

و ااست، گزارش گوبينو از عواطف و باورهاي ايرانيان بود، همکه طباطبايي از خروار تاريخ بيرون کشيده  

داند که از باد و باران گزند  که »اين ايران را که هسته مرکزي واقعيت اين سرزمين است، سنگ خارايي مي

جا بهيابد. همان انسان غربي که جاترتيب، بحثي غامض و دشوار، نزد طباطبايي فيصله ميبدين  12يابد.« نمي

زمين را مطالعه کرد، واجد اين موقعيت  تاريخ ايرانتوان  اش نميشود که با نظام مفاهيم و مقوالتتأکيد مي

ترين عبارات، بدون دقت در  ممتاز است که در سفرنامة خود، ايرانيان و هويت تاريخي ايشان را، در کلي

 13آويزِ »فيلسوف« گردد. آورد و دست به کار بردن مفاهيم، به انديشه در
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شود، ارزش مرور دارند، اما نه از آن حيث که چنين عباراتي را يک  برد بحث از گوبينو آورده ميهايي که ضمن پيشنقل قول  -  13

است، بلکه از اين جهت که اين  است، و يا اين که چنين سخناني در وصف »ما« گفته شدهفرستاده اشرافي فرانسوي زماني مرقوم کرده

«ي  اند و آخرين حلقه از سير استداللي طباطبايي، يا همان »نامهترين شاهد و شايد تنها شاهد مهم قابل تشخيص عبارات به عنوان مهم

 رساند.ه گوش پيروان ميپير است، که او ب 

اند و بر  اند که حکومتي منظم داشتهترين ملت جهانگويند، شايد، کهنکه خود مياند و چناننقل قول اول: »ايرانيان ... قومي باستاني

انده نيستند  خوهاي درساند. اين حقيقت در ذهن هر خانوادة ايراني حضور دارد و تنها گروهچون ملتي بزرگ عمل کردهروي زمين هم

کنند و آن را موضوع  کنند. حتي مردمان طبقات بسيار پايين نيز همين سخنان را تکرار ميدانند و آن را بيان ميکه اين مطلب را مي

هاي عمومي و بخش ارجمندي از ميراث  دهند. اين مطالب شالودة استوار حس برتري آنان و يکي از انديشهگوهاي خود قرار ميوگفت

ترين نمونه نظام پادشاهي کهن اروپايي را به وجود آورده اند گويند که فرانسويان عاليام که به تعارف ميآنان است. گاه شنيدهمعنوي  

 . 157و از اين حيث به ايرانيان شباهت دارند.« همان، ص

هاي تاريخ طوالني کلي اين نوشته  کم از خطوطترين طبقات، برنخوردم که دستنقل قول دوم: »در ايران هرگز به کسي حتي از پايين

ها خطاست  رسند، آگاهي نداشته باشد. ترديدي نيست که داوري آنان درباره بسياري از واقعيتکه با عالم آغاز و با شاه کنوني به پايان مي

چهرة جمشيد درخشش    که در نظر آناندهند که از اينان سر نزده است، چنانهاي تاريخي نسبت ميو اعمالي را به برخي از شخصيت

هلواني بس بزرگ است و به گفتة قاطرچيان نيز همة کاروانسراهاي ايران را شاه عباس بزرگ بنا کرده است. من  پ بيشتري دارد، رستم  
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تواند از ارجاع طباطبايي به  گفتار آشنا باشد ميهاي تحليل  گذشته از خطاهايي که هر کسي که با روش

هاي او دربارة  گوبينو و تعميمگوبينو بگيرد، و نيز اين واقعيت که خود احکام صادر شده از جانب دودو

شکال بنيادين کار در جايي شناسي پوزيتيويستي علوم اجتماعي، فاقد اعتبار است، اِايرانيان، از حيث روش

 

خواهم  هاي ايران، بايد به عوام مراجعه کرد، بلکه تنها ميکنم که براي دانستن روايتي درست از سلسلهاين نکته را از اين حيث نقل نمي

ست و در نظر آنان اين گفتگوها براي صرف وقت، روشي  گووترين موضوعات گفت بگويم که گذشتة ملت حتي براي عوام نيز از جالب

خواهند چيزهايي را  هاي برخي از مردمان دانشمندي است که ميتر و دلپذيرتر از گوش دادن به قرائت کتابي يا ... شنيدن داستانمناسب

ترين  ام که گويندگان و شنوندگان آن همه از عاميهاي ادبي بسياري را ديدهدانند. من انجمناموزند که هنوز به درستي نميبه ديگران بي

شد،  هاي علمي، در بن ديواري خرابه يا در گودالي، در حالي که جمعيت روي زمين نشسته بودند، تشکيل ميها بودند. اين انجمن گروه

کنندگان  شد و شرکتکردند که اگر آن انجمن در تاالري تشريفاتي برگزار ميزه به مطالب گفته شده توجه مياما همگان به همان اندا

 158اند، نشسته باشند.« همان، صهايي که دور فرشي يشمي رنگ چيده شدهدر مبل

بردم، خدمتکاران من، هر شب، در  نقل قول سوم: »در طول چهار ماهي که من در بياباني در بيست فرسخي تهران در چادري به سر مي

کردند.  تاريخ باستان بحث مي  ثخواندند و درباره حواد جا کتاب ميشدند و در آنها يا آبدارباشي جمع ميچادر يکي از پيشخدمت

اني که دانشي  گفتند و کسدانستند، دربارة آن سخن ميافراد بومي محل اردوگاه از حاضران هميشگي اين انجمن بودند؛ آنان که چيزي مي

آمدند  اي داشتند. گاهي پيش من ميکردند تا چيزي ياد بگيرند. حتي سربازان نيز از اين فراغت بهرهدادند و کوشش مينداشتند، گوش مي

بخش و نيرويي بزرگ برخوردار  ها داوري کنم. آشکار است که قومي که تا اين اندازه به گذشته بها دهد، از اصلي حياتتا ميان آن

 . 160ست.« همان، ص ا

هاي گوناگون شد حکومت واعتنايي به آمدنقل قوم چهارم: »ايرانيان خود را در کشورشان و کشور را در خودشان دوست دارند. آنان با بي

ماني عاري از سان، آنان مردگذرند، نشان دهند. بدينها ميهايي که از باالي سر آناي به يکي از آن حکومت که عالقهآنکنند، بينظر مي

که به فرديت ايراني آسيبي برسانند، نيروي خود را از آنها، بيشدنها و چيرهآيند، اما کشورگشاييپرستي سياسي به نظر ميحس وطن

ت،  توان نام ايران را از آن گرفتوان بخشي از ايران را جدا يا سرزمين آن را تقسيم کرد؛ ميشوند. به عبث، ميدست داده و نابود مي

اند، انقالبات  هاي دريا آن را به اعماق راندهايران، ايران خواهد ماند و نخواهد مرد. ايران در نظر من، چونان سنگ خارايي است که موج

هاي بسياري بر آن وارد  هاي آن را گرفته و خراشو فرسوده کرده است؛ تيزي بردهجوي آن را به خشکي انداخته، رودي آن را با خود 

اي باير آرميده است. زماني که اوضاع بر وفق مراد باشد، آن  آورده، اما سنگ خارا که پيوسته همان است که بود، اينک، در وسط دره

سنگ خارا گردش از سر خواهد گرفت. اهميتي ندارد که کدام عنصر طبيعي پيروز شده يا چه حوادثي رخ داده باشد؛ تا زماني که او از  

ر هزار  بنيرويي که بخواهد در درازاي يک سده اندک آسيبي بر او وارد کند، او  مان سنگ خارا خواهد بود و به جايه ميان نرفته باشد، 

 . 163مشابه چيره خواهد شد.« همان ص ينيرو

، به اصل  ها، و اين مسأله که جزييات آن اهميتي براي بحث ما ندارندست که به واسطه ماهيت ارجاع به اين نقل قولکيد ضروريأاين ت

 متن گوبينو يا ترجمة ديگر از آن مراجعه نشد. 
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پير بحث  است.  قسمي  ديگر  متضمن  است،  ملي  مشترک  هويت  مبناي  که  ملي،  آگاهي  چنين  يک  امون 

 دوپارگي است.:

بيرون از تجربه. ملت    جوهري است در وهلة نخست، سخن گفتن از ملت مستلزم مفروض داشتن   -

ماند، يعني همان سنگ نشيب حوادث ثابت باقي ميوچيزي است که در گذر زمان، و در فرازهمان

 خارا

 شود. هاي واقعي، به تجربه دريافت مين است که جوهر ملت در جهان انضمامي، در انسانپس از آ -

گرايي  آميزد با تجربهيراني، درمياايدئاليسم در فرض وجود جوهري ملت، يعني همان سنگ خاراي هويت  

چيز نيست که آندر بازشناختن افراد به مثابه اعضاي ملت و بازيافتن هويت ملي در ايشان. وانگهي اين طور  

مشترک، که از ابتدا ميان افراد فرض شده بود، در مراجعه به خود ايشان صورت بسته و قوام پذيرد. تأکيد 

-گيرد، مبتني بر مطالعة تجربي نيست، و اساساً محدوديت که جوهر ملت، همة افراد انساني را در بر ميبر اين

ي قلمداد شود. جوهر ملت، مستقل از افراد واقعي شود که چنين ادعايي علمشناختي مانع مي هاي روش

 شود. شود، و از پيش، درون تمام افراد قرار داده مي بندي ميشناسايي، کدگذاري و صورت

و   جهالت،  حکم  در  طباطبايي،  براي  ملي،  احساسات  رفتن  تحليل  و  ملت  به  فرد  تعلق  کردن  فراموش 

اکي از وضعيتي است که انسان فرورفته در خواب  گاه، بيداري ح نماي وضعيت انحطاط است. آنسرشت 

شناسد. اين خودآگاهي از هستي  مي ناپذير است، بازجهل، واقعيتي را که عين هستي اوست و از اين رو انکار

وريم سخن سقراط حکيم را  آيابد. به ياد ميتاريخي خويش، به ميانجي عمل يادآوري است که تحقق مي

شناسد، پس مانعي نيست که هر طبيعت به هم پيوسته است و روح همه چيز را ميگفت: »چون تمام  که مي

آوري را مردمان  آورد. اين يادجو بازنايستد، همه چيز را به ياد ميو که چيزي را به ياد بياورد. اگر از جست 

   14نامند ولي پژوهيدن و آموختن، در حقيقت، جز به ياد آوردن نيست.« آموختن مي

 
 .  81ص منون،  ةرسال - 14
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اجتماعي خويش قرار دهد ـخود را در پيوند با هستي تاريخي  اي که فردمثابة يادآوري، به گونه  آموختن به

يابي، و از اين رهگذر با آن يکي شود، اين هماني او با واقعيت است. اين هماني فرد با واقعيت يا هويت 

اين مورد خاص، گيريم  کشد، در  برميهاي توخالي فرورفته در خواب جهل، را به مقام »شهروند«  هسته

کند، مبتني  شهر«. اين ادعا که باورها، افکار و احساسات مشترک ميان افراد پيوند برقرار مي»شهروندِ ايران 

 شود تا وجود چيز ديگر را ممکن کند.  ها در ناکجاآباد است، چيزي که فرض ميبر وجود پيشيني آن

سبب کاهد. بيآگاهي، يا به عبارت دقيقتر، تاريخ انديشه فروميترتيب طباطبايي تاريخ را به تاريخ  بدين

چه در اشکال سياسي تجسد يافته است، يعني همان  نيست که براي او لحظة رسيدن به خودآگاهي از آن

با پرداختن به شرايط مادي تکوين  عقالنيت مسلط، به لحظة گسست تعبير مي ماترياليسم تاريخي  شود. 

تحوالت انديشة سياسي    بدين ميانجيي را ذيل خودِ آگاهي تابع اين شرايط کرده، و  آگاهي، انديشة سياس

هاي متمايز،  هاي يکسان براي پديدهدهد. پس پريشاني کالم طباطبايي، در به کار بردن نامرا توضيح مي

ظهور جامعة  آشکار خواهد شد؛ پريشاني از  آن دست که طباطبايي در اطالق مفهوم ملت به زماني پيش از  

او ميملت  بار خواهد آورد که  به  را  پيچيدگي  اين  براي طباطبايي  اين مسئله  است.  آن  بايد  واره گرفتار 

زمين«ِ منظور وي، شکلي از آگاهي ظهور کرده  اي از مکان، گيريم »ايران توضيح دهد که چگونه در پاره

ظهور کرده است بدون آن که شرايط  که شرايط آن وجود داشته باشد. چگونه آگاهي ملي  است بدون آن

که طباطبايي مدعي است، تراز با آن فراهم بوده باشد؟ چگونه ملّت ايران، چنانبراي ظهور عقالنيتي هم

اي از افراد  گرفته است؟ چگونه ممکن است که جامعه وجود داشته و ارباب و رعيت را به يکسان دربرمي

شد، ليکن نظام اخالقي آن جامعه چنان تحول نيافته باشد که  انساني به مثابة اعضاي ملت تشکيل شده با

اقتضائات در خأل يک نظام حقوقي متناظر با    ه ملتي وجود داشته است افراد را آزاد و برابر قلمداد کند؟ چگون

سلطنت بر شريعت قائم بوده و    که   ، نه ناشي از ملت هاي سياسياعتبار نهاد  وضعيتي که و درنظام اجتماعي  

 ؟  شده است مي  پنداشتهمشروع  اصطالحاً

تر زهدان نظرية مشروعيت نهاد سلطنت  اي که پيشچه با آن مواجهيم تحولي است انقالبي در جامعه آن

داند. گسستي در  کند که حقانيت نهادهاي سياسي را ناشي از ملت مياي را بارور ميبود، و سپس نظريه
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کند و خود مستلزم  تأسيس نهادهاي سياسي جديد نمود پيدا مي  نظام اخالقي که در آگاهي ملي نوظهور و

شهري طباطبايي به جاي تبيين آگاهي ملي نوظهور، با واگويي که انديشة ايرانتبيين تاريخي است. حال آن

مضامين پرتکرار مندرج در آن آگاهي و ارائة بازنمايي واژگون، ملت ايران را در تداوم با گذشتة تاريخي  

اعتبار قرار مي نيست. به همين  بازتوليد همان آگاه ملي  دهد. چنين است که نظرية طباطبايي چيزي جز 

ايران ادعاي شهري، علينظرية  نظريهرغم  تاريخ،  تببين عملي  ارائة  بر  مبني  پيرامون  اش  اي است سياسي، 

فوق، خود  توضيح ما  داند، و در نتيجه، بنا برهاي سياسي را ناشي از ملت ميوحدت ملي، که حقانيت نهاد 

 مستلزم تبيين است.
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 تکوين تاريخي مفهوم ملت 

 

گرايانه و ايدئاليسم در نوسان است. آگاهي گرايي اثباتبين تجربهشهري مادانستيم که چطور فيلسوف ايران

اي  گستره جمع آگاهي افرادي که در  ها واجد چيزي است مازاد بر حاصلبرخاسته از زيست گروهي از انسان

تر از عقالنيت فردي که محصول  اند؛ عقالنيتي متراکم و غنياز زمان و مکان حول آگاهي مشترک گردآمده

زمان ضامن تداوم زيست آن جماعت است؛ عقالنيتي که واقعي است و به زيست جماعت انساني، و هم

ديگر شناختي مجزا از يکي زيست انجامد که در آن افراد انساني به مثابة کالبدها تثبيت نظامي اخالقي مي

اند، قسمي آگاهي جمعي در  ديگر زندگي کردهها در کنار يک يابند. هر کجا جماعتي از انسانوحدت مي

ها تکوين پيدا کرده است، ولو اين آگاهي ضرورتاً به شکل نظامي منسجم از مفاهيم و مقوالت  ميان آن

 درنيامده باشد. 

ئاليسم، يا به  گرايي محض و ايداي مابين تجربهکند در نقطه انسوي تالش ميشناس فراميل دورکيم، جامعه 

راتي که خاستگاه فردي  باوران، بايستد. »تصوّرات برخاسته از جامعه چيزي بر تصوّتعبير خودش پيشيني

که در  مکان، بلافزايند... تصوّرات جمعي فرآوردة همکاري عظيمي هستند که دامنة آن نه تنها در دارند، مي

بايست گرد هم  ته شوند انبوهي از اذهان فردي ميکه چنين تصوّراتي ساخزمان گسترده است؛ براي اين

نهايت  هم بياميزند و فکرها و احساسات خود را با هم ترکيب کنند... پس تعقّلي بسيار ويژه، بيآيند، به 

  15باشته و فشرده شده است.« تر از تعقّل فردي، گويي در اين ميان انتر و پيشرفتهغني

کار   تقسيم  توسعة  مبناي  بر  مکانيک،  همبستگي  و  ارگانيک  همبستگي  ميان  تمايز  شدن  قائل  با  دورکيم 

بررسي مي را  پيوندهاياجتماعي جامعه  يعني صورت  انسان  کند. همبستگي مکانيک،  ها در جوامع  ميان 

 
 . 22ص؛ حيات ديني صور بنيانيِ - 15
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کند. از  و بدون مقاومت از اين جوامع تبعيت مياي است که »بشر به طور خودانگيخته  ابتدايي، به گونه

ها و احساسات است، جامعة  جا که در چنين حالتي، روان اجتماعي فقط متشکّل از تعداد اندکي از فکرتآن 

شود. فرد تمامي اين جامعه را در خود دارد؛ جامعه  ابتدايي به آساني يکسره در هر وجدان فردي مجسم مي

ها عمل  شود و به تبع آنهاي اجتماعي تسليم مينتيجه هنگامي که فرد به انگيزشجزوي از فرد است، و در  

رسد که از ترس چنين کرده، بلکه گمان دارد به راهي رفته است که کند، به هيچ وجه به فکرش نميمي

اي  ه ضمن آن که به سبب توسعة تقسيم کار، معاني متمايز، جامعه را به بخش 16کند.« طبيعت وي اقتضا مي

 کند، همواره فصل مشترکي باقي خواهد ماند.مجزا و تفکيک مي

ها در دهد که هر کجا اجتماع از انساننشان مي  «صور بنياني حيات ديني»خصوص در کتاب  دورکيم، به

ميان آنگي کردهديگر زندهکنار يک از آگاهي جمعي در  اين  ها به وجود آمده است، هراند، شکلي  چند 

ترتيب اگر بنا باشد وجود آگاهي  به شکل نظام مفاهيم و مقوالت درنيامده باشد، و بدين  آگاهي ضرورتاً

ترين جوامع  مشترکي را، که متضمن تعلق فرد به گروه است، مبناي تعريف ملّت قرار دهيم، حتي ابتدايي

 فهوم ملّت ها به تمامي از ساير اعضاي جامعه تفکيک نشده است، ذيل مانساني که تشکيالت دولت در آن

گنجانده خواهند شد. تمايز دورکيم ميان همبستگي مکانيک و همبستگي ارگانيک، براي بحث ما از اين  

کم در جوامعي که فرديت بروز نکرده است، امکان سخن گفتن  کند، دست گشاست که روشن ميحيث راه

اهي مشترک، و هويّت مشترک تر، يعني يک واحد ملّي وجود ندارد. آگ از تعلّق به يک کلّ اجتماعي بزرگ

کند که  ميان افراد، در معناي مورد نظر ما که آگاهي ملّي و هويّت مشترک ملّي است، تنها زماني ظهور مي

 اي وجود داشته باشد. هاي گستردهميان همان افراد تفاوت

رسي شرايطي  با تحليل مناسبات منبعث از تقسيم کار، به بر  شانس نوکانتي آلماني،، جامعه گئورگ زيمل

 کند: هاي با انسجام زياد ظهور ميپردازد که فرديت، متناسب با افزايش اندازه گروه، در اعضاي گروهمي
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»اجتماع نسبتاً کوچکي در برابر اجتماعات همسايه و غريبه و يا حتي رقيب با انسجام زياد تشکيل  

است فقط  مي انسجام زيادي  داراي  اجتماع کوچک که  اين  اما  اختيار شود.  را در  اندکي  فضاي 

قرار مي آزادانة مسئوالنة خويش را بسط دهند. اعضايش  اعمال  يگانه و  کيفيات  آن  دهد که در 

کنند. سان آغاز ميهاي سياسي و يا خويشاوندي و احزاب و اجتماعات ديني کار خود را بدينگروه

ثغور و  حدود  برقراري  مستلزم  خود  از  جوان  بسيار  اجتماعات  وحدت    محافظت  و  دقيق 

دهند. فرد را نميمرکزگراست. بنابراين آنان اجازة آزادي فردي و تحول دروني و بروني منحصر به

 کند، رفت ميباره در دو سوي متفاوت اما متناظر پيشاز اين مرحله به بعد، تحوّل اجتماعي به يک

به همان   ـگيمحتواي زنده  و فضا و اهميّت يعني از نظر تعداد  کند ـتا آن درجه که گروه رشد مي

ها  شود و سختي مرزبندي اوليه به ضد ديگر گروهدرجه وحدت مستقيم و دروني گروه سست مي

آورد شود. از سوي ديگر فرد آزادي حرکتي به دست ميهاي دوجانبه نرم مياز طريق روابط و پيوند

از حد محدوديت  ميکه  فراتر  بسيار  اوليه  فرد همهاي سخت  ويژهچنرود.  فرديت  داراي  اي ين 

آورد و هم ضرورت يافته هم فرصت بروز آن را فراهم ميشود که تقسيم کار در گروه گسترش مي

اساس اين   شمار ديگري برهاي بيآن را. دولت و مسيحيت و اصناف و احزاب سياسي و گروه

ها اين طرح  هچند که شرايط ويژه و نيروهاي خاص هر يک از اين گروفرمول تحول يافتند. هر

بارز   کامالًگي شهري نيز  کلّي را بسيار تعديل کردند. به نظر من اين طرح در تحول فرديت در زنده

و مشخّص است. شهر کوچک در عهد باستان و همچنين در قرون وسطي بر سر راه حرکت و  

تا از    چنين در درون نفس فردي سدهايي ساختندروابط فرد با خارج موانعي ايجاد کردند و هم

گسترش استقالل و انعطاف فردي جلوگيري کنند. اين سدها و موانع چنان بودند که تحملشان  

شهري را در شهر کوچک جاي براي انسان مدرن غيرممکن بود. حتي امروز نيز اگر انسان کالن

ها شبيه است. هر هايي را احساس خواهد کرد که حداقل نوعاً به آن محدوديت بدهيم، محدوديت 

دهد کوچکتر باشد و هر چه روابط فرد با ديگران محدودتر  محفلي که محيط ما را تشکيل مي چه
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-شکنند، محفل با اضطراب بيشتري از دست تر باشد، روابطي که حصار فرد را در هم ميو سخت 

کند و در نتيجه تخصصي شدن کمّي و کيفي  گي و نگرش فرد نگهباني ميهبرد زندهاآوردها و ر

 17شکند. « تر در هم ميمحفل کوچک را آسان چارچوب کل

توانستند محملي براي ظهور فرديت باشند. هر چند  ترتيب، شهرهاي بزرگ، در هر دورة تاريخي، ميبدين

براي شکل گرفتن جامعه فرديت  نميظهور  را مشخّص  اعضا  تماميت  مشترک  آگاهي  آن  در  که  کند اي 

تعلّق افراد به يک ملّت، تنها برپاية مراودات رودرروي افرادي ضروري است، اما، بايد تأکيد کرد، احساس 

ب جامعة  در  زندهکه  ميسته  نيست.گي  ممکن  قِ  کنند،  صورتاين  از  پيوندسم  دادن  تقليل  با  هاي  بندي، 

هاي ساکن در مکاني محدود به قلمروي  اجتماعي ميان افراد، به آن چيزي که در يک جماعت بسته از انسان

خورد، راه را براي درک نسبت دولت شهر رقم ميک روستا، يک شهر کوچک و يا يک کالنيک قبيله، ي

راست آن است که اگر تحليل را به يک جماعت بسته در محيط شهر يا   بندد.مدرن با جامعة جديد مي

اجتماعات  اي از  روستا محدود کنيم، دولت به عنوان قدرت مسلّط بر گسترة جغرافيايي، شامل مجموعه

محلي، قابل تحليل نخواهد بود. درک رابطة دولت با جامعه، مستلزم درکي از جامعه است که بتواند، پيوند  

 هاي ساکن در مناطق پراکنده را دريابد.ميان جماعت 

انسان گلنر،  ميان  ارنست  اساسي  نظر گرفتن تمايزي  بدون در  معتقد است که دورکيم  اهل چک،  شناس 

تة پيشاصنعتي مبتني بر کشاورزي با جوامع مدرن مبتني بر توليد صنعتي، اين هر دو جامعه  رفهاي پيشتمدّن

 18بندي کرده است. را ذيل مفهوم همبستگي ارگانيک، در تمايز با جوامع ابتدايي با تقسيم کار ساده صورت 

مشخّ آن، وجه  با  در ضدّيت  و  اجتماعي،  ثبات  پيشاصنعتي،  جامعة  مشخّصة  او وجه  نظر  جامعه  از  صة 

شناسي جوامع، صرفاً  تر، تحرّک اجتماعي است. تالش براي سنخرفتة صنعتي، تغيير، يا به بيان دقيقپيش

تحت هدايت مفهوم تقسيم کار، اين تفاوت اساسي را که ميان جوامع صنعتي و جوامع کشاورزي وجود  

اصنعتي مبتني بر توليد کشاورزي  هاي پيشمراتب عمودي، در تمدّنکند. يک سلسله دارد، از نظر پنهان مي
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ترتيب که يک اقليت از خواص، يا »برگزيدگان« جامعه، کنترل جامعه را بر عهده  قابل تشخيص است. بدين

بهره از هر گونه امکانات کنترل جامعه. عالوه بر اين مسأله که  دارند؛ در مقابل ايشان، عوامي قرار دارند بي

کري دارد، و سنگ بناي نخستين جوامع طبقاتي است، تقسيم کار نسبتاً  داللت بر تقسيم کار يدي از کار ف

مراتب عمودي، و  انجامد. سلسلههاي گوناگون وجود دارد که به تشکيل اصناف مياي، ميان حرفهپيچيده

ها بسيار کند، بسيار صلب، و بيان اجتماعي آنديگر جدا ميها را از يکهايي که اصناف و گروهقشربندي

است. در چنين  است. بدين ترتيب، از منظر گلنر، حفظ ثبات اجتماعي، کليد درک جامعه پيشاصنعتي  صريح

اند،  اي تمايزات اشرفي، و همچنين تمايزات ميان اصناف و اقشاري که بر مبناي تقسيم کار شکل گرفتهجامعه

آيند. راه ورود براي افراد  ميهاي گوناگون به بيان اجتماعي درشوند، بلکه به صورتداشته مينه تنها پاس

  19اند، به خاک سپرده خواهند شد.ها، عموماً، در همان جايي که به دنيا آمدهماند، و انسانجديد بسته مي

هاي انساني، يعني شهرها و روستاها، به  اي، فاصلة جغرافيايي ميان جماعت بايد افزود که، در چنين جامعه

شود. فقدان رابطة گستردة منظم، ها تبديل مية اجتماعي منظم، ميان انسانمانعي سخت در برابر تداوم رابط

 کند.  ديگر، اين افراد را به اعضاي جوامع بسته تبديل ميهاي ساکن در مناطق جداافتاده از يکميان انسان

ملّت   اگر بنا باشد وجود آگاهي مشترکي را، که متضمن تعلق فرد به گروه است، مبناي تعريف ترتيب بدين 

ها به تمامي به صورت تفکيک هاي انساني، که ساخت سياسي در آنترين جماعت قرار دهيم، حتي ابتدايي

گنجانده خواهند شد. اين   اي يا ساختار ديني است، ذيل مفهوم ملت تنيده با نظام قبيلههمشده درنيامده و در

تن اين آگاهي در اشکال سياسي، نه  خصيصه، يعني تکوين آگاهي مشترک در جوامع انساني و تجسد ياف

  اند.  هاي انساني است که تاکنون زيستهوجه مشخصة ايرانيان، بلکه عنصر مشترک تمامي گروه

اي ها در شرايط تاريخي ويژهخود محصول زندگي اجتماعي انسان  کند که آگاهي مليْطباطبايي توجه نمي

معيني تعلق دارد. در تحليل   توجه اوست، به شکل اجتماعيِشهري، که مورد است؛ انديشه خردگراي ايران 

شرايط مادي ظهور اشکال آگاهي مورد توجه بوده است. تحول روابط اجتماعي مالکيت به تحولي عمده  

 
19- Ibid; P8. 
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اي است که  داري انجاميده است. کار پيش از هر چيز ناظر بر رابطهدر خصلت کار انساني در جامعة سرمايه

اش، نسبت مادي بين  شود. فرآيندي که انسان در آن با عمل آگاهانه و اراديرقرار ميبين انسان و طبيعت ب

ميانجي را  طبيعت  که  گري ميخود و  در حالي  تأثير    آدميکند.  بيروني  طبيعت  بر  اين حرکت  از طريق 

اريخ، و تحت  سازد. او در هر دوره از تزمان طبيعت خود را نيز متأثر ميدهد، همگذارد و آن را تغيير مي مي

دهند و با اعمال کنترل و سازند، فرآيند کار را سازمان ميتعيين شرايطي که عمل آگاهانة او را محدود مي

 کند.ساز جوامع، زندگي مادي خود را بازتوليد ميونظارت بر سوخت 

تکا داري اين است که اقتصاد بر طبيعت و توليد محصوالت کشاورزي اوجه مشخصة جوامع پيشاسرمايه 

هاي جماعتي عمدة وسايل معاش خود را تأمين  واسطه با کار بر روي زمين در آبادي کنندگان بيدارد. توليد

شود که  هاي مصرفي همان کساني توليد ميکنند. محصول، نه براي فروش در بازار، بلکه براي رفع نيازمي

کنندگان مستقيم و در  کنند. فرآيند توليد توسط توليدواسطه برقرار ميدر فرآيند توليد با ابزار توليد رابطة بي

هاي دهي شده و مبادلة مازاد محصول تنها در مرزهاي جماعت و با بيرون )آباديدرون جماعت بسته سازمان 

هاي روستايي باورها و مناسکي را شد. تحت تعين اين شرايط مادي، جماعت ديگر و يا شهر( انجام مي

کردند. در  عضا را به جماعت، و تعلق جماعت را به طبيعت، در خود بازنمايي ميپرداختند که تعلق امي

به زور  اعضاي جماعت  اما عجالتاً، حتي در صورتي که  پرداخت،  اديان جهاني خواهيم  به تحليل  ادامه 

، که  بسته  ترتيب جماعتي هرکردند. بهپذيرفتند، باورهاي خرافي خود را حفظ مياديان جهاني را مي  سرنيزه

اجتماعي واحد مشارکت نداشت،  ـهاي پيرامون خود ارتباط منظم نداشته و در ساخت سياسي با جماعت 

که در مورد آگاهي ملي و احساسات ملي  توانست محملي باشد براي ظهور يک آگاهي مشترک، چناننمي

توانست  با طبيعت نمياي، به سبب آميختگي جماعت  سياق، چنين جامعه همينانتظار داريم چنين باشد. به

 زمينة مادي مساعدي را براي ظهور عقالنيتي پيراسته از تجربه فراهم کند. 

داري، براي اخذ مازاد اقتصادي و بازتوليد خود از اعمال قهر فرااقتصادي طبقات حاکم، در جامعة پيشاسرمايه

واسطه و بيرون کشيدن مازاد محصول  بيکنندگان  اند. در نتيجه توانايي ايشان براي استثمار توليدناگزير بوده

هاي جماعتي به توانشان براي قوام بخشيدن به يک ساخت سياسي متمرکز جهت اعمال قهر نظامي از آبادي
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کرد که اعضاي طبقة حاکم، با تدارک و  وابسته بود. چنين وضعيتي اين امکان را در درون خود حمل مي

تري را تحت کنترل درآورد  درون طبقه حذف کرده و مناطق وسيعتجهيز قواي نظامي، شرکاي خود را در  

 تري را از آن خود کند. و مازاد محصول بيش

چشمي، بر  دهيم با تأکيد بر اين که همداري را از رقابت تمييز ميسرمايهاين قانون حاکم بر جوامع پيشا

جنگ داخلي هميشگي ميان اشراف  شود.  وري در فرآيند توليد نميخالف رقابت، منجر به افزايش بهره

چشمي ميان اعضاي طبقة حاکم سلطة  امکاني در درون استثمار متکي بر اعمال قهر فرااقتصادي بود و هم

کرد. تضاد منافع خصوصي با منافع کل طبقه، وحدت  طبقاتي اين طبقه و نيز کل نظام اجتماعي را تهديد مي

ساخت. اين ساخت سياسي به تثبيت  خص ضروري ميسياسي کل طبقه را در درون يک ساخت سياسي مش

تعين ميهايي مينهاد براي عمّال طبقة حاکم  را  از يکانجاميد که ضوابط  را  قبايل و طوايف  ديگر  کرد؛ 

ميانجي کل ساخت اينساخت. بهتفکيک کرده و توازن قوا را بر مبناي روابط خوني و دودماني برقرار مي

هاي  کرد. پس عقالنيتي که در پاسخ به ضرورتاعضاي خود، اعمال ميسياسي ضوابط مشخصي را، بر  

داري است؛ اما نه تمامي آن واقعيت، و نه حتي وجه وضعيت تکوين پيدا کرده واقعيت جوامع پيشاسرمايه

چه در نتيجه آگاهي سياسي، و آنکنندة آن، بلکه واقعيتي است تحت تعيين واقعيت مادي اين جوامع.  تعيين

داري ضمانتي است که براي حفظ منافع طبقه حاکم  شود، در جوامع پيشاسرمايهمح ملت ناميده ميبه تسا

نزد ارسطو و در دوران   20اگر چه منطق صوريدر ساخت سياسي مسلط بر اين جوامع قوام يافته است.  

شهرهاي  ر دولت تر دهاي آن کاخ عظيم بسيار پيشخشت   انحطاط تمدن يونان باستان به بيان صريح درآمد اما

پايانشان روي هم گذاشته شده و به ساخت  هاي بييونان به دست اشراف آتن و اسپارت در بحبوحة جنگ

 سياسي جامعة يونان باستان انجاميده بود. 

 
که منظور آن عقالنيتي است که از کبراي »مجازاتِ  تواند بسيار مبسوط باشد، اما به اختصار اينتوضيح و تفسير اين مسئله خود مي - 20

که »سقراط جاني است« درستي اين حکم را که »مجازات سقراط مرگ است.« تصديق  جاني مرگ است«، يعني نص قانون، و با احراز اين

 د، در ساخت سياسي يونان باستان، تحقق يافته است.که ارسطو به تدوين آن بپردازها پيش از آنکند و مدت مي
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واسطه، که در شکل ماليات جنسي به مالکان پرداخت  ضرورت مبادلة توليد مازاد بر مصرف توليدکنندگان بي

داد. از طرف ديگر افزايش  از تجارت خارجي را در حاشية نظم اجتماعي مسلط گسترش مياي  شد، شبکهمي

کرد.  وران شهري را درون اين نظم اجتماعي تثبيت ميمصرف کاالهاي تجملي در ميان اشراف موقعيت پيشه

بازار . قرار داشت با اين حال شبکة تجارت خارجي بسيار محدود بود و بازار تحت نظارت و کنترل شديد 

متفاوت بود؛ مبتني بر رقابت   يداري، اگر چه وجود داشت، ليکن نهادي با محتوايسرمايهدر جوامع پيشا

ثباتي و نوسانات بازار، خود را در شکل صنف وران شهري براي حفاظت از خود، در برابر بينبود. پيشه

اي را  اي جديد جماعت بستهها از طريق اعمال محدوديت براي ورود اعضکردند. صنف دهي ميسازمان

هاي مشخصي را در درون خود و با تکيه بر رابطة استاد و شاگردي، به  دادند که فنون و مهارتتشکيل مي

هاي ترتيب انتقال ميراث و تجربه، تنها درون جماعت کردند. بدينسينه، انتقال داده و حفظ ميبهصورت سينه

شد. اي ارزشمند در برابر تاراج اغيار حراست ميآن چون گنجينه گرفت و از  ، صورت ميمحلي  منقاد قدرت

 افتاد.  اي بود که به ندرت اتفاق ميهاي عمده و ظهور صنف جديد پديدهوري، نوآوريدر نتيجه افزايش بهره

داشتند، وابسته بودند. شرط الزم   مبتني بر قدرت  کامالًوران و تاجران به اصناف خود، که خصلتي  پس پيشه

کنندگان شهري عضويت در اصناف بود و در صورتي اصناف توان حمايت از  راي بازتوليد اقتصادي توليد ب

-ميسرعت مضمحل شده و در برابر اعمال قهر فرااقتصادي طبقة حاکم از پا دراعضاي خود را نداشتند، به

امنيت تجارت به حفظ    کرد، بازرگاني وکه مصادرة اموال اعضاي صنف را تهديد ميآمدند. عالوه بر آن

کردند، هاي پرسود را حفظ ميبايد انحصار تجارتوابسته بود. همچنين تجار مي  کاروان از مخاطرة راهزنان

ترتيب، حتي در مورد تجار و  که خود، مستلزم توان اعمال قهر فرااقتصادي براي حذف رقيب بود. بدين

 استوار بود.  قدرتي هوران شهري، مالکيت خصوصي بر شالودپيشه

پذيرفت اي صورت ميهاي بستهداري، بازتوليد نظم اجتماعي در جماعت به بيان ديگر، در جامعة پيشاسرمايه

دادن روابط اجتماعي منظم را با يکديگر نداشتند. پس که امکان مادي برقراري مراودات گسترده و سازمان 

تحرک اجتماعي را رقابت را ممتنع و  سي صلب که  داري مبتني بوده بر يک ساختار سيانظم پيشاسرمايه

گذاشت. در درجة هاي اجتماعي مختلف فاصله ميکرد و در آن نظامي از تمايزات ميان گروهمحدود مي



 
30 

 

ر کلي خواص و  به طورا ـ  مراتب عمودي اشراف، درباريان، روحانيون و تجار بزرگنخست يک سلسله

داد. فقدان روابط منظم  رده و در مراتب و درجات مختلف قرار مياز عوام متمايز ک  برگزيدگان جامعه راـ

داد و در هر جماعت شکلي از اقتدار  هاي روستايي تمايز ميان ايشان را ميدان ميدار ميان جماعت و دامنه

افراد به جماعت را تضمين ميمحلي برقرار مي کرد. حتي در شهرها، تمايزات متعدد ميان  شد که تعلق 

اصن مياعضاي  فاصله  گوناگون  مؤمنانِاف  جانمايي  در  را  تمايزات خود  قسم  همين  هاي  فرقه  گذاشت. 

 داد. هاي متمايز شهر خود را نشان ميمختلف در محله

-جامعهدر چنين  پرداختن به مسئله زبان، ولو به شکلي مختصر، ضروري است.    ،فراخور تداعي مفهوم ملت 

رغم ريشة مشترکي که ممکن است داشته باشند، در پاسخ به مسائل زيست آدمي و در  ، عليها، زباناي

هايي که روابط ميان  گذرانند. در بطن جماعت مي  سر  پيوندي تنگاتنگ با طبيعت، سير تحول متمايزي را از

هاي متفاوت  ها و گويشها تصادفي است، و يا منحصر به اقليت اشراف و بازرگانان است، زبان در لهجهآن

نيازمنشعب مي تا  طبيعت شکل ميشود  دامان  در  قرار گرفتن جماعت  که  را  متمايزي  بيان  هاي  به  دهد 

 افتند. تداول و رواج ميشوند، يا اين که از کار گرفته ميفراخور نياز به ها و تعابيرْدرآورد. واژه

تر از تعقل فردي، در گذر زمان،  اي است که عقالنيتي ويژه و بسيار پيشرفتهدر بستر چنين جماعت بسته

آورد. عقالنيتي اين چنين، که در بستر  شناختي افراد را به انقياد خود درميشود، و کالبد زيست انباشته مي 

تکوين يافته است، نه در صورتي ناب و آزاد از تجربه، بلکه دقيقاً در پيوند با تجربه   منقاد قدرتجماعت  

گردد. اين تذکّر مفيد خواهد بود که به ياد  شود و از يک نسل به نسل ديگر منتقل مياست که متراکم مي

ايد حتي مردماني  گيرد، و شداشته باشيم اين عقالنيت، و نيز انتقال آن، لزوماً صورت مکتوب به خود نمي

امکان عملي مکتوب کردن آن را هرگز نداشته باشند و لوازم آن را تدارک نديده باشند. خاصه اگر توجه  

نيافته باشد که  اسباب و وسايلي است و مادامي که تجارت چنان توسعه  کنيم که کتابت، خود، مستلزم 

تواند عموميت يابد؛ و اين فزار بپردازند، نمياشماري از توليدکنندگان، براي عرضه به بازار به توليد نوشت 

افزار، تنها،  داري، نوشت داري تباين دارد. تا پيش از تسلط شيوة توليد سرمايه با خصلت اقتصاد پيشاسرمايه 

اي ديگر اين که  شده است. نمونهدر حکم کااليي تجملي براي پاسخ به تقاضاي اشراف جامعه توليد مي
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توانسته است  نشيني ايالت نميگذشتگان هيچ سنخيتي با زندگي کوچمانده از  برجاي داري کتب و آثار  نگاه

 که داشته باشد. 

کردند. بازتوليد اين هاي بسته منابع اقتداري را، با گسترة نفوذ محلي، در درون خود بازتوليد ميجماعت 

ميراث از نسلي به نسل ديگر    ها، عمدتاَ، در گرو حفظ تمايزهاي خوني و دودماني و متکي بر انتقالجماعت 

شد که با تجهيز نيروي نظامي  هاي سلطنتي دودماني ميگير آن حکومت گرفت. اين مسئله گريبانصورت مي

سرزمين ميقدرتمند  سلطة خود  تحت  را  وسيعي  حکومت هاي  اين  که  چرا  براي  گرفتند؛  کافي  ابزار  ها 

نداشتههمدر را  محلي  اقتدار  ساختار  توشکستن  سربار اند.  که  برآن  عالوه  نظامي صرف،  نيروي  به  سل 

کرد، با گذر زمان، خود به تثبيت ساختار جديدي از اقتدار  اقتصادي زيادي را به طبقة حاکم تحميل مي

ارادة خاندان سلطنتي عمل ميمي از  نظامي قدرت انجاميد که کمابيش مستقل  نيروي  کرد. به طور کلي، 

و بسته هاي ترکيبي ناموزون از قشوني بوده است فراهم آمده از جماعت اي، خود مرکزي، در چنين جامعه

اند. انحصار قدرت نظامي مشروع،  کردهبيش خودمختار عمل ميهاي محلي، که به صورت کمامنقاد اقتدار

مبنايي براي تعريف دولت قرار مي استقرار  دهد، پديدهچنان که ماکس وبر آن را  به  اي است که نسبت 

که  منقاد  هاي  اتحاد و ائتالف ميان جماعت   ي بود ازحاصل  حاکميت ملي تأخر دارد. پيش از اين،    هايدولت 

بر بقاياي  از جنگجاي بر  ميمانده  بنا  نظاميهاي خونين  نيروي  سياق،  همين  به  است.  از    ،شده  متشکل 

معاش ايشان، خارج از  آمدن قشون نظامي متعدّدي است، که هم تعليم نظامي ايشان، و هم تأمين  همگرد

هايي بوده است که بخش عمدة معاش خود را در درون خود، کنترل دولت مرکزي و بر گردة همان جماعت 

 اند. کردهو بدون اتّکا به بازار، تأمين مي

، طبقة حاکم را ناگزير  محلي   منقاد قدرتهاي  چشمي ميان اشراف و ساختار متباين اقتدار در جماعت هم

که براي تثبيت سلطة خود دستگاه ايدئولوژيکي سازمان دهد که با تحميل يک عقالنيت   ساخت از آن مي

برتر و پيشيني و تعريف يک فرهنگ واال اقتدار مشروع را از اقتدار نامشروع تمييز دهد. با تکوين قاموس  

سياسي  بحران  دقيقة  تا  اشراف  طبقة  درون  در  منافع خصوصي  تضاد  زمان،  گذر  در  ماعي اجتـاشرافيت 

شمرد. قاموس اشرافيت با ارائة ماند و قدرت، اقتدارهاي محلي متباين و متکثر را مشروع ميمسکوت مي



 
32 

 

منسجم از مقوالت و مفاهيم، و تعريف يک منطق مشترک، محلّ ارجاع و مورد اجماع اشراف بود،    نظامي

سر حقيقت ارتقاء دهد. با اين پايان بر سر کنترل زمين و استخراج مازاد توليد را به جنگ بر  تا جنگ بي

شد، وحدت  بند وضعيت بود و نزد اشراف متراکم ميي، در عقالنيت مشترکي که پامنقادهاي  همه جماعت 

کرد و  زادگان را تأديب و تربيت مييافتند. نظام آموزشي به عنوان نهادي متراکم در طبقة حاکم نجيب مي

ين عقالنيت برتر)يا فرهنگ داد. چنان که پيش از اين بحث شد، اانتقال مينسل  بهمانده را نسلجايميراث بر

(، به مثابة يک مرجع براي همگان، در صورت اديان با داعية جهاني وجود داشته است، اما هرگز اراده واال

 ها وجودهاي بسته و آحاد افراد انساني عضو اين جماعت عيار آن به تمامي جماعت و امکان تحميل تمام

 کرده است.بخش درون طبقة حاکم عمل مينداشته است. بلکه تنها به عنوان عنصر وحدت

شرط الزم    شدند. اصالْتعوام به ميانجي بيرون قرار گرفتن از تعليمات عقالنيت مسلط از اشراف متمايز مي 

ها در درون  شد. چنين وحدتي تنو کافي براي قرار گرفتن در موقعيت مسلط در نظام اجتماعي قلمداد مي

ترتيب تضاد پايان، قابل درک است. بدينهاي بياي از ثبات، در بحبوحة جنگعنوان دقيقهطبقة حاکم و به

مي آشکار  اقتدار  اعمال  در  مشروعيت  احراز  سر  بر  ديگر  باري  ارزشمنافع خصوصي  و  نظير  شد  هايي 

 داري رسوب مي کرد.   سرمايهاصالت، نجابت، وفاداري و دالوري در نظام اخالقي جوامع پيشا

پرستي که با ايجاب پرستش خدايي واحد خدايان و با تکامل تدريجي فرهنگ واال، براي مثال اديان يکتا

ديد که با تشکيل کردند، طبقة حاکم اين امکان را فراهم ميرا نفي مي  منقاد قدرتهاي  خرافات جماعت 

ايدئولوگ مقام  در  روحانيون  از  دستگاه  نفوذ  هاي  يک  حوزة  مذهبي،  فرستادگان  داشتن  گسيل  و  خود، 

هاي فروماية  ها را در کنترل خود نگاه دارد. با وجود اين فرهنگ واال همواره در تقابل با فرهنگامپراتوري

خداي واحد يا نظير باور به  توانست خطوط کلي ـگ واال تنها ميبومي قرار داشته است؛ چنان که فرهن

ديگرـ جهان  در  فرهنگ  را  عقوبت  و جماعت براي  کند  ترسيم  بومي  و هاي  باورهاي خرافي  بسته  هاي 

هاي  هاي پيشامدرن، يعني حکومت دولت   کردند. باري،مناسک خود را در پوشش اين خطوط کلي حفظ مي

اند، و نه  سازي عامة مردم داشتهاي براي ترويج يک فرهنگ واال به منظور همسان سلطنتي دودماني، نه اراده

ااب امکانات الزم براي  از  اند. دولت نجام اين مهم را در اختيار داشته زار و  به اخذ خراج  هاي پيشامدرن، 



 
33 

 

ساالري ابتدايي، يا همان  اند و براي اين منظور از يک ديوانکردهمناطق تحت حکومت خويش بسنده مي

ها يا  هاي بزرگ، فتح شهرميان امپراتوريهاي  اند. به ياد بياوريم که در جنگبردهدربار حکومتي، بهره مي

ترين چيزي که در معاهدات صلح از جانب قدرت پيروز تحميل  قالع نظامي اهميت داشته است، و نيز مهم

شده است، واگذاري شهرها به عنوان محلي براي استقرار ديوان دولتي و منبعي براي اخذ خراج بوده مي

اي که حوزة نفوذ يک امپراتوري  که چطور ممکن است در منطقهاست. در نتيجه، اين سؤال وجود دارد  

سان ظهور کرده باشد و به نحوي آگاهي مشترکي را ميان آحاد اعضاي جامعه بزرگ است، فرهنگي هم

 سخن گفت؟  آحاد افراد اين جوامعترتيب بتوان از آگاهي ملي مشترک ميان اين تثبيت کرده باشد و بدين

داعية جهاني، با  ميان    اديان  را  آگاهي مشترک  که ممکن است گمان شود که در حکم يک فرهنگ واال 

اند، به زباني غير از زبان عامة مردم نوشته  گذاشته افتاده از هم به اشتراک ميهاي جدا از يکديگر و دورانسان

شترک شدند.  در مورد کتب آسماني، اين مسأله داللت ضمني دارد برآن که هرگز ترويج يک آگاهي ممي

نه که  است؛ چرا  نبوده  ميان  نداشتهدر  اساساً سواد خواندن  مردم،  عامة  کتب تنها  زبان  به  بلکه حتي  اند، 

رسمي علوم    هاي آسماني، در واقع، زباناند. درست اين است که در نظر بگيريم که زبانآسماني آشنا نبوده

اند. پس نقشي که اين زبان مشترک  لوم، بودهکالم يا هر شاخة ديگري از اين ع  ،لُجرَ  آسماني، نظير فقه و

مند کردن و در ارتباط قرار دادن يک طبقه از روحانيون و مبلّغين ديني بوده است. شرط داشته تنها نظام

کم، حفظ سلطة ايدئولوژيک، و از ابزارهاي کارآمد اين امر، بر حذر داشتن عوام از دانستن  ابقاي طبقة ح 

نبود، بلکه   منقاد قدرتهاي  بخش ميان جماعت تنها عامل وحدتآسماني، نه  زبان آسماني بود. پس زبان

ترين تمايز روحانيت، به عنوان دستگاه کرد. دانستن زبان رسمي علم آسماني مهمنقش تمايزگذار ايفا مي

با عامة مردم بود. حفظ اين انحصار الزمة برقراري ثبات اجتماعي و نيز مانعي در   ،ايدئولوژيک طبقة حاکم

ارتداد و خروج از دين حکمي بود صادر    21برابر ورود عامة مردم و مداخلة ايشان در امر قدسي بوده است.

 
روشن است که اين تمايز اجتماعي، ميان عامة مردم و خواص، يا برگزيدگان روحاني، در اشکال گوناگون به بيان درآمده است. از   - 21

موقع نمازگزاري، و  همگان به  پيشِ  رامام د  مثالًـ   ها يا مناسک مذهبياد در آييناين جمله است تمايز در پوشش، کيفيت قرارگرفتن افر
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  شده از جانب دستگاه قضايي طبقة حاکم/روحانيت، براي حفظ موقعيت انحصاري، و نيز حفظ انسجام 

هايي که برخالف منافع طبقه از متن  دروني طبقة حاکم، در برابر مداخله در دستگاه ايدئولوژيک و خوانش

که، آنچه از شد. غرض ايناي يا معارض طبقة حاکم، انجام ميهاي حاشيهاز جانب گروه  ، و عمدتاًدين

ي دين بوده است، تنها  دين به صورت مصرّح در کتاب آسماني بيان شده و موضوع بحث و اختالف علما

هاي متکثّر بومي بيافکند. فرهنگ توانست بر فرهنگاز باور به خدا، يا بهشت و دوزخ، مي  مثالًاي مبهم،  سايه

هاي خرافي خود ها و باورواال، در برخورد با تجربه و ادراک مردم بومي، و نيز در ترکيب با اساطير، داستان

داده است، بدون آن که ظرفيت کافي را براي شکل دادن به جزئيات  مي  ايشان، فرهنگ فروماية بومي را شکل

 آن را داشته باشد. 

مانده از ايدئاليسم يوناني  ترين عقل پيراسته از تجربه، منطق ارسطو است که به عنوان ميراث برجايکهن

يک، و تنها يک، تالي  اشکال معتبر براي قياس عقلي را تنظيم کرده بود؛ از اين قرار که با دانستن مقدّمات،

شد. با اين حال، اعتبار تالي، عالوه بر نحوة استدالل، مشروط به  بود که از سوي عقل، معتبر دانسته مي

اعتبار مقدّمات نيز هست. اين واقعيت که منطق ارسطويي راه حلي براي تعيين اعتبار مقدّمات نداشت، نزاع  

گذاشت. نتيجه باقي ميشد، بياز همان مقدّمات حاصل مي  بر سر اعتبار تالي را که بر اساس قواعد صوري

ناشي  ضرورت پيشاسرمايههاي  جوامع  در  فرااقتصادي  قهر  حاکم    بودداري  اعمال  طبقة  ناگزير  که  را 

مشروعيت    ساخت مي تضمين  با  سياسي خود،  درون ساخت  درون  در  قدرت  هاي  جماعت اقتدار  منقاد 

را  ،  محلي  بدين سلطة طبقاتي خود  کند.  فرااقتصاديحراست  بر اعمال قهر  استثمار  ابتناي  عقالنيت    سان 

 گذاشت. باقي مي يبستبن چنينداري را در هاي هستي مادي جوامع پيشاسرمايهبرآمده از ضرورت

 

همگي وجوهي از ادعا به برتري در دسترسي به امر قدسي است که به شکل نمادين و در کردار   ـروحاني برفراز منبر به وقت خطابه يا 

 بقاياي آن قابل بررسي است.   چنانهم شده است، و امروز  روزمره بيان مي
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شد پوستة تکامل تدريجي نيروهاي توليد نظام اخالقي را، در جوامع اروپاي غربي، متورم کرد و سبب  

داري، ظرفيت انتزاع، که ريشه در هستي مادي جامعة جديد  عقالني واقعيت ترک بردارد. با انکشاف سرمايه

مسلط،    چنانهمکه، ايدتاليسم يوناني، به عنوان عقالنيِت  داد، و حال آنداشت، عقالنيت نويني را مجال مي

داد. در اين بستر تاريخي  د را از دست ميبست اختالف بر سر مقدّمات گرفتار آمده، و وحدت خودر بن

روش پيرامون  بحث  مدرسي،  فلسفة  عليه  روشنگر  فيلسوفان  طغيان  که  نظير  است  طبيعي،  علوم  شناسي 

عقل سنت  نيز،  و  ارسطو،  عليه  »نوارغنون«  در  بيکن  فرانسيس  شکاکيت  شورش  مثال  فرانسوي،  گرايي 

 کند. ن عقل، معنا پيدا ميکارتزين و پرسش دکارت پيرامون روش صحيح راه برد

هاي معيشتي خودشان، بلکه  داري توليدکنندگان محصوالت خود را نه براي پاسخ به نيازبا انکشاف سرمايه 

کردند، و در نتيجه، فرآيند توليد به فرآيند توليد کااليي و،  براي مبادله در بازارهاي رو به گسترش توليد مي

رمايه دگرديسه شد. گسترش تدريجي بازارها با تثبيت روابط منظم ميان  افزايي سدر نهايت، به فرآيند ارزش

هاي بسته به حفظ تمايزات  هاي بسته به ظهور جامعة جديدي انجاميد. چنان که گفتيم جماعت جماعت 

بيش مستقل متجسد در اين وهاي کماجتماعي و صيانت از تماميت خود گرايش داشتند. تداخل ميان اقتدار

شان تناسب داشت، عقالنيتي را ضروري  زوالبهکه وحدتشان به نحوي بود که با هستي مادي روها،  جماعت 

و تصادم ميان    ظهور تعارض  ساخت که فراخور وضعيت جديد باشد. به لحاظ سياسي، اين روند، بهمي

گرايش به سمت دانيم، با  که ميمرج و جنگ داخلي انجاميد و، چنانوبيش مستقل، هرجوهاي کمجماعت 

 هاي مطلقه پاسخ گرفت.سلطنت 

کانت در مقدمة نقد عقل محض، با ادبيات و تعابير خود، به صراحت، اشاره دارد به تاريخ اروپا؛ نخست 

پايان ميان  هاي داخلي بيمرج و جنگوسلطة الهيات مسيحي، سپس سقوط امپراتوري روم، پس از آن هرج

شهرها در دوران رنسانس، طلوع عقل ها و نيز ميان خود دولت شهرتقسيم دولت هاي دودماني براي  سلطنت 

هاي سنگين شکاکيت هيوم. او، به گرايي جان الک، و در نهايت لرزهها و تجربهروشنگر به دست کارتزين

 دهد: ترين داشتة خود، يعني عقل، قرار ميدسترسقرار زير، خود را در مقام سنجش در
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وري متافيزيک، تحت سيطرة جزم انديشان، مستبدانه بود. اما چون قوانينش کماکان »در ابتدا، سر

جنگنشانه واسطة  به  حکومتش  داشت،  خود  در  را  باستان  دوران  توحش  از  داخلي هايي  هاي 

نشينان که از چون کوچمرج کامل سقوط کرد؛ و در اين ميان شکاکان، هموتدريج به ورطة هرجبه

بختانه  زدند. ولي خوشنشينان را به هم ميگاه اتحاد شهر بيومين متنفرند، گاهزرع دائم زوکشت 

انديشان شوند، هر چند حتي  توانستند مانع اتّحاد دوبارة جزمچون تعداد شکاکان قليل بود، نمي

هاي اخير، در واقع اين اتّحاد بر طبق طرحي واحد، که مورد توافق خودشان باشد، نيز نبود. در سال

بار براي هميشه به همة اين مجادالت از طريق نوع خاصي از فيزيولوژي رسيد که يکه نظر ميب

فاهمة بشري )متعلق به جان الک مشهور( خاتمه داده شود و دربارة مشروعيت تمام ادعاهاي رقيب 

اگر اما  گيرد؛  قاطعانه صورت  قضاوت  متافيزيک  عرصة  فرومايگي در  از  مذکور،  ملکة  تولّد  چه 

رسيد،  هاي او حقيقتاً مشکوک به نظر ميفروشيبة مشترک نشئت گرفته بود، و بنابراين جلوهتجر

با اين حال چون اين تبارنامه در واقع به غلط براي او جعل شده بود، او کماکان بر ادعاهاي خود 

انديشي فرسوده و کهنه روي آورد اصرار داشت؛ حاصل اين که همه چيز بار ديگر به سمت جزم

که  علم از آن رها شود. حال بعد از آناز آن طريق به ورطة تحقيري سقوط کرد که قرار بود اين    و

راه )همانهمة  کردهها  متقاعد  را  خود  ما  که  دست طور  هيچ  بدون  شدهايم(  آزموده  اند، آوردي 

در عين   مرج و ابهام است بر تمام علوم حاکم است؛ اماوگي و بي اعتنايي کامل که مادر هرجخسته

اعتنايي منشأ يا حداقل مقدّمة بازآفريني و روشنگري است که به تازگي آغاز شده  حال، اين بي

است، و اين در حالي است که اين علوم به دليلي سوءاستعمالشان پرابهام، گيج، و بالاستفاده شده  

يافتة قوّة داوري بلوغ   يست، بلکه نتيجةاعتنايي آشکارا معلول فقدان فکر در عصر ما نبودند... اين بي

خواهد به شناخت ظاهري و موهوم اکتفا کند، و نيز دعوتي است اين عصر است؛ عصري که نمي

شاق تا  عقل،  عهدهاز  دوباره  را  خودشناسي  وظيفة  يعني  خود،  رسالت  دادگاه  ترين  و  شود  دار 

اما در عوض، بر همة   حق خود حراست کند،اي برپا کند که در آن عقل بتواند از دعاوي بهعادالنه



 
37 

 

از طريق دستورات تحکّمي، بلکه بر اساس قوانين جاودان و اليتغيّر عقل،   ، نه صرفاًپايهادعاهاي بي

 22مهر باطل بزند؛ و اين دادگاه چيزي نيست جز خود نقد عقل محض« 

ي مختلف هاشاخهآن وحدت در روش، که دکارت با سفر کردن از اين سو به آن سو، و با سرک کشيدن به  

يک بار با تهديد شکاکيت هيوم خدشه دار، و اما بار ديگر، به دست کانت، اعاده   علوم، به عقل بخشيده بود، 

اش، سرکشي به نيروي نظامي جديد، که يکي از منابع الهام دکارت، در تنظيم فلسفهشد. با اشاره به اين

 گيريم.مياي ديگر از متن پيپارهيعني ارتش مدرن، بود، بحث خود را دربارة دکارت در 

تکوين عقالنيت جديد نتيجة ضروري تحوالتي بود که در روابط اجتماعي مالکيت اتفاق افتاد و به فزايندگي 

خصلت اجتماعي توليد انجاميد. هر قدر محصوالت فرآيند توليد در واقعيت به کاال تبديل شوند، يعني بدل  

واسطة توليد و هدف توليدکنندگان،  اي تبديل شود به موضوع بيمبادلهاي گردند، و ارزش  به ارزش مبادله

کنندگان و فزايندگي خصلت اجتماعي  يابد؛ تقسيم کار ميان توليدتحول ميبه همان اندازه هم مناسبات پولي  

ادله  ستگي ايشان به نفس عمل مب اي محصوالتشان و، نيز، وابتوليد به وابستگي توليدکنندگان به ارزش مبادله

گسترش تدريجي شود. تر بر انسان مسلط ميهر قدر اين رابطه فزوني يابد، مناسبات پولي بيشانجامد. مي

کند و شکاف ميان ارزش مصرفي و ارزش کنندگان مستقل ميتر، از توليداين روند مبادله را، هر چه بيش

مثابة نيرويي بيرون از توليد کنندگان و گسترد. در نتيجه خصلت بتوارة پول، به  اي محصوالت را ميمبادله 

 کنند: شود. روابط ميان اشياء روابط ميان انساني را تنظيم ميحاکم بر ايشان، ظاهر مي

»شکل و محتوا در ثروت، در پول تفاوتي با هم ندارند. از سوي ديگر برخالف همة کاالهاي ديگر،  

ر در جوهر پول وجود دارد. پس پول، شکل عام ثروت است و همة خصايص ويژة کاالهاي ديگ

گر چه نقش اول پول اين است که پول خود ثروت است، اما پول در نقش دوم خود ضمناً در  

طور کلّي است. اين کلّيت عام به صورت عصارة همة کاالها در حکم نمايندة مادي عام ثروت به

اش در طال و نقره افتهيمعنا در پول وجود دارد. پس ثروت فقط هنگامي به شکل ملموس و فرديت 
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رو پول، خداي کاالهاست... پس کند، که پول همة کاالهاي ديگر را کنار بزند. از اينمعنا پيدا مي

نقش خدمت  از  پيدا ميگزاريپول  مقام خدايي  ناگهان  ابزار گردش صرف  عنوان  به  و  اش  کند 

ت ضمن آن که کاالها نمايندة شود. پول نمايندة هستي آسماني کاالهاسفرمانرواي دنياي کاالها مي 

هاي ثروت طبيعي، پيش ازآن که آن ثروت به صورت  اند. وجود هر يک از شکلهستي خاکي پول

مبادله رابطهارزش  بيانگر  است: وجود فرد در وجود شيء اي درآيد،  ميان فرد و شيء  ذاتي  اي 

داشته باشد، دامدار است،   يابد و شيء در واقع دنبالة وجود اوست. اگر گوسفندان زياديعينيت مي

قس و  کشاورز،  باشد،  داشته  فراواني  غلة  اگر  نتيجة عليو  يک  عنوان  به  عوض  در  پول،  هذا. 

اش نيست، بلکه کلّيت محض است؛ مالکيت آن اجتماعي، مسبوق به هيچ رابطة فردي با دارنده

، زيرا مالکيت  هاي شخصيت فردي مالک نيست يک از جنبه اي از شکوفايي اجتماعي هيچنشانه

پول، تملک چيزي فاقد فرديت است؛ چون موجوديت اين رابطة اجتماعي به صورت موجوديت 

توان به طور مکانيکي به دست آورد و به همان نحو نيز  يک شيء ملموس و خارجي است که مي

رابطه  فرد  با  پول  رابطة  پس  داد.  دست  مياز  نظر  به  تصادفي  به طور خالصه  اي صرفاً  و  رسد 

هاي ذاتي شخصيت  جان که هيچ ارتباطي به جنبهاي است ميان يک شخص و يک شيء بيابطه ر

 23بخشد.« فرد ندارد، و فقط به فرد، تسلّطي کلّي بر جامعه، بر تمامي جهان لذّات، کارها، و ... مي

مصرفي محصوالت،  هاي بسته، براي بهره بردن از ارزش  تر درون جماعت دگرگوني فرآيند توليد که پيش  با

هاي کند که کاالهايي واجد ارزشاي از انتزاع در واقعيت مادي جوامع ظهور مييافت، درجهسازمان مي

دهد و، نيز، کار مجرد انساني را پذير با يکديگر قرار مياي کمي و سنجشمتمايز را در رابطهمصرفي کيفيتاً

سازد. بر بستر اين  با آن آموخته و عجين بود، منتزع مي  ،، سابقاًمنقاداز اشکال انضمامي کار که هر جماعت  

هاي  يابد که با عقالنيت فروبستة پيشن در تعارض قرار گرفته و استقالل اقتدارتحول عقالنيتي نو تکوين مي 

 کوبد. هاي بسته را در هم ميمتناظر با جماعت 
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ا کارآيي  يعني  اساسي،  معيار  يک  بر  نخست،  درجة  در  جديد،  مؤلفة  عقالنيت  معيار،  اين  است.  ستوار 

کننده در  بخش عقالنيت است. در مواجهه با هر مسأله، صرف نظر از کلّية مفروضات، معيار تعيينوحدت

گيرد. چيزي که  ترتيب يک معيار مشخص بر فراز هر معيار ديگر قرار ميراه بردن عقل کارآيي است. بدين

اساس همين رجحان، يک الگوي رفتار يکسان، تکرار خواهد شود و بر  شود ترجيح داده ميکارآمد تلقي مي

اي اساسي در بوروکراسي است که  کند، مؤلفهشد. اين الگوي رفتاري مشترک، که رفتار افراد را تنظيم مي

 ها.  در کردار انسان در پيوند با کارآيي قابل درک است، يعني همان ظهور قاعده

ها و مقدمات  فرضمعيار جديد عقالنيت، يعني همان کارآيي، نفي پيشداري، با تسلط  در جامعة سرمايه

شد، شرط الزم براي افزايش  گان يا همان سنّت پاس داشته ميپذيرفته شده، که به عنوان ميراث گذشته

اي اساسي در فلسفة روشنگري، تنها، در پيوند با هستي رود. شکاکيت به عنوان مؤلفهکارآيي به شمار مي

جوي ترکيب جديدي از  ويد قابل توضيح است. تعقيب اهداف به بهترين شکل مستلزم جست مادي جد 

شده  بستن وسايل جديد است. اين مسأله خود به معناي ترديد در تمايزات نهادينهوسايل پيشين، و يا به کار  

اي بود ه به گونه هاي بستکه گفتيم قرار گرفتن افراد درون جماعت است. چنان  داريدر جامعة پيشاسرمايه

جايي افراد وجود نداشت و جايگاه افراد پيشاپيش براي ايشان تعيين شده و تمايزات ميان که امکان جابه

شد. تثبيت مناسبات پولي و وابستگي توليدکنندگان به مبادله، به تقسيم کار سيالي  افراد شديداٌ حراست مي

بلکه بر مبناي ملزومات بازار ترسيم    منقاد قدرتهاي  عت انجامد که مرزها و تمايزات را نه از درون جمامي

امتيازات  شده در جامعة پيشاسرمايه اعتبار شدن تمايزات تثبيت کند. بيمي داري و نفي تدريجي حقوق و 

اي  کند، تحرک اجتماعي فزايندههاي جماعتي محدود ميبندهايي که رعيت را در آباديواشرافي و، نيز، قيد

انجامد. ترکيب وسايل در تعقيب اهداف،  د شد که به اضمحالل نظام اخالقي پيشين ميرا موجب خواه 

ها و هاي مجزا توسط افراد فروريزند، مرزخود معنايي ندارد جز آن که ديوارهاي کشيده شده ميان حوزه

ر را در درون  داري اين تصوها مرتباً از نو تعريف شوند و در نهايت، دوباره، فروپاشند. جامعة سرمايه نقش

خود گنجانده است که همواره امکاني براي افزايش کارآيي وجود دارد که ممکن است هنوز کشف نشده 

 بخش جامعة صنعتي جديد است.ترتيب، ايدة توسعه، يعني پيشرفت دائمي، قوام باشد؛ بدين
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گرايشي است دائمي که چيزي    دهد. بلکهکارآيي به عنوان يک معيار، امر کارآمد را از امر ناکارآمد تمييز نمي

دهد تا به سوي آن  تر ناکارآمد است قرار مي بيش ناکارآمد، در مقايسه با وضعيتي که کمرا در وضعيت کما

اي کمي که براي داوري ميان دو وضعيت، و نيز برتري دادن  حرکت کند. کارآيي متضمن معيار و سنجه

ها از آن علم به عنوان  ها به علم رياضيات، و تجليل آننبسته شود. عالقة کارتزييکي بر ديگري، به کار  

 بخش عقل، گيريم الگويي شايسته براي تمام علوم، به اين سبب است که يک معيار واحد در مقام وحدت

ترتيب رياضيات با زدودن تمام تمايزات کيفي، همان کارآيي، جز با تعريف معيار کمي ممکن نيست. بدين

  24اي اجزاي سادة بسيط را، يعني واحد فرد، از هر پديدهشتن تمام خصايص منحصر بهاهميت پنداو نيز بي

   25گيرند.ديگر قرار ميکند؛ با کنار هم قرار دادن واحدها است که کميت دو چيز در مقايسه با يکرا، انتزاع مي

درست عقل، کفايت قرار بردن  بخش عقل و روشي يگانه براي راهعنوان معيار وحدتدر مقابل کارآيي، به 

دهد. در يک جماعت بسته، با دارد. کفايت به عنوان يک معيار، امر ناکافي را در برابر امر کافي قرار مي

اقتصادي که در آن فرآيند توليد متوجه ارزش مصرفي محصوالت است، معيار اساسي براي توليد، کفايت 

-محصوالت توليد  توليدکنندگان داريشاسرمايهجوامع پي منظور سخن آن نيست که درمحصول است. البته  

نمي معاوضه  بيرون  با  را  نشان ميشدة خود  تاريخ  به  از قضا رجوع  بدويکند.  ميان  ترين دهد که حتي 

اجتماعات انساني نيز اشکالي از تقسيم کار برمبناي مبادلة محصوالت در مرزهاي جماعت با بيرون وجود  

شده است؛  د مازاد بر مصرف بر مبناي درک معيّني از کفايت انجام ميداشته است؛ منظور آن است که تولي

 
24- Unit 

کند؛ از کنار هم قرار  بر چنين مبنايي است که دستگاه مختصات دکارتي گسترة مکان را به اجزاي برابر، يعني واحد، تقسيم مي  دقيقاً  - 25

ب    مثالًترتيب فاصلة دو نقطة متمايز،  شود. بديندادن اين اجزا، کميت فاصله دو چيز، يعني دو نقطه در دستگاه مختصات سنجيده مي

گيرد. حال اگر همين روش را در دنياي واقعي، براي سنجيدن فاصلة الف، در مقايسه با يکديگر قرار مي  مثالً،  و ج، از يک نقطة مشترک

در مسير باشيم  متناظر مدت زماني ة مشخص بايدفاصلبراي طي تهران قرار دهيم، با اين مالحظه که  مثالًچند شهر از يک شهر مرجع، 

هاي برابر،  گردد. چرا که فرض دکارت مبني بر امکان تقسيم مکان به واحدت روشن ميتا به مقصد برسيم، عدم کفايت روش دکار

العبورتر باشد. اگر يک کارتزين سرسخت، براي  تر است، ممکن است صعب کوتاهديگري  است. مسيري که از    اندکي خوشبينانه بوده

است، او بگوييم که محورهاي ارتباطي اطراف تهران کوهستانيدفاع از روش دکارت، تالش کند که معيار کارآمدتري ارائه کند، بايد به 

 پس هر تالش مجدانة او را، ريزش نابهنگام برف، يا ريزش کوه برسر جاده، ناکافي خواهد کرد. 
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عنوان يک  کند. در حقيقت، کفايت، بهچيزي که تعيّن خود را در بستر تاريخي و اجتماعي مشخّص پيدا مي

 بخش را ايفا کند. توانسته است آن نقش وحدتمعيار، هرگز نمي

هاي تاجرپيشه را مجال گسترش مناسبات پولي ظهور جماعت   داري،سرمايهدر مراحلي از تکامل جوامع پيشا

داد. گر را، نزد ايشان، امکان ميهاي تاجرپيشه تکوين عقالنيت محاسبهداد. شرايط مادي حيات جماعت مي

ماهيت پيشة ايشان شرايط ممتازي را برايشان ايجاد کرده بود که مبناي داوري بر سر وسايل، نه کفايت،  

گان، پول را  پيشهتر از چيزي بود. بازرگانان و تجارتآوردن سهم هر چه بيشدست براي به  بلکه کارآيي آن

اي بخر؛  تر، و به هر وسيلهها معنايي چنين داشت: هر چه ارزانخواستند و کارآيي براي آنتنها براي پول مي

ماند، ز معامله باقي ميعنوان سود حاصل ااي بفروش. پس آن چيزي که بهتر و به هر وسيلههر چه گران

اي که به دست آمده باشد، مطلوب است. تر، به ميانجي هر وسيله معيار سنجش عمل مبادله است. سود بيش

ترين قيمت  تاجران و بازرگانان از جنگ و کشتار براي کسب غنيمت، يا غارت اموال، يعني خريدن به ارزان

اند؛ در  ترين قيمت ممکن هيچ ابايي نداشتهن به بيشممکن، و کسب انحصار يا احتکار اموال براي فروخت

کاري و و وزن، سخنراني، ادبيات، ورزش  ايزد بازرگانان، اندازهـ  26جوي تمامي اين وسايل، هرمس وجست 

مندي، اين وسايل براي رسيدن به وسيلة اعالي دولت   حامي ايشان بود. براي بازرگانان جملگي  ـگريغارت 

است، يعني جماعتي  تاجرپيشه در اساطير يونان باستان  هاي  هرمس، بازنمود جماعت شدند.  به کار بسته مي

 اند. اي داشتهکه در دوران باستان حيات حاشيه

يکي از اشکال انضمامي کار،  ظهور کار مجرد، کار تنها از آن حيث که کار انساني است و نه در پيوند با   

شود. تنها در صورت وجود اين  ضرورت دارد تا پول به موضوع، هدف و نتيجة فرايند توليد تبديل مي

-هاي انساني نميتنها به فساد جماعت مندي، نهشرط است که انباشت پول، به عنوان وسيلة اعالي دولت 

 گيرد. توليد جامعه قرار مي انجامد، بلکه بدون نياز به آگاهي صاحب پول، در خدمت 

 
و جهان    هاآمد سريع بين جهان انسانوگر است و به همين سبب قادر به رفتهرمس از خدايان يونان باستان است. او سريع و حيله  - 26

 شد.  نشين شناخته ميلمپ هاي فاني با خدايان اُ رسان ايزدان و واسطة ميان انسانخدايان است. او پيام
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چه در اين  »ناگهان در مرحلة معيني از تحول اقتصادي، پول ضرورتاً در نقش سوم پديد آمد و هر 

تر شد. اما براي آن که پول در بيشهاي باستان هم  تر رفت، انحطاط و فساد جماعت نقش پيش

نه تنها مقدّمه، بلکه در ضمن،   ايم الزم است گونه که ديدهنقش سوم خود مولدتر عمل کند، همان

که مقدمة گردش است، از  نتيجة گردش هم باشد، يا به عبارت ديگر الزم است پول ضمن اين

شود... مفهوم  عناصر دروني گردش، يا از عناصري باشد که وجودش با وجود گردش اثبات مي

ه يافتة توليد باشد که  تواند از عناصر توسعدهد که پول فقط در جايي مي سادة پول خود نشان مي

جا قبالً وجود داشته باشد، و در اين صورت نه تنها عامل براندازي  کار به صورت مزدي در آن 

بندي اجتماعي نيست بلکه از شرايط توسعة آن، و موتور محرّکي براي تکامل همة نيروهاي  صورت

ي به پول دسترسي طور تصادفمادي و معنوي توليد است. امروزه هم ممکن است فرد خاصي به

هاي تواند او را به همان اندازه تحت تأثير قرار دهد که جماعت پيدا کند و تصاحب اين پول مي

داد. امّا حل شدن چنين فردي در جامعة مدرن، خود غني شدن بخش  باستان را تحت تأثير قرار مي

اگرد جامعة صنعتي حل  توليد جامعه است. دارندة پول به مفهوم کهن آن دانسته يا ندانسته در فر

شده است و خواسته يا ناخواسته در خدمت آن است. اين فقط شخص اوست که در فراگرد مذکور  

اي فرديت يافته بايد  شود. پول به عنوان نمايندة مادي عام ثروت، به منزلة ارزش مبادلهحل مي

اي  مستقيماً ارزش مبادله  مستقيماً موضوع، هدف و فرآوردة کار عام، کار همة افراد باشد. کار بايد 

يعني پول توليد کند و از اين رو بايد کار به صورت مزدي باشد. ثروت تنها هنگامي که به شکل 

درمي پول  يعني  ولع  عام خود،  باشد.  ثروت  به  براي رسيدن  افراد  تمامي  انگيزة  است  قادر  آيد، 

هاي ر بايد دائماً ثروتهمگاني براي کسب ثروت، اگر بخواهد سرچشمة عام ثروت باشد، ناگزي

جديدي بيافريند؛ هنگامي که کار به صورت مزدي باشد که هدف مستقيم آن پول است در اين 

صورت ثروت عام، ديگر رسماً هم هدف و هم موضوع آن است... پس پول که هدف بود اکنون  

به توليد ثروت  وسيلة تالش عام مي نمايندة عام ثروت،  به  پردازند.  ميشود. همه براي دستيابي 
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-هاي واقعي ثروت در اينجاست. وقتي که هدف کار، توليد فرآوردة خاصي براي پاسخ سرچشمه

گويي به نيازهاي خاص فردي نيست، بلکه هدف کار به دست آوردن پول و ثروت در شکل عام  

،  هاي خاص اعتنا به شکلشناسد و کار بيآن است، در اين صورت اوالً تالش فرد حد و مرزي نمي

پيدا  هر شکلي را که در خدمت هدف مذکور باشد مي ابداعي  به کار جنبة  ثانياً شوق  پذيرد، و 

 27آفريند.« گويي به نيازهاي اجتماعي و غيره ميکند و اشياء تازه براي پاسخمي

هاي داري مبتني بر توليد کشاورزي ظرفيت آن را نداشت که آگاهي مشترکي ميان جماعت جامعة پيشاسرمايه 

جا چار زندان است، به هر زندان دو چندان نقب، در هر نقب چندين حجره،  سته به وجود بياورد. »در اين ب

؛  ند ها و تجارب افراد هيچ سنخيتي با يکديگر نداشتپس آموخته  28در هر حجره چندين مرد در زنجير.« 

ترين وجه اشتراکي با  گذرانده بود، کماي را از سر  هاي نظامي ويژهدار ماهري که، مجدانه، آموزشکمان

رسيد مي  يها شاگردي، به مرتبة استادکرد و، پس از سالبنايي که ريش خود را نزد استاد سفيد مياستاد

نداشت. گذشته از اين، مردم عامي، يا رعيت، که با موانعي صلب براي ارتقاء موقعيت خود روبرو بودند،  

اشتند. اما در مقابل آن، جامعة صنعتي نوظهور، به واسطة فزايندگي خصلت  اي ندها بهرهترين آموزشاز کم

اجتماعي توليد و ماهيت پوياي توليد کااليي، بايد امکان تحرک افراد را، از يک جايگاه به جايگاه ديگر، 

 اي از کار بود. پيوند ، واجد شکل انضمامي ويژهمنقاد هاي  کرد. رعيت، به عنوان عضو جماعت فراهم مي

دهي توليد براي ارضاي نياز جماعت و نقش اعضا در فرآيند توليد  اعضاي جماعت با وسايل توليد، سازمان

داري،  که کارگر، به مثابة عضو جامعة سرمايهيافت؛ حال آنايشان تبلور مي  اي بود که کار در هستيبه گونه 

 کار مجرد است. آزاد از وسايل توليد، بيگانه از فرآيند و محصوالت توليد، واجد 

جايي احتمالي کارگر را، در پاسخ به نوسانات بازار و نيز افزايش  خصلت اجتماعي سازماندهي توليد جابه

هاي توليدي مختلف و نيز  کند. کارگران مزدبگير ميان واحدهاي توليدي، ضروري ميوري در واحدبهره

ترين  کوچ ناگزير مستلزم آن است که در کوتاهکوچند. اين  هاي مختلف صنعت، منزل به منزل، ميشاخه

 
 . 174ص  ؛همان - 27
 . احمد شاملو؛ کيفر - 28
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زمان ممکن، دانش و مهارت مورد نياز براي کار جديد به کارگر منتقل شود. به عالوه نيروي کار متخصص  

هاي مختلف علوم از تر در حوزهمند ترکيب وسايلي باشد که پيشزممکن است براي افزايش کارآيي نيا

تري از  رود داللت بر ميزان بيشترتيب هرقدر سرمايه در منطق خود به پيشاند. بدينديگر تفکيک شدهيک

تر از آن ايجاد  شکلي ميان اعضاي خود دارد. براي آن که اين جامعه در عرصة واقعيت ظهور کند، پيشهم

 شکلي است.اي از آن همدرجه

هاي  کند. حوزهرا ضروري مي  داري، وجود يک آگاهي مشترکها در جامعة سرمايه ها و جايگاهپويايي نقش

ها فصلي مشترکي دارند که شرط تحرک اجتماعي در جامعه است. تنها در  تفکيک شده از علوم و حرفه

امکان جا اين آگاهي ها ميسر ميجايي و تغيير نقشبه صورت وجود يک آگاهي مشترک است که  شود. 

تنها  ت. اين نظام آموزش همگاني نه  پاية علوم جديد اسمشترک محصول يک نظام آموزشي همگاني بر

تر  سواد، بلکه علوم محاسباتي، زبان مشترک، باورها و اساطير ضروري براي تن دادن به نظم جديد، و مهم

داري با جوامع پيش از  گيرد. در مقام مقايسة جامعة سرمايهاز همه، منش مطبوع جامعة جديد را در برمي

ناگزير است ازآن که شکلي از آموزش را ايجاد کند، براي بازتوليد آن، بايد گفت که هر نظام اجتماعي  

هاي آينده منتقل کند. تفاوت از اين قرار است که، خود را تداوم بخشد، و ميراثش را به نسلخود؛ يعني اين

انجاميد، حال آن که  که انتقال ميراث جامعة پيشاصنعتي به تقويت شکاف و تشديد تمايزات اجتماعي مي

گيرد، به همگرايي اقشار  گري نهاد آموزش مدرن انجام ميامعة صنعتي، انتقال ميراث، که با ميانجيدر ج 

 انجامد.ها ميمختلف جامعه و کاهش تمايز فرهنگي ميان آن

اقتدار عقالني  بتواند  ـبه عالوه،  نيز  بتواند قواعد خود را تنظيم کند، و  قانوني جامعة جديد، براي آن که 

ه اين قاعده به طور يکسان، در تمامي افراد درک شده و به اجرا درخواهد آمد، نيازمند وحدت  تضمين کند ک

است؛ و وحدت امري است متافيزيکي، آزاد از تجربه و تحميل شده به صورت پيشيني. بايد اصطالحات،  

ميان افرادي    هاي مختلف علوم، بلکههاي تفکيک شده و شاخهتعابير و مفردات مشترک، نه تنها ميان حوزه

دادند، رواج داشته  اي را تشکيل ميرو جماعت بستهدرتر در نواحي دوردست، و برمبناي مراودة روکه پيش

گيري  ها در يک جماعت بستة بومي، و مبناي شکلباشد. اگر مراودة رودررو خاستگاه انسجام عقايد و باور
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ست؛ و نيز اگر فقدان آن مراودة رودررو مبناي انشعاب  پاية تجربه بوده اتر از آن عقلي برزبان محلي، و مهم

هاي ديگر بوده است، که در ادامه، الجرم، به استقرار شعبههاي گوناگون از يکها و زبانها و لهجهگويش

گوناگون از عقل انجاميد؛ به همان ترتيب، فرض داشتن انسان نوعي، و برقرار کردن رابطة تصوّري با او،  

جوي اصولي آزاد از تجربه براي برپاداشتن عقالنيتي واحد، که  ونوعي مذهب انسان و جست يعني باور به  

ترتيب اصطالحات، تعابير و از آنِ همان انسان است، شرط رسيدن به آن درک و زبان مشترک است. بدين

به طور يکسان  از تجربة مشترک، با مراجعه به خود، بازيافته و تر از آن اصول آزادمفردات مشترک، و مهم

  شود. به تمامي اعضاي جامعه تحميل مي
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 واره دولت و جامعة ملت

 

که گفتيم تسلط مناسبات پولي بر روابط انساني و تحوّالت روابط مالکيت، که به ظهور کار مزدي به  چنان

کند؛ »اينک  داري انجاميد، نظام اخالقي حاکم بر جامعه را دگرگون ميعنوان شرط تسلط شيوة توليد سرمايه

يي يکسان دارند بنده پرستش خداي  محراب مذهب جاوداني که در آن عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه

گيري کار مزدي به عنوان شرط استيالي منطق ارزش بر شکل  29گونه که خداي بنده را.« کند هم از آنمي

داري  هاي توليد پيشاسرمايهمازاد در شيوهجامعه مصادف است با آن که هر شکل ديگر از استثمار محصول  

د  افزايي سرمايه وجو ارزشزوال يافته و نيروي کار مزدي پيشکش سرمايه شود. پس شرط الزم براي خود 

 است.   ـدر مورد خاص فئوداليسم، زميننيروي کار آزاد از وسايل توليد ـ

يابنده انجام ، توليد براي بازاري گسترشاي که پول مستقيماً موضوع، هدف و فرآوردة کار باشد در جامعه

کنند. گردش هاي محدود و بسته را پاره ميگيرد و نيروهاي مولد زنجيرهاي وابستگي به قيود جماعت مي

-ترتيب ارزششکند. بدينامتيازات و انحصارات جامعة اشرافي را در هم مي  ، پول و تداوم بازتوليد گسترده 

ها  چهرهگذارد. ليکن در جامعة بورژوايي  خالقي جامعة جديد رسوب ميهاي آزادي و برابري در نظام ا

اين ارزشاند. آنباقي مانده  30هاي منفي« تنها در نسخه» از  داري تحت حاکميت ها در جامعة سرمايه چه 

اقتدار  هاي  ها و نظامبورژوازي باقي مانده است چنين است که آزادي، در وجهي سلبي، يعني نفي وابستگي 

محلي، در کنار برابري، که آن نيز وجهي سلبي دارد، يعني نفي امتيازات و انحصاراتي که طبقة اشراف را از  

اي است که در آن افراد وارهکند. واقعيت مادي جامعة جديد شرط تحقق جامعة ملت عامة مردم متمايز مي

 
 احمد شاملو؛ شبانه. - 29
 محمد مختاري؛ نزديک شو.  - 30
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زادي در پيوند با انگارة برابري، مقدمة  کنند. انگارة آآزاد و برابر واجد حقوق سياسي مشخص زندگي مي

 ظهور انگارة برادري است، يعني افرادي با سرنوشت مشترک در يک واحد سياسي ملي. 

واره باشند. آزاد از قيود اقتدار  اي ملت توان اعضاي ملت دانست که پيشاپيش عضو جامعهتنها افرادي را مي

جامعه پوستة قوانين حقوقي و ساختار سياسي را منفجر  محلي و برابر با يکديگر. تداوم انبساط اخالقي  

شود و با نفي اشکال پيشين اقتدار، اعالم گانه قانون اساسي است که استوار ميکند. بر اين مباني سهمي

تواند قدرتي را  دارد که اصل هر حاکميت اساساً در ملت وجود دارد و هيچ هيئت و هيچ فردي نميمي

آزادي انتزاعي و برابري صوري در نظام حقوقي بورژوايي    31از ملت ناشي نشده باشد.   کار برد که صريحاًبه

ها را تنظيم و مالکيت خصوصي نوين را حراست کند.  گيرد تا روابط شيءواره ميان انساندستاويز قرار مي

داران براي  سرمايهکارگران تنها در فروش نيروي کار خود آزاد و در انعقاد قرارداد کار با يکديگر برابرند و  

افزايي سرماية خود با يکديگر برابرند. »سرود آزادي و برابري ناشکفته در جامة  استثمار آزاد و در ارزش

 غنچة خود غروب کرد.«  

ضمانت اجراي چنين قانوني در دولتي است که پاسبان اين قانون است. استقرار دولت ملي ظهور يک رابطة  

شوند، با مرجعيت واحد اقتدار است که از يک سو،  که عضو ملّت دانسته مي  واسطه ميان افراد،اقتدار بي

نتيجة نفي تمامي اشکال محلي اقتدار و آزادي اتباع از اين جوامع بسته است، تحت تأثير تحوالت بنياديني  

که  برد همين تحوالت است به نحوي  گذرانند، و از سويي ديگر، عامل پيشکه شيوة توليد جوامع از سر مي

استثمار يعني کسب ارزش بيش نفع ظهور شکل يگانة  به  استثمار،  نيز اشکال پيشين  تر، منتفي شوند، و 

خواهند هر شکل ديگري از تغيير را بيازمايند و نظم  خواست کساني که مياي است براي باززمان داروغههم

 بورژوايي را در جامعه ملغي کنند.

اي است که سلطة آن  النيت مسلط و بازنمايندة اوضاع و احوال ويژهيافتة عقدولت، در وهلة نخست، تحقق

عقالنيت را ممکن کرده است. در وهلة دوم، دولت نقطة اعتالي عقالنيت مسلط در هر دورة زماني و در 
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هر گسترة مکاني است. از اين رو، دولت مدرن بر مبناي عقل بورژوايي، و در نتيجه به نحو بوروکراتيک، 

عدم کفايت د. پس دولت مدرن، يعني دولتي با تمرکز شديد، بازنمايندة عقل بورژوايي و، نيز،  يابشکل مي

است. طبقة مسلط نوظهور، و متکلّمين وضعيت جديد، در تشکيالتي واحد، يعني دولت،   32منطق ارزش

منطق ارزش    شوند. تمرکز اين نيروها در دولت، آن را به عامل يگانة بازتوليد وضعيت و توسعةمتمرکز مي

-کند که در عصر پيشاسرمايههايي تبديل ميدر گسترة مکان، و نيز در اعماق جامعه، يعني همان جماعت 

اند، به صورت بسته و با تکيه بر منابع اقتدار  داري، به همين دليل ساده که ارتباط چنداني با بيرون نداشته

هاي ملي جديد ضامن  آن »مصالح ملّي«، که دولت   گيريم کهاند. چنين نتيجه ميداده محلّي ادامة حيات مي

کنند، مصالحي است راجع به گردش پول و سرمايه، و ها هستند و اعمال خود را بر اساس آن تنظيم ميآن

ه يک  دار. در نتيجه هر شکل ديگر از استثمار که بدر نتيجه مصالح يک طبقة خاص، و آن نيز طبقة سرمايه

شود و به هر نحو گيرد، مردود دانسته ميدر برابر »مصالح ملي« قرار مي  و  انجامدنظام اقتدار مشخص مي

 شود.  تقبيح مي

تواند ترتيب دولت مدرن زاييده و زايندة يک وضعيت مادي ويژه است. چنين دولتي تنها در صورتي ميبدين

ند. البته همين نيروها مقدّمات  مستقر شود که قبل از آن نيروهاي توليد جديد در اشکال اوليه ظهور کرده باش

-کم در برنامهآورند. اين تالش مجدّانه دست توسعة خود را، که همان تثبيت منطق ارزش است، فراهم مي

هاي دورافتاده  هاي ارتباطي که جماعت هاي اقتصادي و راههاي مدرن براي توسعة زيرساخت ريزي دولت 

هويداست. رهبران کبير/بزرگ/آهنين    کامالًساخت،  مکن ميرساند و توسعة روابط تجاري را مرا به هم مي

اند، و نيز ملّتي را از تحقير در  هاي داخلي بيرون کشيدهدار جنگوها که يک قدرت مسلّط را از گيرملّت 

آهن را اند؛ خطوط راه سامان دادهوها را سرهايي هستند که اوضاع راهاند، همانجنگ با ملل ديگر رهانيده

اند: امپراتور بزرگ ميجي، پيشگام مدرنيزاسيون در ژاپن؛ پتر اند و بنادر بزرگ تجاري را تجهيز کردههکشيد

 
 «. پديدار، ذات و امکان سياست کمونيستي»به   رجوع شود - 32
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کبير روسيه؛ اتو ادوارد لئوپولد فون بيسمارک، صدراعظم آهنين آلمان؛ مصطفي کمال پاشا، پدر ملت تورک؛ 

 زمين«. سپه »ايرانپنج، سردار خان ميرو نيز رضا

جا ناشي  دهد. اين ضرورت از آنتشکيل يک نيروي نظامي منسجم را تشخيص ميدولت مدرن ضرورت  

انجامند، و دولت براي همگي به شکلي از انحصار در کنترل ابزار سرکوب مي  شود که منابع محلي اقتدارْ مي

يشان  اي جز نفي يکايک آن منابع محلّي اقتدار، و در نتيجه، رويارويي نظامي با اتوسعة منطق ارزش چاره

پي خواهد داشت، بايد  را نخواهد داشت. در هم شکستن اين جوامع بومي، که مقاومت ناگزير ايشان را در

عنوان يک غايت براي توسعة منطق ارزش، و نه غايتي درخود، بازشناخته شود؛ اما همين غايت، براي آن  به

يابي به اين غايت،  است. وسيلة دست دست آيد مستلزم به کارگيري کارآمدترين وسايل   که به بهترين نحو به

شکل تمام آحاد ارتش، مراتب و مدارجش، و نيز آموزش يکارتش مدرن، با ساختار بوروکراتيک، سلسله 

يعني سربازان است. در بيان استعاري، ملّت، سربازان يک ارتش متحدالشکل هستند که دولت، فرماندهي 

 عهده دارد.    آن را بر

مار کردن منابع اقتدار بومي، و خلع يد ايشان از نيروي نظامي ممکن است،  وفقط با تار  نفي جوامع بومي، نه 

بلکه بايد همة افراد تحت تعليم عقالنيت جديد قرار بگيرند؛ بايد عقول محلّي و هر شکل از نظام آموزش  

فرادي است که از قيد  فردش تحقير و بي اعتبار گردد. مسأله بر سر ابهبيش منحصرهاي کماگيمحلي، با ويژ

بنادر تجاري تازه شوند. بر روي کشتياين جوامع بومي »آزاد« مي  گيرند، همان ساز پهلو ميهايي که در 

هاي واقعي  ها همان انسانخواهند شد و در داخل قطار هاي واقعي هستند که به کار و تالش مشغولانسان

تر، جز با تحميل با اعمال سلطة خود، و به بيان صريحآيند. فلذا بورژوازي جز  ميهستند که به حرکت در

-کند دستگاه عريضتواند منطق ارزش را حاکم سازد. آن چيزي که اين عقل را تحميل ميعقل خود نمي

هاي جديد هاي جديد با هر ساختار سياسي پيشين است. دولت طويلي است که وجه تمايز اساسي دولت و

پارچگي را،  ي جامعه و کسب انحصار در کنترل نهاد آموزش ميزاني از يکبا تعميم آموزش به تمامي اعضا

انسان ميان  نيز  و  مختلف جامعه،  اقشار  ميان  ميدر  زندگي  مناطق دوردست  در  که  به وجود هايي  کنند، 

اي پيش از آن سابقه نداشته است. استقرار نظام آموزش همگاني، خود به معناي  که در هيچ جامعه  ندآورمي
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ها براي انتقال ميراث گذشتگان وجود  نفي کلّية اشکال انتقال دانش و معارف بود که در ميان اصناف و گروه

شکل گرفته  هاي اشرافي درگذر زمان  اي که در ميان خاندانکار ويژهوداشته است و همين طور نفي هر ساز

کارهاي مشخّصي براي انتقال ميراث خود دارد اما وحدت، تمرکز واي سازبود. راست آن است که هر جامعه

-پارچگي انجاميده. پس يکاي جديد است که به باالترين درجه از يککارها پديدهوو عموميت اين ساز

ولت است. در بيان استعاري، ملّت،  پارچگي نتيجة ضروري انحصار دستگاه ايدئولوژيک در دستان مرئي د

 کنند.  آموزان متحداللّباسي هستند که در مدرسه، تحت نظارت مدير، تحصيل ميدانش 

فرد استثمار مالزم عقل بومي است؛ و عقل بومي مالزم منابع اقتدار بومي  بهشکال متعدّد و کمابيش منحصراَ

شود. دولت براي  اي توليد و سرکوب در جامعة بسته مياست؛ و منابع اقتدار بومي منتج به کنترل بر ابزاره 

استقرار منطق ارزش، و براي استقرار يک شکل واحد از استثمار، ناگزير از نابود کردن تمامي شئونات آن  

-آيند؛ فرهنگميهاي اقتدار محلّي به لرزه درترتيب، با استقرار دولت جديد ساختارجوامع بومي است. بدين

اند، به دست يک گورکن جوان کردهگيرند و منابعي که حق را تعريف ميهجوم قرار ميهاي بومي تحت  

هايي از اين دست، با فراهم آوردن مقدّمات سرکوب و تالي  شوند. دولت هتّاکي شده، به گور عدم سپرده مي

 33دارند؛ چنين است عقل بورژوايي.پارچگي، برهان توسعه را اقامه مييک

تکوين تاريخي مفهوم ملت در رويارويي با برداشتي که طباطبايي از اين مفهوم دارد    در بازگشت به بحث 

کنيم که او، به مانند هر ايدئولوگ بورژوامآب ديگر، از فهم گسست تاريخي که هستي مادي جامعة  تأکيد مي

به عنوان انديشة    کند عاجز است. در نتيجه مضاميني که اوداري جدا ميداري را از پيشاتاريخ سرمايهسرمايه

ايرانايران اين زمين ميشهري ضامن وحدت  بردن  به کار  بوده، و  ايران  اشرافيت  قاموس  متعلِّقات  داند، 

 داري خطايي فاحش است. مفاهيم دربارة وضعيت مادي جامعة سرمايه

 
، به خصوص در آستانة استقرار آن، به سهولت قابل تشخيص است. البته نبايد  ملتـدولت اين توجه ضروري است که اين وجوه از    - 33

هيچ چيزي را جز افراد، يعني آحاد ملّت که تحت تابعيت    ملتـدولت چنين برداشت کرد که بعدتر دولت از اين همه خواهد آسود.  

 اند، برنخواهد تافت. ديگر در رقابتدولت قرار دارند، و با يک
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شوند،  ته مياز منظر دانش تاريخ بورژوايي، ملت، و نيز آحاد افرادي که به عنوان اعضاي يک ملت بازشناخ

تلقي مي تاريخ  نقطة عزيمت  بلکه  تاريخي،  نتيجة تحوالت  به عنوان  مادي جوامع  نه  اينان هستي  شوند. 

هاي بسته وجود  تر افراد تنها در حکم اجزايي از جماعت اند؛ چنان که پيشپيشين را به گور فراموشي سپرده

د که الجرم افراد را تعيين کرده و مجالي براي  ان بوده هايي  ها تعيين کنندة خصلت اند، و اين جماعت داشته

است و شرايط   منحصر به دورة تاريخي ويژهاند. به همين اعتبار فرديت  گذاشتهفرديت ايشان باقي نمي

چنين فراموش شده است که اين وحدت در عقل، مؤلفة ذاتي روح يک قوم، يا  طلبد. هماي ميمادي ويژه 

که نتيجة تکامل جوامع، تراکم روابط ايشان در  اينرهبران و مؤسسين قوم نبوده است، بلنتيجة ارادة آهنين  

ها  مناسبات پولي و تحول در روابط مالکيت، يا، در يک کالم، استيالي منطق سرمايه بر ايشان بوده است. آن

ة خود را، يا ارادة آن  توان در برابر آن ايستاد و ارادممکن است تصور کرده باشند که با انکار واقعيت مي

ها ملّت را به عنوان يک مفهوم کارآمد براي توضيح يک  ترتيب آنروح قومي را، به آن تحميل کرد. بدين

دهند، که از اساس مربوط  آويز همان احساساتي قرار ميرا دست   کنند، و آناعتبار ميگسست تاريخي بي

ومي که به طور ضمني در به کار بردن مفهوم »خود«،  باور به روح ق  به دورة جديد است؛ يعني غرور ملي.

يابد يک هستي متافيزيکي، وحدتي است که داعية تکثّر  فرد دارد، حضور ميبه»خود«ي که تاريخ منحصر

 پوشاند.داري را ميالحال موجود در جامعة سرمايههاي فيتضاد  اين وحدتْ  و تحت پوششِ  ، دارد و نه تضاد

گيري يک آگاهي مشترک، گيريم هويّت آگاهي آدميان، بررسي شرط امکان شکلبه هر حال در مطالعة  

ها،  گيري يک آگاهي مشترک ميان انسانجو شود. شکلومشترک ملّي، تنها بايد در روابط ميان آدميان جست 

ساسات ها، افکار و اح ، نه محصول، بلکه خاستگاه باورهاانسان مستلزم اسباب و لوازمي است و روابط واقعي  

 مشترک است. 
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 روابط مالکيت در ايران قرن نوزدهم 

 

داري بررسي کنيم، الزم  داري در ايران را حول مسئلة انکشاف جهاني سرمايه که انکشاف سرمايه براي آن

است تحول روابط مالکيت را، به خصوص در نيمة دوم قرن نوزدهم، از نظر بگذاريم. دربارة شيوة توليد  

داري در جريان بوده است. دربارة روابط مالکيت زمين در داري، مباحث دامنه ايران پيشاسرمايهمسلط در  

آبي که ايران اجماع چنداني وجود ندارد. از يک سو، هواداران نظرية استبداد شرقي معتقدند که در زمين کم

 بند و قنات بودهرساني نظير  تأمين آب براي کشاورزي مستلزم ساخت، حفظ و نگهداري تأسيسات آب

نمود.  يافت که در روابط مالکيت زمين مداخله ميدر نتيجه، قدرت نزد يک دستگاه دولتي تمرکز مي  است.

داري را ذيل مفهوم فئوداليسم درک  پردازان روابط مالکيت در ايران پيشاسرمايهدر مقابل گروهي از نظريه

فراز و نشيب تاريخ، ثبات بااليي داشته است. هر چند کنند. بنا بر مدعاي ايشان نظام مالکيت زمين، در  مي

متمايز از فئوداليسم مبتني بر قرارداد فيف است، و   کامالًحقوقي خود،  مالکيت زمين، در ايران، در صورت

به وابستگي  هاي عمدهمحدوديت  اما در عمل  دارد،  اروپايي  فئوداليسم  به  نسبت  مالکيت  تداوم  براي  اي 

 شده است.اثت زمين براي ارباب منجر ميرعيت به زمين و ور

 که جغرافياي وسيع ايران، که در برخي نواحي به هيچ اين اختالف نظر خود گوياي واقعيتي است، و آن اين

اي از اشکال مالکيت زمين به خود ديده ، در طول تاريخ، تنوع گستردهآبي مواجه نبودهوجه با مشکل کم

لصجات دولتي، امالک وقفي، تيول و امتيازات در ازاي خدمات نظامي،  است. عالوه بر خالصجات شاهي، خا

هاي وسيعي در مالکيت ايالت و عشاير بود، که عمدتاً، نيمه باير و يا به صورت  هاي اربابي، زمينو زمين

ي  هاماند. در طول تاريخ، اين تنوع، خود، در نسبت با شرايط سياسي طبقة حاکم و، نيز، بحرانمرتع باقي مي

 شد. دار در شيوة توليد فئودالي، دستخوش تغيير مياقتصادي ريشه
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به هر حال، اين تنوع، در طول قرن نوزدهم ميالدي، تحت فشار اقتصادي ناشي از گسترش بازارهاي جهاني،  

هاي  تر، خصلت باخت و روابط مالکيت زمين در ايران، تضعيف شده و، هر چه بيشتر رنگ ميهر چه بيش

داد. روسيه از شمال و انگليس از جنوب، بر سر گسترش نفوذ خود زوال را از خود بروز ميبهرو  فئوداليسم

مناطق نفوذ دو کشور مورد    1907کردند. تا جايي که با امضاي قرارداد سن پترزبورگ در  در ايران رقابت مي

ـ تقويت سياسي و نظام  توافق قرار گرفت. در چنين شرايطي دو کشور استعمارگر با -بهي حکام محلي 

و اعمال نفوذ بر    قل از دستگاه حکومت مرکزي داشتندـخصوص ايالت و عشاير که قدرت نظامي مست 

تحت فشار    34کردند. مستعمراتي ايران تحکيم ميفئودالي مالکيت زمين را در جامعة نيمهايشان روابط شبه

شد، و اقسام متنوع مالکيت زمين در يک فئوداليسم رو به زوال  اقتصادي، روابط مالکيت زمين ديگرگون مي 

اما، سير تکامل نيروهاي مولد متوقف ماند و امکان انباشت سرمايه، جز براي يک الية   شدند؛گرا ميهم

 انحصارات دولتي تکيه داشتند، فراهم نشد. بسيار کوچکي از تجار و بازرگانان ايراني، که به امتيازات و 

گيري نيروي کار مزدي، ضمن بررسي تاريخ تشکيل انحصارات نفتي انگليس  يف، در بحث از شکلعبدالل 

فئودالي حاکم بر ايران، براي  دهد که روابط مالکيت شبهدر جنوب ظرفيت بااليي را مورد توجه قرار مي

پرداخ جاي  به  رعيت  از  کشيدن  نشابيگاري  او  دارد.  آزاد  کار  نيروي  به  مزد  ميت  »جمعيت ن  که  دهد 

ـ اسکان  آن ناحيه و از جمله بعضي از نواحي مرکزي ايران، کارگران اصلي و    ـو بعضي اوقات عشاير يافتة 

ميالدي وقتي که کارها فقط منحصر به حفاري    1803دادند. در سال  غيرمتخصص صنعت نفت را تشکيل مي

روسيه در کرمانشاه گزارش داد که کارهاي ساده و انواع و اقسام کارهايي که به مهارت    ها بود کنسولچاه

ها  گيرد و سوارهاي وي نيز نگهباني از اردوگاهاحتياجي ندارند به وسيلة دهقانان عزيزخان بديليان انجام مي

 
کرد. دولت قاجار در مواردي چند، خصوص، ايالت و عشاير را تقويت مييس براي تضعيف دستگاه حکومتي قاجار، بهدولت انگل  - 34

برداري و کشتيراني در رود کارون، توقف فروش سالح به ايالت و عشاير را شرط توافق با طرف انگليسي دانسته  نظير اعطاي امتياز بهره

عملي نشد. اين مسئله نيز شايان توجه است که در جريان اعطاي امتيازها عموماً رؤساي ايالت و  دانيم هرگز  بود؛ عهدي که البته مي

درصد از سهام شرکت نفت    34شدند. براي نمونه در جريان عقد قرارداد دارسي،  حکام محلي، مستقل از شاه قاجار وارد مذاکره مي

هاي تأسيسات نفتي در مالکيت  که زمينبختياري تعلق گرفت. عالوه بر اينهزار ليره استرلينگ به رؤساي ايل    400بختياري با سرماية  

 قبايل بختياري بود، شرکت نفت براي حفاظت از تأسيسات نفتي به تفنگچيان بختياري احتياج داشت.  
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ها را وادار  خان به زور آنکردند بلکه عزيزرا به عهده دارند. اين دهقانان در ازاي مزد براي شرکت کار نمي

پذير  اي ايالت ايران در آن زمان دقيقاً امکانبه اين کار کرده بود. اين مسئله با توجه به مناسبات عشيره

  35بود.« 

ميالدي تصويب    1889-90گيرد که در سال  مپتون وابستگي دهقانان به زمين را با رجوع به قانوني نتيجه ميلَ

د که از مردم براي راهسازي بيگاري بگيرند. هر فرد ذکوري از شانزده تا پنجاه  شد و بر اساس آن »قرار ش

بايست ها بيگاري کند و کساني که قادر به بيگاري نبودند ميسالگي موظف شد که سالي چند روز در راه

ر به پرداخت مبلغ نقدي مصالحه کنند تا بجاي آنان کسان ديگري اجير شوند. طبقات روحاني متعلق به ه 

مذهب و معلمان مدارس و سربازان زير پرچم و پاسبانان از اين کار معاف بودند... براي تساوي مقدار کار  

پيمود وضع شد...  کردند مقرراتي بر اساس مسافتي که هر کس تا محل راهسازي ميکساني که بيگاري مي

کند معلوم بودند. او اضافه مي شد که خدمات راهسازي را انجام دادهجواز مسافرت تنها به کساني داده مي

همه پيداست که تا آنجا که حکومت شد. با ايننيست که اين مقررات در سراسر کشور تا چه حد اجرا مي

کرد و دهقانان تا حدي وابسته  مرکزي قادر به اعمال قدرت بود بعضي خدمات را به زور به مردم تحميل مي

گرفتند و عالوه بر ماليات نقدي و جنسي هر دهي مجبور اسه مياز هر دهي ماليات را يک ک  .به زمين بودند

چه  اي سرباز بود. در آنجا که قدرت حکومت مرکزي محسوس نبود خدماتي مانند آنبه آماده کردن عده

 36شد.« از طرف مالکان به دهقانان تحميل مي گفتيم قطعاً

گذرانيم. در طول اين قرن دستگاه حکومتي قاجار  ميرا از نظر    19زوال ايراني در قرن  بهاکنون فئوداليسم رو

نظر داشت که، در طول اين قرن، عايدات  نخست بايد اين مسئله را مدِّدست به گريبان بحران مالي بود.  

ميليون فرانک   150، به شهادت مالکوم،  1803حکومتي کاهش چشمگير داشت. »درآمد دولت ايران در سال  
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کاهش    37ميليون رسيد.«   32.5شاه به  الدينفرانک رسيد و ... هنگام جلوس مظفرميليون    75به    1815بود، در  

عايدات حکومتي، از يک سو، تحت تأثير افول قدرت سياسي دستگاه حکومت مرکزي بود؛ در همان زماني 

داد، که حکومت مرکزي کنترل خود را بر مناطق وسيعي از ممالک محروسه در شمال و شرق از دست مي

هاي دريافتي، عالوه  زدن ايشان از پرداخت ماليات  باز  تمرد حکام محلي از حکومت مرکزي و سرشورش و  

وصول عايدات را مشروط به    داد،که ممالک محروسه را در معرض خطر فروپاشي کامل قرار ميبر اين

که زوال    بود  ايکرد. ليکن افول سياسي طبقة حاکم، خود، تحت تعيين عوامل اقتصاديمداخلة نظامي مي

ماند که،  رساني و رسيدگي به زمين مغفول ميتدريجي اشکال مالکيت زمين را موجب بود. تجهيزات آب

-انجاميد. تحت نظارت تجار و سرمايه وري زمين و ميزان محصول برداشتي ميبه نوبة خود، به کاهش بهره

وران  ماليات دريافتي از اصناف و پيشهد و عايدات گمرکي و  شداران اروپايي، بازرگاني ايرانيان تضعيف مي 

گرفت تر از همه، رقابت دروني ميان طبقة حاکم براي اخذ محصول مازاد باال مييافت. اما، مهمنيز کاهش مي

تمامي، در شورش به  را،  بروز مي  که خود  نهايت،  و تمرد حکام محلي  نقره در  با  داد. در  بهاي  کاهش 

هاي مالي موجود  هاي نقره، ارزش پول کاهش يافت و بحرانضرب سکهکاري در  بازارهاي جهاني، و دغل

 را تشديد کرد.  

هنگام با زوال تدريجي روابط مالکيت و تزلزل ساختار سياسي طبقة اشراف، مخارج اين که، همديگر اين

اي  تر به مصرف کااله گذاشت. گسترش بازار جهاني اعيان و اشراف را هر چه بيشطبقه رو به تزايد مي

اي بود تا حکام محلي، براي تأمين مخارج رو به تزايد کرد، و اين خود انگيزهتجمالتي خارجي وابسته مي 

دستگاه  که  اصالحاتي  عالوه  به  کنند.  خالي  شانه  مرکزي حکومت  دستگاه  به  ماليات  پرداخت  از  خود، 

به کار بسته بود مخارج جاري حکومتي قاجار براي رويارويي در برابر تهاجم نظامي و تنظيم و تنسيق امور  

ميرزا در تبريز، براي تنظيم خدمات  عباس  عهدوليداد. من جمله اصالحاتي که از زمان  دولت را افزايش مي

تر بررسي کرديم، تا  که پيشآمد. چنانرزا تقي خان اميرکبير به اجرا در نظام، آغاز شد و در زمان صدارت مي

کرد که ف ميمکلّرا  اي  شون از اياالت، حکام هر واليت و ناحيهپيش از اجراي اين اصالحات، تدارک ق

 
 . 201فشاهي، محمدرضا؛ تحوالت فکري و اجتماعي در جامعة فئودالي ايران؛ ص - 37



 
56 

 

عالوه بر پرداخت ماليات به حکومت مرکزي خدمات و قشون نظامي تحول دهد. اما با اجراي تنظيمات  

اي که رابطة وفاداري سرباز با حکومت مرکزي گونهف شد؛ بهخدمات نظام، هر ناحيه به تحويل سرباز مکلّ

شد و تعليمات نظامي و تأمين مخارج مربوط بر عهدة حکومت مرکزي بود.  محلي تعريف مييا حکومت  

گرفت. اين مسئله خود به  کم در مقام نظر، خارج از اقتدار مالک و تيولدار قرار ميدر نتيجه سرباز، دست 

 افزايش مخارج دستگاه حکومت مرکزي انجاميد.

خان اميرکبير، با شکست مواجه تقي  هاي ميرزاظير کوششهاي عمده در جهت کاهش مخارج دربار، نتالش

ها، نتيجة  هاي براي افزايش عايدات دستگاه مرکزي حکومت، از محل افزايش مالياتچنين تالش شد. هم

مي بحرانعکس  و  ماليِداد  مي  هاي  تشديد  را  ايران  فئودالي  مالياتنظام  تحميل  به  پاسخ  در  هاي  کرد. 

کردند، در نتيجه، وسعت  هاي خود را ترک مي ام و مالکين از دهقانان، دهقانان زمينتر، و اخاذي حکسنگين

شد. اين مسئله دستگاه حکومت مرکزي را تر، و تجهيزات آبرساني به حال خود رها ميهاي باير بيشزمين

عمدة اين ارقام  تر بود، اما در عمل، ها سنگينبرد، چرا که هر چند مالياتتري فرو ميدر بحران مالي عميق

 شد. هرگز وصول نمي

هاي مالي دستگاه حکومتي، به تکرار، از بانک استقراضي روس و بانک شاهنشاهي  براي فرار از اين بحران

شد و يا در بازپرداخت  ميل ميوهاي درباري حيفنوشوها عمدتاً، يا براي عيشانگليس وام گرفت. قرض

رفت که با توجه به تر زير بار ديوني ميدستگاه حکومتي هر چه بيش  رفت. در نتيجهکار مياقساط قبلي به

 ها ممکن نبود.ديد بازپرداخت آنهاي مالي عميقي که فئوداليسم رو به زوال ايران به خود ميبحران

هاي مالي و نياز فوري دستگاه حکومتي براي فروش يا  تضعيف روابط مالکيت زمين به دليل تشديد بحران

برداري از موادخام و استخراج از معادن، پيوستن ايران را به نظام تقسيم  ن، و واگذاري امتياز بهرهاجارة زمي

نماي ضعف دولت  کار جهاني تسريع کرد. اعطاي امتيازات و انحصارات، هر چند عمدتاً به عنوان خصلت 
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ر ايران مورد توجه قرار  د  39و انگليس  38هاي بيگانه و شاهدي بر نفوذ روسيه قاجار در برابر ارادة دولت 

داران روس و انگليسي نبود. در وضعيتي که طبقة اشراف با بحران مالي منحصر به سرمايه  گيرد، اما صرفاًمي

مواجه بود، الية بسيار کوچکي از تجار و بازرگانان ايران و، نيز، معدودي از روحانيون متمول، پول نقد  

نياز براي خريد زمين را در اختيار   ان شکل رتاج ـاي از مالکداشتند و منطبق بر همين الگو، طبقهمورد 

 گرفت.  

هاي قرن نوزدهم، کشت محصوالتي نظير پنبه، ترياک، توتون و تنباکو، ابريشم و خشکبار رشدي از ميانه

ني از مالکان و شد که تجار و بازرگانان ايراهايي کشت ميچشمگير داشت. اين محصوالت عمدتاً در زمين

ها و  اي به جز فروش زمينهاي مالي، چارهکردند. بحرانخريدند و يا اجاره ميمي  حکومت مرکزي  عمال

رسيد، ترتيب به فروش ميهايي که بدينگذاشت. زمينجات دولتي براي عمال حکومتي باقي نميخالصه

 
ترين امتيازاتي که در ربع آخر قرن نوزدهم به روسيه واگذار شده را احمد اشرف چنين فهرست کرده است: اول،  شماري از مهم  - 38

ميالدي؛ دوم،   1902تا  1881ال و شمال شرقي در  امضاي هفت قرارنامه با دولت روسيه در زمينة استفاده و تفتيش خطوط تلگراف شم

؛ سوم، اعطاي امتياز  1906تا    1888برداري از شيالت درياي مازندران به ليازانوف بر اساس شش امتيازنامه از سال  اعطاي امتياز بهره

در   رافائيلويچ  و  پولياکف  به  استقراضي  بانک  پولياک1890تأسيس  به  انحصاري  امتياز  اعطاي  بيمة  ؛ چهارم،  تأسيس شرکت  براي  ف 

همدان و  ـقزوين، قزوينـبرداري راه انزلي نقل براي احداث و بهرهو؛ پنجم، اعطاي چهار امتياز به شرکت بيمة حمل1891ونقل در  حمل

ه شرکت معادن  داغ ب؛ ششم، امتياز استخراج قراجه1895برداري از تاالب انزلي در سال  روبي و بهرهطور الي تهران و همين  ـقزوين

برداري راه  ؛ هفتم، اعطاي دو امتياز به بانک استقراضي ايران براي احداث و بهره1898روس متعلق به گرائينوف و ايناکيف در سال  

؛ هشتم، اعطاي امتياز به شرکت برادران نوبل در بادکوبه براي احداث خط  1913و  1902آهن در منطقة آذربايجان در سال شوسه و راه

 (  48-49داري در ايران؛ ص . )اشرف، احمد؛ موانع تاريخي رشد سرمايه1911انتقال نفت از انزلي به رشت در سال لولة 
ترين امتيازاتي که در ربع آخر قرن نوزدهم به انگليس واگذار شده را احمد اشرف چنين فهرست کرده است: اول،  شماري از مهم  - 39

از دولت ايران به ادارة تلگراف هند و اروپا و    1868تا    1862س پنج قرارنامه که از سال  اعطاي امتياز احداث خطوط تلگرافي بر اسا

کمپاني تلگرف هند و اروپا واگذار شد؛ دوم، اعطاي امتياز رويتر براي تأسيس بانک شاهنشاهي ايران، استخراج معادن و نشر اسکناس  

ي شد و دولت ايران مکلف به جبران خسارت گرديد؛ سوم، اعطاي يک  ، که بعدتر در نتيجة اعتراضات گستردة تجار ملغ1889در سال 

؛ چهارم، اعطاي امتياز اکتشاف و  1913تا  1890آهن در مناطق جنوبي کشور از سلسله امتيازات به اتباع انگليسي براي احداث راه و راه

هاس  ؛ پنجم، اعطاي امتياز احداث فانوس1901سال  برداري از معادن نفت و موم طبيعي، موسوم به امتياز دارسي، در  استخراج و بهره

 ( 49داري در ايران؛ ص)اشرف، احمد؛ موانع تاريخي رشد سرمايه 1913دريايي در خليج فارس به دولت بريتانيا در سال 
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-ي امتياز بهرهرفت که در بازار خارجي تقاضا داشت. به عالوه واگذارعمدتاً، زير کشت محصوالتي مي

 40کرد.مالي دستگاه حکومتي را جبران مي برداري از معادن به تجار و بازرگانان متنفذ بخشي از کسري

 
ن، تبريز،  هاي تجاري شهرهاي تهراگويد »بر اساس گزارشي که از وضع هفتاد و چهار تن از تجار بزرگ و شرکت احمد اشرف مي  - 40

اند معرفي  مشهد، اصفهان و شيراز در دهة دوم قرن چهاردهم در دست است، دوازده تاجر بزرگ که داراي امالک و اراضي وسيعي بوده

آن شده از  امينجملهاند...  حاج  تجارتاند  تومانياس،  برادران  تجارتالضرب،  جمشيديان،  آرزومانيان.«  خانة  برادران  و  جهانيان  خانة 

 ( 81داري در ايران؛ صاحمد؛ موانع تاريخي رشد سرمايه  )اشرف،

  1896حسين پس از مرگ وي در سال  الضرب بود که پسرش حاجي محمد »در ميان بازرگانان متنفذ ايراني يکي حاجي محمدحسن امين

هاي بود، او با تقلب در عيار سکه  الضربِ پدر انحصار ضرب سکه را از ناصرالدين شاه دريافت کردهميالدي کار پدرش را ادامه داد.« امين

زد. اين خانواده در ميان چيزهاي ديگر به کار ميليون تومان سر مي  25نقره، ثروت انبوهي براي خود اندوخت. »ثروت اين خانواده به  

از بازارهاي خارجي  الضرب در تعدادي  گذاري کرده بود. امينصرافي نيز مشغول بود و در زمينه صنايع و معامالت ديگر تجاري سرمايه

اي مشغول شده بود. عمال وي در تمام شهرهاي عمده ايران مشغول خريد و فروش اجناس، رباخواري و انتقال  نيز به تجارت گسترده

هاي بانکي بودند... دفاتر تجاري بزرگي در مارسي، لندن، پاريس و چين داشت و نيز با اکثر شهرهاي بزرگ اروپا، آسيا پول و ساير کار

گرفت. ده سال قبل از انقضاي امتياز الضربِ پدر صورت ميو امريکا در معامله بود... اکثر معامالت عمدة پول با خارجيان توسط امين

کار افتاده باشد به شاه پيشنهاد  هاي دولتي و خصوصي بهبانک شاهنشاهي، حاجي محمدحسن ايجاد يک بانک دولتي را که در آن سرمايه

)عيس  است.«  ايران؛ صکرده  اقتصادي  تاريخ  امين63وي، چارلز؛  داد.  (  از دست  را  از سرماية خود  زيادي  بخش  بعدها  پسر  الضرب 

خواست اجباراً اعالم ورشکستگي  خواهي شاه که دائماً مبالغ کالني از وي ميميالدي به خاطر فشار زياده  1908الضرب در سال  »امين

رب قبال سرماية خود را به بانک لندن منتقل کرده است. به عالوه وضع تجاري وي چنان  الضکرده بود. شايعاتي وجود داشت که امين

بافي خود را که حدود  ميليون روبل بدهکار بود.« »در اوايل جنگ جهاني اول کارخانه ابريشم  5بار بود که به بانک استقراضي  اسف

التجار هيچکدام  الضرب و نه معينالتجار فروخت... نه امين ان به معينسيصد هزار تومان براي او خرج برداشته بود به مبلغ نود هزار توم

هاي وي يعني کارخانة آجرسازي در نزديک تهران نتوانستند اين کارخانه را بار ديگر راه بياندازند... در همان زمان يکي ديگر از کارخانه

الضرب  رش به او رسيده بود نتوانست کار ديگري بکند. ثروت امينالضرب نيز جز حيف و ميل اموالي که از پداز کار افتاد... پسر امين

 ( 73در گيالن و ساير نواحي از بين رفت.« )عيسوي، چارلز؛ تاريخ اقتصادي ايران؛ ص

التجار بود که ثروت واقعي او در اطراف اهواز و خليج فارس سر به يک ميليون تومان  آقا محمد معين»سلطان اقتصاد جنوب ايران حاجي 

گذاري کرده و با هند و لندن در رابطه تجاري بود و لذا روابط نزديکي زد. وي قسمتي از سرمايه خود را در معادن خاک سرخ سرمايهمي

 ( 64با انگلستان داشت.« )عيسوي، چارلز؛ تاريخ اقتصادي ايران؛ ص
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شدند،  کشي مضاعف از دهقانان، رها و باير مي ها، به دليل بهرهترتيب، در شرايطي که بسياري از زمينبدين

هاي متعدد  گير شد و قحطييافت، فقر و گرسنگي همهتوليد محصوالت کشاورزي مبتني بر معيشت کاهش  

بنيان نظم اجتماعي قرن نوزدهم ايران را از جا کند، و در همان حال، گروهي از اشراف و مالکين توانستند  

  41هاي کالني به جيب بزنند.هاي خود ثروتبا فروش و اجاره دادن زمين 

تخفيفات اعمال  و  گمرک  کنترل  کاپيتوالسيون،  خارجي،   تحميل  تجار  براي  که   42گمرکي  شرايطي  در 

هاي دولتي را از بين برد و عوارض  هاي مالي مواجه بود، بخش بزرگي از درآمدحکومت ايران با بحران

 

ر بانکي دست داشت. تاريخ اين شرکت نمونة روشني ميالدي در يزد تأسيس يافته بود نيز در کا  1890»سراي بازرگاني جهانيان در سال  

شد سراي بازرگاني تومانيان... از  ها متوسل ميکند که حتي حکومت مرکزي هم به خدمات آناز تبديل تجار را به بانکداران عرضه مي

نمود و  کرم ابريشم صادر مي  يک مغازه کوچک هاراتون تومانيان که در اواسط قرن نوزده در تبريز ايجاد شده بود و خشکبار و پيلة

ها در بازارهاي  کرد شروع شد... از طريق تجارت خشکبار، پيلة ابريشم، ابريشم، پنبه و ساير اجناس که تقاضا براي آنآالت وارد مي آهن

ن تومان به جيب بزنند  ها را قادر ساخت تا ثروتي حدود سه ميليوآمد... موفقيت برادران تومانيان آنجهاني رو به افزايش بود، بدست مي

ها در نهايت[ براي توسعة معامالت خود  و فعاليت خود را تا روسيه توسعه بخشند و حتي با بانک شاهنشاهي به رقابت برخيزند. ]آن 

( البته منظور عيسوي از بانکداري صرافي است که يک از اصناف  68تبعة روسيه شدند.« )عيسوي، چارلز؛ تاريخ اقتصادي ايران؛ ص

 کرد. گري ميمي و صاحب نفوذ در بازار ايران بود و بر اساس صدور برات معامالت را واسطهقدي 

سر در  داران گندههاي مملکت را به جيب خود سرازير کرده و به صورت سرمايهترين مدت تمام ثروت»صاحبان روستا در کوتاه  - 41

ا به  ميالدي تعداد آن  1900ميليونر و مالک ثروتمند وجود داشتند ولي در سال  ميالدي در ايران فقط جند نفر    1880آمدند... تا سال  

بردند و در اين رهگذر سودهاي  ها را باال ميداران با تلمبار کردن توليدات انبارها، به طور مصنوعي قيمتصدها نفر رسيده بود. اين زمين

دار و ثروتمند  ( البته واضح است که عيسوي در اين متن سرمايه62ن؛ صزدند.« )عيسوي، چارلز؛ تاريخ اقتصادي ايراکالني به جيب مي

 برد. را در يک معنا به کار مي

اي ميان تجار و بازرگانان  گير تجار ايراني شد و نارضايتي گستردهچاي است که تبعات آن دامنترين مثال قرارداد ترکمان معروف  - 42

باره چنين آورده است: »بين انزلي و اصفهان  به آن، نزد شاه ايران بردند. عيسوي در اين  هايي را در اعتراضايراني برانگيخت و عريضه

هاي ديگري نيز وجود داشتند که  شد. در اين ميان ماليات راهداري شش نوبت در رشت، قزوين، تهران، قم، کاشان و اصفهان گرفته مي

حد  هاي ديگر معاف بود، بيارجي که از هر نوع ماليات داخلي و يا ماليات داري و غيره( بودند. اجناس خبه صورت ماليات مستقيم )قپان
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ها را از عرصة رقابت خارج کرد. سنگيني که به منظور جبران اين کسري براي تجار ايراني وضع شد، آن

هاي خارجي مشغول به کار خانهکه در تجارتاي نداشتند جز آنچاره  پادر نتيجه تجار و بازرگانان خرده

در مواردي   43ستد کنند.ونفوذ ايراني در شهرهاي مختلف دادشوند و يا به عنوان گماشتة تاجران صاحب 

  44پا تالش کردند با تأسيس شرکت تجاري و تجميع سرمايه، تجارتشان را گسترش دهند.تجار خرده

هاي سنگين حکومتي و اخاذي حکام محلي، دهقانان  هاي جهاني، تحميل مالياتگسترش بازارتحت فشار 

شدند. از سوي ديگر سيطرة کاالهاي  زدند و به دنبال کار راهي شهرها مياز کار بر روي زمين سرباز مي

تا انتهاي قرن    وران شهري را از رونق انداخته بود. اين روندصنعت خانگي و توليد پيشه  ،خارجي بر بازار

 

شد... سرنوشت محصوالت مهم محلي نظير پنبه، برنج، پيلة ابريشم، ترياک، تنباکو، کتيرا، خشکبار  و حصر وارد شهرها و مناطق ايران مي

 ( 69ي، چارلز؛ تاريخ اقتصادي ايران؛ صها بود.« )عيسوهاي خارجي و وابسته به آن تر در دست شرکتو قالي بيش

 
خوار وجود داشتند که کل  صراف و نزول  114پا در مشهد چنين بود: »بنا به گفتة لرد کرزن در مشهد  براي نمونه اوضاع تجار خرده  - 43

آن  آن  931ها حدود  سرماية  ميان  بود. در  تومان  تومان بودند...« هزار  داراي سرمايه صدهزار  نفر  تاريخ    ها فقط دو  )عيسوي، چارلز؛ 

 ( 66اقتصادي ايران؛ ص

ميالدي به بعد در ايران پا گرفت که در بازارهاي داخلي و خارجي به تجارت    1880هاي ملي گوناگوني از سال  ها و مجتمعشرکت  - 44

ميني ايجاد و از اشتهار  ميالدي توسط يکي از افراد پيشرو به نام مشهدي کاظم امين، شرکت ا  1882رو در سال  مشغول بودند. از اين

ميالدي شرکت    1892تومان ايجاد شد. در سال    350000شرکت بازرگاني ايران با سرمايه    1886زيادي برخوردار گرديد. در حدود سال  

منظوري در يزد تشکيل گشت. تقريبا چهار سال بعد شرکت فارس تحت مديريت حاجي عبدالرحيم شيرازي در شيراز پا گرفت؛ اين  

کناني با ياري برادرش و با  ميالدي تاجر معروف حاجي مهدي کوزه 1897ميالدي به کار خود ادامه داد. در سال   1900سال    شرکت تا

همراهي و کمک حاجي سيد مرتضي صراف شرکت اتحاد را در تبريز ايجاد کرد که حدود پنجاه سال به فعاليت خود ادامه داد. در سال  

-کازروني يکي از تجار معروف، شرکت مسعودي در اصفهان ايجاد شد... در اين زمان شرکت  ميالدي توسط حاجي محمدحسين  1898

تومان تشکيل گرديد... در    150000ها شرکت اسالمي بود که با سرمايه  کاري نيز در اصفهان تأسيسي شدند که يکي از آناي مقاطعهه

مي را با سرمايه يک ميليون تومان برپا کردند. پنج سال بعد، اين  ميالدي در تهران هفده نفر از تجار و صرافان شرکت عمو  1899سال  

 ( 66شرکت به خاطر عدم سازش اعضاي آن از هم پاشيد. )عيسوي، چارلز؛ تاريخ اقتصادي ايران؛ ص
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تر شهرهاي کشور در دسترس شد، به نحوي که در اوايل قرن بيستم، کارگر مزدي در بيشنوزدهم تشديد مي

ها،  ها، پلگيري، در درياي خزر و ايجاد راههاي صنعت نفت در جنوب، ماهيبود. »تقاضا براي کار در زمينه 

ي که از ناحيه مرکزي ايران به سواحل درياري خزر و  تر بود... تعداد کارگرانبنادر و کارهاي آبياري بيش

ها  تخدمين شرکت ها به صورت بارگير بنادر يا بصورت مسخليج فارس آمده بودند کم نبود. تعدادي از آن

کردند. ولي در بطن اين کارها هيچ نوع توليد صنعتي سسات و تأسيسات و خانه کار ميو يا خدمتکاران مؤ

 45شود.« ديده نمي

ا ايران با محدوديت که پيشين وجود، چنانبا  هاي ديگري نيز تر تأکيد کرديم، رشد صنايع در شهرهاي 

گذاري انگليس در شهرهايي نظير کاشان  روبرو بود. از ميان صنايع خانگي تنها قاليبافي بود که با سرمايه

شد که مربوط  صنايعي مي  گسترش يافت. عمدة تقاضايي که براي نيروي کار به وجود آمده بود يا منحصر به

به فرآوري محصوالت کشاورزي بودند و توانسته بودند در بازار به فعاليت خود ادامه دهند، و يا مربوط به  

 46استخراج مواد خام از معادن و فرآوري مواد خام بود. 

 
 . 75عيسوي، چارلز؛ تاريخ اقتصادي ايران؛ ص - 45
تابي  گذار ايراني داشتند، کارخانة ابريشمهايي که سرمايهميان کارخانهکند، از  يف نقل ميبنا به ارقامي که احمد اشرف از عبدالل  - 46

هايي هستند که بيش از صد نفر  کارگر تنها کارخانه  144کني در گيالن با  پاکنفر کارگر و کارخانة پنبه  150الضرب در گيالن با  امين

 ( 98داري؛ صکارگر دارند. )اشرف، احمد؛ موانع تاريخي رشد سرمايه

هاي خارجي، دو مورد از سرمايه گذاري در فرآوري محصوالت کشاورزي و استخراج مواد خام را قابل  گذاري ما در مورد سرمايهو ا 

کني در بارفروش تأسيس کردند. يکي  پاکميالدي، آدام اوسر، با گدانيانس و پانيانس سه کارخانة پنبه  1902اند: »در حدود سال  توجه

کني تأسيس کرد.آرام اوسر يک کارخانه نيز در بوشهر تأسيس کرد.  پاکم صادق عليوف... در ساري کارخانة پنبهديگر از اتباع روس به نا

ها[ به احتمال زياد بايد از  آباد و بک کارخانه در جوين ساخته شد... ]مالکان اين کارخانهدر بندرگز دو کارخانه... دو کارخانه در ميان

داران غيرايراني قرار داشتند عالوه بر سودي که از خريد پنبه به قيمت  به طور کلي در تملک سرمايهکه  ها  نهاتباع روسيه باشند. اين کارخا

ماند.  شان باقي مياي هزار پوند پنبة تميز بر  12الي    7ساله از راه تقلب در وزن کردن، از  آوردند، همه دست مي  ارزان و استثمار کارگران به

تا به گردآوري،    کني طراحي کردند پاکاي براي ايجاد شرکت سهامي پنبهميالدي با کمک بانک استقراضي روس نقشه  1904در اواخر  

کني پاک، تنها در نيشابور، چهار کارخانة پنبه1907تا  1905هاي داران روس در فاصلة سالسرمايهند. بندي پنبه بپردازپاک کردن و بسته 

 ( 62-63داري؛ ص)اشرف، احمد؛ موانع تاريخي رشد سرمايهبا موتور نفتي داير کردند.«  
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وران  و يا پيشه  هاي زراعيشان باير شده بودترتيب در اوايل قرن بيستم خيل وسيعي از دهقاناني که زمينبدين

مالکيت شدند  شهري که در رقابت با کاالهاي خارجي به خاک سياه نشسته بودند، از ابزار توليد خود سلب 

اي جز آن نداشتند که نيروي کار خود را در بازار بفروشند. اما تقاضايي که در شهرهاي ايران براي  و چاره

مجموعة اين عوامل، از ربع آخر قرن نوزدهم به بعد،  اين نيروي کار به وجود آمده بود بسيار محدود بود.  

به قسمت  فقير  ايرانيان  »مهاجرت عمومي  اينهاي جنوبي روسيه مي سبب  از  نواحي شد...  از  ها گذشته، 

مهاجرت زنگبار  جزاير  حتي  و  مسقط  کراچي،  به  جنوب شرقي  از  و  هرات  به  ايران  هايي شمال شرقي 

 47شد.« ي هم به هند و ترکيه ديده ميهايچنين مهاجرتگرفت. همصورت مي

ويزا   32866اين تعداد به    1903ويزا داده شده و در سال    26855ميالدي فقط در تبريز    1891»در سال  

از آن کارگراني    اويز  54846ميالدي در تبريز و اروميه داده شده،    1904رسيده است. از ويزاهايي که در سال  

سال   در  نداشتند...  تخصصي  نوع  هيچ  که  مهاجرت    193000ميالدي    1911بود  روسيه  به  ايران  از  نفر 

اند کمتر از مرزهاي ايران و روس را به قصد روسيه درنورديده  1905اند... تعداد ايرانياني که در سال  کرده

کارگر داشت که    7000ميالدي    1893در سال    اند صنعت نفت در آذربايجان روسيه...سيصدهزار نفر نبوده

نفر    23500اند؛ ده سال بعد تعداد کارگران صنعت نفت به  دادهها را کارگران ايراني تشکيل ميدرصد آن  11

  13500درصد، يعني    29.1ميالدي اين درصد به    1915اند و در سال  ها ايراني بودهدرصد آن  22.2رسيده که  

 48اند.« جرين ايراني در صنعت نفت باکو، رديف اول را اشغال کردهنفر، بالغ شده است و مها

 

برداري  ترين مؤسسة بهرههاي گيالن و مازندران روي آوردند و به غارت منابع طبيعي شمال پرداختند... مهم داران روس به جنگل»سرمايه

قراردادي    1910-1911روسي بود... در سال    هاي شمال به خشتاريا تعلق داشت. خشتاريا که سرباغبان امالک يکي از شاهزادگاناز جنگل

از سه نفر از مالکين طالش قطعه    1911هاي گيالن منعقد نمود و در  هزار دساتين از جنگل  15برداري از  با خوانين گيالن براي بهره

کرد و شرکت صنايع هزار روبل وارد کار    130هزار دساتين اجاره کرد... يک نفر تاجر روسي را با سرماية  جنگلي به مساحت هفت

 ( 63داري؛ صتأسيس کرد.« )اشرف، احمد؛ موانع تاريخي رشد سرمايه  1912چوب ايران و روس را در سال  

 . 76يف نقل از عيسوي، چارلز؛ تاريخ اقتصادي ايران؛ صعبدالل - 47
 . 76همان؛ ص -  48
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بورژوازي صنعتي در انگلستان ناگزير بود که تجارت خارجي را تحت کنترل خود درآورد که ديديم، چنان

دارد. برداري از مواد خام مورد نياز در توليدات صنعتي خود را، در مستعمرات، در انحصار خود نگاهو بهره

داري رقيب در اروپا، هاي سرمايههاي قرن نوزدهم، از جانب دولت ند قدرت مسلط انگلستان از ميانههر چ 

برداري از منابع طبيعي مورد تهديد قرار گرفت، اما، رقابت بر سر حفظ کنترل بر بازارهاي خارجي و بهره

يراموني دستخوش تغيير شد.  بر جاي خود باقي ماند. در نتيجة تداوم اين روند روابط مالکيت در جوامع پ

وران شهري، در رقابت اقتصاد معيشتي رو به زوال رفت و بازارهاي بومي مورد تهاجم قرار گرفت و پيشه

  کردند، به حاشيه رانده شدند. تثبيت الگوي رشد نامتوازن، نوعي تقسيم با کاالهايي که تجار وارد بازار مي

. در بستر اين تحوالت جهاني، اقتصاد ايران، عمدتاً، بر توليد  کار را ميان مرکز و پيرامون برقرار ساخت 

داران  گونه تخطي سرمايهخام متمرکز شد. هرمحصوالت کشاورزي، استخراج مواد خام و فرآوري مواد  

تقسيم الگوي  اين  از  قهر ضرورتمنفرد  با  توليد سرمايه کار،  از شيوة  ناشي  منکوب ميهاي    49شد. داري 

 
 کنيم: ه را جهت تقريب ذهن ذکر مي داري در ايران چند نموناحمد اشرف در کتاب موانع تاريخي رشد سرمايه  - 49

سال از    25دو تاجر يوناني... تحت حمايت دولت روسية تزاري... امتياز گردآوري و تصفية زيتون گيالن را به مدت    1890»در سال  

رود به  ه سفيد هاي پرس را از راهاي سنگين و دستگاهآالت اين کارخانه از انگلستان وارد شد و ماشينناصرالدين شاه گرفتند. ماشين

شد و از همين رو پس از افزايش عوارض گمرکي در  محل کارخانه حمل نمودند. کلية محصوالت اين کارخانه به روسيه صادر مي

آالت آن بدون مصرف  روسيه براي روغن زيتون... شرکت زيتون رودبار قادر به ادامة کار نشد و سرانجام کارخانه را تعطيل نمود و ماشين

 ( 61داري در ايران؛ صشرف، احمد؛ موانع تاريخي رشد سرمايهماند.« )ا

سازي در خالزير در هزار ليره براي تأسيس يک کارخانة کبريت  20الدوله يک شرکت روسي...  ميالدي به تشويق امين  1891»در سال  

يت اتريش و سوئد رقابت نمايد، بسته شد.«  که نتوانست با کبرخاطر آنگذاري کرد... بهالدوله بود سرمايهنزديکي زرگنده که ملک امين

 ( 61داري در ايران؛ ص)اشرف، احمد؛ موانع تاريخي رشد سرمايه

الدوله و با وساطت وزير مختار بلژيک در  ميالدي، کمپاني بلژيکي موسوم به »کمپاني بلژيکي قندسازي« به تشويق امين 1896»در سال 

الدوله واقع در کهريزک نمود و اقدام  زمستان همان سال شروع به چغندرکاري در امالک امينتهران با سرماية بزرگي به ايران آمد و در  

دستگاه گاوآهن از اروپا وارد    100هاي چغندرِکاري ها براي شخم زمينبه تأسيس کارخانة تصفية چغندر در همان محل کرد... بلژيکي

که کارخانه تازه تأسيس شده به علت آن   .کنند.. ها استفاده نميارعان از آن دهند، ليکن زکنند و بالعوض در اختيار زارعان قرار ميمي

مرغوبيت نمي از نظر  ارزانبود،  قند روسي  از  آن  بهاي  از جهت  کند و  رقابت  قند روسي  با  اينتوانست  با  که  همه روستر بود،  ها 
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داران  ر جوامع پيراموني و اعمال نفوذ انحصارات مالي امکان ورود به بازار را از سرمايهوري پايين دبهره

رفته، بلکه يک رابطة اجتماعي آالت پيشجا که سرمايه نه يک شيء، و نه ماشينکرد. اما از آنسلب مي

نين آهنين اقتصادي  کرد. قواآالت نيز براي انباشت سرمايه کفايت نميترين ماشين است، حتي خريد پيشرفته

کرد  فئودالي در جامعة ايران، اين امکان را سلب ميو، نيز، اعمال قهر فرااقتصادي براي تحکيم روابط شبه

دار ظهور کند. اگر زوال  وران شهري، طبقة سرمايهکه در يک روند تدريجي تکامل اقتصادي، از دل پيشه

وران شهري امکان تمرکز انجاميد، اما اضمحالل پيشهمي جامعة فئودالي ايران به آزاد شدن دهقانان از زمين

 کرد.پرولتارياي شهري را، جز در شمار معدودي از صنايع، فراهم نمي

داري صنعتي جاگير شده در مرکز، براي ادامة حياتش، به بازار و مواد خام مناطق پيراموني به هر حال، سرمايه

هاي مالي بود. در نتيجه در پيرامون،  گريبان بحرانبهکه دست چنين دستگاه حکومتي ايران  وابسته بود. هم

شد. تکامل بازار جهاني و گسترش بر توليد کشاورزي و استخراج مواد خام گمارده مي  نيروي کار، عمدتاً

ارتباطات تجاري، توليد کشاورزي جوامع پيراموني را دگرگون کرد. توليد کشاورزي، سابق بر آن، متمرکز 

هاي بستة محلي بود. با تکامل بازار جهاني و گسترش ارتباطات تجاري، توليد هاي جماعت نيازبر رفع  

هاي بازار محلي آزاد شد و در نظام جهاني تقسيم کار قرار گرفت. روابط توليدي کشاورزي از محدوديت 

ي دارد. در خصوص در بازار جهاندر هر کشور، تابع بازرگاني خارجي و موقعيتي است که آن کشورِ به

يابد، به همان نسبت روابط مالکيت در آن  نتيجه، هر قدر موقعيت يک کشور در بازار جهاني تحول مي

 شود.کشور دستخوش تغيير مي

وري  وران شهري را به اضمحالل کشاند. بهرهاي از اصناف و پيشهگسترش بازارهاي جهاني بخش عمده

قعيت تجار ايراني در بازارهاي داخلي انجاميد. اين مسئله،  پايين و اعمال قهر فرااقتصادي به تضعيف مو

درست زماني که  اجراي تنظيمات دولتي و اصالحات نظام، مخارج حکومتي را افزايش داده بود، به سهم  

 

که کارخانة قند را به زانو درآوردند.« )اشرف،  رزان کردند تا آن االت شمالي ايران بودند موقتاً بهاي قند را اکنندة عمدة قند به اي صادر

 ( 62داري در ايران؛ صاحمد؛ موانع تاريخي رشد سرمايه
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خود، درآمدهاي دستگاه حکومتي را از محل گمرکات کاهش داد. به عالوه ورود کاالهاي خارجي به بازار  

زون مصرف کاالهاي تجملي در ميان اشراف، موازنة خرج و دخل طبقة حاکم را به ايران و رواج روزاف

محال تبديل کرد. منابع جبران کسري مالي بدين قرار بود: نخست، واگذاري امتيازات و انحصارات    امري

دهقان  کرد؛ دوم، استثمار مضاعف طبقة  سياسي ايشان را تثبيت ميـدار اروپايي که نفوذ اقتصادي به سرمايه 

با افزايش ماليات و نيز زورستاني و تاراج مازاد )و يا حتي کل( محصول که منجر به دلسردي دهقانان از  

درآمد   کاهش  نهايت،  و، در  توليدي  زمين، مهاجرت گستردة دهقانان، کاهش کل محصول  بر روي  کار 

رزي براي بازارهاي جهاني  شد؛ سوم، فروش يا اجارة زمين که عمدتاَ به توليد محصوالت کشاومالياتي مي

ترتيب گسترش بازارهاي جهاني کرد. بديندار را پروارتر مياي از تجار زمينيافت و طبقهاختصاص مي

هاي مالي در دستگاه دولتي قاجار، روابط مالکيت را در ايران قرن نوزدهم دگرگون کرد و با تشديد بحران

 گسست. يتر، از هم مداري، هر چه بيشقيود پيشاسرمايه
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 تجارت تنباکو در ايران 

 

چة کشت، تجارت و مصرف دخانيات، يعني توتون و  با در نظر داشتن مباحث پيشين، مروري بر تاريخ

تنباکو، در ايران خواهيم داشت. غرض اين است که نشان دهيم که چطور در جريان گسترش بازارهاي 

هاي وسيعي به کشت دخانيات اختصاص پيدا زمينجهاني سرشت توليد کشاورزي در ايران تحول يافت و  

تاجران انجاميد و معيشت افراد پرشماري را، در نقاط  ـگيري يک طبقه از مالککرد. اين تحوالت به شکل

چنان ساخت.  وابسته  تنباکو  تجارت  و  کشت  به  ايران،  پيشمختلف  شکلکه  کرديم،  اشاره  نيز  گيري  تر 

وران شهري توضيح داد. نيک دار از دل پيشهان بر مبناي ظهور طبقة سرمايه توداري در ايران را نميسرمايه

هاي  دانيم که تا پيش از استقرار تشکيالت دولت مدرن در دورة رضا شاه، سرماية صنعتي، جز در شاخهمي

 مربوط به استخراج و فرآوري مواد خام، تشکيل نشد.  

 

 *** 

کار بردن اين گياه ميان بوميان تنباکو، در قارة امريکا بوده است. بهچنين بوم اصلي گياه توتون، و همزيست 

امريکا، بيش از آن که جنبة تفنن و سرخوشي داشته باشد، معنايي آييني داشته و در مناسک ايشان به کار  

به دست کريستف کلمب، توتون و تنباکو به عنوان    1492رفته است. پس از کشف قارة امريکا در سال  مي

نام فرانسيسکو ، يک پزشک اسپانيايي، به1558بها به اروپا آورده شد. تخم اين گياه را، در سال  اي گرانتحفه

-، انگليسي1586فرانديس، از سفر همراه خود آورد و کشت اين گياه در اروپا آغاز شد. اندکي بعد، در سال  

. چنان که پيداست مصرف اين کاال،  ا، در پي سفرهاي مداوم به قارة امريکا، با مصرف توتون خو گرفتنده 
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در ابتدا تنها جنبة اشرافي داشت، تا اين که در قرن هفدهم ميالدي، و از مبدأ انگلستان به تمام اروپا وارد 

 50شد و با رواج مصرف محصول بازاري گشوده شد. 

عثماني براي نخستين  دربارة ورود توتون به ايران اختالف نظر وجود دارد. کسروي بر آن است که تاجران 

ايرانيان داشته با  بهبار، و در خالل روابط تجاري که  ايران کردند و  از غرب وارد  اين کاال را  فروش  اند 

منتفي دانسته    کامالًها و از شرق به دست تاجران هندي،  ورود اين کاال از شمال به دست روس  51رساندند. 

 1514دهد. اشغال جزيرة هرمز در سال  ها نسبت ميه پرتغاليشده است. پورداوود ورود تنباکو به ايران را ب

ميالدي که شاه عباس صفوي اين   1622تا سال  ها  پرتغاليفرماندهي البوکرک انجام گرفت و  ميالدي به

ها نسبت ماندند. پورداوود آشنايي هنديان با تنباکو را نيز به پرتغاليجا باقيجزيره را از اشغال درآورد، در آن

ديگر نيستند. تاجران از هر دياري راست آن است که اين دو روايت چندان در تناقض با يک  52دهد.مي

ستد هر کااليي بپردازند؛ پس ممکن است تاجران هندي، روس يا ترک، نخستين کساني و ممکن است به داد

به اين يا آن شهر برده باشند. اند، تنباکو را نيز  کردهستد ميو بوده باشند که در ميان اقالم متعدّدي که داد

مصرف    ، سم از تجارتتوان رواج تنباکو در ايران را به اين شکل از تجارت نسبت داد. از دل اين قِليکن نمي

مقابل ماهيت کار تاجران  گاهي تنباکو، و نه لزوماً رواج مصرف آن، بيرون خواهد آمد. دربهتجملي و گاه

شده، و  دهيروش کار ايشان مبتني بر يک تجارت متمرکز و سازمان  پرتغالي از اساس متفاوت بوده است؛

در صورت لزوم به مدد اسلحه، بوده است. نتيجه آن که رواج تنباکو در مناطق وسيع و شهرهاي متعدد، 

 زنند. حاصل تالش تاجراني است که به منظور تجارت، دست به اشغال نظامي مي

پنداشتند، به را براي عالج دردهاي ناشناخته سودمند ميبود و آن  انگيزيتنباکو که در آغاز داروي شگفت 

گويد که  کااليي براي مصرف کردن، دود کردن يا کشيدن تبديل شد، و در اين مرحلة دوم، پورداوود مي

گزاران و کشيشان و آخوندان بر آن دامن زدند و هزاران دودکشان  »در همه جا آتشي افروخته شد که فرمان 
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به رسانيدند.« را  پژوهشبدين  53سزاي سخت  اولئاريوس،  به سراغ سفرنامة  او  ميترتيب  آلماني،  رود:  گر 

چيز يک کُپِک خود  آيد، بسا ديده شده که يک روس معمولي و بيشان ميها از تنباکو بسيار خوش»روس

که از تنباکو زيان فراوان به  دهد تا به بهاي نان. چو دستگاه دولتي و ديني ديد تر به بهاي تنباکو مي را آسان

رسد و کسي سودي از آن ندارد و گماشتگان و بندگان در هنگام به کار بردن تنباکو کارهاي خود ميمردم 

زنند و در کليسا هم از آن دست برنداشته،  ها را با آتش تنباکو، )سيگار( آتش ميکنند و بسا خانهرا رها مي

سازند، داد و ستد تنباکو و عرق و ، با دود تنباکو بدبو مياختنبو سرهاي مقدس را به جاي خوشتصوي

رسيد، بيني او کرد به سزاي سخت ميبازداشتند و هر که از اين فرمان سرپبچي مي  1636آبجو را در سال  

کردند... زدند. ما خود ديديم که چگونه زن و مرد را به اين گناه دچار شکنجه ميبريدند و تازيانه ميرا مي

گان دولتي کسي را نان که در پيش گفتيم، فروش عرق و تنباکو در روسيه بازداشته شده، اگر گماشته چ 

دستگير کنند که در پنهاني با اين چيزها داد و ستد کند، او را به دادگاه برده به سزا رسانند و از او جريمه  

ها را، در ميان خود، در اين اما آلمان  گيرند يا تازيانه زده از شهر و ديارش بيرون کرده به سيبريه فرستند.

گيرد که  ها آزاد گذاشتند.« پورداوود، که دل خوني از تزارکبير روسيه دارد، چنين نتيجه ميخريد و فروخت 

شدند، در روزگار پتر  چنين در قرن هفدهم در به کار بردن تنباکو دچار رنج و شکنج ميها که اين»روس

ظاهر بايستي سيگار بکشند و رخت کوتاه بپوشند و ريش بتراشند تا به  ( 1682ـ1725بزرگ تزار روسيه)

-همانند مردم متمدّن اروپا گردند. چون در فرانسه هم سيگار کشيدن بازداشته شده بود، جاهايي در گوشه

جاها  کردند و آنکام دل رسيده، دودي بلند ميها پناه برده، در پنهاني بهکنار، ساخته بودند که مردم در آنو

در بسيار از شهرهاي اروپا سيگار کشيدن، در بيرون، در کوچه و    1848تا سال    خواندند.مي  54را تاباژي 

 55رهگذر و بازار بازداشته شده بود.« 
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در دورة سالطين عثماني    ـ نظير بريدن گوش، بيني و لب ـ هاي مشابهي دال بر اعمال مجازات سنگين  گزارش

هاي سنگين جاي خود را به جريمه و ماليات داد و سهمي از درآمد  نيز وجود دارد. به مرور اين مجازات

دستگاه حکومتي را به خود اختصاص داد. کسروي به شرح ممانعت دستگاه حکومتي از مصرف تنباکو  

کند:  عصر شاه صفي به ايران آمده بود، رجوع مي  پردازد. او به سفرنامة تاورنيه، بازرگان فرانسوي که درمي

خوازي  کشي جلوگيري کند. چنان که گاهي هم از بادهکند که از توتوندهد که شاه هوس مي»گاهي رخ مي

ويژه آن که درآمد بزرگي از آن راه را شاه نپايد. بهخيزد. ولي جلوگيري از توتون بسيار ديربه جلوگيري بر

دهد و تبريز بيست هزار  ر اسپهان هر سال چهل هزار تومان ماليات توتون به او ميهست. زيرا تنها شه

پردازد.  تومان و شيراز دوازده هزار تومان و ديگر شهرها هر يکي به اندازة انبوهي مردمش ماليات توتون مي

توتون  از  درهنگامي شاه صفي  بازجويان  نشد.  دانسته  بود و شوندش  برخاسته  به جلوگيري  شهر    کشي 

ها، ديدند دو تن بازرگان آبرومند  سراي هنديکند يا نه. رسيدند به کاروانگرديدند تا ببينند کسي دود ميمي

کشند. در زمان گرفته با زنجير به دربار بردند و شاه فرمان داد بردند در ميدان و سرب گداخته  هندي دود مي

 56هاشان ريختند که با آن شکنجه جان سپردند.« به گلو

اند، به  گونه که بسياري تعبير کردهها در ايران ممکن است، آنها و شدت شکنجهوجود اين قسم مجازات

پردازي »استبداد شرقي« بيانجامد. بر اين مبنا حکومت تا بدان پايه قدرت فقدان درک از »قانون« و مفهوم

چيزي به نام حريم خصوصي افراد  توانست در تمام شئونات زندگي افراد مداخله کند؛ اساساً داشت که مي

هاي شديدي که حتي در اروپاي غربي، فرانسه و آلمان، و نيز وجود نداشت! منظور از اشاره به مجازات

چنيني تنها در صورتي هاي اينپردازي بود. مجازاتروسيه و عثماني، اعمال شده است، ترديد در اين مفهوم

به خصلت سياسي گسترش بازارهاي جهاني پي ببريم، و متوجه  معناي حقيقي خود را پيدا خواهند کرد که  

مداخالتي باشيم که عامدانه در جوامع بومي انجام شد تا بازار کاالهاي خود را گسترش دهند. گسترش  

داد. هاي تاجرپيشه را در معرض تهديد رقبايي قدرتمند قرار مينفوذ تاجران، در درجة نخست جماعت 
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-اجتماعي جوامع پيشاسرمايه ـبافته با نظام سياسي بازرگانان به عنوان عضوي هم عالوه بر تهديد اصناف و

ها عالوه بر پشتوانة خانه کرد؛ تجارتداري، گسترش نفوذ تجار خارجي کليت نظام اجتماعي را نيز تهديد مي

هاي با جماعت اي را در رابطه  هاي سياسي گستردهکردند، فعاليت نيروي نظامي که موقعيتشان را تثبيت مي

هايي از  ترتيب مجازاتشد. بدينکردند که از جانب طبقة حاکم به عنوان تهديد قلمداد مي بومي آغاز مي

باشند، نوعي مکانيسم طرد   بازدارنده داشته  يا  تنبيهي  ازآن که خصلت  بيشتر  آن جنس که توصيف شد، 

  ا بيني چيزي جز اين نيست که داغ کنند. براي مثال معناي بريدن لب ياجتماعي را درون خود حمل مي

 خائن باقي بماند. ـننگي تا هميشه بر چهرة فرد خاطي

جران بيگانه و مداخلة  ها نتوانستند از رواج مصرف کاالها، و درنتيجه حضور تابه هر ترتيب اين مجازات

تر ماهيت بومي، که پيشزمان با گسترش مصرف توتون و تنباکو، بخشي از اقتصاد  بگيرند. همايشان، جلو  

معيشتي داشت، به توليد و تجارت توتون و تنباکو اختصاص پيدا کرد. تقاضاي فزاينده در بازار براي توتون  

و تنباکو جاذبة زيادي براي تجار داشت. توتون و تنباکو زبان گشودند و با صدايي رسا فرياد کردند که  

ند. گروهي از تجار خود را وقف تجارت توتون و تنباکو کردند. دانسودآورند، و زبان کاالها را بازرگانان مي

مندي که پول کافي در اختيار گريبانِ آن بود، تجار دولت بههاي مالي که طبقة حاکم دست در شرايط بحران

 داشتند، توانستند با خريد يا اجارة زمين کشت توتون و تنباکو را گسترش دهند. 

براي اعادة   پا زدن تجار ايرانيووي آن، دست و حکّ تصوير شاه عباس بر ر  دست ايرانيان، اختراع قليان به

حيثيّت از اين کاالي عزيزکردة سودآور، و کسب »مشروعيت« از دست رفته بر آن کاالي معصوم بوده است. 

  ها، اين تجارت پرسود را از دست ايشان بازپس گرفت، اما آن دود، که شاه عباس با بيرون راندن پرتغالي

گذشت شد، بايد از درون آب ميشد و بيرون رفتن عقل از بدن را سبب ميساليان دراز شيطاني قلمداد مي

توان ها را کاهش داد، نميشود. پس با نظر پورداوود مبني بر اين که مرور زمان شدت مجازاتتا تطهير  

تمند، قدرتمند و متکي به نيروي ها، بر مبنايي واقعي، يعني ترس از حضور تاجران ثروموافق بود. ممانعت 

گاه پاي حضور اين تاجران قطع گردد، که خود روندي سياسي است، آن  شد؛ هرنظامي مجهز انجام مي
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مجازات، يا    مرورِنامه، دستور آمرانه، تخفيف به زه نتيجه خواهد بود، و با يک اجادليل و بيممانعت هم بي

 آور گشوده خواهد شد.وديک کاله گشاد، راه براي مصرف آن کاالي س

نمايد، توجه خاص ايشان  نکتة ديگر که در اين دو سفرنامه، يعني آنِ تاورنيه و آنِ اولئاريوس، عجيب مي

هاي  هاي حکومتي در قبال آن است. اين دو نفر در ميانهبه شرايط کشت تنباکو، ميزان مصرف آن و مجازات

اند. به ميانجي مضاميني هاي دوردست گذاشته گام به سرزمين  قرن هفدهم، يکي از فرانسه و ديگري از آلمان،

وجوي حقيقت، و يا تفنن شود که ايشان نه در جست است مشخّص ميهايشان پرداخته شدهکه در سفرنامه

تر  هاي ايشان بيشاند. سفرنامه عنوان حرفه، و با مأموريت مشخّص، توشة سفر بسته و سرگرمي، بلکه به 

ها شده بودند. پس اين فرستادگان، با  ظّم دارد، از اموري که ايشان مأمور به سنجيدن آنحکم گزارشاتي من

گويي از هويت ملي ايرانيان چندان مستند به نظر  تجاري، اگر چه در مجيز ـص سياسيهاي مشخمأموريت 

تنباکو، در  رسند، اما در ارائة نتايج تحقيقات خود در زمينة امکان سودآوري تجارت محصولي نظير  نمي

گذاري  ايران، عثماني، و يا روسيه کمابيش قابل استنادند. چرا که اين گزارشات، در زمان خود، مبناي سرمايه

 اند. هاي دولتي قرار گرفتهگذاريياست تجاري يا س

رهنمون  عنوان يک کاالي تجاري حائز اهميت و سودآور،  ما را به انتخاب توتون و تنباکو، به  سه دليل عمده

ساخته است: توتون و تنباکو، در درجة اول، اهميت دارد از اين جهت که بازنمايندة لحظة گسست از اقتصاد 

يابد، و وابستگي فرآيند توليد براي ارضاي نياز به ارزش مصرفي محصوالت سازمان مي  ،در آن   معيشتي، که

سودآور جايگزين کاالي معيشتي و بومي  اي محصوالتشان، که در آن کاالي  توليدکنندگان به ارزش مبادله 

محصوالت کشاورزي مشابه، به همين سياق قابل بررسي   شود، تحت سيطرة منطق ارزش است. کشت مي

اي در حوزة کار گستردههستند، و از آن جمله است: پنبه، چاي، قند و شکر، ابريشم. به مرور زمان، تقسيم

داري  ق جغرافيايي متعدد صورت گرفت. کشاورزي سرمايهآور در مناطتوليدات محصوالت کشاورزي سود

وهوا و اقليم متناسب به محصوالت مختلف ها را با توجه به آبوري زمينبا هدف افزايش سود و بهره 

اختصاص داد. ايران هم از اين قاعده مستثني نبوده است؛ هر چند محصوالت صنعتي متعددي، نظير پنبه و 

ترين محصول کشاورزي صنعتي در ايران قرن نوزدهم شده است، اما تنباکو مهمابريشم، در ايران کشت مي
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هما ناطق گزارش مفصلي از کشت انواع توتون و تنباکو در مناطق مختلف ايران، در کتاب    57بوده است.

ج  گر رواخوبي نشانستد با بانک شاهي و رژي تنباکو، ارائه کرده است. اين گزارش بهوبازرگانان در داد

هاي منتهي به واگذاري امتياز رژي است. کشت اين محصول در نقاط  روزافزون کشت اين محصول در سال

و از راه آسياي ميانه و راه آدرنه به گيالن راه يافت. باني کار   1875مختلف ايران رواج يافت. »توتون از  

ارمني بود، به به فانوس.« کشت يک  توتون در گيالن بسيار سريع   نام دکتر ستپان هاراتومايانس، مشهور 

 1878کيلو توليد کردند. در    13,182سال پس از باب شدن توتون در گيالن،  ، يک1877گسترش يافت. »در  

کيلو    459,000رژي آغاز به کار کرد. توليد چند برابر شد و به    1891کيلو برداشتند... در    100,000بيش از  

الضرب گردآورده است، »تنباکو از ديرباز در ه از اسناد امينهمچنين، بنابر گزارش هما ناطق ک  58رسيد.« 

 شد.« باسمنج و شيراز و اصفهان و يزد و کرمان و کاشان و جهرم و گلپايگان و سمنان و شاهرود کاشته مي

گيري بازار مصرف داخلي انجاميده  در درجة دوم، رواج مصرف تنباکو نمودار روندي است که به شکل

اين محصول،  رش کشت اين محصول تابع بازار مصرف روزافزون آن بوده است. هماست. در واقع گست

دوران  اي در عثماني داشت. بنابر گزارشي که هما ناطق از سفير فرانسه ، »بهعالوه بر ايران، بازار گسترده

فزون سبب رشد روزاکند: »به هاي ايران و روس« در بغداد نقل ميشاه و پس از پايان گرفتن جنگمحمد

رگي با اند و با بنادر درياي سرخ تجارت بزمصرف تنباکو در ترکيه، بازرگانان ايراني در بصره مستقر شده

فروشان هربار سوي بوشهر، مسقط و کويت و بمبئي  اند... از پي آزار ترکان، تنباکواين توليد به راه انداخته 

ها تجارت خرمشهر)محمره(  ند... چون در اين سالکنستد را دنبال ميوجا همان دادگريزند. و در همانمي

کاروان به  بارها  اعراب،  و  ترکان  گرفت،  پيشي  بصره  از  و  بود  رقابت  در  بصره  ايراني با  بازرگاني  هاي 

اعراب خرمشهر را به محاصره گرفتند. کاري کردند   1842برد زدند. کار به کشتار هم کشيد. در سال دست 
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کار  1844ادامه يافت و باز در  چنانهم ستد تنباکو ونجف را منع کرد. اما دادکه محمد شاه زيارت کربال و 

 59به درگيري کشيد.« 

اي  نوين توده  هاي سياسي با خصلت تنباکو، در درجة سوم، موضوع و محرک اصلي يکي از نخستين جنبش

، بازشناخته  انجام شده  تنباکواي که بر روي نهضت  ميانجي مطالعات گستردهبوده، و اين وجه سياسي، به 

خصلتي پراکنده داشت و تابع اوضاع و احوال محلي نظير درجة   عمدتاَ  هاشده است. تا پيش از آن شورش

هر  ، توليدکنندگان اين محصول را  استثمار دهقانان زير فشار اشراف محلي بود. اما گسترش بازارهاي تنباکو

بيش مبادله  ترچه  ارزش  محصوالتشان  به  کساني  اي  نزد  مشترک  منافع  تراکم  به  تحول  اين  کرد.  وابسته 

انجاميد که معيشتشان، از رهگذر کشت يا تجارت تنباکو، به بازارهاي اين محصول وابسته بود. با واگذاري  

، به شخص ماژور تالبوت، 1890مارس    20تاريخ  ستد تنباکو در ايران، بهوامتياز رژي، يعني انحصار داد

پا به ايران گذاشت و، انحصار   1891ه مورد تهديد قرار گرفت. ماژور تالبوت در فوريه  معيشت اين گرو

تجارت تنباکو، باعث شد منافع تجارت تنباکوي مرغوب عايد کمپاني شده و تنباکوي نامرغوب، که عمدتاً  

ويران تأثيرات  سبب  به  شود.  تلف  زمين  روي  داشت،  داخلي  معامصرف  بر  امتياز  اين  واگذاري  ش  گر 

پا گرفته تا بزرگ شد، و نيز بازرگانان، از خردهکارگران و دهقاناني که معاش ايشان از کشت تنباکو تأمين مي

اي شکل گرفت که به فتواي ميرزاي شيرازي به تحريم تنباکو در دسامبر  مند، اعتراضات گستردهو دولت 

پيش از آن، سازماندهي فرآيند توليد درون    ملغي گرديد. تا  1892انجاميد. در نهايت، امتياز در ژانوية    1891

هاي دولت مرکزي که معيشت افراد  گيري جنبشي فراگير در برابر سياست هاي بسته، امکان شکلجماعت 

 شد.داد، با خصلتي مشابه جنبش تنباکو و قدرت و نفوذ آن، کمتر فراهم ميرا تحت تأثير قرار مي

اي آن نقش کليدي در تأمين  ه عنوان کااليي که ارزش مبادله اين هر سه ويژگي تنباکو، اين محصول را ب 

ستد  و کار، دادوکند؛ چرا که سير گسترش کشت معاش ايرانيان داشته است، از ساير کاالهاي تجاري متمايز مي

ايران سرشت  تنباکو در  استيالي تدريجي  و مصرف  بازارهاي جهاني و  ايران در گسترش  نماي موقعيت 
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تر زبان به سخن گشوده است،  هاي بيشاين کاال، که زير شالق سودين جغرافيا است. هممنطق ارزش در ا

در صورت   که  است  بالقوگي  يک  از  است. سخن  ديگر  کاالي  هر  در  نهفته  به خصلت سياسي  معترف 

 ها، بالفعل خواهد شد.باالگرفتن تعارض

ها در نزديک شدن به واقعيت ايران در  در مورد تجارت تنباکو جزئياتي وجود دارد که اشارة گذرا به آن

که اهميت تجارت تنباکو در ايران به قدري بوده است که پيش از برقرار  قرن نوزدهم مفيد است. نخست اين

فروش تنباکو انجام شده بود. ماهيت  وهاي چند در راستاي کسب انحصار در خريدشدن کمپاني رژي، تالش

هاي مالي که نظامي فئودالي ايران  شکار شده بود و با توجه به بحرانسودآور تنباکو براي درباريان نيز آ

تالش بود،  طرح  گرفتارشان  »نخستين  بود.  شده  انجام  تنباکو  انحصاري  شرکت  تأسيس  جهت  در  هايي 

به سال را  ناصرالدين شاه ميالدي، عليقلي  1865هاي  انحصار رژي  نام  به  اعتضادالدوله، وزير علوم  خان 

پس از آن،   60نگاشته شده بود.«  1865نامة عثماني است که در  ي نوشته ملهم از انحصارنوشت... محتوا

الدولة  شود، امّا، در آن زمان صنيع خان اعتمادالسلطنه، که با عنوان وزير انطباعات شناخته ميحسنمحمد

زبان فرانسه به فارسي ميالدي، ]رسالة[ کلّيد استطاعت را از    1886شاه بوده است، »در  دربار ناصرالدين 

فصل    21برگرداند و به چاپ سپرد. چند ماه بعد، قانون ادارة انحصارية تنباکو و توتون و متفرعات آن را در  

نزد شاه برد.«  ايران و محاسباتي   61تدوين کرد و  تنباکو در  اين رساله اطالعاتي دربارة ميزان مصرف  در 

انحصار دولت از  نام  ي آن پيشجهت تخمين سود احتمالي حاصل  به  ايران شد. بعدتر شخصي  کش شاه 

هايي در جهت تدوين يک انحصارنامه  السلطان بوده است، تالشخان، که در آن دوره مباشر کل امين کتابچي

 ها به نتايج مطلوب درباريانِ درتکاپو نيانجاميد. انجام داد. اما، در نهايت امر، هيچ کدام از اين کوشش

ادا ان کوشش براي تأسيس  ايرانرة  ايران  حصاري تنباکو و توتون در  ، که از سوي درباريان صاحب نفوذ 

شاه در تواند ذيل انبوه برنامة اصالحاتي گنجانده شود که از دوران سلطنت فتحعليانجام شده است، مي

و در پاسخ دستور کار درباريان ايران قرار گرفته بود. اين اصالحات، بر مبناي ارکان عقالنيت اشرافي ايران،  
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شد، انجام پذيرفت. اين عقالنيت زمينة درک ماهيت تحوالت  به ضرورتي که در دستگاه اين عقل درک مي 

ريخت. تصادفي نيست  دوران خود را نداشت و هر تحرّک و اصالحي را، تنها در شکل تالش براي بقا مي

در جريان جنگ که  بود  تبريز  دستگاه حکومتي  اين اصالحات،  کانون  گريبان  هايکه  گير  ايران و روس 

کرد تا بقاي خود را بر مسند قدرت جو ميواي را جست هراس از فروپاشي بود. اشرافيت ايران، وسيله

تنها موضوع اين وسيله نبود، بلکه از  تداوم بخشد. صد البته اين وسيله هرگز براي بقا متناسب نبود؛ بقا نه

وضيح داديم عقالنيت جديد در پاسخ به تحوالت هستي مادي  تر تکه پيشاساس با آن در تضاد بود. چنان

جوامع تکوين يافت؛ نظام اخالقي جديد، از اساس، با نظام اخالقي پيشين که دستگاه حکومتي ايران ارکان  

 خود را بر آن بنا نهاده بود، تعارض داشت.

سه اصالحات  اصالحات  شکست  يعني  زمان  عباس  عهدوليگانه،  در  فتحعليميرزا  آنِ  سلطنت  شاه، 

به هنگام سلطنت  فراهاني در آغاز سلطنت محمدشاه، و آنِ ميرزاتقيمقامميزراابولقاسم قائم اميرکبير  خان 

ها به شاه ناشي از عدم تناسب موازين اين عقالنيت با منطق ارزش بود. تقليل دادن اين شکست ناصرالدين

انجاميد،  ن، يا بدخواهي اين و آن که به قتل صدراعظم ميهاي موجود در ساختار اشرافيت ايراچشميهم

سازي از همان مصلحين  اي از حقيقت دارد، اما با پوشاندن وجهي از اين اصالحات، به اسطورههر چند بهره

هاي  کردند تا خود را از گزند دولت چشمي« ميانجامد. حال آن که خود ايشان، تنها دولت منتظم را »هممي

عثماني يا روسيه، حفظ نموده و با زوال نظام اجتماعي کهنه که برايشان مشهود بود مقابله کنند.   رقيب، مثال

ها در جامعه و ارتقاء  ترتيب، مدرنيتة ايراني تا هنگام ظهور طبقة تجار و بازرگانان، افزايش نفوذ آنبدين

اي که  ا زمان تبديل شدن به طبقهاي داشتند، و در نهايت تيافتن از موقعيت پيشيني که در آن حيات حاشيه

 سلطة خود را بر ساير طبقات تحميل کند، به تعويق افتاد. 

دولت بورژوايي براي  ولت ملي را، يعني همين امر که  واکنش دولت روسيه به اعطاي اين امتياز، ماهيت د

امتياز رژي بيابد، آشکار ميتأمين منافع طبقة حاکم استقرار مي ها ه تالبوت، روسکند. پس از واگذاري 

واکنش نشان دادند. اين واکنش، از منظر منافع بورژوازي روسيه تزاري ضروري بود، و آن ضرورت به  

ترتيب، »نخست  گشت. بدينهاي موجود ميان روسيه و انگلستان بر سر کنترل بازارهاي ايران بازميرقابت 
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ها اين بودکه: اگر شاه  چاي است. پاسخ انگليسها به تهديد برآمدند که انحصارنامه مغاير پيمان ترکمانروس

به اين تهديد تن دهد و امتياز رژي را بردارد، بوشهر را اشغال خواهند کرد. بوتزوف سفير روسيه پاسخ 

انگليسمي اگر  م داد:  بگيرند،  را  بوشهر  يک خطها  و  مشهد  روي  دست  نيز  خواهيم   ا  افغانستان  مرزي 

گر تفاوت ماهيت دولت وقت ايران را با دولت روسيه يا انگليس  اين مسأله، به روشني، بيان  62گذاشت.« 

 دهد. نشان مي

کند. بانک  نکتة ديگر نقش محوري است که بانک شاهنشاهي انگليس در جريان اعطاي امتياز.رژي ايفا مي

گردند.  اه به نحوي به آن بازميش الدينهاي واگذر شدن در دوران ناصرشاهي سرنخي است که تمامي امتياز

سزايي در تجارت پنبه  تر سفير انگليس در قاهره بود و نقش بهوزير مختار انگليس، دراموند ولف، که پيش

شاه، موفق شد زمينه را براي الدين با مصر داشت، با استقرار بانک و تحميل اصالحات اقتصادي به ناصر

اير کند.  فراهم  ايران  مملکت  مي»آباداني«  کشانده  اقتصادي  ليبراليسم  کام  به  سرعت  تمام  با  شد. ان 

کرد که با هر گونه اصالحات دشمني تراشيد و لرد ساليسبوري وي را متهم مي»]ناصرالدين[ شاه بهانه مي

ورزد. سرانجام برنامة ولف به کرسي نشست. زيرا توانست ناصرالدين شاه را وادارد که فرماني بدهد در  مي

داران  هاي مدني؛ يعني حق مالکيت را به رسميت بشناسد. غرض اين بود که بازرگانان و سرمايهجهت آزادي

 63ها شريک شوند.« ها را به نام خود کنند، امّا، با انگليسيايراني امتياز

واسطة ديوني که به مردمان ايراني،  که جاي پاي سفتي بود براي سوداگران انگليسي، بهبانک عالوه بر اين

تر ساخت. گذشته از اين، و شايد مهمکرد، ايشان را منقاد خود ميپا، تحميل ميخصوص بازرگانان خردهبه

از اين دو، بانک نقشي کليدي در استقرار مناسبات پولي در ايران داشت. بانک شاهي با چاپ اسکناس  

شد، در  ان چاق ميدست صنف صرافي بود و کارش بهتر واسطة تجارت بين شهرنسخة برات را، که پيش

بار برخي از وهم پيچيد. همين مسأله تعارض جدي بازرگانان با بانک را سبب شد؛ »بانک که برپا شد، کار

شان را از دستشان گرفت... گفتند: بانک کار نشر  ويژه صرافان را به کسادي کشاند. منطق هستياصناف، به
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ب از اسکناس را به خود اختصاص داد. فعاليت صرافان را  اين طبقه را  ه تبديل پول منحصر کرد. دست 

هايي  در اعتراض به همين تأثيرات مخربي که بانک بر موقعيت بازرگانان گذاشته بود عريضه  64کاسبي کند.« 

گيري از موقعيت انحصاري خود در ضرب سکه و تقلب او که با بهرهالضرب، همتنظيم شد و با واسطة امين

 1889شاه رسيد. در نهايت بانک شاهي در سپتامبر  الدين باشته بود، به دست ناصردر اين کار ثروت زيادي ان

اي در بازار ايران داشتند و، متکي بر تر صرافان نقش عمدهبا سرماية يک ميليون لير آغاز به کار کرد. پيش

قرار گرفتن در    کردند، جايگاه خود را تثبيت کردند. بانک شاهي باخدمات برات که به بازرگانان ارائه مي

پاي ارز تنزل داد. چنان که گفتيم اصناف،  کانون تجارت بازرگانان در ايران جايگاه صرافان را به دالالن خرده

را داشت که خود را درون آن سازمان   منقاد قدرتهاي  وران شهري، حکم جماعت براي بازرگانان و پيشه

رافان به مقابله با بانک شاهي پرداختند اما قدرت کردند. صدادند و از تماميت منافع خويش دفاع ميمي

 کافي براي اين مقابله نداشتند. در نهايت، جويبار نارضايتي صرافان نيز، در سيل جنبش تنباکو سرريز کرد. 

ويژه استعمار انگليس، در ايران داشته است. گسترش منطق تأکيد نهايي بر خصلتي است که استعمار، به

امکان را ميسر کرده بود که ميزان و دامنة تجارت افزايش يابد. در گذر زمان، از دل ارزش در ايران، اين  

ميانتجار خرده و  نظارت پا  تحت  با  و  تجارت خود  دامنة  گسترش  با  را،  تجار خود  از  گروهي  دست، 

توانستند به  پا، متمايز کردند. اين تمايز عمدتاً با تکيه بر امتيازات و انحصاراتي که ميدرآوردن تجار خرده

ها توانستند، با تکيه  الضربها و امينالدولهها، معتمدالتجارها، معينالملکشد. مؤتمندست آورند، انجام مي

توانستند در مناطق تحت نفوذ  مند شده و ميکه داشتند از امتيازات و انحصاراتي بهره  ايپولي  بر سرماية

  65شهرهاي مختلف دفاتر تجاري تأسيس کرده و مأمور بگمارند.خود کار تجارت را کنترل کنند و در 
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پا و، حتي، تاجران  فروش تنباکو در ايران، کلّية تاجران خرده وامتياز رژي تنباکو، با اعطاي انحصار خريد

کردند تبديل کرد به مأموران و عمال کمپاني تالبوت. براساس آماري که هما  بزرگي را که تجارت تنباکو مي

  66کارمند ايراني را استخدام کرد.   15000کند، کمپاني  ق از ترازنامة ارنستين، رئيس کمپاني رژي، ارائه ميناط

بر اين، کمپاني با هدف بيشينه   گرفت. عالوهشد، اينک به کمپاني تعلق ميتر عايد تاجران ميسودي که پيش

اشت، از دستور کار خود خارج کرد،  کردن سود، تجارت تنباکوي نامرغوب را، که عمدتاً مصرف محلّي د

 کاراني بود که محصولشان روي زمين ماند. داران و توتونو همين موجب تحميل خسارت فراوان به زمين

ها انجام  بايست بر مبناي همانهاي مشخّصي را براي کارکنان ارسال کرد که ايشان ميکمپاني دستورالعمل

يراني مأمور شدند که گزارشي دقيق از اوضاع واليتشان، به مرکز  نمودند. در حقيقت بازرگانان اوظيفه مي

که »جمعيت نفوس« چقدر است و آيد«،  اينآيد، کجا نميکه »کجا تنباکوي خوب به عمل ميبفرستند؛ اين

بود. ها بايد گزارشات حاوي موارد مشخّصي ميالعمل آيد. بر اساس دستورعمل مي»محصول طبيعي« چه به

که مال کدام مزرعه است، مقدار فروش ساليانه، تعداد  اکوي موجودي و وزن آن، رقم تنباکو و اينمقدار تنب

شد، مقدار تنباکوي تحويل شده به هر فروشنده و در نهايت  فروشندگان تنباکو که از طرف اداره تعيين مي

طرز روشن و دقيق،  ه، به هموگرفت، همهرسم مساعدت در اختيار کارمندان قرار ميپولي که از کمپاني به

 67شد. بايد گزارش مي 

  ة پا که به خدمت رژي درآمدند با شيوناگفته پيداست که »بسياري از تنباکو فروشان و يا گماشتگان خرده

خته نبود. سواد گري آمُنويسي و گزارشة کار فرنگي و راپورتروش با شيوفکار فرنگي آشنا نبودند. تنباکو

نداشت که زير و بم دستورالعمل را دريابد.« در حقيقت آن نظام آموزشي که فرد را از بطن چنداني هم  

گيرد و پس از آموختن ملزومات کار در يک کمپاني بزرگ، يعني آموختن سواد و علم  مادر تحويل مي

ابراهيم   مثالًدهد، وجود نداشته است. لذا يک عامل جزء،  حساب و چه و چه، او را تحويل بازار کار مي

قول خودش،  فرستاد. بهکرد و ميکه وزن کند، کيسه ميآنقلي، » تنباکوري رژي را بي سند و انگ و بي
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کرد که »از کاغذهاي شما معلوم  قلي را نکوهش ميالضرب هم ابراهيمکرد.« امينخريد و روانه ميچکي مي 

فهمم... از  آورم و نمييد... من سر در نميخواهيد چکي بفرستايد ميشود که تنباکوي منال را که خريدهمي

با هر چاپار صورت آن بايد  بايد رفتار شود... شما  چه خريديد و صورت اعمال خودتان را روي قاعده 

 68بنويسيد.« 

رود که در کار  ديد چگونه انتظار مينشست و گذر عمر ميچه عجب است؟ از انساني که بر لب جوي مي 

ست بيرون بکشد؟ بانگي که عقل بورژوايي به صدا در آورد، همين انسان را چنين  کتاب مو را از ماوحساب

 خواند:زيان فراوکتاب آموخت و به پرسش از سودوخطاب قرار داد و او را حساب

امروز بازار زلف و سنبل و کاکل کساد است. کمان ابرو شکسته و چشمان آهو از بيم آن رسته  » 

غال معدن بايد سخن گفت. از قامت چون سرو سخن کوتاه کن، از از ز   ،است. به جاي خال لب 

معادن    ةن دست بکش و بر سينادرختان گردو و کاج جنگل مازندران حديث کن. از دامن سيمين بر

نقره و آهن بياويز. بساط عيش را برچين، دستگاه قالي بافي وطن را پهن کن. امروز استماع سوت  

بل نواي  نه  است  کار  در  آهن  پروانراه  و  گلزار. حکايت شمع  کارخانه  بل  ايجاد  از  کهنه شد،  ه 

ز کن  سازي سخن ساز کن. صحبت شيرين لبان را به دردمندان واگذار؛ سرودي از چغندر آغاشمع 

 69.« شکر است. از لوازم آبادي وطن ترانه بساز ةکه ماي 

براي ترويج »انديشة ترقّي«، راهي اين عقالنيت نوين براي ترتيب دادن مقدّمات حاکميت بورژوازي، و  

به  نداشت جز نتيجه  برقرار سازد، و در  را  آموزشي يکساني  نظام  عنوان وحدت حاکم در گسترة آن که 

ديگر سردربياورند؛  ديگر را بفهمند، و از کار يکاي در بربگيرد که سخن يکهاي ملي افراد را به گونهمرز

چيزي  شد. آند. تنها به اين ميانجي بود که منطق ارزش مسلط ميدر يک کالم، »از روي قاعده« رفتار کنن

ياد او  شود و، بعدتر، بهشود، به او آموخته ميکه به ميانجي نظام آموزش در مدارس در فرد کار گذاشته مي
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رسد، با  ميانجي آموزش در مدرسه، آدمي به مرحلة خودآگاهي ميشود، همين است و بس. بهآورده مي

ترتيب، که براي آن  گردد. بدين، بازمي« انسان اقتصادي»شود، و به اصل خويش، يعني  يکي ميهستي خود  

-شود. انسان، به عنوان يک عضو از ملت، منتزع از هستي اجتماعي واقعيشود، پيشکش سرمايه ميمهيا مي

اش کروزو در جزيرة فرديت سان رابينسون  بيند، به اش، که پيوند خود با اطرافيان را در گذشتة مشترک مي

واسطه با پدر اين خانوادة بزرگ، يعني دولت، که تجسد واقعي عقل بورژوايي است، پويد، و در رابطة بيمي

 گيرد.قرار مي
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 دولت ملّي در ايران 

 

جا تأکيد بر اين نکته اهميت اساسي دارد که تشکيالت دولت ملي، نه در تداوم، بلکه در گسست از  در اين

، معنايي که  گسست مورد توجه قرار نگرفته باشد اگر اين    70هاي پيش از آن بايد درک شود. اقسام حکومت 

واره  اي است که به ظهور جامعة ملت ملت در دوران مدرن پيدا کرده است و تنها زاييدة هستي مادي ويژه

خطا، پنداشته خواهد که شد که  انجاميده، به تمامي اعصار پيش از آن تعميم داده خواهد شد. چنين، به  

ايران  بر سرزمين گسترده  «شهري »انديشة  اقوامي»شيوة فرمانروايي  با  آداب و  با زبان  (peuple)اي  ها و 

دادند. واحدي را تشکيل مي (nation)رسوم گوناگون بود که به تدريج، با حفظ تنوع و کثرت خود، ملت 

کرد  هاي ايراني، شاهنشاهي به عنوان نهادي عمل ميسرزميندر اين وحدت ملي اقوام ايراني و مهاجران به  

ها بود. پادشاه در انديشة  گرداني آنکه وظيفة آن ايجاد وحدتي پايدار، تأمين مصالح همة اقوام با حفظ خود

کرد. قدرت مرکزي که پادشاه  شهري، رمزي از وحدت در تنوع همة اقوام را به پايداري ملّت تبديل ميايران

پرداخت، اما اين سرکوب به نفع برتري قومي بر  ده و تجسم آن بود، اگر چه به سرکوب شورشيان مينماين

 71اقوام ديگر نبود، بلکه براي حفظ تعادل ميان اقوام بود.« 

شهري متعلَّق قاموس اشرافيت ايران است آن مفهوم  اگر متوجه نباشيم که مضامين مندرج در انديشة ايران

که توليد در  بود  اي  شهري ماحصل تحوالت تاريخي در جامعهواهيم کرد. انديشة ايرانرا به غلط تعبير خ

شد و طبقة حاکم براي استخراج محصول اضافي بر اعمال قهر فرااقتصادي  هاي بسته سازماندهي ميجماعت 

با هر کدام از  با تصريح تمايز ميان جايگاه )يا شخص( شاهنشاه  نظام اجتماعي  اين  بازتوليد  متکي بود. 

شاهاني که تحت حکومت او قرار داشتند، و نيز تصريح تمايز ميان جايگاه )يا شخص( شاه با آحاد طبقة  
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ال آن که گرفت. ح و، نيز، تمايز ميان خواص جامعه و عوام، يعني اتباع تحت حکومت، صورت مياشراف  

  کنندگان از شرايط عيني توليد، شيءوارگي روابط انساني و، در جدايي توليد برادري اعضاي ملت محصولِ

 داري است.نتيجة اين همه، تحول در نظام اخالقي جامعة سرمايه 

طباطبايي،بدين سرمايه  ترتيب  جامعة  در  کيفي  تحول  از  غفلت  عقالنيت  با  تکوين  مادي  شرايط  و  داري 

ي را، در معنايي شهرايران جديد، متعلَّقات قاموس اشرافيت، يا به تعبير خودش مفاهيم و مقوالت انديشة  

ني مقتدر  برد. »قدرت سياسي در ايران، در زماني که شاهابيگانه با شرايط مادي تکوين آن مفاهيم به کار مي

توانست سهمي در نظام سياسي زمام امور را در دست داشتند، چنان مطلق بود که هيچ گروه ديگري نمي

توانسته شکل  هاي خلع قدرت يا ضعف شاهان بديهي است که ائتالفي... ميکشور داشته باشد، اما در دوره

گز سهمي در قدرت نداشتند و بنابراين،  جا که هرشدند، از آنهايي که در اين ائتالف وارد ميگيرد... گروه

نقشي ايفا    توانستند در تأمين »مصالح عمومي«رفت، نميآگاهي آنان از محدودة منافع خصوصي فراتر نمي

هايي در درون دولت نبودند، بلکه  عباس[، نهادکنند... ]حتي[ ... ارتش منظم و دستگاه اداري و مالي او ]شاه

ايجاد شده بودند که براي تداوم فرمانروايي شاه و بازرگاني که کمابيش در    براي تأمين امنيت و آرامشي

 نمود و به هر حال، نهادهايي نبودند که بتوانند مستقل از شاه استوار بمانند.« انحصار او بود، ضرور مي

قات دار تثبيت سلطة طبقة حاکم بر کل طبودر جامعة طبقاتي، عقالنيت مسلط، عقالنيتي است که در گير

انتزاعيتکوين مي نتيجه  انديشه درمييابد. در  به  زماني  تنها  مقوالت،  پيشترين  که  يافته  آيند،  ماديت  تر 

داري، هيچ درکي از تأمين منافع خصوصي، مگر حراست باشند. نزد اشرافيت حاکم بر جوامع پيشاسرمايه

-همينت وجود داشته باشد. بهتوانسته اسهاي اشرافي، نميهاي تحت مالکيت خصوصي خانداناز زمين

شد. سياق، تأمين منافع عمومي، جز در معناي حراست از امالک وقفي و خالصجات دولتي، مستفاد نمي

هاي کند، خود، داللت چه طباطبايي ذيل عنوان تأمين امنيت و آرامش از منافع عمومي متمايز ميحتي آن

داري مستلزم حفظ و تصريح تمايزات موجود جامعة پيشاسرمايهمتفاوتي دارد. بازتوليد نظم اجتماعي در  

اي محصوالتشان، در کنندگان به ارزش مبادلهبراي تداوم سلطة طبقة حاکم بود. در مقابل، وابستگي توليد

هاي اجتماعي، افزايش تحرک اجتماعي و تثبيت انگارة پيشرفت را سازي گروهداري، يکسان جامعة سرمايه
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که در بحث از تجارت تنباکو ديديم، فزايندگي خصلت سازد. چناند نظام اجتماعي ضروري ميبراي بازتولي

کرد و، در نتيجه، در جريان اجتماعي توليد در شرايط جديد بود که امکان تراکم منافع مشترک را فراهم مي

 جنبش تنباکو، به راستي، براي نخستين صداي ملت ايران پژواک يافت. 

اين از  انکشاف سرمايهکگذشته  داشتن  نظر  در  با  نميه جز  مقياس جهان  در  اشکال  داري  توان تحوالت 

داد، ايدئولوژيک را توضيح  تاريخ منحصر  سياسي و  بررسي  اين حال  بررسي بهبا  فرد هر کشور مستلزم 

مناسبات سياسي پيشين است که در حکم مواد و مصالح نقداً موجود، در ساختمان نظم سياسي جديد، به  

 شوند. کار برده مي

که گفتيم زوال تدريجي شيوة توليد فئودالي، در ايران، بازتوليد طبقة حاکم را مختل ساخت. بحران  چنان

يابندة طبقات جديد، طبقة حاکم را در موقعيتي قرار داد  سياسي طبقة حاکم، بر بستر مبارزات هردم شدت

هاي مادي  ترتيب ضرورتکهنه اقدام کند. بدين  که براي حفظ سلطة طبقاتي خود به ترميم سامان سياسي

  72« .قرار که »يا مرگ يا تجدد، مسأله اين است جديد بر اشرافيت رخ نمود بدين

ديگر بار تأکيد کنيم که مفهوم »وجدان ايرانيان« و ايجاد شدن شکاف در آن، که طباطبايي براي توضيح 

برد، خود، محصول تثبيت شکل ايدئولوژيک ناسيوناليسم ايراني است. چرا  ورود مدرنيته به ايران به کارمي

اجتماعي است که به سلطة طبقة  ـ سياسيـاقتصادي که در جامعة طبقاتي، عقالنيت مسلط، بازتاب روابط  

انکشاف سرمايه با  ايراني  اشراف  است. درست هنگامي که، مواجهة  انجاميده  به مجموعهحاکم  اي داري 

شد، تعداد پرشماري از  نشين ميناکام انجاميد، و در طبقات نوظهور آگاهي و احساسات ملي تهاصالحات 

 ها ناگزير از جالي وطن بودند.  رعيت 

که نسبت عقل و مفاهيم آن را با هستي مادي جوامع ناديده  غفلت از اين خصلت طبقاتي، گذشته از اين

زمين«  »ايران  گرايتاريخ   هد، که هر چند باب ميل فيلسوفدانگارد عقل را در موقفي فراتاريخي قرار ميمي
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بندي، به مانعي بزرگ  حال، اين صورتهرپا خواهد کرد. بهوي دست شهرايران براي بنيادگرايي  نباشد، مبنايي  

کنندة اين تحوالت مغفول مانده  شود. چرا که خصلت تعييندر برابر درک تحوالت ايران معاصر تبديل مي

سبب نيست آنان که خصلت طبقاتي اين عقل را  شود. بي تضادهاي موجود در نظم سرمايه الپوشاني ميو  

ناکاميانکار مي توضيح  در  شايعات سياسي  کنند،  به خرافات و  قاجار،  دورة  در  هاي اصالحات سياسي 

 اند. نفرين، و البد در مواردي، ترکاندن چشم زخم روي آوردهو اساس يا لعنبي

آست حکدر  يک  ادارة  تحت  سرزمين  عنوان  به  ايران  نوزدهم،  قرن  حمالت انة  آماج  مرکزي،  ومت 

هاي روسيه،  نظامي و مداخالت ديپلماتيک دولت   هاي بزرگ بود؛ در سطح پديدار تحليل منازعاتامپراتوري 

شود، و به  وفور يافت ميبهجا  به که جا   انجامد،انسه به قسمي تحليل ژئوپولتيک ميانگليس، عثماني و فر

حصل  خورند؛ ما ها خاک ميخانهها و کتابسناد انبوهي است که در بايگانييقين، در گرو غور در ميان اَ 

چنين تحليلي تنها سرخوشي سرمستانه از کشف رادمردان و غيورمرداني است که بر سر »منافع ملي« کذايي  

ختيارات را به ثمن ومايگاني که امتيازات و ا اند، و يا در جاي ديگر، ترکيدن بغضي است نسبت به فرايستاده

اند. مسأله، اما، بر سر عبور از سطح پديدار و دريافت منطقي است که حضور نظامي يا  بخس اعطا کرده 

 کند. هاي دوردست، ايجاب ميديپلماتيک دولت ها را، در سرزمين

چشمي ميان زوال ايران با آن مواجه بود، همبههاي مالي، که فئوداليسم روتر بحث شد، بحرانکه پيشچنان

جستند و در برابر آن  کرد. حکام واليات از دستگاه مرکزي حکومت تمرد ميآحاد طبقة حاکم را تشديد مي

ترتيب تضاد منافع ميان اعضاي طبقة حاکم خود را در شکل تضادهاي سرزميني بروز  کردند. بدينطغيان مي

شد. پس قاموس اشرافيت ايران، تخاصم ميان اعضاي  اي را سبب ميتردههاي سياسي گسداد و بحرانمي

کرد. اين تخاصم به عنوان نيرويي مؤثر در جريان رويارويي نظامي طبقة اشراف را، درون خود حمل مي

کرد. براي نمونه، در منطقة قفقاز و گرجستان، اين تخاصم  ايران با قواي نظامي روس و انگليس عمل مي

قرار که روابط وفاداري و متابعت متوجه هر سه امپراتوري ايران، روسيه و تري داشت. بدينيدهالگوي پيچ

 عثماني وجود داشته است.  
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چه تحت حکومت يک دولت ملي سراغ داريم، يعني  که خلط کردن اين قسم وفاداري با آننخست اين 

ميانجي يک گروه  ت. اين رابطه تنها بهرابطة تابعيت مستقيم افراد با دولت مقتدر مرکزي، خطايي فاحش اس

که اند. ديگر ايناز اشراف محلي برقرار است و افراد، تنها به اين ميانجي، تابع يک حکومت مرکزي بوده

هاي موجود ميان اشراف محلي،  ناشي از همين ماهيت نظام اشرافي است. شکاف الگوهاي پيچيدة تخاصمْ

ها ممکن سازد. اين شکافبزرگ، خود را در شکل تخاصم آشکار ميهاي  با اعالم وفاداري به امپراتوري

اي که سوداي کسب است با تمايز مذهبي تشديد شده و يا در درون يک خانوادة اشرافي و ميان دو شاهزاده

چه    کار بردن رقابت براي چنين موقعيتي تاپروند رخ نموده باشد. روشن است که بهقدرت را در سر مي

د. نزاعي در کار است؛ و اين نزاع اگر مجال  نگنجه است؛ چرا که دو پادشاه در يک اقليم نميپايه نابسند

يک حکومت خارجي که براي تعريض مرزها چنگال طمع تيز کرده است، در شکل تخاصم    مثالًکافي بيابد،  

ان و روس نشان  هاي ايردست شدن قفقاز، در جريان جنگبهکند. اين مسئله خود را، در دست بروز پيدا مي

 داد. 

نظامي روسية تزاري با قشون ايران در عهد قاجار، اشرافيت ايران با خطر جدي مواجه شد.   دنبال مواجهةبه

ايران بود، نقش محوري داشت.   عهدوليدر اين رويارويي با ارتش مهاجم، تبريز، که محل استقرار دستگاه  

ندة قشون ايران در ايران، عباس ميرزا، که فرما عهدوليتبريز به عنوان پايتخت دوم ايران، و محل سکونت 

-کشيميرزا، در قشونداد. همچنين عباس جنگ با متجاوزان روس بود، خط مقدم اين جنگ را تشکيل مي

هايي که براي منکوب کردن شورشيان به يزد، کرمان، شيراز و خراسان صورت گرفت، فرماندهي قشون 

 ايران را بر عهده داشت.

از شکل پيش  آنتا  مدرن،  ميان دولت   چه تحت گيري دولت  تعيين عنوان مرز جغرافيايي حدود  را  هاي 

چند  کار بردن لفظ تجاوز هرهاي ايران و روس، بهکند، هرگز وجود نداشته است. پس، در مورد جنگمي

دهد که  چنان در پرتو اکنون قرار ميممکن است با شهود امروزي ما سازگار باشد اما واقعيت تاريخي را آن

ها براي کارکرد منطق ارزش ضروري  انجامد که البته وجود آنهايي مياريخي به کليشهبه جاي درک پديدة ت

که اين »خيانت« دقيقاً برآمده از  آناست؛ از اين دست که فالن شاهزاده يا بهمان سردار خيانت کرد. حال
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ذار به نظمي تعارض منافع موجود در طبقة حاکم بود؛ کارکرد نظام اجتماعي بر آن استوار بوده است و گ

 شود.جديد، تنها از خالل تقبيح آن گذشتة منحط ممکن مي

هاي سياسي موجود که تضادهاي سرزميني را تبريز، در پاسخ به بحران  عهديِترتيب دستگاه واليت بدين

ابزار مناسب براي اصالح ساختار خود و، نيز، ايستادن در برابر تهاجم  وکرد، در جست تشديد مي جوي 

ها و هاي فرانسوي و مشورت با سفراي انگليسي روي آورد. در نتيجة اين تماسه تماس با ژنرالروسيه، ب

ورت جنگ انجام شده  ها اصالحاتي به اجرا گذاشته شد. اصالحات از اين امر که در پاسخ به ضرمشورت

ماند و ن عقب گرفت. نخستين بار در چنين وضعي بود که اين پرسش مطرح شد که »چرا ايراثير ميبود، تأ

پرسشي است که انگيزة   ،رفت«؟ و اين پرسش، از اساس، نزد اشرافيت ايران شکل گرفت. چهغرب پيش

هاي موجود بود و الغير. در همين فقره، نقلي که ژوبر، فرستادة سياسي  و امتياز  ها اصلي آن بقا و حفظ تمايز

 آورد جالب توجه است:ميرزا ميناپلئون به ايران، در سفرنامة خود از زبان عباس

دانم اين  شوند... نميرفت کار من مي تمام قواي مرا يک مشت اروپايي سرگرم داشته، مانع پيش...»

قدرتي که شما را بر ما مسلط کرده چيست و موجب ضعف ما و ترقّي شما چه؟ شما در قشون،  

ور که ما در جهل و شغب غوطهآن   کار بردن قواي عقليه متبحّريد و حاله  جنگيدن و فتح کردن و ب

زمين از اروپا خيزي و ثروت مشرق گيريم. مگر جمعيت و حاصلو به ندرت آتيه را در نظر مي

تابد تأثيرات مفيدش در سر ما کمتر از  کمتر است؟ يا آفتاب که قبل از رسيدن به شما به ما مي

شما را بر ما برتري   ةواستجميع ذرات عالم يکسان است خ  شماست؟ يا خدايي که مراحمش بر

. آيا مانند  کنم. اجنبي حرف بزن! بگو من چه بايد بکنم که ايرانيان را هشيار نمايمدهد؟ گمان نمي 

رک  رک گفته به تماشاي شهرهاي شما آمد، من هم بايد تَتزار روسيه که تاج و تخت خود را تَ

 اي چه در خور فهم شاهزاده سل شده، آن متو ايران و اين دم و دستگاه را بگويم؟ يا به دامان عاقلي 

 73« ست از او بياموزم؟ 
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اين مسأله که اشراف ايران در پاسخ به ضرورت جنگ به تکاپو افتاده بودند، خود از اين نقل قول واضح 

جاست که نقل قول قريب به مضمون از زبان عباس ميرزا آورده شده است. در نتيجه هيچ  است. نکته اين

کار برده باشد؛ ايران به عهد وليجاي تعبير کند، بهطور که خود او درک مينيست که ژوبر ترقّي را، آنبعيد 

از نظر ما اين حدس محتمل است؛ چرا که مفردات اين نقل، نظير قوا و تسلط و قشون و جنگيدن و فتح 

کم در موقعي ي، دست کردن و جمعيت و حاصلخيزي و ثروت، منطبق است با قاموس اشرافيت و اما ترقّ

شود و  چه از دل اين متن روشن مينمايد. به هر حال، آنکه مطلع مدرنيته در ايران است، با آن بيگانه مي

ميانجي  منطبق است با قاموس اشرافيت، اين است که »ضعف ما« در مقايسه با »ترقّي شما« و اين تنها به  کامالً

ترتيب آن ضرورتي که اصالحات  شود. بدينح کردن« فهميده ميتبحّر اروپاييان در »قشون و جنگيدن و فت

را موجب شده بود، چون در مختصات عقل اشرافيت ايراني ترسيم شد، پيش از هر چيز، به اصالحات در 

 نيروي نظامي انجاميد. 

دارک موجب عهدنامة »فينکنشتاين« دولت فرانسه متعهد شد که براي ايران، توپ، تفنگ، افسر و کارگر تبه 

انگليس از زير بار تعهدات خود شانه خالي   74ببيند. بررسي جزئيات اين که چطور فرانسه و پس از آن 

کردند موضوع بحث ما نيست. نفس اين مسأله اهميت دارد که نقطة آغاز اصالحات عبارت بود از نيروي 

هز شد، مسأله، اما، روح  نظامي ايران. ظاهراً »قشون« نظامي ايران متحول شد، به توپ و تفنگ جديد مج

ميرزا،  عباس  عهدوليجديدي بود که در اين قواي نظامي دميده شد. آن »قواي عقليه«اي که، به اعتراف  

کار بردن آن »متبحّر« بودند، چيزي بود که نيروي نظامي ايشان را سامان داده بود؛ »قشون« اروپاييان در به

اي داشت که  هاي بستهران بود و ريشه در هستي مادي جماعت نظامي ايران، که متعلَّق قاموس اشرافيت اي

تر بر بنيان سربازگيري از ايالت و اياالت استوار بود،  دادند، همان که پيشکل نظام اجتماعي را تشکيل مي

يافت و شد، بايد که از نو و برمبنايي جديد سامان ميهاي سياسي بايد که ديگرگون ميزير فشار بحران

 گرفت.   ي متمرکز قرار ميتحت نظارت

 
 . 49ص ؛عباس ميرزا - 74
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تبديل نيروي نظامي ايران از »قشون« به »ارتش«، وجه مشخّصة اصالحات نيروي نظامي است. سودايي که  

شد که يک گام به پيش بردارد، ديري ساليان دراز در سر اشراف ايراني بود و هر گاه که توفيق حاصل مي

امي جز با درک حقيقت »قشون« ايران و نسبت آن  رفت. توضيح اين ناک گذشت که دو گام به پس مينمي

ايران، متشکل از جماعت  که طبقة حاکم، با    چنانهم هاي بسته،  با عقل اشرافي ممکن نيست. در جامعة 

کرد، قشون نظامي نيز از اجتماع و اتحاد نيروهاي  حفظ اتحاد سياسي دروني، سلطة خود را بازتوليد مي

آمدند و هر يک تابع اقتداري متمايز بودند. در گرد مي  منقادهاي  جماعت شد که از  متعددي تشکيل مي 

يافتند،  هاي بسته قوام مينتيجه ساختار قشون متکي بر روابط سياسي مستقلي بود که، هر يک، درون جماعت 

»ارتش«ِ چونان  نه  تفويض   و  اختيارات  برمبناي  ايلمنظم  يک  نظامي،  قشون  در  باال.  از  يک  شده  يا  چي 

نظام بر عهدة  نظام و سوارهکاره بود. تأمين مخارج جنگ و مستمري پيادهگلربيگي، در حوزة نفوذ خود همهبي

ها بودند که به افراد متبوع خود تعاليم  همان جماعتي بود که تابع اقتداري ويژه و مستقل بود. همين جماعت 

جويان اين توصيف، ممکن است جنگ  آموختند. نيک پيداست که در يک »قشون« نظامي بارزمي و نظامي مي

چي تيراندازان ماهر، رزمندگان آن بيگلربيگي سوارکاران چابک و غالمان آن خان جالدان سفاکي  اين ايل

 باشند که آوازة ايشان را تمام لشکريان و قشون شنيده باشند. 

  يعني »واحد«. دگرگوني اساسيْ ترين جزء ممکن،  مند به سادهدر مقابل، »ارتش« داللت دارد بر تقسيم روش

بود و زاييدة   بازآرايي نيروي نظامي بر بنيان »واحد« نظامي بود. ارتش جديد، که بر بنيان عقالنيت جديد

دگرگوني  شد. دريافت »حقيقت«، که اين جا  نحوي ديگرگون ساخته مي، حقيقتي بود که بهنظام اخالقي نوين 

»روش، اگر بناست که ما به حقيقتي برسيم، کالً عبارت است از   75نيروي نظامي باشد، مستلزم روش است.

 
جوي هيچ دانش ديگري نباشم، مگر آن چه مي  واي، در شرح حال خود نوشت: »...و تصميم گرفتم در جستدر رساله دکارت،    - 75

قدر گيتي بيابم. پس باقي دوران جواني خود را چنين گذراندم: به سفر کردن، از نظر گذراندن  در کتاب گرانتوانستم در درون خودم، و يا  

ارتش  و  با خلقدادگاه  مردمي  با  برخاستن  و  نشستن  در  وها،  آزمودن خويشتن  گوناگون،  تجارب  مختلف، جمع کردن  احوال  و  خو 

که    مکرد مل ميأگرفتند تو در هر کجا چنان بر چيزهايي که بر سر راهم قرار مينهاد،  چه که بخت بر سر راه من ميرويارويي با آن
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قدم به  بهنظم و ترتيب اشيائي که بينش ذهني ما بايد متوجه آن باشد. اگر قضاياي مبهم و پيچيده را قدم

تر تبديل کنيم و آنگاه در حالي که تحقيق خود را با درک شهودي تمام قضايايي که مطلقاً  قضاياي ساده

يم،  هاي دقيقاً مشابهي به شناخت تمام قضاياي ديگر ارتقاء ياباند، شروع کنيم، بکوشيم تا از طريق گامساده

  76ايم.« اين روش را دقيقاً اجرا کرده

قدم و با تکيه بر بهعقالنيت جديد نه صرفًا روش در شناخت حقيقت را، بلکه، برساخت آن را نيز قدم

که بتوانيم بسايط را از مرکبات تفکيک کنيم و اين مطالب را بر  »براي اين برد.پيش ميتر بهقضاياي ساده

ها را از بعضي  ها بعضي واقعيت اي از اشياء که در آناساس روش مرتب کنيم، بايد در مورد هر سلسله

ا  تر ي تر، کوچکديگر استنتاج کرده ايم، بدانيم که کدام واقعيت بسيط است و واقعيتي را که واسطه، بزرگ

از همين قرار،   77هاي ديگر از آن مي شود، مشخّص کنيم.«مساوي آن است، و موجب تمايز تمام واقعيت 

 هاي همين عقالنيت، »حقيقت« قشون ايران »به نحو صريح و متمايز نظاره« شد.  و با تکيه بر بنيان

 

شد اهميت اساسي دارد. مالحظة ضروري  تر به کار بسته مياست، و نيز نيل به اين درجه از خودآگاهي از ماهيت روشي که پيش بوده

اروپايي است که به سفارش کنت دو گوبينو، با عنوان، »رساله دياکريت«، و    آن است که قواعد هدايت ذهن، نخستين کتاب از فيلسوفان

 شود. نام ديگر »حکمت ناصريه« به فارسي برگردانده مي
 . 5 ةقاعد ؛قواعد هدايت ذهن - 76
 . 6قاعده  ؛همان  - 77

اين   از  تفکيک و،  برابر  از حيث شکل  اجزاي  به  را  بسيط، مکان  اجزاء  به  تقسيم  رهگذر، دستگاه مختصات دکارتي و  اصل دکارتي 

شود. آسمان و زمين، نه چونان دو مکان متمايز، يکي واال  کند. مکان از سيطرة امر الهوتي خارج ميرياضيات مبتني بر آن را ممکن مي 

ها تقسيم  وريگيرند. منطق تمايز گسترة مکان را به امپرات و ديگري پست، بلکه در امتداد يک خط، يعني يک محور مختصات قرار مي

هاي  که به دنبال جنگهاي مرکزي بود، چنانها تابع ماهيت پيچيدة رابطة ميان حکام محلّي و حکومتکرد. مرزهاي ميان اين امپراتوري مي

 شدند.  جا ميحکام محلّي جابه  پي و تغيير روابط وفاداريدرپي

ترتيب حساب ديفرانسيل و انتگرال در پيوند با فيزيک نيوتن بسط  بدينهمين اصل، زمان را به اجزاي از حيث شکل برابر تقسيم کرده و  

تر بر اساس وضعيت خورشيد و به واسطة مناسک يوميه به نظم آيد. زمان که پيشکند. زمان از زير سلطة امر ازلي بيرون ميپيدا مي

به دقايق؛ تا زمان، نه صرفا در محاسبات نجومي، بلکه درآمده بود، تقسيم شد به اجزايي برابر، از اين قرار که روز به ساعات و ساعت  

هاي ها، به نحوي دقيق، در مقايسه و مبادله قرار گيرد. »پيش از اختراع و ساخت ساعت مکانيکي قانون ساعتدر زندگي روزمرة انسان
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دهد. ارتش قرار مييابي نيروي نظامي جديد را تحت »نظارت«  اصل دکارتي تقسيم به اجزاء بسيط، شکل

مدرن ساخته مي شود از واحد انساني، يعني سرباز، کسان برابر در يک قاعدة شکلي، از اين قرار که براي 

اند. تصادفي نيست که واژه سرباز را، نخستين بار در زبان فارسي، ميرزا ابوالقاسم فراهاني،  سر باختن آماده

مراتب و درجات نظام را تغيير  گيرد و سلسلهميايران در دارالحکومة تبريز، به کار   عهدوليمقام وقِت  قائم

... کوشش مخصوصي براي نام مي »قائم مقام،  بندي و تقسيم سپاهيان به عمل  گذاري و اصل دستهدهد. 

تن آماده  آورده، اسامي درجات نظاميان را تغيير داده، نفرات را سرباز ناميد، يعني کسي که براي سر باخ

اسامي گوناگون فرماندهان رستهاست و هم ياور،  چنين  نايب، سلطان،  نام سرجوخه،  به  را  هاي مختلف 

   78سرهنگ، اميرپنجه، اميرتومان و سردار...« 

را  معين  نظامي مظروف  تعليمات  نظامي، چون ظرفي است که در جريان  نيروي  يعني سرباز در  واحد، 

ارتش، سرباز  مي انضباط  انسان پذيرد؛  موجوديت  نفي  معناي  به  انضباط،  اين  پذيرش  کند.  تعيين مي    را 

سياسي موجود، بود.  ـ اش، يعني نفي ساختار اجتماعيويژههاي بومي با تمايزهاي خودپيوسته با جماعت 

هاي وقفي واگذار  جات و نيز ملک خصوصي و، به ميزاني کمتر، زمينههاي ديواني، خالصتيول از زمين»

گرديد. پيش از سدة سيزدهم، تيولدار اغلب امير يا سرکردة طايفه يا سردار سپاه بود. در برابر واگذاري  مي

رفت که در صورت لزوم نيروي نظامي فراهم کند. در برخي موارد تعداد سربازاني  تيول، از تيولدار انتظار مي

 

ردم، هم در اروپا و هم در شرق، در  ساعت برابر در تمام سال تنها در محاسبات نجومي شناخته شده بود. م  24برابر و روز متشکل از  

ها  کردند که در نتيجه طول ساعتبخش مساوي تقسيم مي  12کردند و روشني و تاريکي را به  هاي متغير کار مي گي روزمره با ساعت زنده

شب بودند و در    هايتر از ساعتهاي روز طوالنيروز به روز متفاوت بود. طول روزها به نسبت فصل متفاوت بود: در تابستان ساعت

برعکس. ساعت  مبناي اصل ساعتزمستان  بر  آبي هم  نابرابر کار ميهاي  از ساعت هاي  استفاده عمومي  اختراع و  با  اما  هاي کردند. 

ها را  هاي مساوي جاي آنهاي متغير در زندگي روزمره پايان يافت و ساعتمکانيکي، هم در غرب و هم در شرق، استفاده از ساعت

هاي متعدد زندگي صنعتي و شهري بدل شد.« اتابکي،  اده از ساعت مکانيکي در شهرهاي بزرگ به تدريح به يکي از شاخصگرفت. استف

 . 20تورج؛ دولت و فرودستان؛ ص
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مي وي  ميکه  آماده  )تيولکرد،  بايست  تيول  واگذاري  سند  مي  ( نامچهدر  آن  79«.شدقيد  از  پيش   ، پس 

هاي بسته، نظير ايالت، در پاسخ به اعالم نياز حکومت مرکزي، قشون نظامي خود را وارد جنگ  جماعت 

ماند. بنيان  کردند، اما در عين حال، رابطة تابعيت مابين ايلخان و جنگجويانِ تحت فرمان او، محفوظ ميمي

نظامي در درون   تربيت  معناي  اصلي جنگاوري،  به  ارتش مدرن،  مقابل تشکيل  بود. در  اياالت  ايالت و 

گيري؛ سرباز، يعني واحد در ارتش جديد، مادة خامي است که تحت نظارت  سربازگيري است، نه قشون

پذيرد.  پارچة آموزش رزم، سرباز به مثابة يک شکل واحد، ماده ميميانجي نظام يکگيرد. بهمرکز قرار مي

 بايد از محتواي پيشين تهي شود.فتن مظروف ميظرفي که براي پذير

به اجرا درآمدن اين اصالحات، در حکم ايستادن در برابر ساختار اجتماعي موجود بود. سرباز از پيوندهايي  

-واسطه، ميبيشد و تابعيت مستقيم دولت مرکزي را،  داد گسسته مياش قرار ميکه او را درون جماعت 

 ناگزير دار را خود، واگذاري تيول به تيولبههاي بومي، با روابط اقتدار منحصرپذيرفت. تمايز ميان جماعت 

داران و منافع شخصي ايشان، بلکه در برابر کل  ساختند. پس هر گونه اصالحات نه فقط در برابر تيولمي

مي قرار  اجتماعي  بديننظام  جماعت گرفت.  مادي  هستي  اعضا  ترتيب  ناگسستني  پيوند  حامل  که  با  ها، 

با منافع خصوصي اعضاي طبقة حاکم، کل پروژة اصال نيز، ضديت آشکار  پس    حات رايکديگر بود، و 

ماندند و تخاصم اشراف عليه مجريان سياست »دولت منتظم« گاه طعم تبعيد  ناتمام باقي  زد. اصالحاتْمي

ه تمرکز تدريجي چه مبرهن است، اين روند بگرفت. با اين حال، آنو گاه رنگ سرخ خون به خود مي

 قدرت سياسي در دربار حکومتي منتهي شد. 

هاي بستة موجود،  استقالل نيروي نظامي ارتش از قشون ايالت و اياالت، يا انتزاع دولت از بافت جماعت 

هاي  شاه در تأمين هزينهت فتحعليسّچه عموماً به خِساخت. آنهاي مالي دولت را ضروري مياصالح رويه

بر جنگجنگ، که   تأمينات سربازعالوه  نيز شامل ميافزار،  را  تعبير ميها  قرار گرفتن  شد،  شود، حاصل 

 
 . 125ص ؛مالک و زارع در ايران مپتون، آن؛  لَ  - 79
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هاي مالي  چيزي، يعني ارتش مدرن، در جايي است که جايش نيست؛ يعني جامعة فئودالي ايران که با بحران

 روبروست. 

مانند که  واج ميودهند، هاجآن نظرياتي که ساخت جامعة ايران را برپاية قدرت خودکامة شاه توضيح مي

ها  ده است. دسيسهکننبه قدر نهايت، نااميد چرا اين اصالحات سياسي ساليان دراز ناکام ماند. پاسخ ايشان،  

داري و ماهيت ميان اشراف، هر چند سرنخي هستند تا به هستي مادي جوامع پيشاسرمايه هاي چشميهم و

اند؛ چرا که با کنندهخصلت توضيحي داشته باشند، گمراه  ز آن کهتحوالت دورة مدرن پي ببريم، اما بيش ا

هاي ديگر، امر سياسي را به امر بنديهاي تاريخي و با چشمشده از گزينش دادهارائة يک توصيف سرهم

 کنند. جاي توضيح يک پديده آن را تقبيح مياخالقي تبديل و به

، قائم بر قسمي ائتالف سياسي بود که منقاد قدرتهاي  به هر ترتيب، رابطة حکومت مرکزي با جماعت 

کرد؛ نفي اقتدار محلي ايلخانان، که نتيجه بالفصل تشکيل ارتش مدرن بر بنياد  امتيازات متقابل را ايجاب مي 

کرد. حال  واحد سرباز است، امکان تأمين مخارج قشون از جانب حکّام محلّي و نيز ايلخانان را سلب مي

تلزم تشکيالت گسترده و در نتيجه تأمين مخارج دائمي است که با توسل به الگوهاي آن که ارتش مدرن مس

ساالري ناکارآمدي که در جامعة اشرافي  خراج ممکن نيست. به بيان ديگر، دربار و ديوانوسنتيِ اخذ باج

فات  گنجد و اعطاي صهايش، در ضوابط عقالنيت جديد نميپاشووجود دارد، با تمام تجمالت و ريخت 

و القاب که تداول آن وجه مشخّصة جامعة اشرافي است و کارکرد ويژة آن ايجاد تمايز با تودة عوام است،  

شود.  واسطه، تقبيح مي  دوشان تعبير و، به اينبهخواري و حلقهدر نظام اخالقي نوظهور، به پرورش مفت 

اين ريخت  زاييدة حذف  کارآيي درپاشوبوروکراسي  قرار گرفتن  مقام معيار يگانه است. گسترش    ها و 

با ايشان و تحميل ضوابط    مِهاي بسته و نظام اخالقي توأبوروکراسي، همراه است با انتزاع دولت از جماعت 

ترتيب بوروکراسي اقتدار قانوني مرکز را به ايالت و اياالت اعمال  معين به عنوان قاعده براي رفتار. بدين

شود، تا هزينة  کرور ماليات، از »شهروندان« اخذ ميطلبد. کروراقتدار را به مبارزه ميکند و اشکال سنّتي  مي

 کرور سربازي را که در برابر مرگ برابرند، تأمين کند. جنگي براي سرباختن کرور
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پرداختن به تکوين مفهوم شهروند، تنها از رهگذر پرداختن به ضرورت مادي ظهور آن ممکن است. مفهوم 

پاية قداست قانون و برابري عنوان مبنايي براي دموکراسي نمايندگي با تکامل حقوق جديد بر  شهروند به

صوري افراد در مقابل آن و، نيز، با الغاي امتيازات اشرافي، تکوين يافت. در اين معنا، شهروند، تحت تابعيت  

-فرديت و بيگانه از جماعت   هاي واجديکان، انسانگيرد. شهروندان، يکانواسطة دولت متمرکز قرار ميبي

شدند و در يک موقعيت برابر از حيث شکل، فاقد  ها آزاد مياي بودند که از قيود آن جماعت هاي پراکنده

 گرفتند. ديگر، تحت تابعيت دولت مقتدر مرکزي قرار ميامتياز نسبت به يک

هاي  بست وبندي به قيداز پاي  دولت مقتدر مرکزي، در مقام پدر، فرزندان خود را، يعني شهرونداني را که

گذارد، و همگي را به  شمرد، ميان ايشان خاص و عام نمياند، از حيث شکل برابر برميمحلي آزاد شده

جاست که  کند تا رسم شهروندي و مدنيت را آويزة گوش کنند. هميناش فلک ميسان با چوب پدرانه يک

گيرد و مبناي اين تصوّر که برادران سرنوشت يکسان  يايدة برادري در نسبت با برابري و آزادي قرار م

-وشود که شهروندان، انسان هاي آزاد، بخوانيم از قيدها است. چنين ميدارند، قيموميت يک پدر بر آن

شوند.  هاي بومي، از حيث شکل برابر، تحت تابعيت يک دولت متمرکز، برادر پنداشته مي هاي جماعت بست 

از   ناشي  توخأل  ميان ـ يدکنندگان لجدايي  انساني  روابط  شيءوارگي  و  توليد  عيني  شرايط  از  شهروندان 

  80شود.پر مي هاانسان ميان آحاد ملي مشترک  و هويت  آگاهي احساسات ملي،  شهروندان با

جا که به تاريخ ايران مربوط است، تشکيالت منظم دولت و قانون، در مواجهه با اروپا، نزد اشراف  تا آن 

کار بردن« »قواي عقليه« بود، اما، خيلي ايراني شکل گرفت. تشکيالت منظمي که بنيان آن در »تبحّر« در »به

به عرصه قوا  آن  فراخزود تحکم  بسيار  »هايي  از  کردنتر  فتح  و  تحميل شدقشون، جنگيدن  نخستين «   .

پا رفتند، تا که شايد به جاي  فرستادگان ايران از سوي عباس ميرزا براي تحصيل علوم و فنون جديد به ارو

. پس از آن در دوران سلطنت محمدشاه و نيز ناصرالدين شاه،  به تماشاي شهرها«ي ايشان بنشينند»  عهدولي
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-شدند و سوغات بسيار مي آوردند که از اين بين اعجابهايي از ايرانيان به اروپا سرازير ميفوج، گروهفوج

الدوله، مرد هزار خانِ ناظمکلمه« بود، و آن »قانون« بود. جايي ميرزا ملکمها، در آغاز »يک  انگيزترين آن

او که »از لطيفة دوست، همان  باز و کالشِ پولباک و دلسوز، و نيز نيرنگخواه بيخواه و وطنچهره، آزادي

در نثر بود، و همان او که »سبکي خاص    81گزاري و رشاد برکنار« نصيب و از شمارة حقدانش و ادب بي

چة توان مانند چتر و کاله بار قاطر کرد و به ايران آورد. در کتابپنداشت که نظم را مي، مي82پيش گرفت«

 نويسد: خان، چنين ميغيبي، ملکم

جات  تر در اين کارخانهاند، صد مراتب بيشجات فلزات ترقّي کرده»ملل يوروپ، هر قدر که در کارخانه

که اختراعات صنايع فرنگي، اغلب حاصل عقل يک نفر يا نتيجة اجتهاد چند نفر    اند، زيرارفتهانساني پيش

جات انساني حاصل عقول و اجتهاد کلّ حکماي روي از ارباب صنايع بوده است و حال آن که اين کارخانه

د  شونزمين است... هزار سال است که در انگليس و فرانسه سالي هزار نفر از عقالء و حکماي ملّت جمع مي

کارخانه تکميل  در  تازه ميو  اختراعات  و  مباحثات  انساني  کارخانهجات  اين  همان نمايند.«  انساني  هاي 

الدوله شد. ايران »در خان لقب ناظم آن را اخذ کرد و ناظمدستگاه دولتي، يا »دستگاه ديوان« است که ملکم

ما[ در علم ترتيب دستگاه ديوان اصالً ترقّي ]ا  الجمله ترقّي کرده...اين دو سه هزار سال در عوالم صنايع، في

دارد.« »به ذات ذوالجالل  دارد که »نگوييد که ايران نظم برنميم و آيه برميسَنکرده« و اين وضع اسفناک قَ 

توان به  گان شاهنشاهي که دولت ايران را در سه ماه ميخداوند عالم، به حق اولياي اسالم، به نمک بنده

ها در اين سه هزار سال مثل اصول تلغراف  ترقّي داد... راه ترقّي و اصول نظم را فرنگيقدر سه هزار سال  

توان از فرنگ آورد و بدون طوري که تلغراف را مياند. هماناند و بر روي قوانين معين ترتيب دادهپيدا کرده

و بدون معطّلي در  توان اصول نظم ايشان را اخذ کرد  زحمت در تهران نصب کرد، به همان طور نيز مي

 
 نگار.  بدايع ابراهيم از تعبير، 3ص ميرزا ملکم خان، - 81
 بهار.  الشعرايملک از تعبير ،4ميرزا ملکم خان، ص - 82
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ايران برقرار ساخت، و ليکن... هرگاه بخواهيد اصول نظم را شما خود اختراع نماييد، مثل اين خواهد بود  

 83که بخواهيد علم تلغراف را از پيش خود پيدا نماييد.« 

»ساده به  را  عقيده  اظهار  اين  ملکماگر  کنيم، لوحي«  ساده  84خان حمل  ک اندکي  چرا  بود؛  ه  لوحي خواهد 

شاه و گروهي انگاري خود توانست بر ناصرالدينمدد اين سادهکم بهکارِ موضوع بحث دست بازِ دغلشعبده

ارتباط با الدوله لقب گرفتن او بيناظم  85ديگر از ميان اشراف ايران تأثير بگذارد و منظور خود را پيش ببرد.

اهميت بيش از حد قائل شدن براي اين جماعت،  هاي موفق او در راه استقرار »دولت منتظم« نبود. ولي  تالش

اند، مقارن خواهد بود با اين که فراموش شان کردههايي که در بوق گان فرنگ و آن انبوه نامکردهيعني تحصيل

کنيم چطور جنگ ضرورت اصالحات را پيش کشيد و تخم آن را در قاموس اشرافيت کاشت. باالخره  

چيز که مقدمات استقرار  کار آمد. مبادا از ياد ببريم آنزور چکمه بر سر، به  1299دولت مدرن، با کودتاي  

رسيد. بربريت بود که صور دولت مدرن را فراهم کرد، بوي خوني بود که از جنگ جهاني اول به مشام مي

گروه، در شکل سياسي دولت ملي، به هستي اجتماعي  اي نو دميد. پس گروهاسرافيل را ربود و در آن نغمه

 ين بازآمدند.نو

ترتيب ضرورت اصالحات در نيروي نظامي، ضرورت اصالحات مالي را پيش کشيد و اين هر دو  بدين

منقاد  هاي چيزي نبود جز نفي ساختار سياسي موجود که ضامن امتيازات واقعي اشرافيت ايران در جماعت 

کند،  تبر تنة درخت را قطع نمياي بود به ريشة اشرافيت ايران، و راست است که  بود؛ تيشه  قدرت محلي

اش از چوب درخت ساخته شده باشد. شکاف واقعي در درون اشرافيت بر سر اصالحات،  مگر آن که دسته

سياسي   بارويريشه در تضادي واقعي ميان منافع عاجل و منافع ديرپاي اشرافيت ايران داشت. چنين بود که  

 آورد. بر عقالني دولت مدرن، سرـمان خراش اقتدار قانوني اي آن، آسه فروريخت و از دل ويرانه   اشراف حاکم
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و    ،ممکن نيست اصالحات، که از ارتش آغاز شد، توضيح داده شود بدون در نظر داشتن بستر مادي آن

نيست   که صورتبيممکن  اشرافيتي  قاموس  با  بودارتباط  آن  درون  اصالحات  ديگر   ،بندي  درک شود. 

بارة اصالحات را در دستگاه حکومت ايران به طالع نحس و اقبال  شکست سهداني تعجبي نيست که سخن

سبب نيست که شکافي واقعي در درون اشرافيت، که در موقع مقتضي شکل تخاصم به بد نسبت دهد. بي

شود. در اين مورد مصاديق بسيار است و درگير آن شدن،  گيرد، به رويارويي اخالقي تبديل ميخود مي

آلوده ميدامن بحث را   از دل رويداد تاريخي  بيرون کشيدن حقيقت  از همين جنس است طرح به  کند. 

برمي نوري  آقاخان  ميرزا  از  بورژوايي  تاريخ  دانش  سازد؛ همان صداعظم رياکار و گرفتار در روايتي که 

کشور فروگذار  اي از منابع مالي  الممالک که »از هيچ سوءاستفادهمآبانه«؛ و ميرزا يوسف مستوفي»عرفان زاهد

قدر در خواب خرگوشي داري، آنبرد »تا امور سلطنت و ملککرد« پادشاه را به »آهوگرداني استادانه« مينمي

بماند که شيرازة آن از هم بگسلد.« ليکن، اين دوگانة اخالقي براي آن که خصلت طبقاتي نظم سياسي نوين  

جدال بر سر »مصلحت عمومي« بوده است، رسوا    را آشکار نکند، و براي آن که مدعاي دروغ خود را، که

کند وقتي به سر خط باج دادن  زند و، ناگزير، سکوت اختيار مينکند از تبيين تضاد منافع موجود سرباز مي

ازاي تضمين سميرزا در عهدنامة ترکمانعباس   هنگام به    يا  رسدمي  لطنتش توسط دولت روسيهچاي در 

به قول لرد  الدوله و سپهساالر به سرمايه ناظمخانِ  فروشي ملکمامتياز  بارون پل رويترز، که  انگليسي،  دار 

روايتي که چنان ساخته شود، چنين  راي کنترل منابع به يک خارجي بود.ترين امتياز اعطا شده بکرزن کامل

 شد.  بردهپيش به منوال دستگاه دولتي منتظم، در تعارض با روابط اجتماعي موجودشود. بدينمي

کنندگان، جدايي ايشان را از هاي توليدتشکيالت دولت مدرن با شدت بخشيدن به سلب مالکيت از توده

کند هاي بومي، هرگز، به طور کامل تحقق پيدا نميها از جماعت کند. البته جدايي تودهابزار توليد تسريع مي

کنند. با اين حال يابي ميدار پيشينيان هويت ها ارتباط ذهني خود را به عنوان ميراثو اعضاي اين جماعت 

پاشد ها فرو مياي محصوالتشان، مرزهاي ميان جماعت با وابستگي روزافزون توليدکنندگان به ارزش مبادله 

ترتيب در عين تورم نظام اخالقي، در پاسخ گيرند. بدينها در تعامل و تداخل با يکديگر قرار ميو جماعت 
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کند تا افکار،  ي از تکرر و توالي روابط انساني، شکل ايدئولوژيک جديدي ظهور ميهايي که ناشبه ضرورت

 گفتار و کردار انساني را تحت نظارت خود درآورد.  
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 ناسيوناليسم ايراني 

 

هاي بسته و تحت سلطة اشرافيت حاکم، آحاد انساني را  تر گفتيم که سازماندهي توليد درون جماعت پيش

با جماعت بند زمين  تخته پيوند  يگانه مي کرده، در  آن  با  داده و  بسته قرار  تحول در روابط  ساخت.  هاي 

-در پي داشت. با اين حال در جامعة جديد، بورژوازي ارزش  را  اجتماعي توليد تحول نظام اخالقي جوامع

-ة توليد سرمايهدارد. تسلط شيودر معناي سلبي اين مفاهيم نزد خود نگاه مي  هاي آزادي و برابري را، تنها، 

کنندگان از ابزار توليد و ظهور  داري و تثبيت حاکميت سرمايه بر ساير طبقات، تنها، به شرط جدايي توليد

تر اشاره کرديم، ظهور کار مزدي، به عنوان شرط  پذيرد. چنان که پيشنيروي کار آزاد از زمين تحقق مي

مورد بحث و بررسي بسيار    86انباشت بنيادين، داري، ذيل مفهوم  ضروري براي تسلط شيوة توليد سرمايه

 قرار گرفته است.

 
 (  ursprünglich Akkumulation –primary accumulation)انباشت بدوي   - 86

در متن مارکس   ursprünglich Akkumulationچه در زبان فارسي به انباشت بدوي مصطلح شده است، به عنوان معادل براي  آن

که معادل فارسي آن با اصطالح رايج  به معناي اصل و سرچشمه است، حال آن  ursprungدر نظر گرفته شده است. در زبان آلماني،  

، همخواني دارد. پس دريافت غلطي که در زبان انگليسي از اين مفهوم رواج دارد،  primitive accumulationزبان انگليسي، يعني  

بار معنايي نزديک به نخستين     primitiveزبانان نيز سايه انداخته است. فارغ از تطور تاريخي معناي واژگان،دريافت فارسيبيش، بر  وکم

و ابتدايي دارد؛ که عمدتاً بر قسمي تقدم زماني انباشت بدوي نسبت به انباشت متکي بر استخراج ارزش اضافي از نيروي کار دالل دارد.  

برداري و خشونت  داري است که انباشت مبتني بر غارت، کالهاز حيات سرمايه  ع به يک دورة تاريخي ويژهگويي انباشت بدوي راج

داري  ناظر بر اين است که انباشت بدوي سرچشمة انباشت در شيوة توليد سرمايه  ursprünglichکه صفت  شده است. حال آنانجام مي

شود. در اين  از ابزار توليد، در تضاد آشتي ناپذير ميان کار و سرمايه، بازتوليد مي  که جدايي توليدکنندگانو، نيز، اصل آن است چنان

 دانيم. تر ميپيشنهاد شده است و ما نيز معادل انباشت بنيادين را به اين معني نزديک originaryو   primaryمورد معادل انگليسي 
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فرااقتصادي در آن نقش عامل  بنيادين پرداخته شده است،  انباشت  مفهوم  ذيل  مارکسيستي،  چه در سنت 

هستي اجتماعي، ولو    آوردنِبا به انتظام در که بورژوازي  کند. چنانتثبيت حاکميت بورژوازي را پررنگ مي

سازد. بر اين اساس،  ند، هژموني خود را برقرار ميزمان را حمل کهاي توليد ناهمجامعه درون خود شيوه

کند. اي است که در آن، بورژوازي، حاکميت خود را بر جامعه تحميل ميدموکراسي، شکل سياسي ويژه

بايد نظم پيشين را  ر است. نخست نظم جديد مياي نامتناهي از نفي استوابنياد اين ديکتاتوري بر سلسله

منکوب و مراجع اقتدار پيشاپيش موجود را تابع خود سازد. در اين مقام بورژوازي به مثابه طبقة انقالبي و 

هاي مولد را حامل تمدن جديدي است که بر بنيان تحول هستي مادي جوامع قرار گرفته و تکامل نيرو

نظام اشدت مي با تحول  ايفا ميبخشد.  را  انقالبي خود  نقش  بورژوازي  تراکم خالقي جوامع،  با  کند، و 

انقالبيون و روشنفکران ارگانيک بورژوازي درون دستگاه دولتي متمرکز، نفي مراجع اقتدار نقداٌ موجود را 

کند. پس وجه نخست قواي سالبة ديکتاتوري بورژوايي، منحصر به دورة آغازين تثبيت شيوة تسريع مي

داري است که در آن قواي سالبة بورژوازي ماهيت انقالبي دارد. اين حقيقت، عمدتاً، به اين سرمايه   توليد

 

يسي نبوده است. مفهوم انباشت بدوي، پيش از مارکس، نزد اقتصاددانان  وانگهي اين مسئله ناشي از ترجمة غلط از زبان آلماني به انگل

کمي بود که در آن افزايش کمي ثروت نزد گروهي که به خاطر تالش مجدانه و امساک در    يانگليسي وجود داشت و ناظر بر فرآيند

ژوامآب منشأ شکاف ميان بورژوا و پرولتر  شدند به انباشت سرمايه در حکم دارايي انجاميد. براي اقتصاددانان بورمصرف تمجيد مي

دار انجاميده است.  تر گروهي از پرولترهاست که به انباشت تدريجي ثروت نزد اين گروه و بروز شکاف ميان کارگر و سرمايهتالش بيش

يد بر وجه قهرآميز در انباشت انقالبي که تفکر ديالکتيکي مارکس در اين مفهوم ايجاد کرد سرمايه را در حکم رابطه بازشناساند، و با تأک

گردد که با سلب مالکيت توليدکنندگان ناپذير ميان کار و سرمايه به تحولي کيفي در جوامع بازميبنيادين نشان داد که منشأ بروز تضاد آشتي

ازتوليد اين جدايي را  دهد که به محض ظهور کار مزدي، سازوکار اقتصاديْ باز ابزار توليد همراه بوده است. هر چند مارکس نشان مي

داري، طبقة حاکم را به اصل خويش باز  ماندگار توليد سرمايههاي دروندهد که چطور بحران توضيح مي  چنانهم شود، اما،  سبب مي

قهرآميزي که در طول  داري، بلکه راجع است به رابطة  ترتيب انباشت بنيادين نه منحصر به دورة آغاز حيات سرمايهخواهد گرداند. بدين

هنگام که دزدي، کالهبرداري  داري تداوم خواهد داشت؛ مادامي که سرمايه حاکميت خود را بر ساير طبقات اِعمال کند و آن حيات سرمايه

 و خشونت آخرين مفر براي بقاي ديکتاتوري بورژوايي باشد. 
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-برداشت غلط منجر شده است که مفهوم انباشت بنيادين منحصر به دورة آغازين تثبيت شيوة توليد سرمايه

قهرآميز سلطة بورژوازي  حاضر و  وره حيم انباشت بنيادين دال بر خصلت هماکه مفهو داري است. حال آن

دار، بل امتداد يافته در دورة  است که، نه منحصر به يک دورة آغازين از مبارزة اين طبقه عليه اشراف زمين 

 داري است.حيات جامعة سرمايه

سلب مالکيت گسترده از توليدکنندگان، با جدايي انداختن ميان توليدکنندگان و وسايل توليد، نيروي کار را  

شود. اما از سوي  افزايي ميکند که به عنوان نهادة توليد وارد فرآيند ارزشبراي فروش تبديل مي  به کااليي

ديگر، تحقق ارزش اضافي در گرو فروش کاالهاي توليد شده در بازار است. حفظ جدايي ميان توليدکنندگان  

کند.  االها روانة بازار ميکنندة کداري را، اين بار در مقام مصرفو وسايل معاش، هر عضو جامعة سرمايه

اي محصوالت، وابستگي فزايندة ايشان را به بازار، براي رفع تشديد وابستگي توليدکنندگان به ارزش مبادله

هنگام که نيروي کار مزدي را  بخشد. جدايي توليدکنندگان از وسايل توليد، همنيازهاي مصرفي، شدت مي

بازار    ا جدا کردن توليدکنندگان از وسايل معاش، به گشايشکند، بافزايي پيشکش سرمايه ميبراي ارزش

سان حفظ و حراست از بازارهاي موجود، به عنوان محل تحقق  انجامد. بدينمي براي کاالهاي عرضه شده  

 ارزش اضافي توليد شده، بخش الينفک حاکميت بورژوازي است.  

يگانه  سازد.  مرج ذاتي سرمايه را منکوب ميوپس، قواي سالبة حاکميت بورژوازي، در وجه دوم خود، هرج

سرمايه ميان  حاکم  دافعهنيروي  نيروي  منفرد،  و  متکثر  سرمايه  هاي  سوژة است.  يک  مثابة  به  منفرد،  دار 

دهد.  دار منفرد ديگر قرار مياقتصادي، تابع قوانين حاکم بر بازار است. رقابت او را، مداوماً، در برابر سرمايه

سبب نيست که فيلسوفان سياسي  کند. بياي که عقالنيت بازار بر سرشت نظم سرمايه داغ مياين است نقره

اند. جنگ  گاه سياست برشمردهآغاز  وضعيت نخستين و  نگ همه عليه همه را به عنوانبورژوا، وضعيت ج 

داري  گاه که سرمايه يگانه تجسد ارادة آزاد باشد و سرمايههمه عليه همه سرشت ذاتي سرمايه است. البته آن

تعمي ديگر  آن حکم  به  است،  که سرمايه گرگ سرمايه  اين حکم  پنداشته شود،  توليد  ازلي  داده شيوة  م 

اي از اجتماع در يک دورة تاريخي مشخص،  شود: انسان گرگ انسان است. خصلتي منحصر به طبقهمي

سرمايه مييعني  داده  تعميم  آدمي  سرشت  به  جاداري،  مارکس،  ايدئولوگبهشود.  گرايش  اين  هاي  جا، 
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درک از شرايط تاريخي بورژوامآب و ناتواني ايشان را در درک سرشت جوامع بشري نشان داده است. فقدان  

ظهور جامعة جديد و برچيده شدن بساط جامعة کهنه، متفکران بورژوا را به فرافکني مقوالت منحصر به 

 دهد. جامعة بشري در يک دورة تاريخي خاص به تمام جوامع و، در حقيقت، به سرشت آدمي سوق مي

لحظة انعقاد قرارداد اجتماعي، مصادف    همه، يا به قول فيلسوفان بورژوازيعليهخروج از وضعيت جنگ همه 

هاي متکثر و منفرد فائق قدرتمند تا بر نيروهاي دافعه ميان سرمايه  است با لحظة ايجاد يک ميدان جاذبة

اي جز شانه  هاي تاريخ بيروني نتيجهنشيب رويدادوجوي لحظة انعقاد قرداد اجتماعي در فرازوآيد. جست 

که اين نظريه درصدد توضيح آن است، دربرنخواهد داشت. پرسشي برخاسته   خالي کردن از توضيح واقعيتي

که    ايهاي تاريخي پيش رويشان و پايبند به موضع طبقاتي از واقعيت که فيلسوفان بورژوا محدود به افق

اند. پاسخ به اين پرسش، راه نقد نظرية قرارداد اجتماعي را نه صرفا از طريق  داشتند، پاسخي به آن داده 

گشايد که از قضا خود  ايدئولوژيکي ميـوضيح هستي سياسي اعتبار ساختن مدعاي آن، بلکه از رهگذر تبي

 نظرية قرارداد اجتماعي عنصري ضروري از آن، يعني ماهيت ديکتاتوري رژيم بورژوايي، است.

کند بر طرحي  ومرج ذاتي خود را نفي  همه تصويري است که نظم سرمايه براي آن که هرجعليهجنگ همه

کند نقش کرده است. حال آن که مسئله بر سر ضرورتي است که سرشت اقتصادي  که از تاريخ بشر ارائه مي

هاي منفرد و نيروي دافعه ميان ايشان، يعني کند. تکثر سرمايهداري ايجاب مياستثمار در شيوة توليد سرمايه

با يکديگر دارند، مانع ذاتي سرمايه در منافعي که  تثبيت نظم سرمايه است.    تضاد  لحظة  برابر استقرار و 

منطقي تأسيس دولت ملي، لحظة تثبيت حاکميت بورژوازي و، نيز، لحظة فراروي سرمايه از يک هستي 

کند، بلکه براي  جا سرمايه خود را نفي نمياقتصادي و تبديل شدن آن به يک هستي سياسي است. در اين

ل، تأسيس اين مرکز ثقدهد.  باط درآورده و تحت نظارت خود قرار ميتثبيت حاکميت خود، اجزاء را به انض

ايدئولوژيک در حاکميت بورژوازي است که به تمامي در دولت بورژوايي ـ مصادف با بروز يک زائدة سياسي

اند. يابد؛ ضرورتي که فيلسوفان بورژوا ذيل مفاهيمي چون لوياتان يا شهريار آن را مطرح کردهتجسد مي

شوند. در نهايت اجزا اين امکان س از تأسيس يک مرکز ثقل سياسي اجزاي برسازندة کل منتظم ميتنها پ

را خواهند يافت که »ارادة آزاد« خود را در کليت سرمايه منحل کنند. استقرار نظم سرمايه مصادف است با  
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دار ادي يا همان سرمايهدار منفرد؛ به معني بيرون آمدن ارادة سياسي از سوژة اقتصقبضه روح شدن سرمايه 

ترتيب تثبيت حاکميت بورژوازي بر ساير طبقات، مستلزم کسب وحدتي است که در آن  منفرد است. بدين

-هاي مختلف توليد، تضاد و تعارض ميان شاخههاي ناشي از رقابت درون شاخههاي سرزميني، تضادتضاد

هايي که ناشي از  داران کوچک و، نيز، تضادسرمايه  دارها باسرمايههاي ميان کالن هاي گوناگون توليد، تضاد

مختصات سياسي ويژة هر جامعه است منکوب شده و بورژوازي، به ميانجي تجسد بخشيدن آگاهي خود  

 درون اشکال سياسي مشخص، هستي سياسي خود را قوام بخشد. 

ل تدريجي فئوداليسم، هاي ناشي از زوادر پاسخ به ضرورت  ،هاي متمرکزبه لحاظ تاريخي، تکوين دولت 

به    صورت گرفت و   88کننده و، نيز، الحاق تدريجي نهادهاي ترميم  87گر هاي تنظيمبا تکوين تدريجي نهاد

کميت خود  اسياسي که بورژوازي ح   يهاي ملي انجاميد. دموکراسي نمايندگي، به عنوان شکلتثبيت دولت 

دار  فردي است که در آن مبارزة طبقة سرمايهبهتاريخي منحصرکند محصول فرآيند  را به ميانجي آن اعمال مي

انجامد که بخشي از نيروهاي متکي بر نوظهور و تغيير در موازنة قوا، به تثبيت يک بلوک قدرت جديد مي

 
-اندوز حريصي دل کند. براي هر مالمنفرد را درون ميدان خود منضبط ميداران  ترين دايره از سرمايهاستقرار نظم سرمايه وسيع  - 87

دار، با تن دادن به نهاد مالکيت خصوصي  حال سرمايهتر اندوختن تعدي به اموال غير است. با اينتر و بيشترين راه براي بيشسبچ

اندوزي، بلکه انباشت و تحرک سرمايه را محدود  نه فقط ثروتگر،  هاي تنظيمسازد. تثبيت نهادانگيز محروم ميخود را از اين وسوسة فتنه

دار منفرد اين تنها محدوديت و سلب آزادي است، اما از منظر کليت سرمايه، امکان انباشت و تحرک  کنند. از منظر سرمايهو منضبط مي 

بندي يک ارگانيسم زنده، تحرک  مانند استخوانهاي چنين تمثيلي، يک نهاد تنظيمي به سرمايه است. در مقام تمثيل و با علم به محدوديت 

 کند. ارگانيسم را ممکن، و همزمان، تحرک او را محدود مي

ها هاي جديد ارزيابي شده و متناسب با آنيابند. از اين قرار که موقعيتکننده تکوين ميگر، نهادهاي ترميمهاي تنظيمدر مقابل نهاد  - 88

ه نحوي که کل فرآيند در درون نظم سرمايه گنجانده خواهد شد. به عنوان يک نمونة شناخته شده، شوند؛ بهاي جديد ساخته ميتصميم

هاي کنگرة  گيريداران را در تصميمگري را به رسميت شناخته و امکان مداخلة فعال سرمايهکار قانوني مشخصي البيدر امريکا، سازو

ساز،  نهادي مشابه تمرکز سيستم عصبي در يک ارگانيسم زنده است. يک مرکز تصميمکند. باز هم در مقام تمثيل، چنين  امريکا فراهم مي 

 کند.  ها را همزمان هم حفظ و هم قرباني بقاي کل ارگانيسم ميترين بافتدورافتاده

 



 
103 

 

دار و روحانيون  دار، اشراف کارخانه ترتيب تاجران زمينکند. بدينروابط مالکيت کهنه را درون خود حمل مي

شوند. و نوانديش به حاميان دموکراسي به عنوان ابزاري براي تحميل حاکميت بورژوازي تبديل ميمتجدد 

اين حال بحران انباشت،    ،داريهاي ذاتي شيوة توليد سرمايه با  نزولي نرخ سود و بحران اضافي  گرايش 

 کند. ضار ميدزدي، کالهبرداري و خشونت را به عنوان آخرين مفر سرمايه، در حاکميت بورژوازي، اح 

سازد. تمرکز گذشته از اين، قواي سالبة ديکتاتوري بورژوازي، در وجه سوم خود، پرولتاريا را منکوب مي

داري است، امکان مادي بناي تمدن آينده وسايل توليد و اجتماعي شدن کار، که نتيجة تکامل توليد سرمايه

پاية  اشتراکي زمين و وسايل توليدي که زادة کارند«، فراهم   ، به قول مارکس، را، بر  »همياري و مالکيت 

هاي نوظهور در جامعة بورژوايي، آزادي و برابري، تنها نزد پرولتاريا واجد وجه  معنا ارزشسازد. بدينمي

« هستند.  همايجابي  همه  يکعيساياني  همه  عيساياني  جامهسرنوشت،  با  يکدست،  همه  با  ها  و  دست، 

در اين مقام بورژوازي    89قرار، و نان و شوربايي به تساوي.« هم بدان  دسِتهايي همه يکها و پاپيچپوشپا

گيرد که ناقوس مرگ مالکيت به مثابة نيرويي ارتجاعي، در برابر پرولتاريا، به عنوان طبقة انقالبي قرار مي

گيرد،  کارجهت ساخت تمدن آينده به  آورد تا قواي خالق خود را دربه صدا درميرا  داري  خصوصي سرمايه

 بهاي تبار انسان است.«  »که برابري ميراث گران

اين هر سه وجه از قواي سالبة ديکتاتوري بورژوايي، نه در تقدم و تأخر زماني نسبت به يکديگر، بلکه 

ماهيت هژموني نماي حاکميت بورژوازي و  نحوي همزمان، در سرمايه به مثابة رابطة اجتماعي، خصلت به

گرايي در بحبوحة دوراني است کنيم تثبيت شکل ايدئولوژي مليچه در ادامه تأکيد ميسرمايه هستند. آن

 ةسازد و، در نهايت، به ظهور دولتي ملي انجاميد که به مداخل که بورژوازي حاکميت خود را برقرار مي

 سابقه در بازتوليد جوامع پرداخته است.  بي

کنندگان، جدايي ايشان را از هاي توليدرن با شدت بخشيدن به سلب مالکيت از تودهتشکيالت دولت مد

قاپو شدن  چه در مورد تختههاي بومي، نظير آنها از جماعت کند. البته جدايي تودهابزار توليد تسريع مي
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هني خود را ها ارتباط ذکند و اعضاي اين جماعت ايالت سراغ داريم، هرگز به طور کامل تحقق پيدا نمي

-کنند. درست هنگامي که بحران هويتي که در دورة تسلط سرمايهيابي ميدار پيشينيان هويت به عنوان ميراث 

ها شيوع  وارگي روابط حاکم ميان انسانکنندگان از شرايط عيني توليد و شيءداري در نتيجة جدايي توليد

سازد، به  ايدئولوژيک نويني را ضروري مي  وجود شکل  تحول بنيادين در خصلت روابط انساني،يابد،  مي

 نحوي که با ايجاد زمينة مشترک ميان افراد امکان تعامل ميان ايشان را فراهم آورد. 

هاي ناشي از تکرر و توالي روابط انساني،  که گفتيم در عين تورم نظام اخالقي، در پاسخ به ضرورتچنان

ايدئولوژيک جديدي ظهور مي تا  شکل  نظارت خود درآورد.  کند  را تحت  انساني  افکار، گفتار و کردار 

ها به نحوي  ساختند، ليکن، جماعت ها، سابق بر اين، روابطي با يکديگر برقرار ميکه جماعت رغم آنعلي

گرفتند. ساختار يافته بودند که با اعمال اقتدار به اعضاي جماعت بازتوليد جماعت را تحت نظارت خود مي

ها را تسريع اش، در مقام يک طبقة انقالبي، فروپاشي اين جماعت ازي براي اعمال سلطة طبقاتيمبارزة بورژو

اقتدار را تحميل مي از  الگويي جديد  آنکرده و  است،  چه خصلت کند.  بورژوازي  نماي هژموني سياسي 

بتني بر  تمرکز قدرت نزد دولت مقتدر، تحميل وحدت ملي و تماميت سرزميني و اعمال نظارت قانوني م 

عضو ملت است به نحوي  ـژوايي اعمال نظارت بر شهروند عقالنيت جديد است. محتواي نظام حقوقي بور

اش، يعني  که آزادي براي استثمار غير و برابري صوري تضمين شده باشد. بورژوازي در تشکيالت سياسي

يقاً در همان زماني که جدايي  دارد. دقتر در حوزة شخصي افراد خيز برميچه بيشدولت ملي، به دخالت هر

ترين درجه از مداخلة دولت هاي بومي امکان ظهور فرديت را ممکن کرده است، بيشها از جماعت انسان

 کند.  ملي در »حوزة خصوصي« نوظهور رسوخ مي

شود، براي نخستين بار »احوال« آدمي »ثبت«  کوبيدن نظام ايالت و عشاير، خويشاوندي دگرگون ميبا درهم

گيرد. انسان جدا افتاده از شرايط عيني شود و روابط زناشويي و نهاد خانواده تحت نظارت قانون قرار مييم

که با  توليد، با واسطة تعليمات منظم در نظام آموزشي متمرکز، دبستان، به »شهروند« اعتال مي يابد؛ چنان

پارچگي ميان اي از يکسابقهط سطح بيشود. در اين شرايواسطة تعليمات منظم نظامي، به »سرباز« بدل مي
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کند که مفهوم ملت به آن قابل اطالق است. در همان دوراني که بورژوازي در کار افراد انساني ظهور مي

 شود. ساخته ميملت نيز   ،گراييگذاري ايدئولوژي مليکسب وحدت ملي است، با رسوب

تر در قاموس اشرافيت، کارکرد  گذراند، قابل توجه است. پيشدر اين فرآيند، تحولي که زبان از سر مي

چه سبب نيست که زبان، نزد طبقة اشراف، هرکرد. بيگذار زبان، يک طبقه را از طبقات ديگر متمايز ميتمايز

گرايد. چه در اين مقام زبان محلّ تمايز يک طبقه از طبقه ديگر و نيز محلّ تظاهر و  مي  تر به تکلفبيش

هاي قدسي، نظير التين و عربي،  ديگر است. حتي زبانور و فخرفروشي ايشان به يکز ساحران سخنتماي

رغم گسترة جغرافيايي وسيعشان، ميان الهوت و ناسوت، ميان آسمان و زمين تمايز گذاشته و نفس  علي

راف شرط فراگرفتن دانستن زبان قدسي به معناي انحصار برقراري ارتباط با جهان الهوت و تعلق به طبقة اش

 ها بوده است. اين زبان

اي در زبان در دستور وانگهي در دوران کسب وحدت ملي، يعني »بيداري ملي« کذايي، اصالحات عمده

بيرون  کار قرار مي »انحطاط«  از ورطة  ايرانيان«، زبان فارسي را  گيرد. چنين است که ظهور »آگاهي ملّي 

شود طوماري از آثار روشنفکران ايراني را رديف در همين مورد مي دمد.  کشد و در آن روحي تازه ميمي

 گفت:الدوله که ميخان ناظماند چون ميرزاملکمکرد که در ضرورت اصالح در زبان فارسي سخن گفته

جمعي معتقد بر اين بودند که زبان نه براي اداي مطلب است بلکه براي ترتيب سجع و به جهت »

»حاصل«   ةکلم هرجا که لفظ »واصل« بود حکماً نست. در منشآت ايشاا تضييع وقت اختراع شده

  »خدمت«   و   نبود  بي»فروغ«  المحاله  »دروغ«  …بود   »وهاج«  همه  »مزاج«ها  …رسيداز عقبش مي 

.  نباشد  »متعالي«  جايگاهش  نبود  ممکن  بود  »عالي«  جاهش  هرکس.  بست نمي   صورت  »رفعت«   بدون

نوشتند کشيدند. حتي در وقت وبايي ميبه دُم خود بسته از دنبال ميها که »رفيع« بودند »منيع« را  آن

گو احسن انصاف ياوهاي بي   پرسيد که ه واصل شد.« هيچ کس نميکريمه در احسن ازمن   ة»رقيم

  ده  کسي  وقتي  که  بودند  نوشته  ها  کتاب  …ازمنه که وقت وبايي باشد اکرهش کي خواهد بود؟  
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افتاد يوسف  ر بود. چشم به هر ورقي که مي اول در درک معني متحيِ  دفعة  مثل   باز  خواندمي   دفعه

  90گشت.« مي چنبر معشوق رخسار به که بود مار …شد ودر چاه زنخدان گم مي 

خورد تا درک آن. از  تر به کار تفرّج در تاريخ ميبحثي که جزئيات و دقايق خاص خود را دارد، که بيش

توان بررسي اي گرفته تا مسالک طالبوف و تمثيالت آخوندزاده را مينامه به قلم زين العابدين مراغهسياحت 

ها و  و در جريان يک تحول تاريخي، نخستين رمانکرد و نشان داد که چطور نثر دوران »انحطاط« برافتاد،  

ها به زبان فارسي درآمدند. بحثي که در نقد دريافت طباطبايي از مفهومِ »جدال قديم با جديد«اش،  نمايشنامه

 تر به آن خواهيم پرداخت.با گريز کوتاهي به ميرزادة عشقي، بيش

هايي بود که برابري و در پاسخ به ضرورتپس کارکرد جديد زبان در نتيجة تحول نظام اخالقي جوامع  

ساخت. زباني که بخواهد وحدت بيافريند، بايد که همگاني باشد،  ناگزير مي   شکلي، يکپارچگي و وحدتْ 

ها بپااليد. بر مبناي  و براي آن که بتواند همگاني شود، بايد که خود را از چنبر تکلّف رهانيده و از پيچيدگي 

کند. در همين مسير است که بخش نوظهور، زبان مسير »ترقّي« را طي ميمنطق ارزش و کارکرد وحدت

کار  آيد. »دستور زبان«، دستوري است براي بهزبان خود کدگذاري شده، به شکل مشخّص و صريح در مي

نويسد، تا همگان بدانند فارسي  بستن درست زبان و نخستين دستور زبان فارسي را ميرزا حبيب اصفهاني مي

کنند. در ادامة همين روال، تأليف فرهنگ لغات در استاندارد شدن زبان و چگونه به آن تکلم ميچيست و  

گامي سترگ بوده است. فرهنگ لغات با تعريف يک مرجع، فارسي درست را تعيين و   زبانيْ  يِشکلهم

کند و بر بستر آن  شناسي در ربط وثيق با ايدة ملّت بسط پيدا ميکند. از اين قرار، دانش زبانتعريف مي

ها  زبان  ها وها، گويشکند. درست در زماني که تراکم روابط انساني، تداخل لهجهادبيات جديدي ظهور مي

موقعيت  با  مواجهه  ميو  اوج  به  را  زبان  پويايي  جديد  »امثالهاي  و  جاري  ورساند  عوام  زبان  بر  حکم« 

 گيرد. شوند، فرهنگ لغات و دستور زبان به عنوان مرجع و معيار قرار ميمي
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گرايي ليداري در گرو تمرکز قدرت نزد دولت مرکزي و تثبيت شکل ايدئولوژيک ماگر چه بازتوليد سرمايه

بايد، خود را براي اعمال  ها، مياست تا افکار، گفتار و کردار انساني را تحت نظارت خود درآورد، اما، دولت 

گرايي را، از حيث کارکردي که در  اين درجه از نظارت و کنترل بر شهروندان مشروع سازند. بسياري ملي

ها است. فرآيند د نسبت ميان اين دو حادتر از اينرس اند. به نظر ميجامعة جديد دارد، با دين مقايسه کرده

زوال، بهها، از مرجع اشکال ايدئولوژيک روگرايي مرکب است از گزينش سنت گذاري ايدئولوژي ملي رسوب

در درون جامعة   هاي نويني کهامکان زمان، طرد و حذف ها در نسبت با وضعيت جديد و، همو ابداع سنت 

 نمايند.  کنند و حاکميت طبقة مسلط را تهديد مي پيدا ميداري بروز سرمايه

هاي مشترک در ايدئولوژي يک ملت، الگوهايي معين، به عنوان معيار در برابر  گذاري ارزش با تداوم رسوب

سامان دادن ارتباط مجتهد با  شود. براي نمونه سير تحول دستگاه روحانيت شيعه در نحوة  فرد قرار داده مي

جالب توجه است. تا پيش از تمرکز دستگاه روحانيت شيعه، مفهوم تقليد تنها در معناي رابطة    مقلدـعامي 

پردازي شد و  رفت. با تمرکز دستگاه روحانيت شيعه، تقليد عوام از مجتهد ايدهميان دو مجتهد به کار مي

يافت. رسالة عمنگارش رساله بهايي رواج  از رسالة جامع عباسي شيخ  با  هاي عمليه، پس  ليه، در قياس 

شدند، در بيان  تر بودند و هر چند به زبان فارسي نوشته ميالمسائل امروزين، بسيار پيچيدهرسالة توضيح

استفاده مي فقهي  اصطالحات  لغات عربي و  از  اقتصاد  خود  اين رسائل، محدوديت  پيچيدة  زبان  کردند. 

نوشت جماعت  توليد  در  بيها  و  مردم  افزار  بودن عامة  همهبهره  نوشتن،  و  ثابت  واز سواد خواندن  همه، 

هايي که پس از گذراندن دورة  دهاتيآخوندـ   هاي عمليه تنها حکم مرجعي را داشتند برايکند که رسالهمي

بازمي به زادگاه خود  با شيب سريع در قرن  کوتاه علوم ديني  گشتند. تحول تدريجي دستگاه روحانيت، 

سازي  دستگاه روحانيت، تنظيم دقيق احکام تقليد از مرجع تقليد و ساده  مراتب درنوزدهم، به ظهور سلسله

هاي عمليه براي خطاب قرار دادن عامة مردم انجاميد. روندي که، در نهايت، به نگارش رسالة نخستين  رساله

امروزينتوضيح در شکل  آيت المسائل  عملية  از روي رسالة  بديناش،  منتهي شد.  بروجردي،  ترتيب، الل 

به نقش  شيعه  روحانيت  مشروعيت دستگاه  تثبيت  و  خصوصي  مالکيت  از  حراست  در  فقط  نه  سزايي، 

 حاکميت بورژوازي، بلکه در اعمال نظارت دقيق بر »حوزة خصوصي« نوظهور ايفا کرد. 
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 دانش تاريخ بورژوايي 

 

ي را تحت نظارت خود درآورد. گرايي، به مثابة شکل ايدئولوژيک نوظهور، افکار، گفتار و کردار انسانملي

کند. مي  ملي اين فرآيند وجود آحاد اعضاي طبقات را تابع موقعيت ايشان به عنوان شهروندان يک دولت 

شده است و حاکميت شکل ايدئولوژيک جديد، شرط بازتوليد نظم اجتماعي در وضعيت مادي دگرگون 

نزد بورژو  .سازد ممکن ميرا  بورژوازي   ازي در حفظ جدايي ميان توليدکنندگان از تراکم منافع مشترک 

وسايل توليد، حراست از بازارهاي موجود، ايجاد و گسترش بازارهاي جديد به عنوان محل تحقق ارزش 

  ترتيب مبارزة ايدئولوژيک کند. بدينگرايي را امالء مياضافي، در بامدادان تثبيت حاکميت خود، مشق ملي

  کند.ي ملي و احساسات مشترک ميان اعضاي ملت را تعيين ميگذاري تدريجي آگاه رسوباين طبقه، 

رغم وجه انقالبي بورژوازي در نفي حاکميت اشراف و سلطة سياسي متکي بر مالکيت زمين، تمرکز  علي

در سرمايه توليد  اجتماعي  فزايندگي خصلت  و  توليد  بيشابزار  هر چه  به وجود  داري،  را  امکان  اين  تر 

پرولتاريا، به عنوان خصم سياسي بورژوازي، با اتکا به نقشي که به عنوان توليدکنندة ثروت در آورد که  مي

کند، به ابتکار اشکال سياسي نويني مبادرت ورزد تا نسخة مالکيت خصوصي  داري ايفا ميجامعة سرمايه 

گذاري ايدئولوژي  وبترتيب رسابزار توليد را در هم بپيچد و ديکتاتوري بورژوايي را سرنگون سازد. بدين

تراشي در برابر  گذارد و با مانعگرايي با ارجاع به گذشته امکانات موجود در وضعيت جديد را عقيم ميملي

کند. اين ساحت از مبارزة طبقاتي، نزد بورژوازي  بازشناسي رسالت تاريخي پرولتاريا اين امکان را نفي مي

يخي يک ملت، تضادهاي موجود درون يک دورة تاريخي  در مقام يک نيروي ارتجاعي، با طرح تداوم تار

افکند و ناديده انگاشتن تحول بنيادين در هستي مادي جوامع، که  مشخص را به ادوار تاريخي ديگر فرامي
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داري را دارد، قواي خالق تاريخ را که نزد پرولتارياي  امکان فراروي از تضادهاي موجود در نظام سرمايه 

 کند. انقالبي است انکار مي

اضافي را تأمين  مادامي که دولت بورژوايي، به عنوان زائدة سياسي سرمايه، شرايط توليد و تحقق ارزش

مداخلة گستردة دولت ملي را، که مظهر سلطة طبقاتي بورژوازي است، توجيه کرده،  گرايي،  کند، مليمي

طبقات را، در    پذير مياننامنافع يک طبقة خاص را در حکم مصلحت عمومي جا زده و تضادهاي آشتي

قرار که افراد انساني با بازشناختن خود به عنوان اعضاي يک  پوشاند. بدينيک ملت، ميسازوارة ايدئولوژ 

ملت  برابر  در  را  ميملت خاص، خود  قرار  ديگر  که  هاي  جغرافيايي  مرزهاي  شرايطي،  چنين  در  دهند. 

هاي ملي،  کنند. مرز ميان دولت از »اجنبي« جدا مي  کنند، اعضاي ملت راهاي ملي ميان خود ترسيم ميدولت 

کارکردي در تشکيالت دولت ملي دارد، بلکه واجد ضرورتي ايدئولوژيک براي ـنه فقط ضرورتي اجرايي

 بازتوليد نظم سرمايه و حفظ هژموني بورژوازي است. 

پس حفظ هژموني بورژوازي و بازتوليد نظم سرمايه در گرو اين خواهد بود که سوژگي طبقات در فرآيند 

ساخت تاريخ وضع شود. اين درک از تاريخ،  ها در  تکوين تاريخ نفي شده و، به جاي آن، سوژگي ملت 

ها را بر  آگاهي طبقاتي را، با آگاهي ملي جايگزين کرده و، در مختصات جديد، طرح تکامل تاريخ ملت 

آمد عادت«، در آگاهي ملي و تجسد  ويژه، يا در بيان طباطبايي »خالفنمودار تکوين مفاهيم و مقوالت خود

، نظير  ايران »قديم« است و مفاهيم و مقوالت سياسي جديد   . ملت دکنآن در نهادهاي سياسي ترسيم مي

  اند، ادعاي ايشان بر اين است آزادي و حاکميت قانون، که تنها در شرايط مادي مشخصي امکان ظهور داشته

است. هر چند دريافت علمي از تاريخ نشان    ي، وجود داشتهشهر ايران نزد اين ملت قديم، در انديشة    که

واره در هستي مادي جوامع، که به ظهور جامعه ملت   خالقي جديد منبعث از تحوالتي بوده نظام ادهد کمي

تواند وجود داشته باشد، نه دريافتي ماترياليستي، انجاميد، ليکن، آن تصويري از تاريخ که نزد بورژوازي مي 

پنداشته، ها را، اگر نه چون  و آن  بلکه ايدئاليسمي است که نظام اخالقي را واجد اصول و موازين ازلي 

-بست معرفت کند. اين بنجو ميوها جست ماندگار، نزد ملت کم قائم قوانيني درونجوهري ثابت، دست 

ايدئولوژيک بورژوازي در مقام يک نيروي ارتجاعي است که براي حراست ـشناختي ناشي از بحران سياسي
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از مالکيت خصوصي و حفظ کنترل خود بر ابزار توليد، از بازشناسي تضاد اصلي ميان کار و سرمايه، در  

دار  داري طفره رفته و، در اين راه، حيثيت حکمت تاريخي را براي حفظ حاکميت خود لکهجامعة سرمايه

کند. چرا که درک ماترياليستي از تاريخ و تصديق گسست را به محل پرداخت اساطير تبديل مي کرده و آن 

اي که به هنگام تثبيت قدرت ديکتاتوري بورژوايي در شکل سياسي دولت ملي به وقوع پيوست،  کنندهتعيين

 .داردمصرح حاکميت پرولتاريا است که در وضعيت وجود   خود، متضمن تصديق امکان

حافظة جمعي اعضاي  چيزي نيست که در  کند، آنگرايي رسوب مييي که در شکل ايدئولوژيک مليمحتوا

است که  حصل اين فرآيند  جاي مانده است، بلکه گزينش، مکتوب، و مصور شده، و ماملت از گذشته بر

ساختگي است. اين نحوي  هاي برجاي مانده از آن همواره بهاين گذشته و سنت شود.  مند ميهمگاني و نهاد

ساختگي بودن، نه دقيقاً به معناي دروغين يا کذب بودن آن است؛ بلکه، از قضا، شرايط مشخص بورژوازي  

آورد. و توازن قوا ميان طبقات است که حذف و گزينش از گذشتة تاريخي را تحت نظارت خود در مي 

مشترک ضروري است. اما هيچ ضرورتي اي از گذشتة  وارهبراي تثبيت برادري ميان اعضاي ملت، وجود طرح

اي از گذشتة مشترک، ميان  وارهواره از گذشته، واقعي باشد، بلکه کافيست چنين طرحندارد که اين طرح

اي از وارهاي که هرگز حاضر نشده و نخواهد شد و، اما، چنين طرحاعضاي يک ملّت تصوّر شود؛ گذشته 

ه احضار آن باور داشته باشند، زمينة مساعد براي تثبيت حاکميت  گذشته اگر که وجود داشته باشد و کساني ب

بورژوازي و حقانيت ساختار سياسي تراکم يافته در دولت ملي، به عنوان سقف سياسي ملت، فراهم خواهد 

کنند. مجاهدت از براي تعيين بود. اگر اين حق از ايشان سلب شده باشد، در راه اين حق مجاهدت مي

هاي فرديشان  شود. در حالي که اعضاي ملت در تعقيب سراب آزاديمشترک تصوّر ميسرنوشتي است که  

هاي بورژوامآب قواي خالق خود را وقف حذف  روند، ايدئولوگ در برهوت حاکميت بورژوازي هروله مي

ن  شده بر ايتراکم و انباشت دانش توليدبر مبناي  کنند.  پردازي و شيادي ميو گزينش، تحريف تاريخ، دروغ

هاي سياسي و مبارزة طبقاتي در فراگرد تثبيت حاکميت نزاعشود.  تاريخ بورژوايي تشکيل مي  اسلوب، دانش 

پرورند تا باور به  زنند و قهرماناني را ميبورژوازي را به سنگ موازين اخالقي جامعة بورژوايي محک مي
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ش تاريخ خود به محل مبارزة طبقاتي ترتيب داننزد آحاد ملت ترويج کنند. بدين  ها رااسطورة پيشرفت ملت 

 شود. و اعمال سلطة طبقاتي تبديل مي

گرديم. اين پاره، نه فقط از جهت وجوه مشترکي  اي کوتاه به بحث خود دربارة آراي طباطبايي بازمي با اشاره

ي براي  هاي گوناگون دارد، بلکه، نيز، با توجه به نقشي که طباطبايگرايي در ملت که شکل ايدئولوژيک ملي

در بررسي آراي تکين   91تواند مورد توجه قرار گيرد. خدوريزمين قائل است، ميترکان در انحطاط ايران

گراي ترک، پنج مضمون اصلي را استخراج مي کند. اين مضامين از اين قرارند: مضمون قدمت  آلپ، ملي

و نهايتاً مضمون قهرمان ملّي که سر    95انحطاط ، ادوار پسرفت يا  94، تفوق فرهنگ ملّي 93، عصر طاليي 92ملّت 

  96شود.رسد و بيداري ملّت را سبب ميمي

 

  

 
91- Elie Kedourie  

شود، بلکه درواقع به  ترکان، دانستند که تاريخ ترک با قبيلة عثماني آغاز نمي  خودِ  تمام دنيا، و با آغازگريِ زمان باشکوهي بود که    -  92

 . 88ص ؛رسد؛ اوزکريملي، اوموت، نظريه هاي ناسيونالسيمده هزار سال پيش از عيسي مسيح مي دواز
شان به  گي را سپري مي کردند، ترکان در سرزمين اجداديزنده ترين شکل  زيستند و ابتداييزماني که همة بشريت در غارها مي  - 93

قدري متمدّن شده بودند که استفاده از پشم و فلز را آموختند،... زماني که ترکان به سطح باالي فرهنگي در سرزمين خود رسيدند،  

 . 89ص ؛ه هاي ناسيونالسيمزيستند؛ اوزکريملي، اوموت، نظري گري و در جهل کامل ميمردمان اروپا هنوز در حالت وحشي
داشت... و اين به دليل آن بود که ترکاني که  خوانيم وجود نميشدند، تمدّني که اسالمي مياگر ترکان وارد جامعة مسلمين نمي  -   94

 ؛يونالسيمنظريه هاي ناس  ؛اين نهضت را ايجاد کردند، از نظر فرهنگ و تمدّن برتر از ديگر مردمان مسلمان بودند؛ اوزکريملي، اوموت

 . 89ص
ها و نيروهاي اخالقي  گاه از اين وضع خارج نشدند، مگر آنگاه که مقهور فرهنگ ترکان عامالن فرهنگ و ترقّي بودند و ... هيچ  -   95

با منش خود عمل  بيگانه گشتند. ملّت انحطاط را در نظر آورند، دوراني که ملّت ترک مطابق  اين دوران کوتاه  نبايد که  هاي متمدّن 

 . 89ص ؛نظريه هاي ناسيونالسيم ؛کرد. اوزکريملي، اوموتينم
توانست اين برداشت غلط از تاريخ ترک را که در ميان برخي روشنفکران ترک رايج بود، بپذيرد... از اين رو،  ]آتاتورک[ نمي  او  - 96

ها وجود  هاي اشتباه ديگر از ملّت ترک که قرن برداشتتصميم گرفت از طريق اقدامي انقالبي آن ها را از ميان ببرد و به همان سرنوشت  
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 نگاري »انحطاط«سنت تاريخ

 

از آنمفهوم »انحطاط« بسيار پيش ايران  تر  ارائة نظرية »انحطاط  با  زمين« به عنوان فيلسوف که طباطبايي 

نگاري ايران سايه انداخته بود. شرايطي که تا پيش از استقرار تشکيالت دولت  تاريخ شناخته شود، بر تاريخ

مدرن در ايران حاکم بود، چونان واقعيتي غيرقابل انکار، ضرورت پرداختن به وضعيت حضيض و طرح  

پروراند  چه طباطبايي در مفاهيم »انحطاط تاريخي« و »زوال انديشه« ميکشيد. آنمفهوم »انحطاط« را پيش  

نبالة راهي است که ميرزا آقاخان کرماني با طرح ادوار هفتگانة انحطاط ايران در »آينة سکندري« پيمود؛ د

نويسي است، موضوع تاريخ را از ثبت وقايع و  نمايندة کامل عيار طغيان عليه سنّت تاريخ   هم او که »...

اجتماعي و جريان به تحوالت  من سرگذشت شاهان  تاريخي  تاريخ شيوة حرف  هاي  نگارش  در    گردانيد، 

استدالل و استقراء را به کار برد، و گذشتة تاريخي را با توجه به رابطة علت و معلول مورد غور و تأمل  

قرار داد، و ارتباط طبيعي امور و تحوالت اجتماعي را مطالعه کرد، نخستين کسي که از اصول علم اجتماع  

هاي اجتماعي را در تحول تاريخ هاي سياسي و پديده و بنيان   نمود  وفلسفه مدنيت و حکمت تاريخيه بحث 

آهنگ با سير تحول نظام اخالقي ايرانيان و فراهم آمدن شرايط براي تثبيت  همترتيب، بدين 97« .بررسي کرد

مي پي  را  مباني خود  بورژوايي،  تاريخ  دانش  بورژوازي،  آنهژموني  با  ميان خود  و  انحطاط ريخت  چه 

 گذاشت.ميده شده است، فاصله مينگاري نا تاريخ

آقاخان کرماني، که در سال   ميرزا  نوشتة  »آيينة سکندري«  نوشته شده  هجري  1307بررسي کتاب  قمري 

چه از ادوار هفتگانة کند. آن است، نقش کليدي اين مفهوم را در تکوين دانش تاريخ معاصر ايران اثبات مي

کند که  نگاري است. کرماني وضعي را توصيف ميانحطاط تاريخ تر است، طرح مسئلة  انحطاط ايران مهم
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ايران، است. در مقدمة کتاب دربارة  خود ناظر به قسمي »انحطاط« در تاريخ نويسي ملل شرق، باالخص 

مزه، و تملقات  فايده، و مبالغات بينويسد که »تمام کتب ايشان پر است از اغراقات بينويسان ايران ميتاريخ

ها مترتب نيست، و اگر هم بالفرض کسي  معني که ابداً نتيجة تاريخي بر آنهاي بياظهار فضيلت جا، و  بي

طور ساده بنگارد، به کلي از محاکمات و داليل خالي است و نام آن را تاريخ احوال خواسته وقايع را به

االمر  کشف واقع و نفس توان گذاشت... مورخان ايران غالباً مقصودشان بيان حقيقت، و  عمومي يک ملت نمي

و تشويق مردم به فضايل و منع ايشان از رذايل و تحريک ارباب همم و تأديب عمّال جور و ستم و تزييد  

هايي که وظيفه و شأن مورخين نامي است نبوده گان و تنبيه و عبرت آيندگان و ديگر چيزبصيرت خواننده

ا در تحت اجبار و  از روي مداهنه و تملق يس نفساني،  بلکه براي غرض شخصي يا به جهت اجراي هوا

عمال  هاي وزرا و حکام را به عبارات مطنطن ستوده، ايشان را به اَهاي سالطين و رذالت يق، سفاهت يتض

 98اند.« شنيعه تشويق نموده

  دهد. او نگاري در اروپا، او را در موقعيت قياس مورخين ايراني با ايشان قرار ميآشنايي کرماني با تاريخ 

نامند  اند که آن را حکمت تاريخي ميروپ از ديرگاهي باز براي اين علم قانوني جستهو»اهالي ا :نويسدمي

نويسي از سازند.« تاريخ ها برگرفته، و تمام سلسلة وقايع را دائماً مطيع يک قانون مخفي مي و از وي نتيجه

-ه با »حکمت تاريخي« »ملل اروپ« تاريخگونه که در ايران رايج بوده است، و ذکر آن رفت، در مقايس آن

نويسي منحط است. آگاهي از اين »انحطاط«، و نيز آگاهي از اهميت »حکمت تاريخ«، ميرزا آقاخان کرماني 

االمري  انگيزاند. »تاريخ حقيقي که مشتمل بر وقايع جوهري و امور نفسرا به نوشتن »تاريخ حقيقي« ايران مي

آن خود    مطالعة صفحاتاند شد و خواننده به قي و موجب تربيت ملت بتوبود تا سائق غيرت و محرک تر

 99خبرات باالتر بياورد.« را از عالم غفلت و عرصة بي
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رهايي نقشي  تاريخي«  »حکمت  براي  او  کرماني  منظر  از  است.  قائل  سند  بخش  و  نجابت  قبالة  »تاريخ 

ميان هيچ ملتي، خواه براي ترقي حال حاضر و  »در    100بزرگواري و شرافت و دليل اصالت هر قوم است.«

چيزي   داني،  و  عالي  سعادت  و  ملي  حيات  اعادة  براي  خواه  و  اهالي  طبع  در  بزرگواري  شرافت  ايجاد 

سودمندتر و مؤثرتر از تاريخ حقيقي نبوده و نيست. تاريخ سرماية شعر و شعر طليعة حکمت و حکمت  

کند که »بعضي از علماي اشتقاق السنه  او حتي ذکر مي  101دليل سعادت و برهان و سيادت هر قوم است.« 

هيستوار  لغت  گرفته   102مأخذ  استوار  از  تاريخ  را  از  بهتر  اسبابي  ملت  اسباب  استواري  براي  که  زيرا  اند 

پس، از اين منظر، »تاريخ حقيقي« يا همان »حکمت تاريخي«، با »تحقيق و تفتيش عادات و   103نداريم.« 

علل و اسباب »نجابت و سند بزرگواري و شرافت و    104ها« ط و انقراض دولت اخالق و موجبات انحطا 

 ها است. دليل اصالت« ملت 

يابد و در  اين مضمون نزد کرماني، با تداوم سنت تاريخي نوبنياد، نزد اخالف وي، تکامل مي  نضج اولية

چه در مفهوم »انحطاط«  به آن  نگاري بورژوايي، تنها، با وقوفتاريخ  شود.نشين ميمفهوم »رستاخيز ملي« ته

شود و به »حکمت تاريخي« کند، در صدد تعليل اين »انحطاط« برآمده، از نو زاييده ميبندي ميصورت

تواند زمينة رستاخيز ملي  ترتيب به عنوان يک مؤلفة اساسي در اعتالي »آگاهي ملي« مييابد. بدينمي ارتقاء  

تواند »انحطاط« قوم را دريابد و به »رستاخيز ملي«  نويسي تنها هنگامي ميتاريخ را فراهم آورد. به بيان ديگر،  

به »حکمت تاريخي«  نگاري زندگي شاهان و درباريان  از واقعه بيانديشد که پيش از آن، از نو زاييده شده،  

 ارتقاء يافته باشد.  
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هي که ايران، از همه طرف، تحت ، در بزنگا1299هاي منتهي به کودتاي  رهگيري ردپاي اين مفهوم، در سال

گذاري اين مضامين در دانش تاريخ بورژوايي فرود رسوبواشغال نظامي قرار گرفته است، براي تدقيق فراز

به روزنامة کاوه مي اين منظور نگاهي اجمالي  هاي که قزاقهنگامياندازيم. درست  ضروري است. براي 

آمدند، و درست قصد محاصرة تهران ميا پشت سرگذاشته، بهروس آذربايجان و رشت و انزلي و استرآباد ر

کردند، بانگي رسا براي دعوت عموم ملت ايران به  نشيني ميکه مليون مجلس سوم به سمت قم عقب زماني

 ايستادگي در برابر نيروهاي متفق »جنگ همگاني«، در برلين پژواک يافت: 

که ببينند بار ديگر ايران ثابت بکند که   افتاده را فقط آرزو و حسرت آنست »ايرانيان دور

روح ملي او هنوز نمرده به يک جنبش پرشور و غيورانه يک مرتبة ديگر درفش کاوياني 

کش را برانداخته گرداند... برخيز اي بر ضدّ اژدهاي روسي بلند شود و ريشة ستم ملت 

ي و نجابت و کشور نامور بلنداختر! اي خاک وخشوران و مرز شاهان، اي سرزمين بزرگ

خواهند عرصة سرافرازي و شجاعت، برخيز که دونان تو را ذليل کردند و اوالد خائن تو مي

ات بگذارند. ناپاکان در حريمت قصد تصرف دارند. ديوان شمالي در ننگ ابدي بر چهره

گي کنند. برخيز و کاوياني درفش خود را برافراز و مردانهآن اقليم فرشتگان دستبرد مي

شورد. جهان بنما. اي شير خفته برخيز که روباه سفله تو را زبون ميان خود را بهدالور

ريزند، دشمنانت خندة شماتت و برخيز که دوستانت اشک غيظ و سرشک حسرت مي

ها خاتمه بده. ها و حقارتش دليرانه به همة اين ذلت بزنند. به يک جنقهقة تمسخر مي

را از او دل پر امّيد   جهانکه اندر شب تيره خورشيد بود.  " را    برخيز و درفش کاوياني

 105بار ديگر اميد نژاد ايران را به حقيقت برسان...« برافراز و يک "بود

بود  اختيار کرده  امضاي »محصل«  به دست آخوندزادة مهاجري که  ايران،  درفش کاوياني عصبيت ملت 

زاده را کنسول آلمان در نيويورک به حضور در آلمان فراخواند. تا پيش از آغاز حسن تقيبرافراشته شد. سيد
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، شرايط کار مهيا شد. ترتيبات الزم براي 106هجري قمري 1334االول ميالدي، مصادف با ربيع1916ژانوية 

سان  دينکرد. باقامت نويسندگان در برلين فراهم شد. بودجة انتشار روزنامه را دولت وقت آلمان تأمين مي

زاده زعامت »کميتة مليون ايران« را در برلين به عهده گرفت. رابطة نزديکي ميان  بود که سيد حسن تقي

يوني روزنامة کاوه صداي برخاسته از دهان ملّ  107قلي نواب، سفير ايران در آلمان برقرار بود.زاده و حسينتقي

 بود که آرزوي رهايي ملت ايران را در سينه داشتند. 

تر شدن تصوير اين روزنامه ثمربخش خواهد بود؛ در نگارش کاوه  گان کاوه، در روشنر نام نويسندهذک

خان قزويني، ابوالحسن حکيمي با امضاي  علي جمالزاده با امضاي مستعار شاهرخ، ميرزامحمدمحمدسيد

نيان ديگري که ساکن اند. ايرازاده بودهمنوچهر فرساد، پرکارترين اعضاي روزنامه در کنار سيدحسن تقي

مي کمک  روزنامه  چاپ  در  بودند  معروفبرلين  که  ايشان عزترساندند،  ابراهيم  ترين  هدايت،  خان  الل 

اند  گاني که به طريق پستي مقاالتي به چاپ رساندهديگر نگارند  .اندزاده ايرانشهر بودهپورداوود، حسين کاظم

السلطنه، محمدعلي ذکاءالملک فروغي،  بيات، دکتر عباس اعظم الل اند از: عباس اقبال آشتياني، عزتعبارت

اند، يا شناسان در خدمت کاوه قرار دادهخان. مقاالتي را شرقالملک شيباني و پل کتابچيعبدالحسين وحيد

آرتور شناسان عبارتند از: استروپ، ادروارد براون،  ترينِ اين شرقشدهاند. شناختهخود ايشان از کتابي گزيده

 سن، هانري ماسه، ويلهم گانگر و ايگن ميتوخ. کريستين

نظر ما هرچه بوده باشد اين روزنامه براي تعقيب منافع آلمان در ايران تحت حمايت گرايان مورد غرض ملي

هاي  رويگي دربرابر پيشکرد با دعوت ايرانيان به حفظ وحدت ملي و ايستادقرار گرفته بود. آلمان تالش مي

و انگليس در ايران، در درجة اول امواج درياي منافع مستقيم متفقين در ايران را متالطم سازد،    روسيه  نظامي

کردند، در و هم در درجة دوم، نيروي نظامي پراکنده، قراسوران و ايالتي را که از موجوديت خود دفاع مي

هاي  آوريه مدح و ثناي جنگکنار صفوف جنگي عثماني قرار دهد. باري کاوه، در دوران جنگ جهاني، ب

فرسود، و همين نويسندگان کاوه بعدتر و پس از پايان جنگ،  برادران ترک خود در دفاع از ايران قلم مي
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برابر رفتار سربازان و صاحب  افنديموضع خود را در  بيانات  نيز  ايران، و  پاشا  منصبان عثماني در  ي  و 

برابر »اتحاد جهان اسالم« زاده  زاده و تقيعثماني تغيير دادند. جمال به اعالم موضع در  در مقاالت خود 

 هاي ايران، بازشناختند.را پوششي براي گسترش نفوذ ترکان، در داخل مرز پرداختند و آن

شد. دورة اول از تاريخ  کاران کاوه، در دو دورة متمايز منتشر ميانددست  خودِ  بنديِبر تقسيممجلة کاوه، بنا

چاپ رسيد. اين دوره را ايرج افشار، پيرمرشد  شماره، به  35، در  1919آگوست    15تا تاريخ    1916ژانويه    24

گذاري کرده است. دورة جديد کاوه، پس از يک وقفة نگاري بورژوايي ايران، دورة سياسي کاوه نامتاريخ

العادة کاوه منتشر  ، که شمارة فوق1922مارس  30آغاز شده و تا تاريخ  1920ژانويه   22دو ماهه، از تاريخ 

شماره از اين روزنامه ادامه يافت. دورة دوم به چاپ مقاالت علمي در تاريخ و ادبيات    24شد، با چاپ  

ايران اختصاص داشت. روزنامة کاوه در سرمقالة شمارة اول از دورة جديد اذعان کرد که روزنامة کاوه  

نگ متناسب بود و حاال که جنگ ختم و صلح »زائيدة جنگ بود و لهذا روش اين روزنامه نيز با موقع ج 

کند... داند و به يک دورة صلحي شروع ميالمللي در رسيد کاوه نيز دورة جنگي خود را ختم شده ميبين

تر مقاالت علمي و ادبي و تاريخي خواهد بود  شود که مندرجات آن بيشاي متولد ميدر واقع روزنامة تازه

چيز ترويج تمدن اروپايي در ايران، جهاد بر ضد تعصب، خدمت به تر از هر  و مسلک و مقصدش بيش

حفظ مليت و وحدت ملي ايران، مجاهدت در پاکيزگي و حفظ زبان و ادبيات فارسي از امراض و خطرهاي 

  108قدر مقدور تقويت آزادي داخلي و خارجي آن.«ه مستوليه بر آن و ب

ه مقاالتي است که با عنوان »نظري به تاريخ و درس  نخستين انشائات روزنامة کاوه در باب تاريخ، سلسل 

هاي مختلف کاوه، مقاالتي دربارة وابستگي  طبع رسيده است. در شمارهعبرت« در شمارگان مختلف کاوه به

سياسي ملل گرجستان، قفقاز، لهستان، اوکراين و فندالند، و نيز يونان و هندوستان منتشر شده است. طرح 

ها و  که يک قوم و دولت برآمده از مردمان آن قوم در نتيجة تجاوزات، دسيسه  ثابت مقاالت چنين است 

اند مردماني که  کند، و در همين ميانه بودههاي دولت مهاجم به ورطة بندگي قوم ديگر سقوط ميبدعهدي
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اين است   اند. عبرتي که ايرانيان بايد از اين مقاالت تاريخي بگيرندهاي بسيار کردهها و مجاهدتايستادگي

دست اقوام ديگر رقم خواهد يون ايران در اين موقع حساس غفلت ورزند، سرنوشت ايشان بهکه اگر ملّ

 يون و مجاهدت ايشان است.گي مستلزم مقاومت ملّخورد؛ بيرون آمدن از زير بار اين بند

ياد »رستخيز ملي« کنند که بر بننويسندگان کاوه، در جهت وضع سوژگي ملت، طرحي از تاريخ را ترسيم مي

استوار است. »رستخيز ملي« برخاستن ملت است از خرفتي و خمودي و بيدار شدن اوست از خواب غفلت.  

پاخواهند خاست اگر از وضع کنوني خود آگاه شوند. طرح دال »رستخيز ملي« جز در ارتباط وثيق  ها برملت 

ان استقالل، يعني وابستگي و سرسپردگي، و گيرد. انحطاط داللت دارد بر فقدبا دال »انحطاط« صورت نمي 

داللت دارد بر فقدان آزادي، يعني اسارت و بندگي. »آنان نيز مثل ما در دورة انحطاط نيرنگ و فريب دشمن 

ها  ها را به اضمحالل، آزادي آنرا نسنجيده و عدم اتفاق داخلي و طمع و دنائت رؤساي قومي استقالل آن

بزرگي و شهام اسارت،  به  آنرا  داشت.« ت  مبدّل  بندگي  و  را حقارت  ملي«    109ها  »رستخيز  به  پرداختن 

شود که نويسندگان کاوه خود را ميانجي مفهوم »انحطاط« و تحقق آن از رهگذر نفي وضعيتي ممکن ميبه

گيرد. يابند. وجه آرماني رستخيز ملي با ارائة تصوير آرماني از گذشتة ايرانيان شکل و قوام ميدرون آن بازمي

ترتيب کاوه گذشتة آرماني را چراغ راه ترک وضعيت منحط و بيرون آمدن از وابستگي و سرسپردگي بدين

 دهد. ملت ايران قرار مي

صرفاً دربارة خود اثر و سبک    مقاالتي که روزنامة کاوه در مورد فردوسي و شاهنامه منتشر کرده است، نه

لکه راجع به اين پرسش است که شاهنامه در چه شرايطي و شعري آن و يا مضامين پرداخته شده در آن، ب 

با تکيه بر چه مقدماتي به نظم درآمد؟ مؤلفان کاوه در مجموعه مقاالت خود، ضمن بررسي منابع و مآخذي  

دهند که رواج اند، نشان مينظم در آوردن اين کتاب بودهاند و مبناي بهکه در اختيار فردوسي قرار داشته

دهاکِ« گي »آژي ي، از اساس، »رستخيز ملي« براي کسب استقالل و بيرون آمدن از اسارت و بندنويسشاهنامه
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رکاران کاوه  انداقوام ديگر بوده است. تحليل اين سلسله مقاالت نشان دهندة ربطي است که در نظر دست 

 ميان »رستخيز ملي« و اصالح زبان فارسي و حفظ آن از فساد و تباهي وجود داشته است.

است. »شاهنامه عبارت است   در نظر داشته باشيم شاهنامه به عنوان حماسة ملي ايرانيان در کانون توجه بوده

داستان افسانهاز  يعني همه قصهها و  ايران  از قديم سينههاي ملي  اساطيري که  به  بهها و  از اسالف  سينه 

زمان هم شاخ و برگ پيدا کرده و هم به تدريج  اخالف مانده و در ميان آن قوم در افواه دائر بوده و به مرور  

کند سلسله مقاالت کاوه با بررسي منابع و مآخذ شاهنامه فردوسي تالش مي  110بر آن ضميمه شده است.« 

قديم آن را آشکار سازد، و در درجة دوم، شرايط ويژة عصري را که اين   تا در درجة نخست منشأ قوميِ

افسانه»داستان و  در  ها  ملي«  شدههاي  ثبت  در صورت جديدي  بگنجاند.  ملي«  »رستخيز  مفهوم  ذيل  اند 

گان مختلف کاوه، عالوه بر مقاالتي دربارة شخص فردوسي، زادگاه و نقل روايات مختلفي که دربارة  شمار

مقاله دارد،  وجود  مختلف  مراجع  در  بلخي او  ابوالمؤيد  شاهنامة  دربارة  مقاله 111اي  دقيقي،  دربارة   112اي 

-هاي شناختهچنين مقالة ديگري در معرفي شاهنامه، و نيز هم113دربارة منشأ اصلي و قديم شاهنامه اي  مقاله

، و دست  114شده به زبان پهلوي و ترجمة اين قصة شاهان ايران به عربي، يعني سيرالملوک الفرس عربي

ود که »در زمان شمنتشر شده است. پس روشن مي   115هاي فارسي اي براي بررسي ساير شاهنامهآخر، مقاله

داستان يا ساسانيان و خصوصاً در اواخر آن کتب متعددي در زبان پهلوي چه راجع به تاريخ و چه راجع به

ها به اغلب احتمال در موقع  ها )رومان( و يا کتب روايات و قصص مذهبي موجود بوده و قسمتي از آنقصه

 116تدوين داستان ملي به کار رفته.« 
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کشاند.  را به تغييرات و تبديالت زبان ايرانيان، پس از استيالي اعراب بر ايران، مي توضيح اين مسأله بحث 

چنان که »شيوع خط عربي در ايران که ابتدا البد ميان مسلمانان رايج شده و فقط براي نوشتن زبان عربي 

غير ديني نيز هاي ديگر  شد به تدريج به زمينهيا شايد مطالب مذهبي اسالمي در فارسي به کار برده مي

کار يا از زبان عربي و علوم آنان اطالعي  وها نيز که با مسلمين سرشتيکم در ميان زرتسرايت کرده و کم

رفته دايرة خط پهلوي که بسيار مشکل و عجيب بود... محدود  طريق رفتهداشتند نيز معمول شد و بدين

بي به تدريج در زبان فارسي تراويدن  گشته و به امور مذهبي مخصوص گرديد. از طرف ديگر کلمات عر

 117گرفت.«

اي به  شود. در مقالهبه موازات اين بحث، و در ارتباط با آن، مقاالتي دربارة قدمت شعر فارسي منتشر مي 

اند بالشک تابع عروض  آيد که »ايرانيان در قديم اگر هم خود شعري داشتهقلم محمد قزويني چنين مي 

توسط خليل بن احمد فراهيدي و انتشار اين علم در  ز وضع عروض عرب بهعرب نبوده است و فقط بعد ا 

که در کتب عروض  ايرانيان از روي عروض عرب بناي گفتن شعر فارسي گذاردند و چنان  کمايران کم

امتحان ديدند  مفصالً مسطور است، پس ازآن که ابتدا تقريباً عين اوزان عرب را تقليد کردند چون بعدها به

اوز کماهيکه  عرب  گذاردند.« ان  آن  در  تصرفات  بناي  نيست  ايرانيان  طباع  مطبوع  اقبال    118عليه  عباس 

شود که »شعر در دورة ساسانيان وجود  اي در اين باب مدعي ميآشتياني، معلم دارالفنون، با ارسال مقاله

شعر   119امروز فرق داشته است.« داشته و بالنسبه دامنة آن هم وسيع بوده ولي از حيث وزن و سبک با اشعار  

نه شعر عروضي. در   است،  بوده  اين دوران و شعر هجايي  با موسيقي  تنگاتنگ  پيوند  دورة ساساني در 

 گيري از اوزان عروضي عرب، شعر فارسي را حيات جديدي ببخشند.حقيقت ايرانيان توانستند با بهره
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ي پيش از نثر معمول شده و شعر هم )يعني  شود که »شعر فارسهرترتيب، تکليف بحث چنين روشن ميبه

اي که باب بحث قدمت  اما مسأله  120رواج گرفتن کرد.« شعر فارسي( ظاهراً از نصف دوم قرن سوم شروع به

اي هاي قومي ايرانيان است. اين مسأله ضمن مقالهشعر فارسي را بازکرد، کماکان، به نظم درآمدن داستان

خورد،  واسطه با »رستخيز ملي« پيوند مينحو بيموجود به زبان فارسي، بههاي  که به بررسي ساير شاهنامه

ترين نظم داستاني در فارسي بعد از اسالم که به ما رسيده شاهنامة مسعودي مروزي است...  که »قديميچنان

اين  رشتة نظم کشيده بوده است... زمان  که داستان ملي و تاريخ ايران را از کيومرث تا يزدجرد آخري به

خيلي    355توانيم بگوييم ولي ظاهراً شکي نبايد در اين باشد که از... سنة  طور تحقيق نميشاعر را ما به

است...«قديمي تا سنة    121تر  امراي    215»مرو که  مقر  ماوراءالنهر و  هجري مرکز فرمانفرمائي خراسان و 

بينيم که  سوم و اوايل قرن چهارم مي  طاهري بود در واقع مرکز نهضت ايراني نيز بوده و حتي در اواخر قرن

 122کند.« رساند و دعوي استقالل ميسهل نسب خود را به ساسانيان ميجا احمدبن مرزبان آن

مي آن عصر  منحط  مختصر وضع  توضيح  به  دارکاوه  داللت  انحطاط  که  است  چنين  فقدان  پردازد.  بر  د 

گي. »پس از فقدان آزادي، يعني اسارت و بندهگي، و داللت دارد بر  ي و سرسپرد استقالل، يعني وابستگ

جنگ قادسيه و جلوال که براي سلطنت بومي ساساني شوم بود و شکست رستم سردار ايراني از سعد بن  

زه شوکت داستاني ايراني موقتاً شکست، ولي طولي نکشيد که ايرانيان متمدّن در حو  14وقاص در سنة  

)عراق   ران در خراسان و سوادر عامه دست يافته و علم و آداب ايدر امو  وحشي بازهاي نيمهحکمراني عرب

عرب( و تمدن يونان در شامات و مصر به زندگاني اعراب نفوذ و تراوش کردن گرفت. تاريخ سه قرن اول  

جا که براي استرداد سلطنت  هاي ملي ايرانيان و انقالبات سياسي و مذهبي در آناسالم پر است از نهضت 

ا ازو  طرفي  دست   ستقالل  از  مرزرفتة خود  و  ايراني  بسپهبدان  اشراف  و  استنداران  و  پادوسبانان  و  انان 

دادند و از طرف ديگر اتباع زرتشت و ماني و مزدک به اسامي مختلفه از جاوداني و ها ترتيب ميخروج
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عنوان مذهب مستقل هاي ديگر بعضي به فريد و چندين طريقهآخرمديني و بابکي و سنباد و شلمغاني و به 

 123و بعضي به عنوان يک طريقة اسالمي در کوشش بودند.« 

»ظهور و استقرار عباسيان که مرکزشان در جوار طيسفون بود در واقع مبدأ نهضت ايراني شد و پس از آن 

مخصوصاً در زمان مأمون و امراي طاهريان در خراسان در زبان و احساسات ملي ايران نهضتي شروع شد. 

هاي سياسي و  و و نيشابور و بلخ و طوس روايات ايراني و اخبار عهد قديم هنوز زنده بود و نهضت در مر

ديني و انقالبات ملي پي در پي در خراسان و جبال عراق عجم و آذربايجان و طبرستان و ظهورات مسلک 

آن مجادالت  و  ميشعوبي  مخصوص  کتاب  يک  رستخيزها  اين  آثار  ظهور  بر  واضحي  دليل  ملي    شود 

 124است.« 

اند. کاوه  هايي است که موضوع پژوهش قرار گرفتهشود، همان شاهنامهچه گواه اين رستخيز گرفته ميآن

هاي ملي ايران و تاريخ بومي ايران و زنده ماندن آن در طول اين ايام تاريک«، تا پردازد به »سير داستانمي

ملي از حاصلخيزي زمينة ادبي و عقلي   وضع منحط، يا »خشکسالي سياسي و قحطي شوکت دهد  نشان  

ايرانيان چندان نکاسته بود و مخصوصاً در قرن اول و دوم و سوم هجرت کتب و رسائل زيادي از مذهبي 

پهلوي تصنيف شده... چنان زبان  در  علمي  دورة  و  در  است  انقراض و شکست  هر  طبيعي  مقتضاي  که 

اهميت داده شده و کتب تاريخي در گزارش ايام شوکت و  تر از همه  بالفاصله بعد از آن به علم تاريخ بيش

 125جالل بسيار پرداخته شده باشد.« 

ترتيب ضمن دگرگون شدن تدريجي زبان فارسي، با تدوين عروض و قافية جديد تحت تأثير برخورد  بدين

ر نتيجه ظرف  با شعر عربي، منابع تاريخي موجود به زبان پهلوي و اساطير ايراني به زبان فارسي درآمدند. د

برجاي گذاشته شد. روشن است که ضمن محتواي  مدت کوتاهي شاهنامه منظوم متعددي  منثور و  هاي 
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هاي موشکافانه در بررسي اسناد و مراجع  هاي تاريخي جديد، و دقت علمي، ارجاعات مکرر به پژوهش

 تخيز ملي« است.دهد، همان دال »رسادبي را سامان ميـچيزي که پژوهش علمي تاريخي ، آنموجود

 

کند و نه در تکرار  بازگشت به گذشته، نه در حفظ خويشتن معنا پيدا مي  با اين همه، براي روزنامة کاوه،

بالنعل تصوّري که از آن گذشتة آرماني برجاي مانده، بلکه دقيقاً برعکس، »ايران بايد ظاهراً و  النعلطابق

تر مورد نظر شخص  خواهي، که بيشمآبي« يا تجدد»فرنگي  126بس.« مآب شود و  باطناً، جسماً و روحاً فرنگي

هاي روزنامه موضوع بحث قرار  تر از هرجاي ديگر در سرمقالهزاده است تا کل روزنامة کاوه و بيشتقي

اي دارد. »اخذ و اقتباس علوم و رسوم تمدّن و آداب و سنن از اقوام خارجه از اموري  گيرد، اهميت ويژهمي

از اول تشکيالت قومي در دنيا مرسوم و مانند وصلت و قرابت ميان طوايف غير متجانس ماية است که  

  127ترقّي نوع بشر و آبادي دنيا و تکاميل صفات انساني گرديده است.« 

ابداً تظاهر به تجليات تمدن اروپايي نيست، چه اين افراد جامراد کاوه از »فرنگي جا مورد طعن  بهمآبي« 

هاي ايران، و در العلل بدبختيعنوان علةسوادي عمومي، بهخيص بيگيرد. کاوه با تشقرار مي  روزنامة کاوه

»فرنگي ايران،  انحطاط  بندگي، و کسب  واقع  اسارت و  از  آمدن  بيرون  انحطاط،  پايان  راه  يگانه  را  مآبي« 

گرو تعليم عمومي    سوادي عمومي، چنان که ذکر آن رفت، درداند. نفي بي دوباره استقالل ملي ايران مي

شمار مملکت هاي بيترين عيب و نقص و بدترين بدبختي آحاد افراد جامعه است. »بدون هيچ شکي بزرگ

نه نقص ثروت، نه    گونه بحث و تدقيق نيست؛مي است و در اين باب حاجت به هيچسوادي عموما بي

زنان و پستي حالت اجتماعي آنان    باي عربي، نه اسيرينداشتن راه منظم، نه خراجي آلت تعليم يعني الف

و محرومي اين قسمت از ملت از تربيت و تجربه، نه تداول آلکل و وافورکشي عمومي و ترياک، نه شيوع 

واسطه عموميت پناهي ملت در مقابل آنان، نه انقراض نسل و اضمحالل ملت بهبي امان امراض قتاله و بي
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خر و  دهقان  عبوديت  نه  تناسلي،  منحوس  بيامراض  خرافات  نه  حتي  و  فالحت،  و ابي  مذهبي  اساس 

هاي اقوام اسالمي شمرده العلل بدبختياساس دين بسته شده و اغلب علة به  ها و برگ و سازهايي کهآرايش

دزدي و  شود، و نه انحطاط اخالقي مفرط طبقة عالية شهرنشين ايراني و خصوصاً پايتخت و شيوع عام مي

طبيعي در ميان عامة طبقات ملت و وجود يک اردو لشکر  چيني و عشق غيرعمال دولت و دروغ و اسباب

 128کنند...«ها مين خواران زورگو که اولياي دولت را از هر قسم که باشند مجبور به باج دادن به آاز مفت 

داند، اما تعليم عمومي را بر تعليم عالي مرجح  کاوه هر چند وجود متخصصين را براي ترقّي ضروري مي

  ها به همين قرار در حال توقف خواهد ماند و شمارد. »بدون تعليم عمومي نه تنها پاية تمدّن ايراني قرنمي

لکه به تدريح مملکت رو به انحطاط خواهد رفت و ممکن خواهد بود بترقّي وتمدّن و اصالح حقيقي غير

خواهد کرد... استقالل    امراض وبائي و مسري و ترياک و عرق و وبا و فقر مذلت ملت را تمام و نابود

مت به استيالي خارجه راضي و از دست خواهد رفت و مردم مملکت از شدت ذلت و زح   مملکت قطعاً

مين مخارج اين تعليم عمومي به دولت اوه پيشنهادهايي براي تأباب، کيندر هم  129ار خواهند بود.« شکرگز

 دهد. ارائه مي

کم زمينة جا مجال آن نيست که توصيفي مبسوط از استقرار دولت مدرن در ايران ارائه دهيم. دست در اين

مورد روز ايران در اواخر سلطنت قاجار، به خصوص زمان جنگ جهاني اول، بسيار  وسياسي آن، يعني حال

وهوا روزنامة کاوه، ضمن انتشار اخبار داخلي ايران، بانگ نارضايتي بحث قرار گرفته است. در همين حال

رساند. کاوه، از موضع حفظ وحدت ملي، نبود امنيت داخلي و فقدان گوش ميخود را از اوضاع داخلي به

حکيم وحدت ملي در ايران بر کسي  هاي کاوه براي تدهد. پيشنهادارتش منظم داخلي را مورد بحث قرار مي

که تاريخ معاصر ايران را مطالعه کرده باشد، هيچ تازگي ندارد، چه صداي عصر است و کاوه پژواک آن 

چه دربارة هژموني سياسي نظم  بوم ايران صادق نيست بلکه با توجه به آنوصدا؛ و اين امر تنها دربارة مرز

جهان، اندکي دير يا زود فرياد شد. »اولين قدم اصالحات فوري   هايجهاني سرمايه گفتيم، از حنجرة ملت 
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و مقدّمة عمدة اصالحات سياسي بالشک منحصر است در تقويت دولت مرکزي و فراهم آوردن اسباب  

دوام و استحکام آن و ايجاد امنيت محکم ولو موقتي در مملکت به هر ترتيبي که ممکن شود تا سکون و  

بايد  يک دولت مرکزي مي  130هاي اساسي اقدامات ملي صاف شود.« وا براي نقشهفراغت بالي پيدا شده و ه 

برانداختن    -2ها،  تخته قاپو کردن ايالت و خلع سالح آن  -1موارد زير را در دستور کار خود قرار دهد: »

قطاع الطريق و از ريشه کندن دزدي و دزدهاي آشکار و رسمي و عدم هيچ نوع استفاده سياسي و کشوري 

ها و داخل کردن ماشين زراعتي و واسط تعليم آنآزادي و مساوات سياسي رفاه حال برزگر به -3ها، ز آنا

ايجاد و اجراي مجازات در    -4ي در زمين خود،  ي بانک زراعتي در دهات و محکم ساختن حقوق روستا

عامه،   امور  مباشرين  مقصرين خصوصاً  براي  مفت   -5مملکت  بر ضد  دولتي.  جنگ  تقويت    -6خواران 

کنار وسهم خود، پژواک صدايي است که از گوشهترتيب، کاوه، بهبدين  131حکومت به منظور ايجاد امنيت«

 خاک ايران، در دفاع از يک دولت مرکزي مقتدر، براي برقرار شدن نظم داخلي برخاسته است. 

شد.  ار يا آن مکلّا، واقع مي د زود، به دست اين درجهيارويداد، دير  1299چه پس از کودتاي سوم اسفند  آن

باي فارسي ديگرگون شود، يا آغاز ممکن بود الف  مثالًکه  البته نه در انطباق کامل با آن در جزئياتش، چنان

چه در روزنامة کاوه منتشر  اتفاقِ آنزمان با آغاز سال ميالدي در نظر گرفته شود. قريب بهسال شمسي هم

سي متراکم شده در دولت ملي تازه تأسيس قرار گرفته است. تمايل به  جماع نيروهاي سيا شود، مورد اِمي

قبيل اصالحات، دست  ميرزاي  اين  عباس  زمان  از  آن،    عهدوليکم،  لوازم  و  اسباب  نيز  و  وجود داشت، 

هنگام با انقالب مشروطه فراهم شده بود. با اين حال اجرايي کردن اين اصالحات، در عمل، ترديد، همبي

به عالوه، تا   ماند.  معطل  بلوک قدرت  تشکيل يک  ثقل سياسي و  در يک  نوظهور  نيروهاي  تراکم  زمان 

استقرار دولت مدرن، اصالحات مالي، تشکيل ارتش مدرن، نظام آموزش همگاني، استانداردسازي زبان و  

پايان جنگ    گي ملي، مستلزم شرايط مساعد جهاني بود که تنها پس ازحفظ تماميت ارضي و اعادة يکپارچه
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اياالت متحده، مبتني بر بازشناختن امپرياليسم جهاني اول و با آغاز هژموني نظم جهاني سرمايه، به رهبري 

 حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، برقرار شد. 

اي از سر گذراند. سرمايه خصم داري جهاني تحوالت عمدهبه هر حال، با پايان جنگ جهاني اول، سرمايه 

ديد، مبارزة طبقة کارگر چنان سرمايه را به پس  يافته در تکاپوي انقالب ميآگاه و سازمان  طبقاتي خود را

رفت از بحران کار برونها بازشناخته بود، به عنوان راهرانده بود که حقي که لنين به صراحت براي ملت 

داري جهاني،  ن سرمايهدار نظم نويجمهور طاليهداري جهاني، در ويلسونيسم، از زبان رئيس سياسي سرمايه 

به مانند يک لغزش زباني، چنان که زبوني سرمايه در برابر اعتالي مبارزات رزمندگان طبقة کارگر را هويدا 

دار روس را از دخالت در بازار داخلي ايران کوتاه کرد و  انقالب اکتبر دست سرمايه  132کرد، بيرون آمد. مي

د به مداخلة نظامي از حکومت قاجار گرفته شده بود، ملغي شد.  تمامي امتيازاتي که با فشار سياسي و تهدي

درگير سرکوب کارگران، و در بيرون، در حال جنگ با ارتش سرخ بود. بريتانيا و   سرماية اروپايي در درونْ

 هاي برجاي مانده از دول مغلوب جنگ بودند.   ويرانه بر فرانسه سرگرم معماري نظم سياسي جديد

ها، امکان تأسيس دولت ملي را فراهم کرد. با به رسميت شناختن حق حاکميت ملت ني  داري جها سرمايه

هاي گمرکي  پس از آن دولت ملي، از موضع سرمايه، بازار داخلي را به کنترل خود درآورد و با وضع تعرفه

 
گاه که به خودي خود و مستقل از شرايط تاريخي ظهورشان درک  سرنوشت خويش، آنها يا حق ملل در تعين  حق حاکميت ملت  - 132

برد مبارزات طبقة کارگر داشتند تهي خواهند شد. بر همين اساس است که حق ملل در  شوند، از محتواي طبقاتي و معنايي که در پيش

گيرند که هيچ نسبتي با هايي قرار ميبرد سياستاويز پيششود و ارجاع به آثار لنين دستاي ميتعيين سرنوشت خويش تبديل به بتواره

کرد، به حقييقتي مبارزة طبقة کارگر ندارند. دالي که حقيقت خود را در سير تکامل تاريخي جوامع و بر بستر مبارزة طبقات آشکار مي

شوند  ، دو صف در مقابل يکديگر تشکيل ميشود. چنان که گويي در هر زمانه، و در هر شرايطيقائم به ذات، صلب و اليتغير تبديل مي

هاي بورژوا که مدعي پايان تاريخ کند که هر محتوايي، به زور، خود را در آن الفاظ گنجانده است. ايدئولوگو الفاظ ثابتي را تکرار مي

ند. مقوالت خرد، حقيقت  ککنند که چگونه شرايط مادي زيست بشر آگاهي بشر را تعيين ميهستند و تماميت عقالنيت بشر، درک نمي

در مسير مبارزة    خود را تنها در متن مبارزة طبقات آشکار خواهند کرد. تنها طبقة کارگر است که به عنوان سوژة خالق جامعة جديد و

ه، حقيقتي دهد، و در نتيجة پيشبرد اين مبارزاقتصادي بورژوازي، مقوالت عقل بورژوايي را موضوع مبارزة طبقاتي ميـعليه سلطة سياسي

 شود که در حدود جامعة بورژوايي و حقوق بشر مطبوعش متصور نيست. آشکار مي
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سازي کبريت سازي و  نيروي کار سلب مالکيت شده را در صنايع ملي به کار گماشت. کارخانة قند و صابون 

 آهن پرداخت. ها، توسعه بنادر و احداث راه تأسيس کرد، صنعت نساجي را احيا کرد و به بازسازي راه 

فئودالي تر توضيح داديم، شبهاز آنجا که تا پيش از تأسيس دولت مدرن، روابط مالکيت مسلط، چنان که پيش

جانشين کردن ايالت در دستور کار  کبود، سلب مالکيت گسترده از رؤساي ايالت، خلع سالح ايشان و ي

که سلب مالکيت از حکام متمرد و مالکين متنفذ معنايي جز تأسيس ملتي جديد، آزاد    چنانهمقرار گرفت؛  

 از قيد اقتدار محلي و تحت تابعيت دولت ملي نداشت.
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 نگاري »انحطاط« « سنت تاريخ»جديد در قديمِ

 

جواد طباطبايي. او شرايط ايران در دورة قاجار را چنين به »انحطاط« نزد سيدپردازيم به مفهوم  اکنون مي

اي  گونهزمين پديدار شد، بهآورد که »وضعيت پرتعارضي در افق مناسبات دروني و بيروني ايرانبيان در مي

ين را از زمزمين در ميدان جاذبة مناسبات و انديشة دوران جديد قرار گرفت که مغربکه از سويي، ايران

زمين به لحاظ سرشت انديشه و الجرم، ساختار سياسي و  بنياد دگرگون کرده بود، اما از سوي ديگر، ايران

وجود آمده  ها پيش تحولي پيدا نکرده بود.« اين سکون که در ساختار سياسي و اجتماعي بهاجتماعي از سده

ود. »با برآمدن صفويان، تصلبي ديگرگونه در  بود، از نظر طباطبايي، نتيجة تصلب در دستگاه انديشة سنتي ب

اي استوار شد که منطق آن با تکيه بر زمين پديد آمد و مناسبات نيز بر شالودة انديشهانديشة سنّتي در ايران

ايران تاريخي  انحطاط  با  به تدريج،  نبود...  قابل درک  انديشة دوران قديم  انديشه، مباني  با زوال  زمين و 

اي خود را به گسيختگي نظام اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشور داد و ايران زير سيطرة  مصالح ملّي نيز ج 

 133منطق مناسبات جديد جهاني قرار گرفت.«

داد ظهور ترکيبي از عناصر انديشة سنتي بود. »مقدمات ايجاد ترکيبي چيزي که با برآمدن صفويان رويآن

به دنبال  ـتصوّفـ عاز تشيّ نيز که  برآمدن صفويان به مذهب مختار تبديل شد، در فاصلة يورش  سلطنت 

که در قلمرو علوم شريعت تأثيري داشته باشد،  تر از آنمغوالن تا آغاز عصر صفوي فراهم آمد و البته، بيش

انديشة سياسي و به نويسي محسوس بود... اسالم سياسي از طريق  ويژه تاريخدر قلمرو تصوف، ادبيات، 

نويسي داشتند، نخست، در  نامه هاي انديشة باطني که گرايشي نيز به سياست ي و جرياننوعي عرفان سياس
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هاي متأخر به انديشة باطني تمايل پيدا  نويسان سدهانديشة سياسي رسوخ پيدا کرد و از آن پس نيز تاريخ 

 134کردند و انديشة تاريخي را با انديشة باطني ترکيب و تفسير کردند.« 

پهلواني جاي خود را به پناهگاه انديشة عرفاني داد، در قلمرو نظر، تأملي دربارة ـخ حماسي »از زماني که تاري 

الملک، و شماري از شاهان، مختصات جغرافيايي ايران ممکن نشد. تنها برخي از وزيران، مانند خواجه نظام

از تماميت سرزميني کشور   مانند شاه عباس، در عمل و گاه به غريزه، توانستند با اتخاذ تدابير نظامي درست 

مهاجرت کنند.  سلسلهدفاع  استقرار  و  ترک  اقوام  تدريجي  بههاي  آنان،  از هاي  برخي  که  توجهي  ويژه 

دادند، به عنوان شکست نظامي و فروپاشي نظام حکومتي فرمانروايان آنان به ادب و آداب ايراني نشان مي

توان آن را  يان ادب ايراني و آداب ترکي پديدار شد، ميايران تلقي نشد، اما به دليل تنشي که در نهايت، م

نيز نوعي فروپاشي و الجرم، آغاز انحطاط جدي ايران دانست که به نوبة خود زمينة يورش مغوالن را هموار  

البته، مهاجرت اقوام ترک تنها وجهي از آغاز انحطاط ايران بود؛ در واقع، آن چه به انحطاط شتاب  کرد. 

هاي ترک با دين عجايز دستگاه خالفت برقرار کردند و به دنبال  ، پيوندي بود که سلسلهتري بخشيدبيش

گاهي در ادب فارسي و تصوف پيدا کرد. گري اين شاهان، ذهن ايراني پناههاي سرکوباستوار شدن پايه

هاي معنوي  جنبهگي دستگاه خالفت، ايرانيان داهيانه کوشيده بودند با برجسته کردن پيش از آن نيز با چيره

اي انجام شد که  هاي ايراني تبديل کنند. آن نخستين کوشش در دورهاسالم آن را به ديني سازگار با ظرافت 

 135آمد.« شهري و انديشة يوناني ضابطة هر تأمّل نظري به شمار ميخرد و فرزانگي ايران

ملت،   مفهوم  در  برادري  ايدة  برقراريتحقق  نزاع  براي  ميان  سآشتي  نيز، سرپوش  هاي  و،  موجود  ياسي 

شود که ملت به  داري، تنها، در صورتي ممکن ميناپذير نهفته در جامعة سرمايه هاي آشتي گذاشتن بر تضاد

کنندة دانش تاريخ بورژوايي عنوان سوژة خالق تاريخ بازشناخته شوند. اين خصلت هژموني سرمايه تعيين

جوي يک اصل يا منشأ مشترک که همان نياي واحد وهاي بورژوازي را به جست است و کار ايدئولوگ

کند و به همين  ها متمايز ميجو، ملت خود را از ساير اقوام و ملت ودر مسير اين جست   کشاند.است مي
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ايران »انحطاط  طباطبايي  که  است  ايرانيان  سبب  بر  ترکان  حکومت  و  ترک  اقوام  مهاجرت  در  را  زمين« 

گرايي رغم تحول نظام اخالقي در نتيجة تسلط منطق ارزش، مليپايد که علينميکند. ديري  يابي ميريشه

 کند.  ها، تنزل پيدا مينژاد، و داعية برتري وي بر ساير نژادـبه فروبستگي يک ملت 

شود. غشاي توخاليِ سرخوردگيِ ناشي از وضعيِت منحطِ موجود با  از اين قرار است که ملّت واحد مي

سان، ناديده گرفتن تحول مادي جوامع و نقش مبارزة  بدين  شود.در تاجِ سروريِ پيشين پر مي  دارغرور ريشه

شکال سياسي  کند. او اَطباطبايي را در قاموس اشرافيت ايران گرفتار ميطبقاتي در تکامل تاريخي جوامع،  

ش مسبوق به کمتر از کند که وجودداران را، به عنوان تجسد آگاهي ملتي درک ميبرآمده از حاکميت زمين

کند که تا پيش از اين، هرگز، وجود  دو قرن اخير است و بستر مادي براي تحولي انقالبي را فراهم مي

 نداشته است. 

وارة نو از گذشتة خود، بيرون آمدن از وضع  رستاخيز، بازگشت به خويشتن، همان بازتعريف و ارائة طرح

جويد: »نيروهاي بايي اين طرح را در گذشتة تاريخي بازميمنحط، يا همان تحقق سوژگي ملت، است. طباط

توانست به زمين به پايان رسيده بود و تمدّن و فرهنگ ابراني، اگر نميزنده و زايندة دورة باستاني ايران

شد... ايرانيان انحطاط باستاني خود را بايست از بيرون متالشي ميرستاخيزي از درون دامن بزند، ناچار مي

هاي سياسي، ترکيبي از اسالم، فرزانگي باستاني ايراني زايش دورة اسالمي تبديل کردند. باز شدن افقبه نو

بازماندة مرداب شد... هاي کهن وزيدن گرفته بود و جهان نو ميو فلسفة يوناني، چونان نسيم شمال بر 

اين رو مفهوم »رستاخيز« يا  از    136انحطاطي جدي اما انحطاطي زاينده بود که به فاجعة نابودي منجر نشد.« 

چيزي  ميانجي قسمي بيداري يا آگاهي ملّي، و آن»نوزايش« داللت دارد بر بيرون آمدن از وضع انحطاط، به 

که پس از نوزايش در عصر  کشاند زوال همين آگاهي است. چنانکه قوم را دوباره به ورطة انحطاط مي

باط انديشة  تدريجي  »رسوخ  ايرانيان،  فرهنگ  تاريخزرين  در  تاريخي،  ني  انديشة  با  آن  ترکيب  و  نويسي 

هاي  سان، انديشة تاريخي که در نخستين سدهنويسي دورة اسالمي را در سراشيب انحطاط راند و بدينتاريخ
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اي تبديل  آلود اعمال شاهان خودکامهدورة اسالمي، مکان آگاهي و هويّت ملّي بود، به المکان توصيف وهم

 137توانست داشته باشد.« ها نميار آنان نسبتي با آن توصيفشد که کردار و پند 

از نو بازيافتن نسبت ميان »انحطاط« و »نوزايش«، که خود قسمي رجوع به گذشتة خود است، تحت هدايت  

هاي  اش در ايجاد تمايز ميان ملت خود با ملت و نظارت ايدة »ملت« قرار دارد. آن غرور ملي، که ريشه

گرمي نداشته باشد، آن طور که، از قرار، راجع  تفاخر به اين تمايز است، اگر به واقعيت جامعه پشت ديگر، و  

خورد صادق است، بايد به گذشتة آرماني چنگ زند.  به ملتي که از ملت ديگر در جنگ نظامي شکست مي

از خاکستر   مرغ،اي از گذشته در فلسفة تاريخ دوري، چونان زنجيرة تسلسل حيات سيوارهگنجاندن طرح

برجاي مانده از آتش »انحطاط« به تخم »نوزايش« و باز زاييدن و باليدن تا دوباره سوختن در آتش »انحطاط«،  

مرغ که در گذر از وادي هفت يابد چونان سيمتضمن تداوم ملت است. »ملت« در تداوم خود وحدت مي

اي يابند. گذشتهرسند و وحدت ميازميشهر »انحطاط« در قلة قاف به حقيقت سيمرغ در وجود خويش ب

شود چون ريسماني است، براي اعضاي ملت، تا  که به قواي محرک اوضاع موجود بازيافته و بازساخته مي

ها  هاي واقعي ميان آنمعنايي خالصي يابند. همان اعضاي ملتي که نفي پيونداز سقوط به ژرفناي تاريک بي

معنايي چيزي نيست جز همان خلع ان را از ايشان ربوده بود؛ آن بيشهاي بومي پراکنده هويت در جماعت 

يافته، ذيل مفهوم »انحطاط«،  مانده از نظام اجتماعي زواليد از مراجع پيشين اقتدار و تقبيح نظام اخالقي باقي

عقاليي ـنوني جانبه و متمرکز آحاد انساني ذيل اقتدار قانظارت همه  است که  معنايي اين خألژرفناي بيدر  و  

 شود. ميان فرد با دولت مدرن برقرار مي که بر اين مبناهمان رابطة جديدي  رد؛گيدولت ملي شکل مي

نشيب تاريخ تداوم يافت و از پس هر دورة »انحطاط« از نو زاييده شد،  واين ملّت ايران، چيزي که در فراز

زمين... به معناي دقيق آن... ايران  راننزد طباطبايي، يک هستي فرهنگي است و نه موجوديت سياسي. »اي

اي از تمدّن و فرهنگي است که بيست و پنج سده پيش در آن سرزمين ايجاد شد.« در بحث بزرگ و حوزه

واره و بررسي تحوالت تاريخي خود تالش کرديم نشان دهيم، طرح مفهوم ملت، مستلزم تبيين جامعة ملت 
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ايست که سخن مهمي را دربارة خصلت مفهوم ملّت مد. اين نکتهانجا واره مياست که به ظهور جامعة ملت 

شهري  کند. نامساعد بودن شرايط، از نظر طباطبايي، موجب شد که روح ايراني به جاي انديشة ايرانبازگو مي

مبتني برو تاريخ ترتيب در شکل عرفان  آن، در عرصة شعر و ادب خود را تداوم بخشد، و بديننويسي 

د؛ پس بازگشت آن به اصل خود نيز تنها در صورت رفع »شرايط امتناع« ممکن خواهد بود.  عاشقانه درآي

کند که مفهوم ملّت در ذات خود سياسي است، و خصلت فرهنگي آن، تنها شکل  اين مسأله روشن مي

   138دورافتاده از اصل خويش است.

بخشند. مفهوم »انحطاط« در وضعيت مشخّص اين مفاهيم در پيوند با يکديگر »رستاخيز ملّي« را قوام مي

فئوداليسم رو به زوال ايراني، بنابر قاموس اشرافيت و نسبتي که اين طبقه با اين وضع مشخّص داشت، نزد  

هاي مکرر اصالحات که از اشراف الية تجددخواه اشرافيت در شکل ابتدايي خود نضج گرفت. شکست 

از ناشي  به طور قطع،  داريم،  قرار    ايراني سراغ  تعارض  اشرافيت در  با سلطة طبقاتي  بود که  اين مسأله 

طلبد، اما  گرفت. هر چند توصيف وضعيت »انحطاط« جز دو چشم بينا لوازم و تجهيزات ديگري نميمي

که نمايندگاني نظير    بود   گرايانه از تحوالت تاريخ ممکن نيست. سلطة طبقاتيتوضيح آن، جز با درک مادي 

زمين« يا پيشرفت و ترقي ملت ايران.  اند، و نه احياي تمدن »ايرانحفظ و ابقاي آن بودهميرزا در صدد  عباس

قرار دولت ملي مدرن در ايران جز در نفي وضع منحط، که متناظر با  تترتيب، »رستاخيز« پيش از اسهربه

 زوال ايراني بود، معنايي نداشت. بهسلطة طبقاتي اشراف در فئوداليسم رو

 
شود و آن اين  شهري« و ارائة فلسفة تاريخ ايران مطرح مياز اين رهگذر پرسشي در سطحي باالتر از مفهوم پردازي »انديشة ايران  - 138

،  ورزي در عصر حاضر چه بوده است؟ پاسخ اگر بخواهد به ايدئاليسم طباطبايي پايبند باشداست که اساساً شرايط امکان اين قسم انديشه

جو  وبندي خود نظريه، امکان خود را در سنّت انديشة سياسي، و تحولي که از انديشة فقاهت از سر گذرانده است، جستبنا به صورت

دهيم آن را در نسبت با کلّيت انضمامي درک کنيم. در اين فقره شايد اين کند و اگر ما بخواهيم اين امر را توضيح دهيم، ترجيح ميمي

در بخش بعد، به طور  تواند داشته باشد؟  ي ميي طرح مفهوم »مداراي ديني« به عنوان ويژگي فرهنگ ايرانيان چه معنا  سر نخ باشد که

 مفصل به اين بحث باز خواهيم گشت. 
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مرج داخلي يا تجزية ايران  ونگ جهاني اول، که اوج تکاپوي ملّيون ايراني است، ترس از هرجدر بحبوحة ج 

گرفت. روي کار آمدن يک دولت مقتدر ملي، از اين جهت که در لفافة سخن گفتن از وحدت ملّي قرار مي

ظم رضاخاني محقق  آخر »رستاخيز ملّي« را ن ها، باب طبع ملّيون بود. دست مرجونقطة پاياني بود بر هرج

انديشند، دهد که در قاموس اشرافيت ميخاطري که از يادآوري اين مسأله به آناني دست مي  کرد. تکدر

ناشي از آن است که در تشخيص تحول مادي جامعة ايران، شرايط مساعد تأسيس دولت ملي و نتايجي که  

پندارند که مدرنيته با تجديد نظام  د؛ چنين ميپذيرناند؛ ترک قاموس اشرافيت را نميبار آورد ناکام بودهبه

رفتن، محاقتر بهرود، حال آن که مدرنيته هرچه بيشپيش ميمقوالت و مفاهيم قديم در اشکال جديد به

داري در فرآيند تثبيت حاکميت طبقة انکار شدن و طرد آن مقوالت و مفاهيمي است که در نظم پيشاسرمايه

با اعمال گستردة قهر فرااقتصادي آميخته بوده و ضامن حفظ تمايزات اجتماعي  اند و  اشراف تکوين يافته

 اند.  بوده

باري، در آغاز قرن بيستم، که آگاهي طبقة کارگر در مقياس جهاني اعتال يافته بود، حفظ حاکميت بورژوازي 

-ه با بازشناخته گرايي بود کئولوژي مليها و باورهاي مشترک در ايدگذاري تدريجي ارزشدر گرو رسوب

تأسيس دولت تعيين سرنوشت ملت امپرياليستي  شدن حق   ملّيها و  دربارة  يافت.  ملي تحقق  گرايي  هاي 

بسيج سياسي توده به  آن که  از  بيش  اشکال مسأله  ابتکار  از  ممانعت  به  باشد، راجع است  داشته  ها ربط 

هستند. هراس هميشگي بورژوازي از کمونيسم و سياسي جديدي که بر بنيان روابط مالکيت نوين استوار  

داري، اين طبقه را در همان لحظه از زمان بافتة منطقي شيوة توليد سرمايهقهر طبقاتي عليه پرولتاريا، اين هم

ترتيب مبارزة بورژوازي عليه پرولتاريا، به دورة  کند. بدين که انقالبي است، به نيرويي ارتجاعي تبديل مي

شود. چنين است که درست زماني که بورژوازي  تثبيت حاکميت بورژوازي محدود نمي  زماني خاصي از

درصدد کسب وحدت ملي و تثبيت حاکميت سياسي خود در ايران است، کمونيسم به شديدترين شکل  

 شود.  سرکوب مي

-بيرون مي  ي«شهرايران مانده از »انديشة  هاي برجايهرحال آن وحدت در کثرتي که طباطبايي از ويرانهبه

کشد، از اساس، با وحدت ملي در دورة حاکميت بورژوازي، متفاوت است. در موقع استقرار دولت ملي 



 
134 

 

نمود، که اشرافيت ايران، نه با تصلب سنت، بلکه با رضاشاهي، اعادة وحدت ملي از آن جهت ضروري مي

در نتيجه، قاموس کهنه و مندرس گريبان بود و، بههاي مالي ناشي از آن دست روابط مالکيت کهنه و بحران 

که گفتيم، بورژوازي در همان آمد. اما چنانبه کاري نمي  کهنه  نظام اجتماعي  دفنواشرافيت، جز براي کفن

هاي بورژوامآب دريافتن  کند نيروي ارتجاعي نيز هست. نزد ايدئولوگحال که در مقام طبقة انقالبي عمل مي

امر قدي بازشناختن  با  م، نهتبار مفاهيم، و  تنها وضع منحط را تقبيح و تحقق سوژگي ملت را، در نسبت 

حاضر پرولتاريا را به حکم جعلي بودن، منکوب  وکند بلکه امکان هميشه حيگذشتة آرماني، تمجيد مي

بدينمي ايدئولوگترتيب گذشته سازد.  اين طبقه و  بورژوازي، هراس  از کمونيسم و سوژة  گرايي  هايش، 

 خالق تمدن آينده است.  

ها  ها بود براي از نو زاييدن آنها، اما، اين سنّت »گسست در تداوم« يا »قديم در جديد«، رجوع دوباره به سنّت 

شدند. ابداع سنّت، به معناي اين نيست که  يافتند و در ربط با اکنون از نو ساخته ميبايد که از نو معنا مي

شود، از معنايي که از هيچ ساخته شده است. بلکه گذشته در نسبت با وضعيت اکنون گزينش مي   موضوعي

ترتيب شود. بدينکار بسته ميشود، و در نهايت، در معنايي جديد مصادره و بهدر بستر خود داشت تهي مي 

نويسي شوند، گذشته بازرو مي وجاي مانده از دوران باستان زيرهاي بربر پاية يک ضرورت جديد، ويرانه

تر به جعل و  تر کمتر و پذيرفته شدهشود. هر چند در موارد پختهشود و معنايي جديد بر آن حمل ميمي

-ها و دروغنويسيها، خرافهخوريم، اما، اگر دايرة بررسي را گسترش دهيم، به انبوهي از جعلخرافه برمي

ک واقعيت تاريخي قابل بررسي هستند؛ چرا که در پاسخ به  نفسه، در حکم يخوريم که، فيها برميپردازي

پردازي افتادند و مگر غرض ما جز پرداختن به همين ضرورت است. حقيقتي که در جملة ضرورتي به ياوه

 آن هستند. ها برآمدِآنکه وضعيتي است  بلها، اين آثار نهفته است، نه محتواي آن
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 دربارة مفهوم سنّت 

 

مضموني اساسي    دريابيم ارجاع به گذشتهگرايان سرک کشيده باشيم تا الي متون مليبه اندکي الاست  کافي

ي آرماني، اکنون را، در آن صورتي که بايد  اي از گذشته وارهدر ادبيات ايشان است. اين ارجاع، با ارائة طرح

شت به خويشتن، خويشتني »قديم«  کند. ارجاع به گذشته، با ايستادن بر موضع بازگتنظيم و تعريف مي  باشد،

ست که نتيجة دور شدن از آن مبدأ اصيل است. چنين خطي و »اصيل«، به دنبال پالودن اکنون، از زوايدي ا 

شود؛ چهرة ژانوسي دانش  اي دوگانه ميشود، با وضعيت اکنون، وارد رابطهکه از گذشته تا اکنون ترسيم مي

گونه که مطلوب ي در حکم يک طبقة انقالبي است، سير تحوالت را آنهنگام که بورژوازتاريخ بورژوايي، آن

گاه که اين طبقه در حکم نيرويي ارتجاعي،  حاکميت بورژوازي است، توجيه کرده و رو به پيش دارد، و آن

گيرد به  ي آن در وضعيت اکنون وجود دارد، قرار ميحاضر اعتالي کمونيسم، که نطفهودر برابر امکان حي

رفت در حکم تزايد بالقوگي خالقانة تغيير، به پيش  که  نگرد تا گذشته را احضار کند. در اينجاست يقفا م

کران  شود. دانشي که همزاد بورژوازي است، تحت تعيين کسالت بيکران، فروکاسته مي آور و بيکسالت 

 گيرد.افزايي سرمايه قرار ميخودارزش

حق بوده است، يا به اصيل« است، و باز يعني همان چيز که بر چيز که »آن چيز که »قديم« است، يعني آن

ديگر سخن، در مسند تعريف حق بوده است، دير زماني پشت ابر فراموشي رفته بود، يعني که منحط شده  

بايد که از نو بياغازد. چنين است که »سنّت«، آن  سان با آن گذشتة آرماني، ميبود، درخشش خود را، هم

اي بنيادين تبديل  دهد، به محل منازعهراثي که ما را با گذشته آرماني، يا مبدأ اصيل پيوند ميچيز قديم، آن مي

ملت مي که  اين  نسلشود.  ميراثي  دارند  باور  اين که  و  دارند،  بودن  قديم  داعية  که  بهها  منتقل شده  نسل 

تاريخ دريافت شود. اين  ها در ساخت و ابداع  بايد در ربط با سوژگي ملت مستحقّ حفظ و تکريم است، مي

يابد، اگر نمايد اگر توجه کنيم که آن نظام دانشي که حول ايدة ملت سامان ميخصوص ضروري ميامر به
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بندي ممکن را از آن ارائه کنيم، راجع است به بازيافتن و بازشناختن  خواسته باشيم مختصرترين صورت

 سنت. 

شود. هر چند او  تنها به حوزة انديشه محدود مي  اين توجه ضروري است که سنت، در بحث طباطبايي،

برد کند، اما از شيوة پيشرا ادعا مينوان نکرده است و يا حتي خالف آن  خود به صراحت اين موضوع را ع

بحث، و اين تأکيد که انديشة سياسي را موضوع مطالعة خود قرار داده است، هويداست که مراد نظر او از  

انديشه، و به صورت خاص، سنّت انديشه سياسي است. در ادامه توضيح خواهيم داد که چطور  سنت، سنت  

بست  پردازد، او را در بناين مسأله که طباطبايي بدون پرداختن به مفهومي عام از سنّت، به سنّت انديشه مي

 . شکافددهد. او مفهوم سنّت را ضمن بررسي تاريخ انديشه در اروپا مي تحليل قرار مي

به  باور  ميان متقدمين و متأخرين شکل گرفته است.  مفهوم سنّت، )طباطبايي بر آن است که( در جدال 

طي، و مبناي اساسي  برتري و مرجعيت متقدمان، مبناي اساسي استقرار و دوام سنت در اروپاي قرون وس

نظري، رجوع به عمل و ديني بوده است. به وقت مجادله، شايستة تأکيد است که مجادلة ـ هاي کالميبحث 

گيرد و مأموم بر  کند. چرا که »تابع از متبوع پيشي نميحق را مشخص مينظر متقدمين است که موضع بر

جويد«. »فضلِ تقدّم« به معناي »تقدّمِ فضل« است. قدما در شناختن و درک امور رجحان امام برتري نمي

ايشان، به يا  دارند، پس مرجعيِت  پنداشته ميعنوان مبداء اصيل،  شود؛ معرفت  سرچشمة حقيقت، بديهي 

 غش و ناخالصي است. و مانند آبي که از سرچشمه فاصله داشته باشد، آميخته با غلّپيروان، يا متأخران، به

هاي اساسي در نظام انديشه است  خروج از راه و روش قدما، يا نسخ سنّت، مستلزم ويران شدن آن بنيان

سازد. او پايان قرون وسطاي اروپا و عصر نوزايش را، برمبناي فروپاشيدن  ر ميکه مرجعيت قدما را برقرا

بنيان مي ها صورتاين  ميان  بندي  در جدال  سنّت،  نسخ  براي  امکان  فراهم شدن  اساس  همين  بر  و  کند 

دهد. نقل سخني که از برنار اهل شارتر، در کتاب »ابن خلدون و علوم  متقدّمين و متأخّرين را توضيح مي

 اجتماعي« آورده است، در انتقال اين مضمون ثمربخش است:  



 
137 

 

گي آن را ويژه کساني که شايستهدانم که چه ارجي بايد به متقدّمان گذاشت، بهاي مي»من تا اندازه

اند؛  هايي نيز مرتکب شدههاي خود را به ما واگذارند: گاهي، آنان اشتباهاند که خيرات نوآوريداشته

رند. با اند، سزاوار پاداشي درخوگان خود نشان دادهن نيّتي که نسبت به بازماندهآنان، به سبب حس

ها ارزش و اعتبار  دارد که به شمار سالبخش من است، مرا مجاز نمي اين همه، سروشي که الهام 

چه اينک کهن است، پيش از اين نو نبوده است. باور کنيد که قائل شوم يا بر اين نباشم که آن

طبيعت، پيوسته همان بوده است؛ و اگر طبيعت، پيش از اين، مردان بزرگي در دامان خود پرورانده 

است، اينک نيز توان آن را دارد و در آينده نيز به اندازة کافي توان آن را خواهد داشت تا مردان  

روح مردماني   تر از پيشينيان نخواهند بود. چرا؟ زيراوجه، کمهيچ  ديگري را به وجود آورد که به

 139آيند، پيوسته، توان آن را خواهد داشت که بيشتر بدرخشد...« که ديرتر مي

، بر آن است که( عصر »نوزايش فرهنگي«، نسبت به  140ثير از آدام متس أزمين«، )طباطبايي، به تدر »ايران

شة خردگراي  دوران قرون وسطي، تقدّم زماني داشت. در »عصر زرّين فرهنگ اسالمي«، عناصري از اندي

آموزهايران با  بدينشهري  و  ترکيب شد  اسالم  بر شريعت  مبتني  تأسيس شد.  هاي  سنّت جديدي  ترتيب 

ديگر،  هاي متعدّدي، در پيوند با يکشود که پژوهشتعريف دقيق مفهوم سنّت، تنها در صورتي ميسر مي

 گويد:اين دورة تاريخي را مورد بررسي قرار دهند. او مي

هاي احياي فرهنگ يا دورة نوزايش پيش از آغاز  ي اسالمي، سدههاي دورهين سده»در اين نخست

هاي منطقة  ت الزامات عقالني مبناي شرع، افققرون وسطاي تاريخ ايران، ايرانيان توانستند، با رعاي

نويسي و انديشيدن  هاي گوناگون ادب، تاريخ اي گسترش دهند که صورتفراغ شرع را به گونه

ها و فلسفه يوناني، به عنوان ميراث عصر جاهلي، تجديد  ورة باستاني در کنار دانشخردگراي د

اي که ايرانيان مرزهاي آن را گسترش دادند، نيازمند  ي فراغ شرع، به گونهشود. تحديد حدود منطقه

ويژه  شهري، بههاي گوناگون ادبيات آن، تجديد انديشة ايرانتدوين تاريخ زبان فارسي و صورت
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شهري در تعارض آن با نظرية خالفت، بسط فلسفة يوناني در دورة اسالمي،  يشة سياسي ايراناند

رسمي انديشة فلسفي، مانند  هاي غيرالصفاء و به وجود آمدن جريانتشکيل محافلي مانند اخوان 

هايي دربارة برخي از وجوه اين  الدين سهروردي، است. اگر چه پژوهشحکمت خسرواني شهاب

ه ناچار بايد آن را سنّت در دورة اسالمي ناميد، صورت گرفته و، به عنوان مثال، دربارة مجموعه ک

-رسد که تا زماني که پژوهشهاي فراواني منتشر شده است، اما به نظر ميتاريخ ادبيات ايران نوشته

م هاي مربوط به تاريخ و تاريخ فرهنگ ايران صورت نگرفته باشد، تعريفي جامع و مانع از مفهو 

 141سنّت در دورة اسالمي ممکن نخواهد شد.« 

پردازد. در ادامه به مقايسة مفهوم سنت در معناي متداول در الهيات مسيحي با معناي آن در اسالم شيعي مي

مداخلة خردورزانه در سنّت، بازانديشي در آن، و در نهايت امکان نسخ آن، )طباطبايي بر آن است که( با  

پس از دوران غيبت کبري، منع شده است. اين در حالي است که بر اساس الهيات  بسته شدن دايره واليت 

مسيحي، سلسله حواريون تا آخرالزمان ادامه دارد و چنين است که امکان تجديد سنت، در درون الهيات  

بر همين اساس انديشه سنتي اروپايي، پس از به پايان رسيدن قرون وسطي، با   142است.مسيحي فراهم شده

 امات جهان جديد، و حيات اجتماعي، تطابق پيدا کرده است.الز

ش مغوالن، آرايش عناصر فرهنگي عصر زرين بر هم  رزمين به دنبال يوزمان با سقوط ايران»هم

ي جديدي در تاريخ ايران سازگار  اي که با الزامات دورهخورد و با چيره شدن ترکيب شريعتمدارانه

دوره وسبود،  قرون  را  آن  که  ناميدهاي  ايران  سنتي  طاي  انديشيدن  نظام  از  تاريخي  دريافت  ايم، 

منسوخ شد. ترکيب فرازماني و فراتاريخي جديدي ايجاد شد که عنصر اساسي آن شريعتمداري و  

.. با اين سيطرة دريافت شرعي از عقل، که به  .سيطرة دريافت شرعي بر همه وجوه خردورزي بود

از ميان برد، و بر هم خوردن تعادل ميان آن عناصر، در ترکيبي  تدريج همة عناصر فرهنگي ايران را  

هاي نظام سنتي انديشيدن ايراني  زاهدانة شريعت ايجاد شده بود، پيوندـي که زير لواي دريافت قشر
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خوش چنان تصلبي شد که  هاي تاريخي، بيش از پيش، گسست و سنت دست با واقعيت دگرگوني

کرد. اين را خالي ميبايست با حفظ موضع ميدان  انديشة جديد، ناچار، ميدر نخستين رويارويي با  

اعتنايي آنان به  خبري طرفداران نظام سنتي انديشيدن از الزامات انديشة جديد و در بياتفاق در بي 

 143دنياي جديد،...، افتاد.« 

»تصلّ مفهوم  بر همين مضامين و توضيح  انحطاطبا تکيه  زمين، و زوال  ايران  ب سنت«، طباطبايي دوران 

کند. بديهي است که طرح فلسفي او از تاريخ، بر اين تعريف از سنت در بندي ميانديشة سياسي را صورت

مقايسه با تاريخ انديشه در اروپا سامان يافته است. تعريفي که هر چند ادعاي جامع و مانع بودن ندارد، اما  

 هد رفت. حکايت خشت اولي است که ديوارش تا ثريا کج خوا

اي جز آن وجود ندارد که براي ترسيم اين پيوستار وسيع، هم درگسترة زمان، و هم در گسترة مکان، چاره

اي، گيرم که روح قومي، يعني روح قومي ايرانيان، يک هستي متافيزيکي مفروض داشته شود. چنين هستي

کند. از اين رو ايران، نه واحدي  ها را فراهم ميترين گستره جوي تداوم تاريخي، در وسيعوامکان جست 

هاي مشخص، و در نهايت ايران فرهنگي، ست با حدود و مرززمين، نه جغرافياي مکانياست سياسي، و ايران

يال و دم و اشکمي، که هستي  آيد. طباطبايي براي تدارک چنين شير بيست که به تعريف درنه موجوديتي

رو کرده وهاي آلماني را زيرئاليست هاي کاخ ايدهکند، ويرانه فرار مي  پذيرد، و در نتيجه از تعريفمتعين نمي

دهد، که مدعي شود،  گراي ديگر اين امکان را مياست، و دست آخر گوهري را يافت که به او، و هر ملي

 144ست قديم.ملت ايران، ملتي 

آيد، و با که به خود مي  شود. هستي يک قوم، هنگاميترتيب، ملت به سوژة خالق تاريخ تبديل ميبدين

شود. بر همين اساس تمايز قوم ايراني، با  شود، آن قوم به قوم تاريخي بدل ميآگاهي به خويشتن يکي مي

حصل اين انديشيدن به  تمام اقوام ديگر اين بوده است که خود را موضوع انديشة خود قرار داده است، و ما
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ايران ايرانيان به  بوده است. مل  شهريخويشتن، همان خرد  ايراني هميشه وجود داشته است، چرا که  يت 

زمين و برقرار ماندن ايرانيان، انديشيدن  باليدند، و راه استقرار ايراناند، و به آن ميايراني بودن خود آگاه بوده

شهري، يعني بازشناختن آن سنت، و تجديد نمودن  به خود، در چهارچوب مفاهيم و مقوالت انديشة ايران

 ست. آن ا

گرايي ايدئاليستي، چنان که زندگي بشري را که واجد تماميت  چنين درکي از سنت، مبتني است بر تقليل

اند، مورد نظر نيستند،  کردههايي که واقعاً زندگي ميکاهد. انسانمياست، به يک شأن از زندگي بشري فرو

شوند. ديگر اين اهميت ندارد که آن اند، بررسي ميها فقط از آن حيث که محمل انديشه بودهبلکه انسان

انديشيدند، و آن انديشه تنها وجهي از زندگي ايشان بوده است.  ها براي تأمين زندگي خود بود که ميانسان

برد، که انديشه و سنت انديشه را نه محصول زندگي اجتماعي  جا پيش ميگرايي کار را تا به آناين تقليل

کند. از اين رو زوال انديشه سياسي،  ها را تعيين ميرد که زندگي اجتماعي انسانپنداها، بلکه عاملي ميانسان

 زند. زمين را رقم ميبديهي است که انحطاط تاريخي ايران

گرايي، پيش از همه، در دريافتي که از ماهيت جدال ميان متقدمين و متأخرين ارائه شده است،  اين تقليل

کند. از طرح مفهوم تصلّب متقدمين و متأخرين، به جدالي نظري تقليل پيدا ميکند. جدال ميان  نمود پيدا مي

فکر خطور نکرده بود  سنت، آيا صرفاً تابعيت در انديشه مراد است؟ به ذهن هيچ کدام از آن متأخرين کوته

از سنت    توانند در برابر مرجعيت متقدمين بايستند و راهي نو از پيش گيرند؟ هيچ جرياني، راه خروجکه مي

هاي جديد  را پيش نگرفت؟ يا اين که گرفت و سرکوب شد، به حاشيه رانده شد. اين مدعا که »پرسش

زماني در ايران مطرح شد که انديشة قديم به سنتي بيش از پيش متصلب تبديل شده بود و دستگاه مفاهيم 

کاهد و  ها ميخ به پرسش، سنت را به دايرةالمعارف ارائة پاس145هاي جديد نداشت« آن نسبتي با پرسش

 کند. جريان داشته است، تهي ميطريق آن را از معناي واقعي که در حيات اجتماعيِ دربدين
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جدال ميان متقدمين و متأخرين، نه بحثي نظري است و نه رويارويي صرف با گذشتگاني که به آغوش سرد  

ميان آناني که با ارجاع به گذشته، يعني    جريان، ميان آدمياني زنده،  اند؛ نزاعي است درخاک سپرده شده

اند. آش شوربايي که طباطبايي  اند، و آناني که بر اين انحصار شوريدهسرچشمة اصيل، مدعي انحصار حقيقت 

ها، تحميل وحدت ملي و سرپوش گذاشتن بر تضاد طبقاتي موجود در  با تفويض سوژگي تاريخ به ملت 

کند که جدال ميان متقديم و متأخرين را در شرايطي که اين سلب ميکند، اين امکان را  جوامع تهيه مي

يافته بررسي کند. بدين امکان ظهور  امکان اعتالي  ترتيب لحظهجدال  اي که تحول هستي مادي جوامع، 

مبارزة طبقاتي و طغيان متأخرين را عليه حاکميت متقدمين فراهم کرده است مغفول مانده و توهمي چون  

 شود.ن دو عضو برابر از ملتي که سوژة خالق تاريخ است عارض ميجدال نظري ميا

خصوص  اي درنگ و مداقّه بر جريان نو در شعر فارسي، براي روشن شدن موضوع مفيد خواهد بود، بهلحظه

ها منحصر به حوزة انديشه نيستند. نقد شعر معاصر نشان داده است آورد، سنت مي  ياداز اين جهت که به

ترتيب گرفت، بدينهاي کهن و موازين قدما، راهي نو پيش و در شعر فارسي، با خروج از سنت که جريان ن

گرد، درِ هر که مضامين کهنه را با مضاميني جديد جايگزين کرد، از وزن و عروض عبور کرد و چون دوره

مضامين جديد، بسيار  نشيب خود برگيرد. در خصوص  وفرازاي براي راه پراي را زد تا از هر منزل توشهخانه

اي جديد اجتماعي در شعر، که حداقل رواج و گسترش آن پديدهـسان به گنجانده شدن مضامين سياسي ک

اند؛ اما فراتر از آن، مختاري با تحليل ذهنيت غنايي معاصر نشان داد که شعر نو، حتي  بوده است، پرداخته

ميابه از سنت شعري فاصله گرفت و دوگانگي  ن جسم و روح را مردود دانست، و بر همين گاه تغزل، 

رويارويي جريان نو در شعر، حتي اگر امروز  146ناپذير انسان مبتني ساخت.اساس عشق را بر وجود تجزيه

دررو با کساني که سنّت شعر  کم تا زماني داللت داشته است بر رويارويي مستقيم و روچنين نباشد، دست 

بود.   يافته  تجسد  ايشان  کالبد  آندر  نام  که  شنيدهکساني  بسيار  را  مشروطهها  عنوان  به  البته  و  ايم،  خواه 

 خواه.  خواه يا که آزاديوطن

 
 . 32ص ؛نقد و بررسي هفتاد سال عاشقانه - 146



 
142 

 

ميان ملک نظر،  بهار، همان دموکرات  رويارويي مورد  ميرزادة عشقي است.  بهار و شاعر شهيد،  الشّعراي 

آستان قدس رضوي، فرزند    الشّعراي خواه، شاعري مسلط به وزن و عروض، دارندة عنوان موروثي ملکوطن

الشّعرايي را براي فرزند عزيزکرده برجاي گذاشت، از  ريگ ملکميرزا محمد کاظم صبوري، هم او که مرده

شاه، که در دارالخالفة  نوادگان ميرزا احمد کاشاني، متخلّص به صبور، شاعر سبک بازگشت در عصر فتحعلي

که    هاي کاشاناز بانفوذترين خاندان  ضرّابي، يعني يکي  ميرزا مقام و منزلت ويژه داشت، از خاندانعباس

الشّعراي بهار اين همه هست و اين همه، ملک  147دانند. نامة خود را متّصل به انوشيروان دادگر ميشجره

يعني او، سنت متجسد است. بهار آموزش خود را از چهارسالگي آغاز کرده و متون اصلي را در همان  

گيرد. فرآيند تعليم و تربيت  کند و سپس تحت تعليم اديب نيشابوري قرار ميمي کودکي، نزد پدر تحصيل  

هاي بعدي  هاي شعر و ادب، از يک نسل به نسلجا سنت که در واقع يگانه راه واقعي تدوام سنت، در اين

د، يعني که  کارهاي ويژة اشرافيت واقعاً موجود در ايران قوام يافته بوواست، با تکيه بر نظام موروثي و ساز

در غياب نظام آموزش عمومي و نهاد دانشگاه، همان نظامي که الزم و ملزوم ملت است. چنين چيزي آن 

کرد. الزم است تأکيد کنيم که اگر امتيازات انحصاري اشرافيت در ايران  انحصاري مي  ي را تبديل به امتياز

بودند، به معناي آن نيست که مجاز باشيم امتيازات  اند و به بيان صريح درنيامده  صورت حقوقي ثابت نداشته 

تر بياندازيم و ادعا کنيم که طبقة اشراف در ايران وجود نداشته است. مهم  واقعاً موجود را از تحليل جا

کار بازتوليد مادي وکنيم. براي توضيح تداوم اشرافيت، درک ساز اي به آن اکتفا مياي است که به اشارهنکته

شود، اولويت  نسبت به سازگار بازتوليد ذهني، يعني آن چيزي که در آموزش و تربيت ميسر مياين طبقه،  

 دارد.

هاي مسألة تداوم سنت، در شکل ميراث اشرافيت، عالوه بر بستن راه ورود »عوام«، از طريق حراست از شيوه

سنت  دربرميانتقال  نيز  را  سنت  مادي  منابع  انحصار  قدمايي،  تصادفيهاي  ملک   گيرد.  که  الشعرا  نيست 

 
؛ البته اهميت اين موضوع براي ما روشن است. مسأله واقعيت تاريخي اين مدعا  326ص ؛کالنتر ضرابي، عبدالرحيمتاريخ کاشان،  - 147

نيست، بلکه نفس آن تالشي است که براي مدوّن ساختن و طرح اين ادعا از سوي يکي از افراد سرشناس اين خاندان، يعني کالنتر  

 ضرابي، صورت گرفته است. 
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شناسي را بنويسد، چرا که او منابع کليدي برجاي مانده از قدما را در دسترس داشت؛  توانست کتاب سبک

در    اي انبوه، کتب و نسخ خطي که نسل به نسل، از اين شاعر به شاعر بعدي منتقل شده بود، وکتابخانه 

ها در انحصار او بوده است. توان درک و فهميدن آن  و  هاامتياز خواندن آن،  نقطة آخر از اين سلسلة تداوم

سنت براي او چنين معنايي داشت، گذشتگاني که او جا پاي ايشان نهاده بود و البته واجب بود، زير پايش  

پاي خود را محکم کند، جادهد که او چگونه تالش مياي از ديوان اشعار بهار، نشان ميرا سفت کند. قطعه 

اي تعلق دارد که خروج از سنت نثرنويسي قدما آغاز ريم که بهار، از نظر تاريخي، به دورهکند. به ياد بياو

شده بود، هر چند به تنظيم شيوه نوين نثر فارسي، چنان که به صورت مبسوط در يادداشتي ديگر نشان  

 سرايد: و ميا 148دهيم، نيانجاميده بود، در واقع تنها اجماعي بر سر ضرورت اين امر شکل گرفته بود.مي

 که اين باستاني سخن تا کجا؟     مرا عيب کردند در سبک نظم 

 که اين شيوه تازه باري چرا؟      ام عيب کردند در سبک نثرهم

 گشا کليدي است در فضل، مشکل      ندانند کان باستاني سخن 

 سخن را نگه دارد از انحنا      زبان را نگه دارد از انحطاط 

 که مقصود را کرد نتوان ادا      چنان ابتر است ولي نثر پيشين 

 نداند کس ار شعر، باشد روا     همان نظم خاص است و نثر است عام 

 ابا معرفت کي شود آشنا       ولي نثر را گر ندانند خلق 

 
دوم از تأملي بر ايران، فصلي را به سنت قدمايي در نثر فارسي، و طرح ضرورت خروج از اين سنت اختصاص   طباطبايي در جلد - 148

نثر فارسي    کند، در مورد سنتطور که او در مورد سنت انديشه، ماهيت رويارويي متقدمين و متأخرين را درک نمي دهد. البته همانمي

کنار سربرآورده  ونظم جديد از گوشهتکوين  هاي که در  ثر قدما، يک رويارويي واقعي ميان گروهپردازد، که خروج از سنت ننيز، به اين نمي

ملکم  چونبودند،   نظير  افردي  درباري  اشرافيت  با  انحصار خود  خان،  به  را  آن  موجود  منابع  آن، و  انتقال  نثرنويسي،  ست که سنت 

 کنند.  اند و به عنوان ميراث خانوادگي منتقل ميدرآورده
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گان جامعه است و همين ويژگي خاص بودن شعر، آن را از تيررس فهم »شعر خاص خواص و برگزيده

انحصار شعر براي خواص جامعه، يعني کساني که تعلميات الزم را دارند، براي   149دارد.« عوام دور نگه مي

آن که در درجة اول شعر را درک کنند، و در درجة دوم، با تکيه بر همان تعليمات، شعر و تصنيف بگويند، 

، اما براي آن که  به معناي ايجاد خط تمايز ميان »خواص« و »عوام« است. تمايزي که البته مبنايي مادي دارد

دوام پيدا کند ضروري است که به اشکال گوناگون به بيان درآيد. بهار با تکيه بر اين موضع، و ارجاع به  

داند و با تکيه  فهمند، خود را به عنوان برگزيدة قوم، متمايز از ديگران مياين واقعيت که عوام شعر را نمي

از موقع به زوال است،  بر همين استدالل، يعني داعية برتري،  البته رو  انحصاري خود در جامعه، که  يت 

 کند. حراست مي

عوام اما،  عشقي،  عوامميرزادة  ازادة  بهانه پرستي  هر  به  را  معلومات خود  که  که  ست  ناکجا  هر  در  و  اي، 

هاي زبان فارسي و فرانسه سرک کشيد  هاي محلي به آموزشگاهخانهبود. از مکتب   آوردهاست، گردشدهمي

خانة فرانسوي، زبان فرانسة خود را تکميل کرد. از همدان، به اصفهان، و از دار کار در تجارتوو در گير

گي کرد، و در  آنجا به تهران، و سپس به رشت و انزلي رفت؛ از بغداد و موصل گذشت و در استانبول زند

فلسفه مدرسة عالي دارالفنون در  اجتماعي و  هاي شعبه علومهمان دوران، به عنوان مستمع آزاد، در کالس

ميرزادة عشقي، نه صرفاً با سنت قدمايي شعر فارسي، بلکه از اساس، با آن شيوه    150استانبول شرکت کرد. 

شد، ضديت داشت. اين ضديت در زندگي واقعي او نهفته  زيستن که سنت قدمايي در درون آن بازتوليد مي

کرد. نقطة اعاليي که اين ضديت به  عر قدما احساس مياست، و نه در ضرورتي که براي خروج از سنت ش 

يک اشراف  بهآگين او، يکبيان صريح درآمده است، مستزاد مجلس چهارم است، يعني جايي که زبان زهر

 الشّعراي بهار مستثني نيست:گزد، و البته در اين بين، ملکايراني را مي

 بود؟  ديدي چه خبر    اين مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود 

 
 . 150ص ؛يا مرگ يا تجدد - 149
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 ديدي چه خبر بود؟     هر کار که کردند، ضرر روي ضرر بود

 ... 

 با زور سفارت     خواست »مَلِک« خود برساند به وزارت مي

 151ديدي چه خبر بود؟     افسوس که عمّامه برايش سر خر بود

نوعي رواني، ي و  رنويسد: »زبان شعر او ميان اغالط دستو شفيعي کدکني دربارة شعر ميرزادة عشقي مي

کند،  ها را مصرف ميخواهد آنشناسد. هر جور دلش ميها را درست نميزند. عشقي کلمهپا ميودست 

هاي هاشان، در بافت ها را به قياس مرادف کلمه  مثالًها توجه داشته باشد.  که به مورد استعمال دقيق آنآنبي

ه آن را به قياس ريختن آبرو به کار برده است...  برد؛ از قبيل ريختن شرف کغيرطبيعي و غلط، به کار مي

ايت و عدم رعايت اي چون عشقي، موازين قدما چندان اعتباري نداشته و مسألة رع البته براي شاعر انقالبي

 152تواند باشد.« وجه معياري نميسنن شعري به هيچ 

کرد، بلکه از  جامعة اشرافي کار ميکدکني موازين قدما را، البته نه از مجراي سنتي آن، که براساس بازتوليد  

مجرايي جديد، يعني نظام دانشگاهي نوين، و در دانشگاه ادبيات، نزد اساتيد شعر و ادب فارسي، تحصيل 

هاي  گويد؛ عشقي سنت شناسد. با اعتماد بر همين شناخت او، بايد تصديق کرد که او راست ميکرده، و مي

برد. عشقي واقعاً يکي از عوام  جا به کار مي، و ترکيبات را نابهشناخت، کلمات را غلط شعري را درست نمي

 الشًعراي بهار همين مضمون را، چنين تصنيف کرده است: بود. ملک

 شد جرايد پر صدا                   هايي تازه آورديم ما سبک          هارنو شد فک  از پس مشروطهْ

 ليک زشت آمد به گوش          هايي تازه با جوش و خروش سبک         بدعت افکند چندي ز اهل هوش
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 شعر ايرج شيک بود       سبک عشقي هم بدان نزديک بود         ودسر به سر تصنيف عارف نيک ب

 گاه الغر، گاه چاق               در فن خود هر سه قاآني مذاق        اقليک بودند اين سه تن از اتف

 153عارف و عشقي عوام      کرده از او سبک و لفظ و فکر، وام        قائم مقام بود ايرج پيرو 

شفيعي کدکني، با نظر به خود به عنوان نمايندة زندة شعر فارسي، در آينة تاريخي، اين سنگ محک را براي  

زي بر  داند، اما آن تأکيد بهار براي آن که سبک و لفظ و فکر ايرج، هيچ چيسنجيدن عشقي، ناکارآمد مي 

اند، از سر چيست؟ جز اين که نزاعي واقعي بر سر  يافزوده است، و عارف و عشقي عوام فراهاني نمقامقائم

آيد، خود مؤيد  مي  ديدة بهار زشت انحصار در عرصه شعر وجود دارد، و اين که شعرهاي نو به گوش تعليم

اند. تصادفي نيست که اين ميرزادة  آن است که عوام اين موقعيت انحصاري و برحق را به مبارزه طلبيده

عشقي بود که راه را براي شعر نو باز کرد، و اين مساعدت، نه فقط در فراتر رفتن از وزن و عروض، و 

هاي تنگ سنتي در شعر، بلکه در فراهم آوردن امکان نشر آثار شاعران بوده است؛ نخستين اشعار نيما  قالب 

قرن بيستم«، منتشر کرد. دور از ذهن نيست اگر تخيل کنيم که بهار،  يوشيج را، ميرزادة عشقي در روزنامة »

داند، کلمات و پس از خواندن اشعار نيما، با خود گفته باشد: »اين جوانک دهاتي، هيچ چيز از شعر نمي

ها نام شعر نهاده است.« قضاوتي که پيش از آن که شعر نو مسير الفاظ را دنبال هم رديف کرده، و بر آن

 154نمود.زده بر اريکة سنت قدمايي، برحق ميگاه کسي، تکيهخود را باز نمايد، از نظرويژة 

 
 )نقل از آجوداني(  .238ص  ؛ديوان اشعار، جلد دوم - 153
خصوص در  هاي سياسي ايشان، بههمکاريالشعراي بهار و ميرزادة عشقي، سخن بسيار است؛  دربارة رابطة شخصي ميان ملک  - 154

کند، تعبير به رابطة صميمانه و دوستانه شده است.  نامه مصداق پيدا ميدر جمهوري  مثالًدوران رضاشاه و در مخالفت با سردارسپه، که 

الل آيت عراي بهار و  الش يا براي مثال شفيعي کدکني، در نقد مستزاد مجلس چهارم، ميرزادة عشقي را به قضاوت نادرست دربارة ملک

رسد، )چطور  مدرس محکوم کرده است. هر چند اين ادعا که روابط صميمانه ميان اين دو وجود داشته است، اندکي مشکوک به نظر مي

شاه را بارها و بارها ستوده، و حتي از بار ننگ تصنيف براي اشعار بسيار سروده، مظفّرالدين  است که شاعري که در منقبت حضراتْ

رسد، و  دارسپه، با ارجاع به تهديدهاي مکرر يا وضعيت معاش، شانه خالي کرده است، در رثاي شاعري که در جواني به قتل ميسر

ها را، و  گيري آنگويد( اما منظور ما آن است که موقعيت طبقاتي هر کدام چگونه موضعاش هم بوده، يک بيت هم نميدوست صميمي

 ها را ناگزير در برابر هم قرار داده است. حت تأثير قرار داده، و از اين رهگذر، آن ها را تنيز شيوة شعرسرايي آن
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کاهد، از تبيين تحول ميگرايانه از سنت، که زندگي بشري را به يک شأن خاص فروترتيب، درک تقليلبدين

اند، يعني در بستر تاريخي واقعاً بودهها چنان که  کشاند. سنت ماند و فلسفة تاريخ را به ابتذال ميتاريخ بازمي

شوند. ده ميند؛ در دل اين مناسبات است که زايين کو اجتماعي خاص خود است که معناي خود را آشکار مي

انديشه و سنّت انديشه، به عنوان يک وجه از زندگي بشري، اگر آن را نه محصول    به صورت خاص در مورد

کند، الجرم از درک ها را تعيين مي گي اجتماعي انساني بپنداريم که زندها، بلکه عاملزندگي اجتماعي انسان

ها،  هاي واقعي ميان انسانمانيم. چرا که روياروييگونه که واقعاً بوده است عاجز ميهاي جوامع آنپويايي

جدال، يعني    يا به تعبير ديگر، همان جدال ميان متقدمين و متأخرين، به نتايج بازمانده و تثبيت شده از اين

 کند. سنت تثبيت شده يا متصلب تقليل پيدا مي

سنت، حاصل فرآيند شناخت و کدگذاري مناسبات موجود در جامعه، با به بيان درآوردن روابط اجتماعي  

گيرد. سنت  ها قرار مييافته، در برابر انسانتار بر مبناي آن، چون چيزي شيئيت موجود، و تنظيم قواعد رف

ص وضعيت، کدگذاري آن، و تعيين دقيق حدود و مرزهاست. سنت، با تعيين دقيق اين  ماحصل بيان مشخّ

اجتماعي است.حدود تخطي قرار  ثبات و  اجتماعي    ناپذير، ضامن  اساسي در زيست  پس هرگونه تحول 

مسائل  انسان سياسي،  معارض  نيروهاي  قواي  توازن  در  تغيير  و  جوامع  مادي  هستي  تحول  از  ناشي  ها، 

سازد. ابداع سنت، پاسخ به شرايط جديد در شکل ارجاع به کشد که ابداع را ناگزير ميپيش ميجديدي را  

گذشته است. اين ابداع، در شئون مختلف حيات بشري ممکن است اتفاق بيافتد، و فراخور آن شأن، شکل  

ه مشخّص  مشخّصي بپذيرد. درک معناي سنّت، تنها از رهگذر مطالعه بستر اجتماعي و تاريخي يک جامع

نمي را،  انديشه  تأسيس سنت  و  تدوين  امکان  بنابراين شرايط  انديشه  ممکن خواهد شد.  درون  در  توان 

جو کرد. اسباب و لوازم تدوين و استقرار دستگاه انديشه، تنها در صورتي بازشناخته خواهند شد،  وجست 

و در حکم واقعيت عقالني    که انديشه به عنوان بيان مناسبات اجتماعي، يعني که يک محصول اجتماعي

 درک شود.   ،جوامع

  گي بشري، و به صورت خاص در انديشة بر همين منوال، ابداع سنت، در انديشه، به عنوان يک شأن از زند

تواند مورد تحليل قرار گيرد که در پيوند با سياسي به عنوان يک حوزه خاص از انديشه، تنها زماني مي
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انديشة  اوضاع و احوال اجتماعي انزواي محض، يعني    انجام گيرد. شکي نيست که،  يک فرد انساني در 

است، و بر فرض هم اي ناشناخته، گذشته باشد، نه درخور بررسيچيزي که از ذهن فردي گمنام، در گوشه

به   انديشه، تنها در حکم محصولي اجتماعي، يعني که باشد، هيچ راهي براي دسترسي  ندارد.  آن وجود 

است،  آمدهاي که به بيان دراست. مضاف بر اين، انديشهباشد، درخور بررسيمند يافتهچيزي که بيان نظام 

ها، به گوش ما ها و بارها شنيده، پذيرفته و تکرار شود، تا صداي آن، از اعماق چاه تاريک قرنبايد بارمي

با لحن افالطون به گوش ما ميبر ناشناس  سد. صداي شهروندان آتن که در محاورات  با اصوات  رسد، 

سيس شد، تشديد شده ي از آن تأنوآموزان و آموزگاران آکادمي آتن، و نيز هر آکادمي ديگري که به تأسّ

ري بود مسکوت،  شمار ناشناس ديگر، و آتن شه است. اگر چنين نبود، افالطون، ناشناسي بود، همانند بي

 متکلّمي بود، که تمدّن يونان را به بيان درآورد. صرفاًشمار شهر ويران ديگر. افالطون همانند بي
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 زخم بر چهرة ژانوس 

 

حافظة جمعي  چيزي نيست که در  کند، آنگرايي رسوب ميگفتيم محتوايي که در شکل ايدئولوژيک ملي

شدن آگاهي نويني است که    همگاني و نهادمند  ياست، بلکه محصول جاي مانده  اعضاي ملت از گذشته بر

هاي بورژوامآب قواي خالق ايدئولوگکند.  شود استوار ميچه در دانش تاريخ بورژوايي متراکم ميبر آن

تراکم و انباشت  کنند و با  پردازي و شيادي ميخود را وقف حذف و گزينش، تحريف گذشتة تاريخي، دروغ

دانش تاريخ به  ترتيب  يابد. بدينتاريخ بورژوايي تکوين مي  شده بر اين اسلوب است که دانشدانش توليد 

 شود. محلي براي مبارزة ايدئولوژيک ميان طبقات اجتماعي و اعمال سلطة طبقاتي تبديل مي

ش  دانارتجاعي است،    سپس  انقالبي و  نخست نقش دوگانة بورژوازي در تکامل تاريخ، به عنوان نيرويي که  

بخشد. مادامي که بورژوازي در حکم يک طبقة انقالبي است، با تقبيح  تاريخ بورژوايي را خصلتي ويژه مي

نظام اخالقي پيشين و منکوب کردن حاکميت اشراف، رو به پيش دارد، و هنگامي که چون نيرويي ارتجاعي 

اي آرماني نگرد، تا گذشتهقفا مي  کند، بهحاضر اعتالي کمونيسم تکامل تاريخ را سد ميودر برابر امکان حي

اي که از تکامل تاريخ بر ديوار دانش تاريخ  مجرد تثبيت حاکميت طبقاتي بورژوازي، سايهرا احضار کند. به

شود. با افکندن  افزايي سرمايه خالصه ميکران خودارزشمثابة کسالت بيرفت بهافتد در پيشبورژوايي مي

گرايي، انگارة فتانة  آحاد ملت از جانب ايدئولوژي ملي  155دادنب قرار  خطاموضع بورژوازي، به ميانجي  

 .گيردرفت در نهاد ايشان رسوخ کرده و افکار، گفتار و کردار انساني تحت نظارت قرار ميپيش

پردازي فريدون  رفت را، در دانش تاريخ بورژوايي ايران، بررسي کنيم به سراغ اسطورهکه انگارة پيشبراي آن

گران پردازي از اصالحرويم. آدميت صفحات بسياري از آثارش را به اسطورهآدميت از قهرمانان ملي ايران مي

 
155 - interpellation  
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شود.  پردازي، موضع بورژوازي در مخاطب افکنده ميعهد قاجار اختصاص داده است. در خالل اين اسطوره

ن قهرمان ملي است که غسل  مدد حذف و گزينش گذشتة تاريخي، به طور خاص، اين کالبد فالهر چند به

اي ناخودآگاه، خاص به عام تعميم داده شده، و غسل تعميد ، ليکن، در جريان مغالطهشودتعميد داده مي

ناپذير کار و سرمايه بر  انجامد. زخمي که تضاد آشتيقهرمان ملي به رستگاري موضع تاريخي بورژوازي مي

هاي بورژوامآب، بر چهرة قهرمان ملي، ترميم  ايدئولوگ  کند، در دکان رفوگريحاکميت بورژوازي وارد مي

 شود تا آب رفته به آسياب بازگردد. مي

رويم. »ترقي«، ساالر، از مجريان اصالحات در دورة قاجار، ميخان سپهاينک به سراغ تصوير ميرزا حسين

صنعت نيست بلکه همة مظاهر تمدن رفت، در نگاه او، »قانون ازلي است؛ ترقي تنها در يا انگارة فتّانة پيش

که با از جمله سياست و اخالق مشمول آن است؛ صرف ترقي مادي ضامن سعادت آدمي نيست مگر اين

ترقي روحاني و تربيت انساني مالزم باشد... « »جميع دول با تربيت در ترقي و اشاعة علوم، سعي و اهتمام  

باني، و هر و آداب جنگ و رسوم رياست و جهان  دارند که به وسيلة آن عمل کسب و تجارت و زراعت 

آدم است، تکميل کنند... شکي نيست که ترقي موقوف  چه را که سبب بقاي نظم عالم و وسيلة معاش بني

بي امر خطيري  نميبه تحصيل علوم است، و هيچ  براي   156گيرد.« علم صورت  پس »سبک جديد«ي که 

به اعالمحکومت  بسته خواهد شد، چنين  عدالت، حقانيت   شود:يم  کار  پروگرام  ـ »ترقي،  و  ماست  شعار 

 157ما.« 

گذاشت، چنين  اي که خود پايهاي از گذشتة آرماني را، در روزنامهوارهگر، طرحساالر اصالحهمين سپه

تر طمعي، خيلي زيادهدامني و بي غرضي و کمکند. »صفات حميدة اسالف ما از قبيل عفت و پاکترسيم مي

اند، به ارث و جد  اي که داشتهها را بر طاق نسيان نهاده، خصايل ذميمهه، يعني ما مکارم اخالق آناز ما بود

)هر چند اين فقره، تنها با الفاظي   158ايم... حرص و آز و بوالهوسي و خودپسندي رواج يافته...« نگاه داشته 

 
 . 149ص ؛انديشة ترقّي و حکومت قانون - 156
 . 148ص  همان؛ - 157
 . 150ص ؛ همان - 158
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به اخالق فردي فروميبي ناظر است معنا، گذشتة آرماني را  اما،  به ضرورت برقرار ساختن چنين    کاهد، 

پيوندي ميان وضعيت اکنون و گذشتة آرماني؛ پر واضح است که اين وظيفه را، دانش تاريخ بورژوايي،  

 کار.(  اي در يک روزنامة سياسي تازهآيد و نه مقالهاش برمي درست، از پس

امر سياسي به امر اخالقي تبديل  .  کندرا منتفي ميتوضيح  ازلي، ضرورت    زمان  به  با انتقال توضيح  اسطوره

خطاب دانش تاريخ بورژوايي، از پيش و به هر    شود و اين تنها در صورتي ممکن خواهد بود که طرفِمي

پيش مفتون  چنانواسطه،  باشد.  شده  رسوبرفت  ترقيکه  ملي،  احساسات  تدريجي  و  گذاري  خواهي 

ارة دانش تاريخ بورژوايي رسالتي ويژه در کار دلبستگي به پيشرفت را نزد آحاد ملت تضمين کند. اما درب

ديگر را رستگار  رفت يکرفت و بانيان پيششود که پيشپردازي از قهرمانان ملي سبب مي است. اسطوره

شوند،  مشغوالن »مصالح ملي« از مناقشات سياسي بري دانسته ميمصلحان و دل  مثابةرفت بهکنند؛ بانيان پيش

شود.  مي رفت نزد حاکميت بورژوازي است که پوشانده بسته بر انگارة فتانة پيشش هاي نق زمان، زخمو هم

  لحظة ثقيل   يادآوري  و  سرمشق  تمهيد يک  با  پردازي از قهرمان ملي،دانش تاريخ بورژوايي، ضمن اسطوره

-ن حيبا انکار امکا  حاکميت بورژوازي را،  پذيرتشکيک  امر  کند، ووموم ميخاستگاه، اذهان فردي را مهر 

 .  کندمي تبديل چونان که از ازل چنين بوده است، بديهي، امري به حاضر کمونيسم،و

ايدئولوژيک  ـاند؛ بحران سياسي ک ضرورت برآمدهاين هر دو وجه دانش تاريخ بورژوايي در پاسخ به ي

انگارة فتانة  ناپذير ميان کار و سرمايه است و شکافي که در  حاکميت بورژوازي که ناشي از تضاد آشتي

رفت، پيشاپيش، وجود دارد و چون باز شود و جراحات و آالم ناشي از آن چون آشکار گردد، بايد، از  پيش

کار التيامِ جراحات شود. اين رسالتي است که بر دوش دانش تاريخ بورژوايي قرار بهنو، طبيبي حاذق دست 

کند و با ايجاد حفره در »حکمت تاريخي« راه يگرفته؛ رسالتي که قامت »استوار« دانش »هيستوار« را خم م

گشايد. اين چنين دانش تاريخ بورژوايي حقيقت خود را به ياد  را براي رسوخ دوبارة اسطوره در آن مي

 گردد. گريزد و به »خويشتن«ِ خويش بازميآورد، از خويشتن عارضي ميمي
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هاي بورژوامآب  تاريخ بورژوايي و نقش ايدئولوگ  گرايانه از ماهيت دانشنبايد اسير دريافتي اراده  که  البته

برگي مضاف بر آن  و نگاران بورژوامآب تنها شاخشد. چرا که اسطوره محصولي جمعي است. تالش تاريخ

پا زدني است، بيش از هر چيز، کورکورانه، و کوشيدن افراد است براي داشتن سهمي در تراکم  واست؛ دست 

شود، و در افواه عموم به گردش ها، آن روايتي گزيده ميها و افسانهن تمام قصهدانش تاريخ بورژوايي. از ميا

آيد، که پاسخي درخور است به اوضاع و احوال موجود، به التيام آن جراحات؛ نه آن روايتي که، لزوماً،  درمي

هايي که  بمند و منسجم باشد و مو را از ماسِت واقعيت تاريخي بيرون کشيده باشد. چه بسيار کتاروش

شان، تنها، آميزند، و تمييز دادنشوند؛ و چه بسيار اشخاص و القابي که در هم ميخوانده و فراموش مي

 آور است. بازنمايندة قسمي فرهيختگي مالل

سان، بازگشت به »خويشتن«ِ اساطيري، تقدير ناگزير دانش تاريخ بورژوايي است با تمام تدارکات و  بدين

اش، بايد به ظهور فت علم. هر چند برآمدن خود دانش تاريخ بورژوايي را، در تماميت تفاخرش به رداي زرب

وار با حاکميت بورژوايي نسبت داد، اما، خصلت اساطيري آن دانش نه مربوط  روشنفکران در رابطة اندام

نوظهور. خصلت  يافتة آن طبقة  هاي پنهان ايشان، و نه حتي، به دسايس و ارادة تشکلاست به افراد، يا دسيسه

ايدئولوژيک حاکميت بورژوازي است که به ايجاد  ـ يخ بورژوايي ناشي از بحران سياسياساطيري دانش تار

 انجامد. حفره در »حکمت تاريخي« مي

اش بايد ميخ  سخن از لحظة گسست از يک ساخت سياسي کهنه است؛ پس نظم جديد براي حفظ و تداوم

اي حول انگارة فتّانة پيشرفت، به سان جدا شدن از گذشته و پيوستن به آيندهخود را بر اذهان بکوبد. بدين

چه در لحظة انقطاع از تواند ما را در درک آنيابد. بررسي اساطير کهن ميعنوان قانوني ازلي، تحقق مي

جا ندهد، و در نتيجه، در توضيح اين خصلت دانش تاريخ بورژوايي ياري رساند. البته از آگذشته رخ مي

کنيم و آن خداي به يک مورد بسنده مي  ، لذاشناسي است و نه بررسي ساختار اساطيرکه کار ما نه اسطوره 

ژانوس است در اساطير رومي است. اگر چه بررسي يک اسطورة منفرد، و جدا افتاده از بافتي که در کليت  

بررسي   بدون  اساطير  اگر چه  است، و  دارد، خطايي فاحش  اساطير  دقيق زباني حقيقت خود را ساختار 
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کنيم چرا که بازنمايندة خصلت لحظة انقطاع  اين مراجعه به اسطورة ژانوس دفاع مياز  کنند،  آشکار نمي

 است. 

  (Janus)شد و ژانوس  گاه گشوده نمياي بود که ديوار نداشت، هيچ»در فوروم يا ميدان عمومي رُم دروازه

تنها خداي  نخستين ماه سال نام از اين دروازه گرفت. ژانوس نه  ها بود ونام داشت. ژانوس خداي دروازه

بودها که خود دروازهدروازه معبد ژوپيترهاي مقدس آتشژانوس همانند سنگ  :اي  اين    ]؛[زنة  از  و هم 

هاي رُم نيز  راند و در اين مسير پاسدار در خانههاي شهر فرمان مي دروازه بود که ژانوس بر همة دروازه

 159بود.« 

حکم خصلت پوياي  اند، بههاي مکاني وسيع، حيات داشتههاي طوالني، و در گسترهاساطيري که در زمان

جا که هدف ما از بررسي  شود. از آنها نقل مي هاي متعددي از آن شوند و روايت شعبه مياسطوره، شعبه 

حقيقت اسطوره را آشکار   اي ازاسطوره بيرون آوردن واقعيت تاريخي پشت آن نيست، هر روايت خود جنبه

 کند. مي

کردند: ترين خدايان رومي ]بود[ و غالباٌ او را با دو چهره تصوير مي»]به روايت از گريمال[ ژانوس از کهن

هاي مربوط بدين خدا،  اي که به پشت سر توجه داشت. روايت کرد و چهرهرو نگاه مياي که به روبهچهره

   160هر پيوند داشتند.« همه رومي ]بوده[ و با خاستگاه ش

گر گذشته، و ديگري در برابر، چشم دوخته  پس ژانوس خدايي است که دو چهره دارد، يکي در قفا، نظاره

اي اخذ کرده است که دوران هاست، بدين ترتيب که حقيقت خود را از لحظهبه آينده. ژانوس خداي پايان 

تيب که توأمان با آغاز دوران جديد جملة چيزها پيشين به پايان رسيده، و نيز خداي آغازهاست، بدين تر

اي از دوران پيشين براي آن که  ها است، از اين قرار که هر مؤلفهاند؛ خداي دروازهمعنا و حياتي جديد يافته

تواند صادر کند؛ خداي گذار است از وضعيتي پا به دوران جديد بگذارد، اجازة ورودش را، تنها، ژانوس مي
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چيز با به گذشته است نفي شود، بلکه، همه جديد؛ نه به اين ترتيب که هر چه معطوف    پيشين به وضعيت 

گيرد. آن چهرة ژانوس که به قفا دوخته شده است،  عبور از دروازة تمدن تحت نظارت ژانوس قرار مي

ن و کند. در نهايت، ژانوس، خداي زماقسمي پيوند با گذشته و تحت نظارت قرار دادن آن را بازنمايي مي

 خواهد داشت. دوگانگي است. ناظر به پايان فصل سرد است و آغاز سالي نو که حياتي جديد را در پي

ها، ژانوس  هاي مختلفي در روايت ريشة زميني خداي ژانوس وجود دارند. »در افسانهها و داستانافسانه

اي، که تنها از او نامي در دست است، بر رُم  شهريار افسانه  (Cames)ساکن رُم ]بود[ و ديرگاهي با کامس  

اي از مردمان تسالي بود که به رُم تبعيد شد و با اقبال کامس  راندند. در روايتي ديگر ژانوس بيگانه فرمان مي

نام داشت شهري بنا نهاد. در اين   (Janicule)ه ژانيکول  اي کداستان و بر فراز تپهدر شهرياري با او هم

به رُم آمد... ژانوس پس از  (Camasene) يا کاماسنه  (Camis)روايت ژانوس همراه همسر خود کاميس  

پسر    (Saturn)مرگ کامس به تنهايي بر السيوم فرمان راند. در روايتي، ژانوس پس از رانده شدن ساتورن  

اي  راند شهرياري منطقهبه گرمي پذيرفت و به هنگامي که ژانوس بر ژانيکول فرمان ميژوپيتر از يونان او را  

روايت  از  بسياري  در  شد.  واگذار  ساتورن  به  کاپيتول  ارتفاعات  پيشدر  عمدة  زرين، رفت ها  هاي عصر 

براي  ها ژانوس  دادند. در اين روايت کاري، فراواني، صلح پايدار و جز آن را به ژانوس نسبت ميدرست 

سفر از تسالي به ايتاليا از قايق بهره جست و هم از آن زمان به بعد کاربرد قايق رواج يافت. در روايتي  

هاي مفرغي در يک سوي سکه کاربرد سکه از ابداعات ژانوس و هم بدين دليل است که در برخي از سکه

در روايتي ساتورن، براي    شود. ژانوس، وتصوير ژانوس و در جانب ديگر آن دماغة يک کشتي ديده مي

 نخستين بار مردم السيوم را با تمدّن و شهروندي آشنا ساخت.«

گونه معادلي نداشته است. ژانوس خدايي  بايد توجه داشت خداي ژانوس، در تئولوژي يونان باستان، هيچ

به وضعيت  از وضعيت پيشين  از حقيقت گذار  به ضرورتي جديد و آن حراست  پاسخ  جديد است در 

گذار نظمي جديد. او، با هيبت و هنگام، بنيانيد. خدايي است در هم شکنندة صالبت نظم پيشين، و همجد

گي در عصر کنند، آغازگر زندهايي که سرگذشت او را روايت ميها و افسانهاش، و با داستانشمائل انساني

به خ گذشته  از  انقطاع  از  پس  که  جديدي  در شکل  است  روم  امپراتور  و  باشکوه  تمدن  بود.  گرفته  ود 
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ها و ساختن کشتي و به پيشواز امواج خروشان شتافتن، حارس و پشتيباني شهروندي رومي، ضرب سکه

داشت و آن ژانوس بود. او دمندة روح نوين در نظم نوظهور امپراتوري بود، چنان که کيفيت زندگي انسان 

ا سرمشق و الگو، بلکه حقيقت شيوة جديد رومي، در آن، دگرگون شده بود. او به عنوان آغازگر نه تنه

 ها بود که براي ايشان مقام خدايي يافته بود. زيستن رومي

رسد و معجزاتي، در دورة در همان روايت آمده است که چگونه ژانوس از مقام شهرياري به خدايي مي

از اين پس خاستگاه   شود. »ژانوس پس از مرگ به مقام خدائي راه يافت و اش، به او نسبت داده ميگيزند

اي رُم را از تهاجم  هاي پيشين پيوندي نداشت. در روايتي ژانوس با معجزههايي شد که با روايت اسطوره

 تيتوسو    (Tatius)ها نجات داد و زماني که رومولوس و ياران او زنان سابين را ربودند، تاتيوس  سابين

(Titus)ها تسليم کرد. در  ر نگهبان کاپيتول، شهر را به سابينها به شهر تاختند و در شبيخوني دختو سابين

ها با باال رفتن از بلنداي کاپيتول نزديک بود که مدافعان را شکست دهند،  اين روايت هنگامي که سابين

آنان فوران مينا به به فرمان ژانوس چشمة آب گرمي رو در روي  زده کند و سربازان سابين وحشت گاه 

ود که به ياد اين اعجاز در معبد ژانوس هميشه گشوده بود تا ژانوس بتواند هر دم که  گريزند. و چنين بمي

روميان بشتابد و فقط در معبد به هنگام صلح بسته بود... به روايتي ژانوس با خدا    ياريضروري بود به  

اشت ازدواج که چشمه و رواق او در نزديکي معبد ژانوس و در فوروم قرار د (Jutun) بانويي به نام ژوتون

  161ها بود.« خداي چشمه   (Fontus)يا فونتوس (Fons)کرد. از اين ازدواج پسري زاده شد که همانا فونس

تمامي بزدايد؛ چرا که از نظر زماني چندان تواند مبدأ زميني خود را بهعجب نيست که خداي ژانوس نمي

اسطوره جدا شده بودند، براي دستگاه حکومتي هايي که از منشأ اصلي  دور نيست، و زدودن تمام انشعاب

با امکانات امپراتوري روم، يقيناً ناممکن بوده است. به هر حال معجزات، يا به قولي، کراماتي که به ژانوس  

شود، همان کرامات نظم سياسي نوظهور امپراتوري روم است؛ در جنگ از شهر پاسباني و  نسبت داده مي

آورد؛ ورود و خروج افراد به شهر را، و به مدنيت را،  روندي را به ارمغان ميکند؛ مدنيت و شهمحافظت مي
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جوشاند؛ و در ميدان شهر ناظر به همگان است. مرتبة ژانوس  کند؛ براي استفادة عموم چشمه مينظاره مي

آن تا مقامي باالست که حتي مقدم به ساير خدايان است؛ چرا که بدون ورود به مدنيت، پرستيدن اين يا  

تواند داشته باشد. دسترسي به بهشت و ساير خدايان تحت نظارت اوست؛ پس مؤمن  خدا چه رجحاني مي

ترتيب، خداي ژانوس آويزد. بديندرمي  يي ديگر، دست التماس به دامان اوپيش از تضرع به درگاه هر خدا

مايندة تماميت آن دستگاه نحوي که بازناي ويژه، بهاي است راجع به خاستگاه دولت رومي. مؤلفهاسطوره

زند، تا پاسبان امنيت، و ضامن تداوم آن جمهوري در گذر زمان  باشد، از خاستگاه دولت رومي بيرون مي

 رسد. باشد؛ ابدي شده و به مقام خدايي مي

اي نو زاده شد و آن اسطورهمنوال، هنگامي که دولت ملي بر سر کار آمد و نظم جديد تثبيت شد،  همينبه

اي که دولت  آن انگاره رفت«،ورژوازي امتداد يافت. پس »پيشثقيل اين نوزايش در عصر حاکميت بلحظة  

پود آن اسطوره بافته، و همراه با آن، به امر ازلي و  وملي بر آن استوار شده است، با ظرافت تمام در تار

 داري تبديل شد. ناپذير در دورة تسلط سرمايهتخطي

 با انتقال توضيح   اسطورهشود.  انش تاريخ بورژوايي محل تکوين اسطورة جديد ميتر گفتيم د که پيشچنان

کند؛ اين تنها در صورتي امر سياسي را به امر اخالقي بدل مي.  کندازلي، ضرورت آن را منتفي مي  زمان  به

پيش فتّانة  انگارة  مفتون  پيش،  از  تاريخ،  دانش  اين  بود که طرف خطاب  باشد ممکن خواهد  . رفت شده 

رفت، يا همان ترقي، چنان در دستگاه قضاوت شهروند امروزين، ساکنان زير سقف دولت ملي، بديهي  پيش

شود و پيشاپيش واجد بار اخالقي است که راه تخيل »ما« را براي تصور شقّ ديگر جامعة نوين  انگاشته مي

ئولوژيک  ود زاييدة دستگاه ايدهنمايد. اين بداهت خسري« و شرارت ميبندد. مخالفت با آن، قسمي »خيرهمي

رفت،  سازد. بداهت پيشنحوي که حتي تصور هر امکان ديگري را منکوب ميديکتاتوري بورژوايي است، به

و اين بار اخالقي که بر آن حمل شده است، خود محصول يک فرآيند تاريخي است. اما دانش تاريخ اين  

سنجد. اگر  گيرد و با آن عيار مصلحان را ميکار ميبه  امر اخالقي را، چونان جوهري ثابت و فراتاريخي،

کرد. بداهت اين ترقي مطلوب و مقبول همگان بود که ديگر کسي ضرورت اصالح چيزي را احساس نمي

افتادن ادارات دولتي، و در نهايت، بازگشايي مدارس جديد    کارها، بهامر را بايد در چاپ مجدانة روزنامه
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گران عادت به انطباع آن  هايي که اصالحها و مقاالت، يعني همان روزنامهيادداشت   جو کرد. انبوهوجست 

پيشداشته انگارة  به  باور  آناند، و سر صبر  نظير  کردند؛  تثبيت  را  از روزنامهچه پيشرفت  ميرزا  تر  هاي 

اند از زاوية  ساالر نقل کرديم و به راستي که مخالفان ترقي و تجدد مردمي ابله و خودسرخان سپهحسين

اين نگاه. »قطع نظر از بعضي عوايق که مخصوص بعضي ازمنه و امکنه بوده، عالم بالطبع رو به ترقي است...  

 162اند.« گان مغرور به راه خودرسري و غرور رفته... دچار خسارت و بوار گرديدهاگر مشتي فرومايه

ساخته است. تبيين اين نزاع، مصادف خواهد بود لحن و ادبيات اين متن نزاع سياسي در پس پرده را هويدا  

 حاضرِوحي  با تصديق مبارزة طبقاتي و بازشناختن آن به عنوان نيروي پيشران تاريخ؛ ليکن امکان هميشه

دهد. يگانه راه  گرايانه از تاريخ سوق ميهاي بورژوامآب را به تن زدن از دريافت ماديم ايدئولوگکمونيس

بيرون ران به ملت و طرح مفهوم آگاهي ملي ممکن براي  دن خصم طبقاتي بورژوازي، تفويض سوژگي 

اي که حاکميت بورژوازي در صدد تثبيت ارکان خويش است. پس منحط دانستن حاکميت اشراف، در دوره

آن طبقه، تنها در نسبت با فراز و فرود آن آگاهي ملي   داد کردنراه خودسري و غرور رفته« قلماست، و »به  

شناختي دانش تاريخ بورژوايي قابل توضيح است.  شود. اين مسئله خود ناشي از بحران معرفت مي  تعيين

هايي را که حاکميت بورژوايي از پيش خود ابداع کرده،  بورژوامآب، با رجوع به گذشته، سنّت   ايدئولوگ

ابداعاتش را موجه کنها جاسازي ميهاي گذشتة تاريخ، در ويرانهضمن حفاري د. با طرح مفهوم  کند تا 

دور افتاده  شود که چگونه ملت از اصل خويش بهاي از گذشتة آرماني روشن ميواره»انحطاط« و ارائة طرح

است و بايد به »خويشتن« خويش بازگردد. بازگشتي که درنتيجة عواملي، گيريم مهاجرت ترکان يا تسلط  

ر از  زاهدانه،  سياسي عرفان  بحران  است.  شده  گم  قومي  تزلزل ـوح  و  بورژوازي  حاکميت  ايدئولوژيک 

 کند.نحوي که مؤيد انگاره باشد، ايجاب ميرفت، ابداع سنّت را، به ساختاري انگارة پيش

شود  حرف آن انسان قفانگر سپرد، الزم مي رفت شد، يعني گوش بهزماني که انسان مفتون انگارة فتانة پيش

رفت را فراموش کند. فراموش  جراحات برجاي مانده از پيشکه چشم خود را به روي واقعيت آن ببندد و 
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جاي اسطورة خاستگاه  هاي ديگري نيز پيش پاي بشر وجود داشت؛ و اين مستلزم کارکرد بهکند که امکان

ها  کفايتي آنهاي ديگر و بيسري« رسوخ کرده در امکاناست؛ چرا که در همان لحظة ثقيل است که »خيره

رفت و  ترتيب پيشرفت حيات ازلي خواهد يافت. بديناز اين رهگذر است که پيششود؛  نشان داده مي

مشغوالن »مصالح  مصلحان و دل  مثابةرفت بهدهند؛ بانيان پيشديگر را غسل تعميد ميرفت يکبانيان پيش

هاي  ورطههاي ناشي از زخمرفت از زمان، پيش، و هم ت و شبهات ناشي از امر سياسي بَري ملي« از مناقشا

 گردد. اش جدا ميهولناک

رفت را نهادند  جهدي که دانش تاريخ جديد براي يافتن آن کساني که نخستين بار سنگ بناي پيشوجدّ

آور است؛ و البته تنها از همين رهگذر است که مخالفان »ترقي« و ناقضان »مصالح ملي« تقبيح و  اعجاب

گذارد،  نش تاريخ، که در را چهارطاق به روي اسطوره بازميشود. اين خصلت دارفت تثبيت ميانگارة پيش

است. چهگرداندنيخود گوياي روي تاريخي«  از »حکمت  تاريخي«،    ،اش  از »حکمت  »تحقيق و  غرض 

انقراض دولت  فايده، و مبالغات  »اغراقات بي  ها« بود و نهتفتيش عادات و اخالق و موجبات انحطاط و 

. از بخت بد، امّا، منطق ارزش و شرايطي مادي عهدولي اين صدراعظم يا آن  جا« از  مزه، و تملقات بيبي

شود که اسطورة خاستگاه  اي که به تسلط منطق سرمايه بر جوامع انساني انجاميده است، مانع از آن ميويژه

 تا مقام عرش خدايي ارتقاء يابند.

براي وطن کوشيدند، يا مجاهدان و شهيداني  مراد ما از اسطورة خاستگاه، نه تمامي آن قهرمانان ملي است که  

کار و گاه  نشيب افراد واقعي، که گاه خطاکار و خيانت وکه در راه کشور خود جان باختند؛ تاريخ پرفراز

اي عالي و بري از خطا به عنوان  بايد نمونهآيد. ميرفت نمياند، به کار تثبيت انگارة پيشخواه و آزادهوطن

-ساز باشد. تصور برجايکه حتي ارتکابش به جنايت سرمشقي دورانف شود؛ چنانسرمشق ساخته و تعري

شوند، و  شان گفته و شنيده ميهايي که دربارةها و افسانهمانده از اين قهرمانان و مجاهدان، يعني داستان

معنا، ساية  نقيضي که از ايشان ثبت شده است، جملگي، بر سر قبضه کردن عالم  وهاي ضدتمامي روايت 

اش، نزاع  جا که اين نزاع، به حکم ماهيت کنند. از آننزاع مي  سنگين افکندن بر آن و تبديل شدن به سرمشقْ
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-گرايانه از نتيجة کار غيرقابلميان تصوّر برجاي مانده از افراد است و نه خود ايشان، هر گونه تلقي اراده

بود نقش پذيرش خواهد  انباش . سرمشق  آن تصور  عناصر  بسته،  بازتوليد  از عمل  است  برآيندي  ت شده، 

از ميان تصوراتي که تحرکي دائم و ساختي جمعي   هاي طبقة حاکم و گزينشموجود به کوشش ايدئولوگ 

 دارند. 

مي آگاهانه  اسطوره اگر  آن  احتماالً،  اسطوره ساخت،  عباسشد  به شخص  راجع    عهد وليميرزاي  پردازي 

اند. اما، صرفاً به عنوان نمونه، بايد تأکيد کرد،  باره بسيار کوشيدهاي در ايندانيم که عدهبود؛ و نيک ميمي

زاده  برابري در نظام اخالقي جامعة بورژوايي، راه عروج يک اشراف  واره و تثبيت ارزشتکوين جامعة ملت 

سطورگي نفسه متضمن قسمي تمايز است، ولي، اسازد. هر چند اسطوره فيرا تا معراج سرمشق مسدود مي

توان اين  کم، مياسطورة جديد، الجرم، ناشي از آن است که از حيث شکل با آحاد ملت برابر بوده، يا دست 

ناب چيز  چه  بکشد.  رخ  به  است  منتفي  واقعيت  در  که  را  امکاني  تا  داد  نسبت  آن  به  را  از کيفيت  تر 

اش کوتاه، تا جايي که پاک  صدراتاي که با همت خويش، جاه و مقام يافت و اسطوره شد؟  »آشپز«زاده

اي شد که  آن دروازه شهيد بنا نهادنِ   اش تلخ؛ چنان که خودْکردن دامنش چندان دشوار نيست، و سرنوشت 

 اش بر فراز آن حک شده است. نام

نقيض است؛ اگر بپذيريم اميرکبير اسطورة خاستگاه دولت جديد است، جاي  و ها بسيار و گاه ضدروايت 

، که هر کس در جايي فراخور نياز، چيزي را به او نسبت داده، و چيزي را در زمرة خدمات  تعجب نيست 

و اصالحات او گنجانده باشد؛ تا خدمتي را به خيانت يا خيانتي را به خدمت قلب کرده باشد. به هر حال  

بر    ران رسيدند،شاه و اميرنظام به ته  گيريم تا به ياد بياوريم مضمون اسطوره چيست. »چونيکي را پي مي

خان است... زمامداري ايران در آن اوان کاري خرد تقياعضم آيندة ايران ميرزاهمه آشکار گشت که صدر

گرفت مسئوليتي بزرگ به گردن داشت: ناايمني سراسر کشور را فرا گرفته  و آسان نبود؛ هر کس به عهده مي

الدوله در خراسان بود که تنة ساالر پسر آصفتر فناکشورش در اکثر اياالت برخاسته، و از همه سهم  –

ـ وحدت سياسي ايران را به تجزيه تهديد مي و خزانة کشور تهي.   دولت مرکزي ناتوان و زبون بودـ کرد 

ها را برانداخت، و سامان مملکت داد، شورشصورتي به وضع بيوبيش از يک سال طول کشيد که امير سر
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استوار نگشته بود، اساس سلطنت   کامالًنه تنها پاية صدارت امير    .ردانيد..زمينة اصالح و ترقّي را آماده گ

ها و آميز داشت. از يک سو نخستين قدم امير در اصالح ماليه و کاستن مواجب اي ابهامدودمان قاجرا آينده

مداخلة  هاي کالن، اعيان دولت را عليه صدارت او برانگيخت، از سوي ديگر مخالفت جدي امير با  مستمري

 163روس و انگليس، آنان را به انديشة تغيير صدراعظم انداخت.«

که  اميرکبير »نمايندة ناسيوناليسم ايراني است در برخورد با استعمار سياسي و اقتصادي اروپائي، ديگر اين

گر اخالق مدني. و سوم اين که مروج دانش و فرهنگ و نمايندة اصالح سازمان سياسي است و اصالح

است.« صنعت ج  انديشه  164ديد غربي  تقريباً  »محور  مدار آن گسترده و  بود، و  امير اصالح و ترقي  هاي 

 جانبه.« همه

سره اصالح کند... خريد و »در جهت اصالحات عمومي، مصمم گشت که تشکليات اداري کشور را يک

، و اصول مالياتي هاي گذشته آزاد نمايدگريفروش حکومت واليات را براندازد، طبقة دهقان را از ستم

-زادههاي گزاف شاهسامان داد؛ از مواجب و مستمريوايران را تغيير دهد. پس ماليه و خزانة مملکت را سر

گان و درباريان و ديوانيان و روحانيان کاست؛ براي پادشاه حقوق ثابت معين کرد؛ بر عايدات دولتي افزود؛ 

 165و ميان دخل و خرج دولت موازنه برقرار کرد.« 

تربيت صاحب  به  استخدام کرد؛  اروپائي  نظامي  نظام جديد، مشّاقان  پرداخت؛  »در اصالح  منصبان جديد 

هاي تازه درست کرد و حتي از ايالت و عشاير سرحدّي هنگ نظامي جديد ايجاد نمود؛ ساخلوهاي  فوج

الشّکل نظامي دريزي احداث کرد؛ لباس متحسازي و توپهاي اسحله دائمي مرزي برقرار ساخت؛ کارخانه

هاي نظامي را تحت قانون جديد مشخص گردانيد؛ در منصبان ترتيب داد؛ درجهبراي سربازان و صاحب 
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هاي دولتي و بازرگاني بيرق مخصوص درست  تأسيس نيروي بحري، چند کشتي سفارش داد؛ و براي کشتي

 کرد.« 

اي بنياد نهاد؛ امور عرفي و شرعي را از  اصول تازهخانه و دارالشّرع را بر  »در اصالح دستگاه عدالت، ديوان

هاي شرعي رهانيد؛ آئين آزار و هم جدا ساخت؛ اقليت مذهبي زردشتي و مسيحي و يهودي را از اجهاف

شکنجه را ممنوع گردانيد؛ رسم بست نشستن را شکست؛ و حکومت قانون را استوار ساخت.« »در اصالح 

پيشکش دادن حکام و ديوانيان و سيورسات لشکريان را برانداخت؛   خواري و دزدي واخالق مدني، رشوه

گي و سرائي شاعران را منسوخ نمود؛ هرزهگويي و القاب و عناوين ناپسنديدة اهل دولت، و مديحهتملّق

زدن و برخي از بزرن را از بين برد؛ خواست قمهوکشي مستانه در کويکشي و عربدهبازي و قدارهلوطي

 166م ايام سوگواري و عاشورا را نيزبراندازد اما کامياب نگرديد.« عادات رسو

کوبي »در اصالح امور شهري: چاپارخانه و پست جديد را راه انداخت؛ قانون تذکره دادن را بنيان گزارد؛ آبله

لودگي ها را از آهايي در مبارزه با آبله و وبا ميان مردم و ماليان منتشر نمود؛ يخچالرا تعميم داد؛ جزوه

ها پرداخت؛ نخستين بيمارستان دولتي را بنا کرد؛ براي حرفة پزشکي  فرش کردن کوچهپاک کرد؛ به سنگ

امتحان طبي مقرر ساخت؛ کر و کور و گداي شهر را جمع کرد؛ از شهر کرج آب به تهران جاري نمود؛ و 

در همة شهرها قراولخانه  اي ساخت؛  هاي تازهقانون براي تقسيم آب نوشت؛ در بيرون شهر تهران خانه

 167تأسيس نمود؛ و حتي به مرمّت بناهاي تاريخي توجه داشت.«

به  قابلي استخدام نمود؛  استادان  از فرنگستان  بنا کرد؛  نو، مدرسة دارالفنون را  »در نشر دانش و فرهنگ 

داد؛ روزنامة  هاي جديد را توسعه  خانهاي از فنون جديد پرداخت؛ چاپهاي اروپايي در پارهترجمة کتاب
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هاي فرنگي هاي خارجي تشکيل داد؛ و باب روزنامهوقايع اتفاقيه را تأسيس نمود؛ هيأتي از مترجمان زبان

 168را به ايران باز کرد.« 

هاي مختلف صنعتي و پارچه بافي ايجاد کرد؛ از اهل فن چند نفري را به  »در رواج صنعت جديد، کارخانه

بياموزند؛ در رقابت با کاالهاي خارجي از صنعت ملّي سخت حمايت روسيه فرستاد که صنايع غربي را  

نمود و امتعة وطني را معمول ساخت؛ به استخراج معادن دست زد و آن را تا پنج سال از ماليات معاف 

الصنايعي از مصنوعات ايراني تأسيس کرد؛ و محصوالت  شناسي استخدام نمود؛ و مجمع کرد؛ استاد معدن 

ها المللي لندن فرستاد.« »در توسعة کشاورزي، چندين سد بر روي رودخانههاي بينگاهايشايراني را به نم

ساخت؛ زراعت بعضي محصوالت جديد را معمول کرد؛ شيالت بحر خزر را از دست اتباع روس گرفت  

بازرگاني داخلي  رفت تجارت، از  و به ايرانيان سپرد؛ به آباداني خوزستان توجه مخصوص کرد.« »در پيش

را عمالً محدود   واردات  آزادي  و  افزود  ايران  ميزان صادرات  بر  نمود؛  پشتيباني جدي  ايران  و خارجي 

 169ساخت؛ تيمچة امير را به عنوان مجمع بازرگانان بنا کرد؛ و تجارت ايران را رونق داد.« 

يکار برخاست؛ و دستور داد  پرستي به پ»در جهت سياست ديني، از قدرت دستگاه روحانيت کاست؛ با کهنه

هاي سست و سخيف مذهبي که از زمان صفويه مرسوم گشته بود، اشعار نغز و به جاي مديحه و مرثيه

هاي  مند شوند؛ شکيبائي ديني و حمايت از حقوق اقليت دلکشي بسرايند که خواص بپسندند و عوام نيز بهره

هاي مدني خدمات دولتي گماشت و داخل فعاليت اش بود؛ و حتي آنان را به  مذهبي نيز از اصول سياست 

 170کرد.« 

براي درک معناي شکيبائي ديني و حقوق اقليت ماجراي سرکوب فتنة بابيت، واجد معناي ويژه است. »پس 

از غائلة زنجان«، يعني درگيري خونيني که ميان لشکريان و بابيان اتفاق افتاد، »امير چند نفر از سرجنبانان  
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داد بدون  و چند تن ديگر را به زندان فرستاد.« البته از قرار »مايل به مدارا بود، ترجيح مي  آن را اعدام کرد

ريزي غائله را فرو نشاند.« به هر حال، »امير شورش بابيه را برانداخت... پس از غائلة زنجان پيکار و خون

تند و پنهاني فعاليتي داشتند؛ تا  کار ننشسپيروان باب جرأت نکردند که صلح و امنيت را بر هم بزنند. اما بي

کردند، کسي را با آنان چندان کاري نبود البته کينة امير را در دل داشتند... بابيان زماني که اختاللي ايجاد نمي

 171توطئة کشتن شاه و امير و امام جمعة تهران را چيدند، ولي امير پرده از روي آن برداشت.«

گنجانده شده است، تعريفي است از حيطة اختيارات و گسترة وظايف  چه در اين روايت، به طور ضمني  آن

زمان،  دولت ملي. سرمشقي است براي آن که دولت و خادمان ملت چه بايد بکنند، و چه حقي دارند، و هم

اند و بالي جان داري و کارگزاران زبوني است که در خدمت آن بودهتحقير و تقبيح دولت پيشاسرمايه

در بندبند وجود اميرکبير دولت متنظم و گسست از سامان کهن رخنه کرده است. اسطوره،    اميرکبير شدند.

کشاند، و قبضه شدن اخالق در مشت امير،  با تقبيح دشمنان امير، تخاصم سياسي را به قضاوت اخالقي مي

مزوّرانه، پشت کند. دولت مدرن خود را، مبتني بر آن را تثبيت مي  ملت ـدولت رفت و زمان، انگارة پيشهم

کنند، و همراه او، عالم معنا را در  رفت خود را، جبونانه، زير عباي او پنهان مياندام فربه امير، و انگارة پيش 

ترتيب اميرکبير دروازة ورود به نظم سياسي جديد تحت حاکميت کنند. بدينچنگال حريص خود قبضه مي

د، نخست، سر فرود آورده به امير، يا همان دولت ملي،  بورژوازي است؛ به هر ديني که خواسته باشيد درآيي 

 تعظيم کنيد.  

است، و نه   وضعيت   مخلوق  توضيح داديم که اسطوره.  است   مدرن  دولت  خاستگاه  اسطورة  پس اميرکبير

  واقعيت   که  چنان  نيز  و  بگيريم،   نظر   در  را  اشرافيت   رف قاموساگر صِ.  توليد آگاهانة افراد به منظور مشخص 

  نو،   ساماني  استقرار  براي  تالش  و  تاريخي  گذشته  از  گسست   حيث   از  ديگري،  کسان  دهد،  مي  گواه  تاريخي

  جا جابه  نامشان  ذکر  و  باشند  هاحکايت   و  هاداستان  موضوع  که  آن  براي  بودند  اميرکبير   از  ترمستحق  که  شايد

  که   ميرزا،  عباس  عهدولي  هم.  بود  شده  بسياري  هاي تالش  راستا  همين   در  چنان که گفتيم  و  شود،  تکرار
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 را  دانشجويان  نخستين  ايستاد،  انش«سرباز »  جان  البته  جان،  پاي  تا  روسيه،  و  ايران  هايجنگ  در  دالورانه

چه  گسيل  فرنگ   به  تحصيل  ادامه  براي و    و   ملکم  بلکه  اميرکبير،  فقط  نه  که  مقام  قائم  هم  چه؛وداشت 

  به .  اندمنشأ الهام امير بوده  و  تقدم داشته  زماني  حيث   از  بودند،  او  مکتب   شاگردان  طلب الدولة اصالحامين

  توانست، يقيناً، اگر مي دهد،مي بروز اشآگاهي در  را خود تمنيات و هاخواسته  که قاموس اشرافيت، عالوه

 . شود ازلي نوردد و  در محدود عمر را در پيوستار زمان مرزهاي اصيل، تباري از مردي که کردچنين مي

»ميرزاميباز امير؛  قصة  به  دست تقيگرديم  و  است  فراهان  اهل  اميرکبير  قائمخان  خاندان  مقام  پروردة 

اند. »کرباليي قربان نخست آشپر ميرزا عيسي )ميرزا بزرگ( فراهاني...« نام پدر او را حاجي قربان بيک گفته

پسرش ميرزا ابوالقاسم ثاني داشت.« »در نظام اجتماعي  مقام اول بود. پس از او همين شغل را در دستگاه  قائم

گان خود نوعي  گان و وابستهگران در سرپرستي گماشتهايران سنتي کهن بود که طبقة خواص و اعيان و توان

ها را با فرزندان خويش  کردند... و آنزادان را به چشم فرزندي نگاه ميشناختند، خانهتعهد و مسئوليت مي

عيار آن اميرکبير است، و در شخصيت او گماشتند.« »نمونة تمامخانه به درس خواندن ميپيش معلم سر

م  مقاگويد »ميرزا ابوالقاسم قائماو خود مي 172مقام نمودار.«ميراث تربيت ميرزا بزرگ و ميرزا ابوالقاسم قائم

خود همت کرده، خطي تحصيل نمودم، و در حفظ  کمال داشت. من  در تعليم و مشق خط من مواظبتي به 

  173کردن منشآت ميرزا ابوالقاسم اصراري داشتم، و همان براي من سوادي شد.« 

هاي دولتي و خصوصي را او از جانب مخدومش مقام بود، و برخي نامهميرزاتقي در سلک منشي رسمي قائم»

را نيز به عهده داشته است. با وجود آن که منشيان و مستوفيان ديگري    نوشته است.« »امور محرمانه و رمزمي

تر بود، او را براي آن کار برگزيده بود.« »ميرزاتقي جاي  در تبريز بودند که سابقة خدمتشان از ميرزاتقي بيش

السطنه باز کرد. مستوفي نظام شد، و ر نايب ميرزاي پسمقام و اميرنظام زنگنه و فريدونخود را در دل قائم

شاه به  ديري نگذشت که به وزارت نظام آذربايجان رسيد.« او اين سمت را »تا هنگام عزيمت با ناصرالدين 

خان در زمان وزارت نظام کارها را قبضه کرد، به گفتة نادر ميرزا: همة داشت.« »ميزراتقي  چنانهمتهران  
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ميرزا آقاسي ندانستندي و فرمان او ببردندي، و اين شهامت وزير ايران حاجي  لشکر آذربايجان جز او کس

 174را گران بود...« 

توانيم »اوه! آقا، خاطر آسوده داريد؛ من در خدمت او براي آنم که مجال پيشرفتي بيابم. ما همه نمي

شته باشند، چه بسا  توانند از زيردستان اميد خدمت صادقانه دافرمانده باشيم. و همه فرماندهان نمي

آورند، و درست مانند  بينيد که به رغبت سر به بندگي فرود ميخدمت چاپلوسي ميچاکران خوش

رسد رانده مي کنند، و همين که پيري درخر عمر خود را براي مشتي کاه در راه خدمت صرف مي 

تازيانه  نوکران صديق درخور  اين دستة  ديگران هستند که هر  شوند.  اما  چند شکل و ظاهر اند. 

نمايي نزد سرور خود به  اند، و با خدمت ا در پي سود خويشدهند، تنه شناس به خود ميوظيفه

ر کرنشي هست به خود  کنند، و پس از آنکه تريج قبايشان زربفت شد، اگحساب او پوستي نو مي

که شما    چنانهمو  شمارم،  گونه مردم، باز روحي دارند، و من خود را از اين زمره ميکنند. اينمي

خواستم ياگو باشم، از اين رو  بودم، ديگر نميآقا، به يقين رودريگو هستيد، من هم اگر مغربي مي

کنم. خدا گواه است که اين کار نه از سر محبت يا  اينک که نزد او هستم، تنها به خودم خدمت مي

خصي خويشم. چه اگر ظاهر شناسي است، بلکه من با تظاهر به اين هر دو رهسپار مقاصد شوظيفه

  کردار بيرونم هويدا گردد،   ام را فاش سازد و چهرة روحم در رفتار وبايست نيت حقيقيکارهايم مي

به زودي مي بايد قلب خود را بر سر آستين بگيرم، تا هر کالغي بتواند بر آن منقار زند، نه، من آن  

 175نمايم. « نيستم که مي 

گفتند  هاي پاک او سخن مياتللو، دسدمونا و ديگران، بر بنياد خامي خويش، از نيت وانگهي چنين بود که  

 کردند. گو خطابش ميو ياگو را راست 
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 بورژوازي ايران سياسي وحدت 

 

جاي درک گسست که چرا دانش تاريخ بورژوايي، به پس از بررسي تکوين تاريخي مفهوم ملت و توضيح اين

جويد، به سراغ تبيين  بورژوايي، مضامين خود را در آينة گذشتة تاريخي بازميگيري جامعة  تاريخي در شکل

 رويم. نسبت انديشة طباطبايي با وضعيت اکنون مي

پي در  اقتصادي سرمايه تحوالت ساختاري  بحران  دهه  آمد  در  را    70داري جهاني  ايران  ميالدي سياست 

مرکز، موجب تحول در ساخت  ـ ة پيرامون ، ضمن دگرگون کردن رابطدگرگون ساخت. تعديالت ساختاري

جانبه بر شهروندان  هاي ملي شد. در سطح ايدئولوژيک حقانيت دولت در اعمال اقتدار همهسياسي دولت 

اي مواجه شد. تداوم اين روند، با تضعيف ساختارهاي سياسي متکي بر تمرکز قدرت  هاي عمدهبا بحران

وپيش و به درجات مختلف در هر جغرافياي ويژه، به پراکندگي منابع اقتدار و  هاي ملي، پسدر يد دولت 

 ظهور مراکز ثقل سياسي جديدي انجاميد. 

وضعيت، تنها شهري در  يابي انديشة ايران چه مراد ماست، يعني مکاندرک تحوالت سياسي در ايران و آن

و افول هژموني سياسي امريکا قابل درک  داري جهاني  اقتصادي حاکم بر سرمايه ـبر بستر اوضاع سياسي 

هاي سياسي،  به محلي براي بروز تضاد  )رژيم چنج(   است. در حالي که تبعات سنگين سياست تغيير رژيم

هاي سابقاً متحدش،  در سطح سياست داخلي ايالت متحده، و نيز در سطح روابط ميان دولت امريکا با دولت 

اي خود است. افول هژموني امريکا اين گسترش نفوذ منطقه   تبديل شده است، بورژوازي ايران در حال

زي که يداري اسالمي، مبتني بر تاريخ متما کند که با ارائة سرمايهامکان را براي بورژوازي ايران فراهم مي

اي، ضامن  به عنوان عامل ثبات منطقهانگارد و دارد، خود را در قامت مؤسس يک حوزة تمدني نوظهور بي

شمسي به بعد و با    70. اين مسئله از دهة  ايفاي نقش کندهاي بورژوايي منطقه  منافع دولت   صلح و حافظ
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در سياست خارجي   176القراي جهان اسالم« گذار دولت بورژوايي ايران از نظرية »صدور انقالب« به نظرية »ام

القراي جهان  توان در قياس با نظرية امبيان تئوريک پيدا کرد. نسبت انديشة طباطبايي با وضعيت را تنها مي

بدين ايران اسالم توضيح داد؛  انديشة  امترتيب که  نظرية  بديل سکوالر و تجددگراي  القرا است و  شهري 

ان ميان ارائة فلسفة تاريخ  با  اين که طباطبايي  تأکيد بر تمايز تاريخ خودجي  ايران زمين، و  حطاط و  ويژة 

طور پرداختن به تمايز موجود ميان الهيات مسيحيت و دين اسالم، سکوالريسم و اصالح مذهبي در همين

 داند.  اسالم را منتفي مي

بورژوازي    شهري، نيز، مستلزم توجه به نزاع سياسي ميان دو جناح سياسيتر جايگاه انديشة ايرانتعيين دقيق

خصوص بر سر نحوة تعامل با غرب، گشودن درها به روي  ايران با منافع متضاد است. تضاد منافعي که به

کرد. تداوم انباشت سرمايه اين  سرماية غربي، و در يک کالم سرسپردن به سرکردگي امريکا، بروز پيدا مي

اي در لحظه  177تر کرد.يران پرمخاطرههاي سياسي ناشي از آن را براي دولت اتر و بحرانشکاف را عميق

اصطالحاًتعيين جناح  ترواي  اسب  سياسي،  نزاع  اين  از  تار  اصالح  کننده  در شب  ايران  بورژوازي  طلب 

گراي ايران اميدوار بود بتواند راه مسير تعامل با هاي تهران شد. بورژوازي غربروانة دروازه  88انتخابات  

طبقة متوسط شهري به کارناوال خياباني براندازي نرم تعيين تکليف    غرب، مجدداً، را هموار کند. دعوت

 نهايي را به عيار رنگ سبز خيابان موکول کرد. تکليفي که اکنون بر همگان روشن است.

 
کند که بعدتر يکي از  اي را ارائه مي هاي پاياني دهه شصت نظريه کنيد به آراء محمدجواد الريجاني. او در سال براي نمونه رجوع    - 176

هاي متعدد در  هاي جغرافيايي و تقسيم امت اسالم به ملت مرزبندياسالمي شد. بر اين اساس »خطوط اصلي سياست خارجي جمهوري

ه و مرزهاي جغرافيايي اعتبار حقيقي ندارند، لکن باالجبار بايد پذيرفته شوند زيرا امکان رد  تاريخي پر از ظلم و جور بود  ةاثر يک پروس

ايران  .(  20، ص1369تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول،  ،يمل يدر استراتژ يجواد؛ مقوالتمحمد  ،يجاني ر« )الآن وجود ندارد 

مسلمانان وظيفه دارند واليت   ة گرديد و هم شأن رهبري مردم ايران و امت اسالمي داراي دو  پس از انقالب با تشکيل حکومت اسالمي 

  ،يخارج  استيدر س  ينظر  يهامحمدجواد؛ کاوش   ،يجاني الر)  .بپذيرند  اسالمي   ةو رهبري امام خميني)ره( را به عنوان رهبر امت واحد

 ( 48، ص1376 ،يو فرهنگ يتهران، انتشارات علم
 . « حي جغرافياي سياست )ترسيم خطوط( مسّا»بنگريد به   -177
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گرا وارد شد. بورژوازي  اي شديد بر سرماية غربتکانه  رنگي سبز،   و انقالب  در نتيجة شکست براندازي

سبز تحولي را از سرگذارند که ماحصل آن وحدت دوبارة بورژوازي بود. اين وحدت ايران در نتيجة جنبش  

طلبي نبود، بلکه پاسخي بود به ورشکستگي سياسي هر دو جناح  جديد، صرفاً نتيجة بلوغ يا تکامل اصالح

بود.  اي و جهاني براي ارائة پاسخ جديد فراهم  هم در شرايطي که امکان مساعد منطقهبورژوازي ايران، آن

بود،  که تحت تأثير افول هژموني امريکا    ،داري جهاني رابورژوازي ايران توانست فضاي حاکم بر سرمايه 

هايي درکي مشترک از مخاطرات و فرصت   گذرا بر سر منافع عمومي خود برسد؛تشخيص دهد و به اجماعي  

بازشناسي منافع مشترک   که دربرابر بورژوازي نهاده شده بود. اين اجماع عمومي، در حقيقت چيزي جز

داري جهاني نبود. بورژوازي ايران اين خيال را در سر پروراند  بورژوازي ايران و ادغام مشروط در سرمايه

هاي که، در همهمة سازکه در ارکستر چندصدايي نظم جهاني چندقطبي نواي خود را ساز کند، حال آن

 است. رسد، از دهل جنگ ناکوک، يگانه صدايي که به گوش مي

گرايي، با توسل  اي از دو جناح رقيب توانستند درون يک کليت سياسي وحدت يابند. اعتدالبخش عمده

اي، توانست طبقة متوسط را همراه خود کند و به عنوان پيروز انتخابات  هاي بسيج تودهبه انواع و اقسام حربه

تر از  چه مهما در اين واقعه آنرياست جمهوري، در عرصة سياست جمهوري اسالمي عرض اندام کند. ام

از سر گذراند. يک   ايران  ايران بر طبقة متوسط است، تحولي است که خود بورژوازي  سلطة بورژوازي 

اجماع عمومي گذرا، حل تضادهاي موجود را به آينده موکول کرد و بورژوازي بار ديگر بر سر اين امر که  

تأمين مي اج مصلحت عمومي سرمايه چگونه  به  اجماع عمومي يک خصلت عمده  شود  اين  ماع رسيد. 

مي تالش  بهرهداشت:  گسترش خود  و  بسط  براي  امکاني  هر  از  خارجي  روابط  بهبود  با  شود.  کرد  مند 

بخشيد گسترش يافت. اجماع جديد نه ترتيب ميدان جاذبة ثقل سياسي که بورژوازي را وحدت ميبدين

را غنيمت شمارد، بلکه    هاي نوظهور ه از جانب اقتصادهاي فراهم شدتنها در جستجوي آن بود که فرصت 

، و ضمن امپرياليسمايدئولوژيک خود از  ـ حفظ فاصله، يعني حفظ گسست سياسي  در صورت امکان، ضمن

 اي که از ملزومات اتخاذ چنين سياستي است، به تعمال با طرف غربي بپردازد. فايدهـهزينه 
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کار توانستند  ها با ترسيم خط سياسي محافظه»امنيت ملي« است. تکنوکرات»کليد« درک اين اتحاد مسئلة  

که در سرماية  رهبري سياسي بورژوازي را به دست بگيرند. راهبرد ايشان مبتني بر اين بود که ايران، بدون آن

اي جهاش مستلزم درغربي ادغام شود، وارد مذاکره شود. سرماية غربي آشکار ساخته بود که بروز خالقيت 

گري است. تخريب خالق خصلت عام سرمايه است که بر اساس آن سرمايه با هدف گشودن  از تخريب 

ايدئولوژيک برآمده  ـهاي سياسي افزايي، نه فقط صورتشهاي جديد براي ارزمرزهاي جديد و خلق امکان

فاقد قابليت تطابق با شرايط    اي را کههاي فرتوت و از کار افتادهکند، بلکه حتي سرمايهاز خود را منهدم مي

انباشت سرماية غربي در ويراني دولت جديدند، به تبعيدگاه عدم رهسپار مي هاي ملي، کند. شرط تداوم 

گر سرمايه ها بود. بروز خصلت تخريب آخر حملة نظامي به آنهاي داخلي و دست روشن کردن آتش جنگ

سازي  يک نمود. کافي بود بورژواهايي که از جهانيدر سطح پديدار، غريزة بقاي بورژوازي ايران را تحر

ترتيب بورژوازي ايران حول مسئلة امنيت ملي  گفتند، سربگردانند و اطراف خود را ببينند. بدينسخن مي

بوع خود برگزيد تا ط جمهور مهاي امنيتي شاخص خود را به عنوان رئيسوحدت يافت و يکي از چهره

شوراي امنيت سازمان ملل دست به گريبانش    1929نامة  اي که در نتيجة قطعبتواند خود را از بحران سياسي

دنياي سياست دنياي بده بستان است که اولويت کشورها پرداخت کمترين هزينه بود برهاند. به هر حال »

 178و به دست آوردن بيشترين فايده است.« 

انگارة جديدي از وحدت را پيش روي بورژوازي  دو تشکيالت سياسي بورژوايي در کنار يکديگر توانستند  

کار جانبه از حزب اعتدال و توسعه روح محافظهايران قرار دهند. حزب کارگزاران سازندگي با حمايت همه 

غرب جناح  بستري  چنين  در  دميدند.  جديد  دولتي  پيکر  در  را  ايران  ايران  بورژوازي  بورژوازي  گراي 

 حول ثقل سياسي جديد متمرکز شد.  ورشکستگي سياسي خود را بازشناخت و

اندازيم به کتاب »امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران« به قلم حسن روحاني که  جا نگاهي اجمالي ميدر اين

آوري است که سرماية  اري سودگذهاي سرمايهور خالصه شامل فرصت طمنتشر شد. کتاب به  1389در سال  
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گيرد  پيداست که وظيفه سترگي که دولت روحاني برعهده ميايراني بايد به سمت آن حرکت کند؛ ناگفته  

زمينهزمينه اين  در  براي گردش سرمايه  از  سازي  هراس  بيان  امنيت  است.  امنيت  کتاب  کليدواژة  هاست. 

نزاع ميان قطب  باال گرفتن  که  رغم آنهاي متراکم سرمايه در سطح جهاني عليوضعيتي است که در آن 

کند تا با نقش آفريني  هاي مساعدي را برايش فراهم ميکند، فرصت تهديد مي  موقعيت سرماية ايراني را

جا که مطالب کتاب فاقد اهميت نظري هستند،  فعال در منازعات موجود موقعيت خود را تثبيت کند. از آن

ارجاع ما به اين مطالب تنها از اين جهت است که درک کنيم اجماعي که ميان بورژوازي شکل گرفت چه  

 اي و جهاني خود رسيده بود.  وايي داشت و به چه درکي از پيرامون منطقهمحت

پردازد که راهي جز تسليم در برابر  هاي متعدد و ارائة آمار و ارقام به اثبات اين مدعا ميکتاب با استدالل

مايه  هاي آماري، بايد گفت که روند تشکيل سرورود سرماية خارجي وجود ندارد. »بر اساس نتايج تحليل 

باشد. در واقع کاهش انداز مناسبي برخوردار نميثابت در کشور در صورت ادامة وضعيت حاضر، از چشم

از يک سو، تمرکز قريب   ها در بخش دولتي گذاري درصدي سرمايه  40ميزان تشکيل سرمايه در کشور 

ها گذارياسب سرمايهها در بخش ساختمان و ترکيب و ساختار نامتنگذاريدرصد اين سرمايه  61چنين  وهم

گذاري در کشور و تشديد رکود اقتصادي موجود از سوي ديگر به معناي محدوديت هر چه بيشتر سرمايه

 179خواهد بود.« 

آشکار است. »در روند   کامالًعطش مفرط بورژوازي ايران براي گشودن مرزها به روي سرماية خارجي  

يکپارچه شدن اقتصاد جهاني، سرمايه به سمت مناطقي از جهان که از ثبات بيشتري برخوردارند ميل خواهد  

کرد و همچنين مناطقي که محيط مناسب و تسهيالت الزم را براي تجارت و مناسبات مورد نظر نظم جديد 

ايش، منجر به تالش کشورها براي افزايش مزيت اقتصادي فراهم کرده باشند، انتخاب خواهند شد. اين گر

براي جذب    180تر در اقتصاد جهاني شد.« تر و مشارکت گستردهرقابتي خود به منظور جذب سرمايه بيش

گذاري بايد جذاب باشد. پس دولت ايران براي جذب سرمايه موظف است جذابيت سرمايه، شرايط سرمايه
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هاي اصالح ساختاري،  ين چيزي نيست جز تداوم اجراي سياست گذاري را تضمين کند. و ا شرايط سرمايه

 تر قوانين کار و سرکوب طبقة کارگر.  زدايي از سرمايه، تحديد هرچه بيشمقررات

شرط در سرماية  وطلبي يا به بيان ديگر، ادغام بدون قيداما گفتيم وحدت جديد بورژوازي ايران تداوم اصالح

ايدئولوژيک از نظم جهاني سرمايه  ـ امريکا نبود. حفظ فاصلة سياسي  نيغربي و سرسپردن کامل به هژمو

اي  توانست عطش خود را براي جذب سرماية خارجي از سرچشمهممکن نبود اگر بورژوازي ايران نمي

اي، يکي ديگر هاي منطقهبنديگيري انواع مختلف گروهها و شکلديگر سيراب سازد. »گسترش همکاري

هاي بندياي، گروهالمللي است.... بازارهاي مشترک منطقه رشد در مناسبات اقتصادي بين  هاي رو بهاز روند

شوند.  اي محسوب ميالمللي و منطقههاي بيناي اشکال ديگري از همکاريهاي منطقهگرايياي و هممنطقه

تر و با قدرت  اي موفق، قادر به کسب موضعي مهمهاي منطقهبنديانداز جهان چندقطبي، گروهدر چشم

آفريني مؤثرتر در نظام آيندة جهان خواهند شد... رقابت فشردة اقتصادي بين مراکز قدرت اقتصادي  نقش

رود. بنابراين در نظام  دهد که ساختار قدرت در جهان به سوي نظام چند مرکزي پيش ميجهان نشان مي

ها به منابع  توانيم با توجه به نياز آنياي وجود خواهند داشت که ما ممتکثر آينده، مراکز قدرت چندگانه

 181ها با هم در جهت منافع خودمان استفاده کنيم.« انرژي... از کيفيت تعامل آن

توانيم سياست نگاه به شرق را مبناي تنظيم روابط آتي خود هاي بزرگ آسيايي مي»با توجه به ظهور قدرت

شود که ما متوجه اين پديده  تر ميهنگامي مشخص   با کشورهاي قارة آسيا قرار دهيم. اهميت اين ديدگاه

هاي مکمل اقتصادي آنان را متوجه منطقة ما خواهد کرد.  هاي عمدة آسيا به حلقهباشيم که نياز گسترة کشور

هاي اقتصادي با  در چنين شرايطي بهبود ديپلماسي خارجي اقتصادي و بسترسازي جهت توسعه همکاري

 182شود.« هاني، يک فرصت استراتژيک تلقي ميهاي جديد اقتصادي ج اين قطب 
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هاي در داري جهاني با قطب رود رقابت اقتصادي ميان قطب مستقر و کانوني سرمايههر چه زمان پيش مي

داري جهاني  کيفيت دگرديسي سرمايه   کند.ايدئولوژيک آشکارتر ميـخودش را در سطوح سياسي   حال ظهورْ

ساختارهاي سياسي موجود را ناکارآمد و    داريْهاي سرمايهميان بلوک  يجهان  سرکردگيرقابت بر سر    و

ايدئولوژيک ـاني سرمايه هر دم در بحران سياسي ترتيب نظم جه سازد. بدينايدئولوژي مسلط را نامعتبر مي

هاي موجود مابين قطب مسلط و  فصل نهايي تعارضوتري فرو خواهد رفت. به هر حال تا زمان حلعميق

سرمايهه قطب  هرچند  مخالف،  قطب اي  سوي  به  منفرد  جهت هاي  موجود  ميهاي  امکان  دار  اما  شوند، 

گيري ثقل سياسي جديدي فراهم خواهد بود. در ابتدا، يک ثقل سياسي جديد، خود،  مساعدي براي شکل

ست. ايدئولوژيک سرماية محلي از مرکز ا ـداري جهاني و حفظ گسست سياسي ايهنتيجة افول هژموني سرم 

  ، هاي منفرد مستأصل در ميدان جاذبة خود اما در ادامه تکوين تدريجي يک ثقل سياسي با قرار دادن سرمايه

 را تشديد خواهد کرد.  آمريکاافول هژموني 

دار  »به لحاظ فرهنگي، تأکيد بر پيوستگي جهان اسالم يک نوع مزيت است و براي ايران به عنوان داعيه 

در برابر هجوم نظام سلطه داراي اهميت خاصي است. تأکيد بر وجه مشترک    اتحاد تمامي ملل مسلمان

]به    شود. از طرفيگيري مشترک عليه فرهنگ و تمدن غربي مياعتقادي با کشورهاي منطقه باعث جبهه

پيشينة تاريخي مشترک  ]و[    قاره...فرهنگ ايراني و زبان و ادبيات فارسي در کشورهاي شرقي تا شبه  دليل[

ها وجود ل فرهنگي.... فرصت مناسبي براي بسط و توسعة همکارييمنطقة آسياي ميانه و قفقار و به دالبا  

شود که از منظر فرهنگي، تأکيد بر فرهنگ هاي يادشده باعث ميها و فرصت بنابراين توانايي  .خواهد داشت 

ايراني با مرکزيت جمهوري اسالمي ايران تقويت شود...«  با تأکيد بر »توان نظامي   روحاني  183اسالمي و 

هاي کوچک منطقه آورد که »توانايي ايفاي نقش مکمل براي قدرت قدرتمند کشور« اين سخن را به ميان مي

گيرد  تواند نوعي فرصت قلمداد شود... به زبان ديگر روحاني نقشي را براي بورژوازي ايران در نظر ميمي
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ي نظام امنيت جمعي در منطقه... که امنيت براي همه را که بر اساس آن دولت ايران موظف است به »طراح 

 184به ارمغان بياورد و نه ناامني در همه جا و عليه منافع همه را...«

بورژوازي ايران خود را به عنوان طراح »نظام امنيت جمعي در منطقه« »محور مقاومت« را در برابر هژموني 

در شرايط مساعد سياسي تغيير ماهيت ثقل سياسي  دهد.  سياسي امريکا، يا همان »نظام سلطه«، تشکيل مي

هاي  دولت متعين  تر در موقعيت نفي  ، اين مرکز ثقل را هر چه بيشبورژوازي ايران تحت فشار تحرک سرمايه

-هاي ملي به عنوان اجزاي نظم سرمايه در دورة مشخصي از سرمايهدهد. دولت موجود قرار مي ملي واقعاً

بري امپرياليسم امريکا، تثبيت شدند. دولت ملي، تابع کليت ساختار سياسي و انضباط  داري جهاني، و به ره 

مالي اعمال شده از مرکز است و به همين واسطه حامل رابطة امپرياليستي است. دولت بورژوايي ايران مرتباَ  

شود و به سمت نفي خود در يک وحدت  از سوي ضوابط تحميل شده از اين شکل سياسي محدود مي

کند. بايد در نظر داشت که بسياري از موانعي که بر سر راه اين گرايش قرار  اي حرکت ميسياسي منطقه

هاي اصالح ساختاري در درون و بيرون از مرزهاي ملي دولت اند پس از به اجرا درآمدن سياست داشته

هاي منفرد را در  سرمايه  هاي مليْامپرياليسم و سقوط دولت طور حملة نظامي  اند. همينايران مرتفع شده

نظير آن ايران و ترکيه سراغ داريم، متراکم ميپيرامون ثقل سياسي نوظهور،  کند. چه در مورد بورژوازي 

ايجاد ثقل سياسي جديد در منطقه سرمايه ايران در مسير  از قيد  بورژوازي  داران منفرد سرگرداني را که 

ن روند، در  تداوم اي  کند.ند در پيرامون خود منضبط مياهاي ملي تضعيف شده آزاد شده ساختارهاي دولت 

چنان که دربارة گرايش نوعثماني دولت ترکيه و بورژوازي  ايدئولوژيک، آنـصورت وجود گسست سياسي

انجامد. هاي ملي مياز قاعدة دولت تر  گسترده تر در شکلي  محور مقاومت سراغ داريم، به تراکم هر چه بيش

رغم تبايني که با مرزهاي ملي موجود دارد ناچار است خود ي شکل سياسي بورژوازي عليحال بازآراياينبا

هاي ملي تطبيق دهد. افول هژموني زاييدة تخطي فزايندة سرمايه از شکل نحوي با شکل سياسي دولت را به

افول هژموني  دولت صِرف  سياسي   اما در شرايط  اين تخطي است؛  کنندة  نيز تشديد  ملي و    يکا آمرهاي 
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يک از نيروهاي گريزنده از مرکز ظرفيت ايجاد يک شکل سياسي بديل را نخواهد داشت و ناچارند تا  هيچ

 هاي اشکال موجود حيات دوگانة خود را ادامه دهند. اطالع ثانوي در چهارچوب

اصالحات ساختاري ايدئولوژي از مرکز وجود داشته باشد، تن دادن به  ـگفتيم در صورتي که گسست سياسي 

کند بلکه شرايط مساعدي براي گسترش آن را نيز  تنها ساختار سرماية متراکم در پيرامون را متزلزل نمينه

ترتيب ثقل سياسي نوتأسيس، از شکل سياسي دولت ملي سرريز کرده، و در برابر ارادة  سازد. بدينفراهم مي

ي ملي در منطقه به بازيابي وحدتي جديد در سطح  هاايستد. در حالي که فروپاشي دولتامپرياليسم مي

المللي پول و بانک  منطقه انجاميده، ابزارهاي مالي امپرياليسم، که سابقاً از جانب نهادهايي نظير صندوق بين

تر، ابزارهاي سياسي که، پيشاند.  تر، ناکارآمد شدهشد، هر چه بيشهاي ملي تحميل ميجهاني، بر دولت 

-ومهرههاي سرکش و تعويض قطعات ماشين امپرياليسم تعبيه شده بودند، در پيچدولت   براي مطيع ساختن

استحالة  روند. دولت جمهوري اسالمي ايران پس از جان سالم به در بردن از  هاي ساختار جديد هرز مي

انداختن رويارويي   زاديو جنبش براندازي زن، زندگي، آ  88  انقالب مخملي  ،دوم خردادي  با به تعويق 

ها در سطح منطقه را  تا بقاياي برجاي مانده از فروپاشي دولت   هنظامي مستقيم اين فرصت را به دست آورد

در پيرامون ثقل سياسي خود در برابر قطب هژمون متراکم کرده و نفوذ خود را گسترش دهد. »کهنه در حال  

ر اين ميان«، و در غياب موضع طبقة کارگر در عرصة سياسي،  احتضار است و نو ناتوان از زاده شدن. د

 شمار پليدها ظهور خواهند کرد.« »بي
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 دستگاه مطبوعاتي بورژوازي 

  

  از نظر ما گذشت،   آمريکا به رهبري    ايدئولوژيک از نظم جهاني سرمايهـاکنون که اهميت گسست سياسي 

ايدئولوژيک از نظم جهاني  ـ، يا گسست سياسي د ثقل سياسي جديد زمان مناسبي است براي آن که ايجا

تر وارسي کنيم. درست در چنين وضعيتي است که جامعة مدني نه فقط بر تضاد را بيش  آمريکاامپرياليسم  

بخشد. بورژوازي  هاي منفرد را وحدت ميگذارد، بلکه کثرت ميان سرمايهميان کار و سرمايه سرپوش مي

آورد  هاي فردي را به انضباط درميکند؛ افکار، گفتار و رفتار سوژهم ميهژموني خود را بر کل جامعه حاک

هاي وضعيت مشخص فراهم کند. پيشتر سه قسم از نفي  تا شرايط انباشت سرمايه را در پاسخ به ضرورت

از هژموني جا توجه ما متمرکز بر آن وجه  که براي استقرار نظم سرمايه ضرورت دارد سخن گفتيم. در اين

کند. ايدئولوژي با داران منفرد را نفي ميخصلت ذاتي خود، يعني تکثر سرمايه   ه است، که سرمايهسرماي 

اش  خطاب قرار دادن سرماية منفرد و قرار دادن او در پيرامون ثقل سياسي، با سلب ارادة سياسي از او، سوژه

 نهد. را برمي

کند و  وضعيت است که بخت فيلسوف را باز ميهاي ناشي از  شهري بازگرديم. ضرورتبه انديشة ايران

شهري با  توان چنين اقبالي را درک نمود. پس انديشة سياسي ايرانتنها با رجوع به وضعيت است که مي

برق خوشايند ايشان، در ايدئولوژي  وابهامي درخور وضعيت، مضاميني کارآمد براي بورژوازي ايران و زرق

 ن جذب شد.  کار بورژوازي ايراجناح محافظه

ترين سرحدات آن است. در حقيقت از  درک هژموني مستلزم بسط مفهوم »روشنفکران ارگانيک« تا وسيع

کشي که بعد از توبه آژان شده است يا يک جارچي که هر طوماري به دستش  منظر سرمايه، الت گردن

هاي که در کوس آزادياي است  کند، بسيار روشنفکرتر از فيلسوف خودشيفتهوار تکرار ميبرسد طوطي
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که بورژوازي بتواند هژموني خود را بر طبقات برقرار سازد، بسيار  کوبد. در اين مورد نيز براي آنفردي مي

جي  زمين، تشکيالت وسيعي است که اين تعلق را، به ميانشهري يا حس تعلق به ايرانتر از انديشة ايران مهم

-که تمرکز کار ما بر انديشة ايرانبخشد. با توجه به اينتحقق مياي براي زيستن، تبديل کردن به الگوواره

معطوف مي را  نگاه خود  است،  بوده  بدون مکانشهري  ايران.  بورژوازي  مطبوعاتي  دستگاه  به  يابي  کنيم 

هاي اين انديشه براي بورژوازي  شهري در دستگاه مطبوعاتي بورژوازي ايران درک ما از کارکردانديشة ايران

هر فيلسوف را بر تارک طباطبايي  ناقص خواهد ماند. دستگاه عريض و طويل مطبوعات بورژوازي مُايران  

سازد. به همين منظور زند و با فراهم ساختن چيدمان يک بحث علمي موقعيت فيلسوف را مشخص ميمي

 ميهن را بررسي خواهيم کرد.گروه مطبوعاتي هم

ردازيم کمي به عقب بازگرديم. غالمحسين کرباسچي، شهردار  ميهن بپکه به گروه مطبوعاتي همپيش از آن

سيس  ، روحاني ترک لباس کرده، پس از تأو دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي  1377تا    1367تهران از  

سال   در  همشهري  مؤسسة 1371مؤسسة  بر  عالوه  تهران  شهردار  نمود.  منتشر  را  همشهري  روزنامة   ،

فرهنگ را در سطح شهر تهران تأسيس کرد. وابستگي دولت جمهوري هاي ها و خانههمشهري، فرهنگسرا

تر آشکار اسالمي به ايدئولوژي مذهبي، ضرورت تکامل دستگاه ايدئولوژيک بورژوازي ايران را هر چه بيش

ناپذيري ايدئولوژي مذهبي، خود به مانعي سخت تر تماميت و رسوخ ا به بيان دقيقکرد. همين وابستگي، يمي

اي به تماميت ايدئولوژي مذهب و در  دستگاه جديد در معناي ضربهواين تکامل تبديل شد. دم  در برابر

الل مواجه شد. صورت مسئله ساده بود: فرهنگسرا با برخورد از جانب انصار حزب  با مذهب دريافته،  رقابت 

 شد. گذاري شهرداري نوعي تهاجم فرهنگي قلمداد ميبه عنوان رقيبي براي مسجد و سياست 

اما به هر حال يک مؤسسة  نداد  از دادگاهي شدن کرباسچي تغيير روية چنداني  هر چند همشهري بعد 

ميهن  داد. با پشتوانة سرماية کرباسچي شبکه يا گروه مطبوعاتي هممطبوعاتي دولتي کفاف حاجت را نمي

ي دهة نود شمسي، گروه ميانهاي  تأسيس شد و با گذر زمان مجالت بيشتري را روانة بازار کرد. در سال
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نامة صدا،  ، هفته185نامة آسمان ميهن بزرگترين مؤسسة مطبوعاتي خصوصي ايران بود که هفتهنشرياتي هم

ترين شد. سردبير اين گروه مجالت محمد قوچاني و نزديکماهنامة مهرنامه و ماهنامة تجربه را شامل مي

 فکر او اکبر منتجبي بود. همکار و هم

کار را ها، امتداد خط دستگاه مطبوعاتي بورژوازي محافظهبا افزودن نام مجالت و نويسندگان آنتوان  مي

منتشر شد. محمد عطريانفر    1387تا آبان    1385تحليلي شهروند امروز از اسفند  ـنامة خبري پي گرفت. هفته

دبير هيئت تحريريه  نامه، محمد قوچاني سردبير و رضا خجسته رحيمي گذاري هفتهرئيس شوراي سياست 

منتشر شد. محمد قوچاني،    1388تا اسفند     1385دخت از  تحليلي ايران ـنامة خبريبود. به طور همزمان هفته 

خدمتي خود را به اثبات رساندند. اکنون کافي است  جا هم خوش، رضا خجسته رحيمي ايناکبر منتجبي 

نشرياتي هم که گروه  کنيم  از دياشاره  مجلة سياست   1394سال  ماه  ميهن  مجلة  انتشار  به عنوان  را  نامه 

شوراي  رئيس  طباطبايي  جواد  و  سردبير  قوچاني  محمد  کرد.  آغاز  سياسي  انديشة  حوزة  در  تخصصي 

هاي متعدد را با يادي از خواهرخواندة مهرنامه، يعني مجلة انديشة پويا  گذاري مجله است. ذکر نامسياست 

 بريم. به پايان ميبه سردبيري رضا خجسته رحيمي 

آورد که نگاراني را گرد هم ميزند، يا روزنامهتالش براي کشف منطقي که پايان عمر يک مجله را رقم مي

نتيجه خواهد بود. چرا که ايدئولوژي فاقد منطق اند، تالشي بياز قضاي روزگار در مسير يکديگر قرار گرفته

نه تالش براي رخنه کردن به تبار هر کدام از اين مجالت  تحول است. »ايدئولوژي تاريخ ندارد.« پس هر گو

رساند  ها مياي که يگانه راهي که ما را به تبار آنانجامد به گونهها به ارائة تاريخ مطبوعات مييا روزنامه

ها  هاي ايشان در تحريرية اين يا آن مجله است. غرض از ذکر اين نامها يا همنشينيبررسي روابط، همکاري

ا تأکيد بر اين است که ايدئولوژي نه امري معنوي است؛ و نه خيال و پنداري موهوم در باب کائنات و  تنه

 اش را متعين سازد. آفرينندة کائنات، بلکه امريست واقعي، و اما فاقد منطقي دروني که تحوالت

 
 توقيف شد.  1392در بهمن ماه   -185
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ا »از پيوند همة اجزاي  اي تازه« ربه انتشار مجالتي روي آورد تا »تجربه دستگاه مطبوعاتي بورژوازي ايران

تنظيم و  وجود دارد ملت ـاقتصاد و دولت در شکاف ميان  که زندگي مدرن« روايت کرده و جامعة مدني را

اي که ذيل  دوگانه  ؛جا تعلق يک نشريه به بخش خصوصي يا عمومي فاقد اهميت است کند. در اين  تنسيق

ني بر مداخلة گستردة دستگاه عريض و طويل  شود تا شکل انباشت مبتنظام حقوقي بورژوايي تعريف مي

زدايي از سرمايه تمييز دهد و »ناکارآمدي« و »فساد«  دولتي در بازار را از شکل انباشت مبتني بر مقررات

ميهن  اره به گروه نشرياتي هميکي را به نفع ديگري محکوم کند. اين نکته را نيز در نظر داشته باشيم که اش

يابي آراي طباطبايي انجام گرفت. پر واضح است که دستگاه مطبوعاتي با توجه به تالش ما براي مکان  صرفاً

که بورژوازي به عنوان بخشي از آپاراتوس ايدئولوژيک بورژوازي درخور بررسي مفصل است. براي آن

بو مطبوعاتي  دستگاه  از  را  نظر خود  مورد  جزء  آن  شويم،  قائل  را  تمايز  اين  مطبوعات  عجالتاَ  رژوازي، 

 ناميم. کار مي بورژوازي محافظه

جامعة مدني و ساختارمند    تنظيم و تنسيقکند که با  هاي رفتار، قواعدي را تنظيم ميايدئولوژي، با ارائة الگو

سان جامعة مدني تحت نظارت سرمايه است؛  کند. بدينکردن آن کليت حاکميت بورژوازي را ممکن مي

به تمرکز هر چه بيشتر و انحصار، سرمايه هميشه به کالبدهاي متکثر انساني تعلق    رغم گرايش سرمايهعلي

اش،  داران منفرد، سرمايه در کليت هاي موجود در وضعيت، و نيز تضاد منافع ميان سرمايهدارد؛ در نتيجه تضاد

رون از تعين صرفاً ايدئولوژيک نيز دارد. هر چند جامعة مدني بيـبر هستي اقتصادي يک زائدة سياسي   عالوه

ترتيب د. بدينن، خود تحت تعين سرمايه قرار دارد، اما نحوة ساختارمند شدن آگيرمياقتصادي سرمايه قرار  

کننده باشد. تنها  تواند، جز در تحليل نهايي، تعيينآورد که سرمايه نميايدئولوژي جايي را به انتظام در مي

کليت دانست. اگر دستگاه ايدئولوژيک بورژوازي را مد نظر داشته  توان واجد  به اين معني ايدئولوژي را مي

توان از يک جزء شروع کرد و پس از  باشيم، تالش براي نسبت دادن کليت به آن ابتر خواهد ماند. نمي

زنجيره اندامتوضيح  ارتباط  در  را  ديگري  جزء  نهايت،  در  اجزا،  از  ايدئولوژيک  اي  دستگاه  کليت  با  وار 

پينه شده به هم در نظر بگيريم  هاي وصلههاي ايدئولوژيک بورژوازي را چون تکهر است دستگاهبازيافت. بهت

کار محافظه  توان انتظار داشت که از مطبوعاتديگر دارند. نميوار با يکتا کلي که اجزاي آن ارتباط اندام
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المصطفي برسيم. چنين امعةبه عنوان يک نهاد ايدئولوژيک بورژوازي شروع کنيم و، به عنوان نمونه، به ج 

ترتيب که نخست کارکردهاي دستگاه  توان برقرار کرد. بدينجي رجوع به وضعيت ميارتباطي را تنها به ميان

محافظه بورژوازي  مطبوعات  و  بورژوازي  مشخص  مطبوعاتي  وضعيت  در  ايران  بورژوازي  براي  را  کار 

آوردن جامعة مدني  وضعيت براي به انتظام در   در همانبازشناسيم. سپس نشان دهيم که چطور بورژوازي  

جامعة مانند  نهادي  تأسيس  از  ميانناگزير  به  جز  است.  وضعيت المصطفي  به  برگشت  و  رفت  اين  جي 

ها را در توان ميان اجزاي نامتوازن و ناسازگار دستگاه ايدئولوژيک بورژوازي نسبت برقرار کرد و آننمي

 تنها فاقد منطق تحول است، بلکه فاقد کليت نيز هست. يدئولوژي نهيک کليت قرار دارد. به اين معني ا

کنند؟ اين نشريات نزد  کار چه چيزي را ترويج ميرسيم که مطبوعات بورژوازي محافظهبه اين پرسش مي

آوري مضاميني که به تکرار در اين نشريات به  ياد قدر بدنام هستند که نيازي به  آن  مبارزين طبقة کارگر

نگاران اين مجموعه آن است که در پيکار عليه  رسد نيست. گويي بند اول قرارداد استخدام روزنامهميچاپ  

هاي بورژوايي، تقديس مالکيت ها و اسطورهوار کليشهقسم شوند. تکرار طوطيدار همطبقة کارگر با سرمايه

-بارزة طبقة کارگر و خرافهپردازي دربارة تاريخ مسازي، دروغخصوصي، هموار کردن راه ماشين خصوصي

همه در شکل مقاالت و جستارهايي که مدعاي علمي بودن  وموجود، همه  پردازي دربارة سوسياليسم واقعاً

 خورد.جا در اين نشريات به چشم ميبهدارند، جا

تر  چه بيشکار است، آنگذشته از اين خصومت طبقاتي که خصلت آشکار مطبوعات بورژوازي محافظه

وجه ما قرار خواهد گرفت، کارکردي است که به عنوان جزئي از دستگاه ايدئولوژيک ثقل سياسي  مورد ت

کنند. توضيح داديم که چگونه شکافي که در بورژوازي ايران عارض  حاکميت جمهوري اسالمي ايفا مي

بيش    هاي اصالح ساختاري به مدتشده بود ظهور ثقل سياسي جديد را ناگزير کرده بود. اجراي سياست 

از دو دهه، بخش خصوصي فربهي را به وجود آورده بود. عدم مداخلة دولت در بخش خصوصي اين مجال  

ميان   دار منفرد از محوريت ثقل سياسي فاصله بگيرد. ارادة متمرکز در دولْتکند که سرمايه را فراهم مي

شي نظم سياسي بورژوايي را در خود  هاي فروپاالقاعده نطفه شد. اين تکثير عليداران منفرد تکثير ميسرمايه

مي ميحمل  وجود  به  را  امکان  اين  سرمايه  نظم  در  استثمار  اقتصادي  ماهيت  منافع  کند.  تضاد  که  آورد 
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ايدئولوژيک نشان دهد. پس ترتيباتي الزم  ـهاي سياسي بحران  خود را به صورتداران  اقتصادي ميان سرمايه

توان از وحدت  ند. در صورتي که چنين انضباطي برقرار شود، مياست که افکار و کردار به انضباط درآي

دستگاه   عملکرد  نحوة  بايد  انتظامي  چنين  شدن  برقرار  توضيح  براي  گفت.  سخن  بورژوازي  سياسي 

 توان گفت که بخشي از  اين وظيفهجا ميايدئولوژيک بورژوازي مورد بررسي دقيق قرار گيرد، اما تا همين

اي خود گذاشته است. در بزنگاه ظهور مشي اعتدال،  ر دوش نوکرها و چاکرهاي رسانهرا بورژوازي ايران ب

گرايي پرداختند. در ادامه، يادداشتي از قوچاني قامت از اعتدالکار به دفاع تماممطبوعات بورژوازي محافظه 

کار با ظهور  اي که ميان مطبوعات بورژوازي محافظهکنيم تا ضمن تحليل مورد خاص رابطهرا بررسي مي

گرايي در عرصة سياسي جمهوري اسالمي وجود دارد، اندکي در نحوة خطاب قرار گرفتن از سوي  اعتدال

 تر شويم. ايدئولوژي دقيق

هاي سياسي  خواهي نهضتي سياسي و دموکراسي تدبيري سياسي است و تنها با روشدموکراسي »

و تکنولوژي است نه ايدئولوژي.   توان بدان دست يافت. دموکراسي »روش« است نه »بينش«مي

ايدئولوژي با  نيست. روشنفکران آرمان تکنولوژي دموکراسي  خواه و  هاي روشنفکري قابل جمع 

گرا و رئاليست. سياست چيزي جز رئال پولتيک نيست. آليست هستند و سياستمداران عمل ايده 

ايده سيدمحمد خاتمي روشنفکري آرمان  آل براي حاميان خود  خواه بود که در قامت يک چهره 

مي رئيسقلمداد  را  او  هوادارانش  ميشد.  خود  ابدي  دوره جمهور  دو  پايان  از  پس  دانستند. 

)رياست  ديگر  دوره  دو  در  حداقل  خاتمي  1392و    1388جمهوري  ايده   چنانهم(  آل  نامزد 

باي شکالتي آليسمي روشنفکرانه و رومانتيسمي سياسي که در خاتمي با آن عطلبان بود. ايده اصالح 

هاي زد. از طرحي مهم و مبهمي ميهاي روشنفکرانه شد. خاتمي حرفگر ميو محاسن حنايي جلوه 

گفت. اهل عدد و رقم نبود، اهل کتاب بود اما اهل حساب نبود.  کالن آزادي و عدالت سخن مي

ولتر و روسو   کرد که روشنفکران از آن به جهان نگريسته بودند. از افقاز افقي به جهان نگاه مي

بخشان انقالب ايران احمد و علي شريعتي که الهام که پدران انقالب فرانسه بودند و از افق جالل آل

که در صورت يک انتخاب ناگزير براي ملت  راگشيخ حسن روحاني سياستمداري عملبودند. اما  
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از  اي که ما را به حسن  رحمانه ايران پديدار شده است. رئاليسم بي روحاني رسانده است ما را 

کند. روحاني ديپلمات است نه روشنفکر. اهل معامله است نه نياز ميهرگونه اغراق و مداهنه بي

ها ايستاده  ها که برکنار از فيلسوففلسفه. حقوقدان است نه فيلسوف. او نه فقط در برابر سرهنگ

م را خاتمي به انجام رسانده است  است. اگر ضرورتي در بيان فلسفه سياسي آزادي بوده اين مه

تکرارش مالل که  است  بديهي  اندازه  آن  آزادي  از  گفتن  راه اکنون سخن  بايد  اکنون  است.  آور 

 186.« گشايدرسيدن به آزادي را جست و اين راه را علم سياست مي 

ايدئولوژي افکار  کلي با اثرگذاري بر آراي مخاطبان متفاوت است.  بايد تأکيد کنيم که سازوکار ايدئولوژي به

کند. در چنين وضعيتي کارکرد يک يادداشت يا مقالة مشخص، نه تأثيرگذاري  و گفتار مخاطب را تنظيم مي 

هاي پيشين است. اگر خطاب قرار دادن را در معناي استعاري  بر رأي و نظر مخاطب، بلکه يادآوري آموزه

توانيم بگوييم که ايدئولوژي با خطاب قرار مياي،  هاي چنين استعارهدر نظر بگيريم، با علم به محدوديت 

کند. ايدئولوژي به ميانجي عمل خطاب، کالبد انساني منفرد  دادن افراد انساني ايشان را به سوژه تبديل مي

هايي  کند؛ ايدئولوژي، همزمان، و از رهگذر همين نفي، افراد را به سوژهرا نفي و غرايز را از او سلب مي

جا اي مشروط. از آنهايي واجد ارادهاند. سوژهر درون يک فضاي ساختارمند منضبط شدهکند که دتبديل مي

به  پاسخ  در  بلکه  قانوني خودبنياد،  اساس  بر  نه  را  افراد  است،  تاريخ  فاقد  و  کليت  فاقد  ايدئولوژي  که 

يي استعاري که خطاب قرار دادن ايدئولوژي را تنها در معنا  چنانهمکند.  هاي سرمايه مشروط ميضرورت

ثمربخش، و اما    توان در نظر گرفت، پرداختن به دستگاه مطبوعاتي بورژوازي براي بررسي ايدئولوژيْمي

 187ناتمام است. 

 
 . 92، تيرماه 29قوچاني، محمد؛ دوم خرداد دوم؛ مهرنامه شمارة  - 186
گوييم جا فرصت آن نيست که به طور مفصل به بررسي دستگاه ايدئولوژيک بورژوازي بپردازيم. اما تنها به قدر اشاره ميدر اين  - 187

ناشي از احساس نياز سازمان برنامه و    هجري شمسي چند رشتة جديد به نظام آموزش عالي ايران اضافه شد که  60که از اواخر دهة  

هاي اقتصادي و اجتماعي در مقطع کارشناسي ارشد  بودجه، به رياست وقت مسعود روغني زنجاني، بود. در آغاز رشتة مهندسي سيستم

اوران آغاز مؤسسة عالي آموزش و پژوهش در مديريت و اقتصاد يا همان مؤسسة ني  1368در دانشگاه اصفهان دانشجو پذيرفت. در سال  

به کار کرد. جايي که بعدتر تحت عنوان مکتب نياوران يا حلقة نياوران به محل اجتماع هواداران آزادسازي اقتصاد شناخته شد و با 
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کار چه کساني را حال زمان آن است که اين پرسش را مطرح کنيم که دستگاه مطبوعاتي بورژوازي محافظه

شود؟ ارائة پاسخ به اين سؤال، به طور همزمان،  افراد تنظيم ميدهد؟ رفتار کدام گروه از  مورد خطاب قرار مي

 کند. سازد که ايدئولوژي جامعة مدني را چگونه ساختارمند ميروشن مي

اش راهش را  دار طبقة متوسط در حال بازگشت از خريد هفتگيتوان تصور کرد که زن خانهبه سختي مي

توان طومار بلندي از افرادي رديف کرد ديشة پويا بخرد. ميفروشي مهرنامه يا انکج کند و از دکة روزنامه

شوند که طرف خطاب مجله با ايشان نيست. طرف خطاب به سوي  که تنها با ديدن جلد مجله متوجه مي

مديران، متخصصان، دانشگاهيان، فرهيختگان و ... يا در يک کالم خواص و نخبگان جامعه است. دستگاه  

زند.  کار آگاهانه و با تظاهري تبخترآميز از خطاب قرار دادن عامة مردم تن ميه مطبوعاتي بورژوازي محافظ 

دهد، را خطاب قرار مي  ايشانموقعيت نخبگي خود را با تظاهر به مصرف نشرياتي که    از طرف ديگر نخبگانْ

گان باشيد،  که نخبه باشيد کافي است مورد خطاب نشريات نخبند. براي آنشناسود را به عنوان نخبه بازمي خ

تان را انديشة پويا باشيد تا آرشيو مجله   اي خاص ازيعني کافي است مهرنامه را دنبال کنيد يا دنبال شماره

 کامل کنيد. 

کار با تنظيم قواعد رفتار براي متخصصين، ايشان را حول مرکز بنابراين دستگاه مطبوعاتي بورژوازي محافظه

داران را خواص جامعه دانست. به هر حال  توان سرمايهمايه، تنها ميکند. البته از منظر سرثقل خود حفظ مي

دهد. هر چند  دستگاه مطبوعاتي بورژوازي با خطاب قرار دادن طبقة متوسط معناي خواص را تعميم مي

هاي خواص در اين معناي جديد، هيچ ما به ازايي در واقعيت نداشته باشد. خيل عظيمي از  مديران اليه

 

تحت    هاي اوليهها، ماحصل تکامل، طرح درسگذشت زمان نفوذ خود را در سطوح باالي مديريتي و اجرايي ايران گسترش داد. بعد

هاي مختلف فراگير شد و متقاضيان زيادي را به خود جلب کرد. هدف از اين  اي در دانشگاهبيي مدريت اجرايي و امهاعنوان گرايش

اي از اقتصاد تکنيکال که يکسره با هر مفهومي از  ها تربيت متخصص در نسبت با نيازهاي مديريتي و اجرايي بورژوازي بود. شاخهدوره

باليد، گروهي از نخبگان را به خود جذب کرد؛ نخبگاني که  زارهاي تکنيکال آماري و رياضي خود مي اقتصاد سياسي بيگانه بود و به اب

همين شدند.  ناميده  هيچاقتصاددان  متخصصان  عنوان  به  اجرايي  مديران  پوست طور  در  را  ندان  بود  الزم  چه  هر  کار  نيروي  از  کندن 

رسد، تنها در حکم  ه، مقاله يا يادداشتي که به قلم اين يا آن در مهرنامه به چاپ ميجانبگرفتند. در نسبت با اين تعليم و تربيت همهفرامي

 آورد.  هاي پيشين را به ياد ميذکري است که آموخته
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گيرند. در نتيجة اين خطاب، طبقة  گاهيان، وکال، پزشکان به عنوان نخبه مورد خطاب قرار ميمياني، دانش

 يابند. داران منفرد پراکنده خود را در موضع سرمايه بازميمتوسط به همراه سرمايه

هاي منفرد پراکنده و مستأصل حول يک ثقل سياسي متمرکز وحدت بورژوازي در گرو اين است که سرمايه

به ميانجي عمل دستگاهشوند انساني،  افراد  انتظام درآمدن  به  نفي  .  ايدئولوژيک، خود ضامن قسمي  هاي 

کار، نخست گروهي را به  سوژگي سياسي است. در مورد بحث ما دستگاه مطبوعاتي بورژوازي محافظه

ر عين  دهد. اين عمل متضمن وضع کردن يا افکندن موضع سرمايه و دعنوان نخبه مورد خطاب قرار مي

حال بيرون کشيدن روح، يا سلب ارادة مستقل، از سوژة مورد خطاب است. نخبگان مورد خطاب تصور  

که در   يگيرند، يا استداللجا ميجا يا آنشان از فالن موضوع، موضعي که اينکنند که تحليل سياسي مي

شان براي مشارکت در د ذاتيکند از آن خود ايشان و مبتني است  بر استعداعلمي اقامه مي بحث اصطالحاً

بحث و ارائة نظر مستقل؛ استعدادي که ايشان را به نخبه تبديل کرده است. باري، بايد تصديق کرد که ايشان  

يافته است که موضع سرمايه از پيش  ن تنها در نديدن اين حقيقت فعليت بسيار مستعدند و استعداد ذاتي ايشا

ها وضع شده است. پس نخبه کسي است  ايدئولوژي در درون آنو در جريان خطاب قرار گرفتن از جانب  

هاي  که در ميدان جاذبه حول ثقل سياسي سرمايه قرار بگيرد و در اين معناي جديد از نخبه عالوه بر سرمايه

 اند.صل، فرهيختگان و متخصصان هم سهيم منفرد پراکنده و مستأ

دهد با چيزي فراتر از توليد رضايت يا اقناع روبرو اگر دستگاه ايدئولوژيک کار خود را به درستي انجام  

کند. سپس اين  اي واحد مسخ ميافراد را به سوژه  رفتارْ  خواهيم بود. ايدئولوژي با ارائة الگوهاي مشخِص

شود. قرار گرفتن در ثقل سياسي سرمايه براي افرادي که مورد خطاب ايدئولوژي قرار  سوژة واحد متکثر مي

مصادف با آن است که ارادة آزاد خود را در چهارچوبي که کليت سرمايه از پيش مهيا کرده است  گيرند  مي

  مداوم   طورگر رفتارش بهکند تنها در صورتي که قواعد تنظيممحدود کنند. ايدئولوژي کارکرد خود را ايفا مي

ذکر گفتن دارد تا خواندن شوند. پس خواندن مقالة قوچاني کارکردي مشابه زير لب    و زيسته  آوردهيادبه

 يک تحليل سياسي از وضعيت مشخص.
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که به عنوان نخبه باز گيرد، براي آنفردي که از جانب دستگاه مطبوعاتي بورژوازي مورد خطاب قرار مي

دهد. اين مسئله در درجة نخست ناشي از آن است شناخته شود امکان خروج از ثقل سياسي را از دست مي

پي بورژوازي محافظهکه موضع سرمايه  اما دستگاه مطبوعاتي  است.  کار  شاپيش در درون فرد وضع شده 

ثقل خود عقيم مي از  براي خروج  از پيش  بيش  را  نخبگان و متخصصان  دارد که  ممتازي  کند.  خصلت 

به   عمومي«  »روشنفکري  از  ايراني«  »روشنفکري  کردن  گذر  عنوان  تحت  را  آن  قوچاني  که  خصلتي 

 آورد: ه ياد مخاطبان خود مي»روشنفکري تخصصي« ب

  که  –راه آزادي را اکنون نه بايد از فلسفه و حکمت که از اقتصاد و سياست جست. علوم انساني  »

  امروز   اندازه  به  گاههيچ  –  بود  قضايي  حتي  و  سياسي  منازعات  اول  رديف  متهم  سال  چهار  اين  در

مردم قرار نگرفته است.   عامة  توجه  مورد  گونهاين  هرگز  و  است   نکشيده  رخ  به  را  خود  اهميت 

جمهوري جديد در مباحثات و مناظرات خود هرگز در مقام يک حکيم ظاهر نشد. او از رئيس 

آموخته  بهتوشه  کرد  سعي  خود  حقوقي  و  فقهي  حرفهاي  طرحجاي  و  کلي  کالن هاي  هاي 

د. به جاي  هاي روشن را در متون علوم اجتماعي خوانده بو هاي روشن بزند و اين حرفحرف

زدايي اي گفت، به جاي طرح کالن تنش هاي صنفي و حرفه مدني از طرح نظام   ةطرح کالن جامع

هاي جهاني حرف زد، به جاي دفاع کالن از آزادي و مبارزه با سانسور  سياسي با قدرت ةاز مذاکر

اعي از ايجاد نهادهاي قضاوت صنفي براي مميزي حرف زد و به جاي سخن گفتن از عدالت اجتم

بخش خصوصي حرف زد. در سخنان دکتر حسن روحاني به راحتي   از رونق کسب و کار و تقويت 

هاي دانشمندان علوم سياسي، علوم اقتصادي و علوم اجتماعي را ديد. نيازي نبود که توان آموزهمي

ي بود  جمهوري بروند تا روحاني از آنها بياموزد، کافاستادان علوم انساني به ستاد نامزد رياست 

با هوش و حافظه  ثقل روشنفکري  حسن روحاني  بخواند و دريابد که  را  آنها  متون  دارد  اي که 

ايراني، امروزه کجاست. روشنفکري ايراني در دهه گذشته از روشنفکري عمومي به روشنفکري  

اند. از روباه به گرا بدل شده چيزدان به دانشوران تخصص تخصصي گذر کرده است. حکيمان همه

ربط به اين راه نيست، او در حوزه اند. دکتر حسن روحاني البته خود نيز بيپشت بدل شده خار
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هاي نگر که کاري به روايت علميه فقه و در دانشگاه تهران حقوق خوانده است. دو دانش جزئي 

از سنت و تجدد ندارند و در جزئيات بحث مي  اين دو دانش به درجه  کالن  کنند. روحاني در 

 188.« دکترا رسيده است اجتهاد و 

بازنخبگاني که مورد خطاب قرار مي به عنوان روشنفکران متخصص  يابند. احراز يک ميگيرند، خود را 

تخصص متضمن وازدن هر تخصص ديگر است. نخبگان، همان روشنفکران تخصصي، از سياست و از  

مي طرد  يک اقتصاد  از  تخصصي  دو حوزة  عنوان  به  سياست  و  اقتصاد  ميشوند.  طرد  تأکيد ديگر  شوند. 

کار دارند. چنان  وکنيم که متخصصان مورد نظر ما نه با قسمي دانش يا معرفت، بلکه با تکنيک و فن سرمي

هاي آماري و رياضي اقتصاد اقتصاددان در چنين تعريفي، همان کسي است که به کاربردن تکنيک  مثالًکه  

کند، نه  فردي را به عنوان متخصص خطاب مي  ايدئولوژيْشناسد، همين و بس. هنگامي که  را به خوبي مي

کند. دامنة حرکت افکند، بلکه امکان خروج از اين موضع را نيز سلب ميفقط موضع سرمايه را در او مي

شود. ماحصل گيرد، محدود مي، يعني همان تکنيکي که به کار ميشان لب ميان تخصصص افراد به ديوارهاي  

هاي رام و مطيع،  زدايي است به نحوي که پيرامون ثقل سياسي، سوژهگرفتن، سياست اين قسم خطاب قرار  

هاي مشروط مسخ  هاي آزاد به ارادهايستند. ارادهواج به تماشا ميوهايي بسته، هاجهاي شنوا و زبانبا گوش

فتار ايشان را  ترتيب ايدئولوژي با ارائة الگوي رشوند. بدينهايشان طرد ميشده و در تبعيدگاه تخصص 

اند تا به يک  مده بودند، تسليم و سرسپرده آکند. روشنفکران و خواصي که »در سنگر آزادي« گردمتنظم مي

 هِي به هر طرف تارانده شوند:

بهايي است که روشنفکران آن را براي روحاني البته تنها آزادي نيست. آزادي گوهر گران  ةدغدغ»

  ـ جهاني حقوق بشر  ةحتي در اعالميـاند. اما همواره براي بشر  کرده  انسان جديد تبيين و توصيف

اصلي    ةمعيوب استبداد و آزادي در واقع شکل نهايي چرخ  ةامنيت مقدم بر آزادي بوده است. چرخ

نيت و آزادي يا ثبات و تحول است. انسان اجتماعي همواره در معرض اين دوگانه بوده است ام

 
 همان  - 188



 
186 

 

رهايي يابد و هم به آرامش    که چگونه هم به ثبات دست يابد و هم به تحول، هم از هرج و مرج

هاي استبدادي براي استبداد حفظ امنيت بوده است و مردمي که از  حکومت  ةو آسايش برسد. بهان

هراسند در نهايت امنيت )حفظ جان و مال  هاي داخلي و خارجي همچون تجربه سوريه ميجنگ

تواند از  اي امنيتي است و ميگمان چهره دهند. روحاني بيرا بر هرج و مرج ترجيح مي و ناموس( 

اي به نيروهاي امنيتي بدهد. دکتر حسن روحاني چه در  کند و تعريف تازهزدايي اين عنوان هراس

اي ايران( مفهوم مقام امنيتي  خصوص در پرونده هسته جنگ ايران و عراق و چه پس از آن )به   ةدور

ترين متصدي دبيري  تر تبديل کرده است و به يک معنا به عنوان اولين و طوالنيرا به معنايي فراخ 

ملي نماد اين مفهوم است. امنيت ملي مفهومي فراتر از امنيت يک جناح سياسي شوراي امنيت  

 است  بيگانگان برابر  در ـشهروندان  همةـ است. امنيت ملي پاسداري از حقوق و آزادي شهروندان 

آيد. سياسي( به دست مي  معاملة  و  مذاکره)  ديپلماسي  راه  از  که  جنگ  راه  از  نه  سياسي  ارزش  اين  و

تبع امنيت ملي   جمهوري    ةتجديدنظر اساسي در مفهوم خودي و غيرخودي است. هر کسي که 

کاري در سازمان اداري کشور نباشد،  اسالمي ايران باشد و متهم به جاسوسي، براندازي و خراب

سال دبيري شوراي امنيت    16ها خودي نيستند. روحاني در  ها و تروريست خودي است و جاسوس 

ديد را در   ةتواند همين زاوينيروهاي سياسي نگريسته است و اکنون ميملي از همين زاويه به  

تواند سه  جمهوري تثبيت کند. اقدام عليه امنيت ملي به عنوان يک جرم مشهود ميسطح رياست 

مصداق روشن )و نه بيشتر( داشته باشد: جاسوسي، تروريسم و خرابکاري و يک معيار قضايي: 

اي خالف امنيت ملي  ي هر عمل غيرقانوني و هر عمل مسلحانه محاکمه در محاکم دادگستري يعن

است. معيار امنيت ملي دفاع از حق شهروندان در تفويض اعمال قدرت به نهاد دولت است. دولت  

  عث از اراده شهروندان است. معيار تنها نهاد مشروع اعمال خشونت و مجازات براساس قانون منب

است چنانکه مقام رهبري هم در همين انتخابات حتي خودي و غيرخودي بودن هم فقط قانون  

  189.«الناس ناميدند منتقدان نظام سياسي را به مشارکت سياسي فراخواندند و رأي آنان را حق 
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 شهريحکمت سياسي ايران

 

ياد مي به  ديگر  ايران بار  انديشة  به رداي زربفت علم، در هيبت حکمت سياسي آوريم که  شهري ملبس 

تر شده است. شهري بر ما آشکار گرديد. اينک تصوير ما از بزم روشنفکران و نخبگان بورژوا کاملايران

براي خود شوراي سياست مجلة سياست  اين شورا را عهدهنامه، که  دارد و طباطبايي رياست  دار  گذاري 

ميهن مشغول است، با عنوان مجلة تخصصي در حوزة انديشة سياسي با پشتوانة مالي گروه مطبوعاتي هم

دار اين تخصص  فعاليت است. ضرورتي در کار است که موبد رياکار، ملبس به رداي زربفت علم، داعيه

 شود. شده و به اين بزم فراخوانده مي

آن سرمايهبراي  دستگاهکه  شوند،  متمرکز  سياسي  ثقل  يک  حول  مستأصل  و  پراکنده  منفرد  هاي  هاي 

جامعة مدني برقرار سازند. حال واضح   جيبه ميان ا هژموني سرمايه را افتد تايدئولوژيک سرمايه به کار مي

ايران مي انديشة  شهري  شهري با تلبس به رداي زربفت علم در هيبت حکمت سياسي ايرانشود که چرا 

ايران انديشة  رفيعي،  در چنين جايگاه  قرار گرفتن  ايدئولوژي درآمد.  از  پاره  هر  که  اسلوبي  با  را  شهري 

بايي به  نايافتني که طباطکند. موقفي دست ر بورژوازي ايران بر آن اساس انتظام يافته، منطبق ميکامحافظه

دهد. چنين است ست که عوام ناآشنا با انديشة سياسي را مورد خطاب قرار ميجا آن دست يافته و از آن

 لحن خطاب! 

ة سياسي در ايران انجام شده است  هايي را که پيش از اين در باب تاريخ و انديش طباطبايي تمامي پژوهش

داند. او معتقد است تاکنون هيچ کوشش جدي در باب توضيح مباني انديشة سياسي جديد در منتفي مي
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است. نشده  انجام  دقيقاً  190  ايران  او  منظور  تمامي پژوهش  البته  از موضع سرمايه در  نفي  است که  هايي 

 ت. توضيح سياست و تاريخ معاصر ايران انجام شده اس
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يخ معاصر، برخي  هاي ايراني از محدودة تنگ مباحثي در تارشناسي، که بخش عمدة پژوهش عسرت ايران»بديهي است در اين زمانة  

روند، در ميان پژوهشگران غربي التفاتي به  هاي جديد فراتر نميهاي اخير و وجوهي از ايدئولوژيسياسي سدهـهاي اجتماعيجنبش

ايران ايرانتواند وجود داشته  شناسي نميمباني نظري  انبوه ايرانيان مهاجر به خيل  البته پيوستن  ها و  شناسان رسمي در دانشگاهباشد. 

هاي ايراني تبديل شده است.«  تر شدن پژوهشمؤسسات پژوهشي غربي نيز به نوبة خود، در دو دهة اخير، به يکي از عوامل سطحي

چه تاکنون ناگفته اند، اما آناريخ مشروطيت ايران کم ننوشته»دربارة ت  (22)طباطبايي، جواد؛ مکتب تبريز و مقدمات تجددخواهي؛ ص

ريگ روشنفکري  هاي ايدئولوژيکي است که بخشي از مردهگيريهاي آن فارغ از موضعخواهي و دگرگونيمانده، تاريخ انديشة مشروطه

 ( 662است.«)طباطبايي، جواد؛ نظرية حکومت قانون در ايران؛ ص

زمين و يورش مغوالن...در تاريخ انديشه در ايران... مورد تأمل قرار نگرفت.  ن... و چيرگي ترکان بر ايران»فروپاشي شاهنشاهي ساسانيا

هاي تدوين نظرية انحطاط ايران را فراهم آورد،  نگارندة اين سطور پيش از اين گفته بود که تاريخ انديشه در ايران نتوانسته است زمينه

اي بر  زمين با نوعي نظرية انحطاط آغاز و برپاية آن تدوين شده است.« )طباطبايي، جواد؛ ديباچهدر حالي که تاريخ انديشه در مغرب 

 ( 406نظرية انحطاط ايران؛ ص 

نويسي غربي است...  شناسي و اسلوب تاريخشناسي و ايرانهاي شرقنويسي جديد ايراني، در بهترين حالت آن، تقليدي از شيوه»تاريخ

نويسي جديد تحول پيدا کند و تکوين نيافتن ي به دنبال انحطاط تاريخي و زوال انديشه در ايران نتوانست به تاريخنگاري کهن ايرانتاريخ

هاي  آگاهي تاريخي جديد موجب شد که انديشة تاريخي جديد تدوين نشود... نويسندگان تاريخ و تاريخ انديشه در ايران، در نوشته

اند و تاکنون اين شناسان اروپايي، مفاهيم و مقوالت اروپايي را در مورد تاريخ ايران به کار بردهاننويسان و ايرخود، به تقليد از تاريخ

مي  آيا  که  است  نشده  مطرح  با ضابطهپرسش  را  مواد  آن  و  زد  مفاهيم  اين  به محک  را  مواد  آن  تحليل کرد؟«  توان  مفاهيم  اين  هاي 

 ( 15- 16ص ؛ )طباطبايي، جواد؛ مکتب تبريز و مباني تجدد خواهي

تر از آن است که بتواند پرتوي به برخي  هاي فارسي به برخي از مفاهيم الهيات مسيحي وجود دارد، نازلهايي که در نوشته»سطح اشاره

معنا و باطل است.«  شود، يکسره بياز مفاهيم الهيات مسيحي بيفکند و ترديدي نيست که بسياري از نتايجي که از آن مقدمات گرفته مي

 ( 155خواهي؛ ص باطبايي، جواد؛ مباني نظرية مشروطه)ط
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گري  شود. پژوهشتر ميهمايون کاتوزيان، روشن  مثالًگر تاريخ ديگر،  اين مسئله در مقايسه با يک پژوهش

موانع رشد سرمايه با پرسش مشخص  از موضع سرمايه و  البته  پيش  که  را  ايران پژوهش خود  داري در 

بيان در لفافة اين گزاره است که   «مدت جامعة کوتاه  نظرية ايرانْ»توان گفت که  برد. به طور خالصه ميمي

يابد.  تداوم انباشت سرمايه مستلزم ثبات در جوامع است. چيزي که تنها در ساية حاکميت قانون تحقق مي

برند. در حقيقت بهايي است که ايران عزيز، بخوانيد بورژواهاي محترم، از فقدان آن رنج ميهمان دُرّ گران

کهنةکليشه سفيداب    هاي  و  سرخاب  مستشارالدوله،  کلمة  يک  همان  يعني  حکم   شدهبورژوايي،  در  و 

شود که مضامين آشنا و  اي ميشوند. دانش تاريخ بورژوايي پذيراي نظريهنوعروس وارد حجلة داماد مي

 بندي کرده است. هاي باب طبعش را، در قالب مفاهيمي جديد، صورتکليشه

نيست. به عالوه بر اين    «مدت ايران جامعة کوتاهنظرية »   و  «شهريايران»نظرية  محتواي    دربارةاما مقايسة ما  

نگرند، اگر چه اولي به دنبال تدوين فلسفة ورزيم که هر دو از موضع سرمايه به تاريخ مينظر اصرار مي

ا، تفاوت  جا، امگنجد. در اينشناسي تاريخي ايران ميزمين« است و دومي پژوهش ذيل جامعه   تاريخ »ايران

 اي در شکل خطاب وجود دارد که ناشي از تفاوتي عمده در ساختارمند شدن جامعة مدني است.عمده

مي در دست  را  کاتوزيان  آثار  از  يکي  که  ميمخاطبي  قرار  مورد خطاب  که  زماني  موقعيت  گيرد،  گيرد، 

و همزمان او را در شناسد  مياش بازنظر در حوزة تخصص نويسندة کتاب را به عنوان متخصص و صاحب 

کتاب تضاد ميان دولت و ملت در ايران، ضمن اقامه داشتن تز اصلي خود و   مثالً يابد. کنار ديگراني باز مي

ايران جامعة کوتاه از جانب ديگراني مورد خطاب قرار تدارک پشتوانه براي تز اصلي  مدت، مخاطب را 

شود، از آراي  اتي که در خالل طرح بحث انجام مياند. ارجاعات متعدد و اشاردهد که غير از نويسندهمي

است، و نويسنده در  اي چندصدايي  ويلهم فلور، آن لمپتون، احمد اشرف و ديگران. ساخت چنين خطابه

دهندة دن سهم هر صدا، ميان اجزاي تشکيلکنندة اين خطاب، بايد با تعيين جايگاه و مشخص نمومقام تنظيم 

 خطابه به نحوي هارموني برقرار کند. 
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در مقابل طباطبايي با وضع اين حکم که تاکنون هيچ کار جدي در باب توضيح مباني جديد انديشة سياسي  

در ايران انجام نشده است، و تالش براي تبديل کردن آن به يک امر بديهي، فقط و فقط با تکرار لجوجانة  

اي به ايجاد  چيني براي چنين خطابهکند. کار او در مقدمهي را تنظيم ميصداياي تکمدعاي پوچش، خطابه

شود. او با ارائة نظرية امتناع انديشة سياسي و برگزيدن  خفقان نظري و برقراري هارموني سکوت خالصه مي

ين  اي نوسازد که پا به عرصهتوان يافت مخاطب را متقاعد ميترين متوني که در تاريخ انديشه ميمبتذل

هاي تخصصي تابع اين قاعده است که کساني که گذاشته است. يک حوزة تخصصي که همانند ساير حوزه

بايد سکوت اختيار کنند. اما با اين تفاوت که در اين حوزه هيچ متخصص قابل فاقد تخصص هستند مي

 اعتنايي وجود ندارد.  

ساختارْ اين  از  تخطي  گونه  »ايدئولوژي    هر  عنوان  به  غرضشناسانه«  جامعه پيشاپيش  سياسي يا  ورزي 

ايران . در حقيقت خطاب قرار گرسرکوب شده است  از سوي نظرية  را در موقعيت    شهري، شخص فتن 

 خواند. سکوت فرامي  دهد و او را به شرکت در هارمونيِهميشه مستمع قرار مي

پذيرفتن سکوت به  دهد. شخص با  اين شکل خطاب افراد را به عنوان مستمع محض مورد خطاب قرار مي

که الزم باشد آثار طباطبايي را  آنستايد، بيشود و او را ميعنوان قاعدة رفتار از حضور استاد مستفيد مي 

مطالعه کرده باشد. تنها کافي است در ميدان جاذبة اين ثقل قرار گرفته باشد. کافي است در يک دور تکرار  

استاد به چشمش خورده باشد و در مواجهه با آن به اين اذعان  اي از  شونده، به قرينة يک آيين، عنوان مقاله

بسنده کرده باشد که انديشة سياسي حوزة مورد عالقه/تخصص من نيست. سوژه پيشاپيش به تقسيم فضا  

 ميان روشنفکران تخصصي قائل است.

و ستوده در   آيد تا به عنوان عضوي شايستهميشهري درشهري در هيبت حکمت سياسي ايران انديشة ايران

محافظه بورژوازي  ايدئولوژيک  ضرورتدستگاه  به  پاسخ  در  و  شود  گنجانده  ايران  وضعيت کار    ، هاي 

 پيش ببرد.  زدايي را تا منتها درجة ممکن بهسياست 
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 شهري  انديشة ايران

 

را ناگزير از  يابي کنيم. اين مسئله ما  مکان  شهري را در وضعيْتجا تالش کرديم انديشة سياسي ايرانتا اين

آن براي  نظريه  اين  بسنده کنيم که چگونه  امر  اين  به توصيف  اجزاي دستگاه  آن ساخت که  که در کنار 

ية موجود خارج  کار ايران قرار گيرد، از مقام يک نظريه در کنار بسيار نظرايدئولوژيک بورژوازي محافظه

ايران شود و با در مي کند. اکنون به اين  انحصاري پيدا مي  شهري موقعيتيآمدن به هيبت حکمت سياسي 

اي دارند که براي برسرگذاردن اين تاج ملوکانه در  پردازيم که آراي طباطبايي چه کيفيت ويژهمسئله مي

 اند.   حوزة انديشة سياسي مناسب به نظر رسيده

ما نيست. »انحطاط  دهد، راهگشاي کار  مرور مفاهيم طباطبايي و تکرار طرحي که از تاريخ ايران ارائه مي

زمين«، »بحران در آگاهي ملي ايرانيان«، »تصلّب سنّت«، »جدال ميان قديم و جديد«، »قديم در جديد«،  ايران

ل چه، مقوالت دستگاه نظري طباطبايي را تشکيوشهر« و چه »گسست در تداوم«، »وحدت در کثرت«، »ايران 

در حلقة که عمرهاي بسياري را    آورچنان خلسهنآ  ةشوندوريک تکراردهند. اجزاي برسازندة يک رتمي

مکلف    ملک خواندن،السمي عرفان آکادميک، قائل به نشستن و خواجه نظامقِ  تسلسل خود تباه کرده است؛

 زمين« شدن.  بستن به آن و در نهايت فيلسوف »ايران به بيرون کشيدن جديد از ترهات قدما، آب

 مباحث جايي که هدف صرف بررسي آراي طباطبايي نيست، و نيز از شرم تکرار الطائالت، بسياري از  از آن

جا که او اصرار دارد ميان کار علمي و طرح بحث سياسي خط تمايز مشخصي  چنين از آن نهيم. هممياو را وا

شهري به وضعيت را در سه در ادامه ربط انديشة ايران.  ترسيم کند، ناگزير از واسازي طرح نظري او هستيم

 هاست. شهري واجد آنمؤلفة عمده بازخواهيم شناخت که انديشة ايران
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ايران انديشة  مؤلفة وحدتاول.  ايران  شهري واجد  انديشة  به است.  پرداختن  براي  قاموسي است  شهري 

اش، يعني  دهدهنهنگام فقدان وحدت ملي به اجزاي تشکيلکه گفتيم بورژوازي ملي بهوحدت ملي. چنان

تقسيمسرمايه تأمين  شودمي  هاي منفرد،  بر  ناظر  نهادهاي سياسي  . وحدت زماني حاصل خواهد شد که 

اي است پيرامون تکوين نهادهاي سياسي شهري انديشه»مصلحت عمومي« تکوين يافته باشند. انديشة ايران 

 کنند.که مصلحت عمومي را تأمين مي

ايدئولوژيک از هژموني سياسي امريکا  ـ لفة گسست است. گسست سياسيشهري واجد مؤدوم. انديشة ايران 

اسالمي با ، در دوران افول هژموني و در بستر شکاف دولت بورژوايي جمهوريدموکراسي غربيو ليبرال

طور عام  شهري بهکننده است. در قاموس انديشة ايرانبراي بورژوازي ايران بسيار تعيين  ،آمريکا امپرياليسم 

سازند. طور ايرانيان در برابر ترکان و اعراب تاريخ خود را ميگيرد. همينني در مقابل انيراني قرار ميايرا

آمد عادت« تاريخ  زمين« را »خالفشهري تاريخ »ايرانطور خاص، درخور توجه است که انديشة ايراناما، به

رفت در زمين« در قياس با تاريخ پيشانکند. طباطبايي با ارائة »تاريخ انحطاط ايرزمين« تعبير مي»مغرب

اروپا، اصرار بر تمايز الهيات مسيحيت از دين اسالم و تأکيد بر اين که مفاهيم سياسي دوران جديد اروپا  

گراي بورژوا، راه مدرنيتة  اند، در تقابل با عمدة روشنفکران غرباز دل مفاهيم الهيات مسيحي بيرون آمده

ي سنت،  درون  از  را  دقيقايراني  تعبير  به  بازا  فقه،  درون  از  بدينمي تر،  گسست  شناسد.  ترتيب 

الظاهر بر ايدئولوژي مذهبي استوار شده که عليزمين«، چنانايدئولوژيک بورژوازي ايران از »مغربـسياسي 

 کند.پا ميواست، تبيين نظري قرص و محکمي براي خود دست 

زمين« است. به عالوه طباطبايي ابهام است. ابهام اصلي بر سر دال »ايرانشهري واجد مؤلفة  سوم. انديشة ايران

کنار با تأکيد وکند که گويي هنوز دولت ملي ايرانيان تشکيل نشده است و اين را در گوشهچنان بحث مي

يي از  کند. تن زدن طباطبابر اين که ما هنوز دانشگاه ملي نداريم، هنوز نظرية امنيت ملي نداريم تکرار مي

زمين منطبق است با اين حقيقت که، در دورة افول هژموني نظم جهاني  تعيين دقيق حدود و ثغور ايران

تر  هاي نويني در برابر بورژوازي ايران قرار دارد که به هر نحو کانون سياسي خود را ثقيلسرمايه، امکان

زمين بزرگ به سامان سياسي خود  رانسازد و وحدتي جديد را بازيابد. به نحوي که اياالت جدا شده از اي
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اند. چونان  وحدت ملي خود را بازيافته  و  اندبازگردند؛ ملتي نوخاسته که از خواب دورة انحطاط بيدار شده

 آورد.سيمرغي جوان که بر تلي از خاکستر سر از تخم بيرون مي

با وضعيت بورژوازي ايران    در فرازهاي پيش رو، با تکيه بر آثار طباطبايي اين سه مؤلفة ضروري منطبق

 شوند. نشان داده مي 

 

 مؤلفة وحدت 

حلقة اتصال طباطبايي با وضعيت اکنون، مفهوم »مصلحت عمومي« است. بدون مفهوم »مصلحت عمومي«،  

خورد.  هايش خاک ميشناسي به همراه کتابشناسي و زبانهاي ايراناحتماالَ، طباطبايي در کنج دپارتمان

داوود و يارشاطر، اتخاذ موضع سرمايه به ميانجي بحث از مفهوم  هايي نظير پور ايرانيست پان وجه تمايز او با  

 کند.»مصلحت عمومي« است. اين همان چيزي است که طباطبايي را از کنج عزلت خارج مي

اذ  طباطبايي، با اتکا به اين سخن که »نظام سنت قدمايي« امکانات کافي براي نقادي از خود را ندارد، اتخ 

جا است که اگر مؤلفة وحدت را  داند. جالب اينموضع تجدد را براي ارائة فلسفة تاريخ خود ناگزير مي

زاده که درفش  خواه، نظير تقينظر داشته باشيم، طباطبايي در امتداد خط روشنفکران بورژوامآب مشروطهمدّ

کند در منظومة  تاريخ مشروطيت ايران ارائه ميگيرد. روايتي که طباطبايي از  کاوياني را برافراشت، قرار مي

گنجد. طباطبايي متجددي است هوادار »حکومت قانون« که آزادي و امنيت را  دانش تاريخ بورژوايي مي

طلب  گرا و رجال اصالحخواهان اعتدالکند. روايت او به نحوي است که موافقتش را با مشروطهتضمين مي

علي آقا که اعتدال و اصالح را تنها االسالم و ميرزا فضلمشروطه مانند ثقه   سازد. »هواداران نظامآشکار مي

ديدند، از همان آغاز به اين واقعيت توجه پيدا کرده بودند که استقرار نهادهاي مشروطيت راه حل مناسب مي



 
194 

 

در  گرايي است. شالودة حکومت قانون جز  بست دوگانة خودکامگي و آشوبتنها راه بيرون آمدن از بن

 191گري کاري از پيش نخواهد رفت.«ساية اعتدال استوار نخواهد شد و با دست يازيدن به افراطي

جوي پاسخي به اين پرسش است که چرا ايران از  وطباطبايي همانند هواداران حکومت قانون در جست 

درآمده است؛  قطار تجدد بازماند. ميان طيف گستردة روشنفکران بورژوامآب اين پرسش به اشکال مختلف  

-گيرد. عليقرار مي  193، همايون کاتوزيان 192طباطبايي در کنار کساني نظير فريدون آدميت، کاظم علمداري

گسترده تنوع  مشروطهدر روشکه   ايرغم  درگيري  دارد،  روشنفکران وجود  اين  ميان  با  شناسي  خواهان 
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ني، سکوالريزم و پلوراليسم سياسي. او با ارجاع به نظرية استبداد شرقي بر آن است که  مطلقه مانع بزرگي بود در برابر عقالنيت انسا

هايي که توليدات کشاورزي مستلزم فراهم  آورد. در سرزمينها انواع گوناگوني از مالکيت را به وجود مي تنوع وضعيت اقليمي کشور 

زي شده و بدون همکاري دولت سازماندهي نيروي کار براي تأمين  جمعي بوده است، سازمان دولتي وارد کار توليد کشاورکردن دسته

آب ممکن نبود. در نتيجه به جاي رشد مالکيت خصوصي، مالکيت جمعي و دولتي رشد کرد و دولت مستبد از اين طريق شکل گرفت.  

سياق است که شرايط اقليمي در  ندر نهايت کنترل دولتي به مانعي در برابر رشد سرماية خصوصي تبديل شد. ماترياليسم مطلق او بدي 

البته خود در گذر زمان تحوالت زيست امروزي نيست، و  ايران  به مرزهاي  محيطي  گسترة تاريخي و جغرافيايي وسيعي که محدود 

گيري مالکيت خصوصي  حقوقي انجاميده است که، به هر نحو، از شکلـهاي سياسيصورتچشمگيري داشته است، ضرورتاً به تثبيت  

 گرفته. جلو
نظريه  - 193 آراي  ارائة  کاتوزيان  با  را  قانون«  ميدان جامعهتز »جامعة کوتاهپردازان »حکومت  ايران تضمين  مدت« در  تاريخي  شناسي 

کند. باز هم سخن از نکبتي که فقدان قانون بر سر »ما« آورده در ميان است. او با بيان اين که ايران، همواره، دولت و جامعة استبدادي  مي

کند. او معتقد است در ايران طبقة اشراف وجود نداشت و دولت طبقاتي بر اشته است، بر وجه تمايز ايران از اروپاي غربي تأکيد ميد

کرد. قانون، در معناي ضوابطي که اعمال قدرت دولتي را محدود کند، وجود  جامعه حاکم نبود، بلکه، دولت موقعيت طبقات را تعيين مي

ميان جامعه مشروعيت نداشت، و در نتيجه، جامعه هميشه مستعد شورش بوده است. در وضعيت فقدان تداوم، نهادها  نداشت. دولت در  

ايران را کوتاه يا کلنگي نام ميو طبقات، در معرض فروپاشي بودند. او جامعة  نهد. در فقدان قانوني که مالکيت خصوصي را  مدت 

مرج به استبداد در نوسان و مرج و از هرجوه و ايران در چرخة دائمي از استبداد به هرجحراست کند، امکان تداوم انباشت وجود نداشت

بوده است. درباب مشروطيت، کاتوزيان مدعي است که با توجه به ساخت جامعة ايران، يعني چيزي که او با عنوان وجود شکاف ميان  

هاي عمدة اروپا فاقد خصلت طبقاتي بوده، و در حقيقت،  انقالبکند، انقالب مشروطيت ايران، برخالف  گذاري ميدولت و ملت نام

انقالب ملت عليه دولت، يا همان سلطنت مطلقه بوده است. »کاتوزيان همايون؛ دولت و جامعه در ايران: انقراض قاجار استقرار پهلوي؛ 
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ناکامي ايشان در استقرار دموکراسي، با دفاع تمام عيار از حکومت قانون، مورد بررسي سلطنت مطلقه و 

 ايشان قرار گرفته است. با اين حال طباطبايي روش کار ويژة خود را دارد: 

نيمه کشوري  به  ايران  شدن  تبديل  تاريخ  تبيين  نمي»در  تنها  که  تومستعمره  تحليل،  نخست  سطح  به  ان 

استعماري در  شدن مناسبات نيمهاجتماعي است بسنده کرد؛ در مورد ويژة شرايط تاريخي پديدار  ـتاريخي 

ايران، کوشش براي تبيين اين تاريخ نيازمند انتقال کانون تحليل از بيرون به درون است... استعمار مبتني بر  

پيچيده گرفته  ايمناسبات  پيکار سياسي    شکل  مناسبات سياسي و موضوع  به صرف  آن  فروکاستن  اما... 

ال از نظر طباطبايي »مورد ايران از اين حيث جالب است که  نسبتي با تبيين سرشت آن ندارد.« به هر ح 

هاي استعماري در مرزهاي اين کشور نبود،  مستعمره مقارن با پديدار شدن قدرتپديدار شدن شرايط نيمه 

هاي تنشي بود که ميان نظر  آمدبلکه فرسوده شدن ساختار مناسبات اجتماعي و قدرت سياسي ايران از پي

اي ، در واقع، با زوال انديشه، ساختار مناسبات اجتماعي و قدرت سياسي به طور فزايندهو عمل ايجاد شد و

شيد، صرف  بختري ميچه روند انحطاط ايران را شتاب بيشاي در ارکان آن افتاد... آنفرسوده شد و رخنه

کارگزاران حکومتي    سياسي نبود، بلکه با زوال انديشة سياسي در مردم ايران، مردم، رجال وـعامل اجتماعي 

ها پيدا  توانستند تصوري از دگرگونييافتة نظام سنت قدمايي بودند و نميبند وجه انحطاطبه يکسان تخته

  194جانبة کشور راه هموار کردند.« کنند. در فقدان انديشة عقاليي... مردم و دولت... راه سقوط همه

دهد تا سير  پديدار، ايرانيان را بر روي سرشان قرار ميترتيب طباطبايي براي کشف منطق حاکم بر  بدين

شان را تبيين کند. چرا که مدعي است تحوالت در ساختار سياسي و نهادهاي جوامع در  تحوالت تاريخي

هاي انديشه است و تا هاي هر جامعه بازتاب روند پيچيدة دگرگوني»ژرفاي انديشة مردم« ريشه دارد. »نهاد

در تحولي  که  نهادها    زماني  ظاهر  در  اصالحات  باشد، صرف  نيامده  پديد  کشوري  مردم  انديشة  ژرفاي 

 195اي منجر شود.« تواند به دگرگوني عمدهنمي

 
 . 314خواهي؛ ص طباطبايي، جواد؛ مباني نظرية مشروطه - 194
 . 156خواهي؛ ص طباطبايي، جواد؛ مباني نظرية مشروطه - 195



 
196 

 

کند نشان دهد که چگونه از دوران ايران باستان »انديشة عقاليي« تکوين يافته و ايشان  طباطبايي تالش مي

هاي ضامن  منفعت ملي« خود را تدوين نموده و نهادمفاهيم و مقوالت ناظر بر تأمين »مصلحت عمومي« و »

شهري محل تکوين آگاهي ملي ايرانيان  اعتبار انديشة ايراناند. بدينشان را برقرار ساخته»مصلحت عمومي«

باستان را، البته در  هاي ايرانايرانيان بوده است. به همين منظور طباطبايي ويرانه  و ضامن »مصلحت عمومي«

 کند: يت، و به منظوري مشخص، حفاري مينسبت با وضع

رغم  »دريافت ايرانيان باستان از نظام حکومتي يکي از استوارترين عناصر انديشة ايرانيان است و به

ايراني ها ميحوادث تاريخي پراهميتي که هر يک از آن توانست گسستي در انديشة فرمانروايي 

رسد که هر گونه کوششي براي تبيين نظرية  ه نظر ميايجاد کند، تداوم پيدا کرده است. از اين رو، ب

هاي انديشة  هاي متأخر تاريخ اين کشور، جز با بازگشتي به خاستگاهدولت در ايران، حتي در دوره

پذير نيست. البته، معناي اين سخن آن نيست که  شهري و واقعيت تاريخ ايران امکان سياسي ايران

ين ايام تا کنون هيچ تحولي پيدا نکرده است و در واقع، پرسش  ترانديشة حکومتي ايرانيان، از کهن

زمين چگونه بوده است و در چه مقياسي و  اساسي اين است که ساختار عمومي فرمانروايي ايران

 196توان آن را دولت توصيف کرد.« اي مياز چه دوره

شهري است. کشد، انديشة سياسي ايرانهاي ايران باستان بيرون مياي که طباطبايي از زير ويرانهآن عتيقه

-خورد. انديشة ايران اي را در نظر نداشته باشيم، کالف سردرگم مفاهيم طباطبايي در هم گره مياگر نکته

انديشه ايرانشهري،  »ساختار عمومي فرمانروايي  پيرامون  انديشهاي است  نهاد ضامن  زمين«،  به  اي راجع 

هاي آن را در دستور کار خود قرار داده  بازانديشي دربارة خاستگاه  مصلحت عمومي ايرانيان که طباطبايي

فرسايي  زمين« چگونه بوده است، کم قلماست. طباطبايي در توضيح اين که »ساختار عمومي فرمانروايي ايران

خواهان ليبرال بوده،  نويسان حامي مشروطه تر اشاره شد او در تداوم سنت تاريخ که پيش. چناناست   نکرده

 باستان امتداد دهد: کند پايبندي به حکومت قانون را تا ايرانو تالش مي
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مداري  اي که قانون»در نظر پارسيان هيچ چيزي به اندازة اجراي اصول قانوني و بيشتر از آن، هاله

کرد، جذاب نبود. رفتار پادشاهان هخامنشي حتي در قلمرو ديانت توأم با برابري بود و  ايجاد مي

که امري ديني هاي مصري و بابلي توسط کورش، کمبوجيه و داريوش، بيشتر از آنينپذيرش آي

هاي مستقر در آن کشورها مانند  باشد، تدبيري سياسي بود تا قدرت خود را تا حد ممکن به قدرت

اي با  ها نزديک کنند. شاهنشاهي ايرانيان، شيوة فرمانروايي بر سرزمين گستردهکاهنان و پرستشگاه

ها و آداب و رسوم گوناگوني بود که به تدريج، با حفظ تنوع و کثرت خود، ملت ي با زباناقوام

دادند. در اين وحدت ملي اقوام ايراني و مهاجران به سرزمين ايراني، شاهنشاهي  واحدي تشکيل مي

کرد که وظيفة آن ايجاد وحدتي پايدار، تأمين مصالح همة اقوام با حفظ  به عنوان نهادي عمل مي

شهري رمزي از وحدت در تنوع همه اقوام ملت  ها بود. پادشاه در انديشة ايران خودگرداني همة آن

رود و هم او با فرمانروايي دادگرانه تعادل ناپايدار آن اقوام را به پايداري ملت تبديل به شمار مي

اخت، اما اين  پردکرد. قدرت مرکزي که پادشاه نمايندة آن بود اگر چه به سرکوب شورشيان ميمي

سرکوب به نفع برتري قومي بر قوم ديگر نبود، بلکه براي حفظ تعادل ميان اقوام بود... شاهنشاهي  

دولت  بلکه دولت  نيست،  از دولت  دولت  اين صورت  و  بدون    باهاست  خودکامگي و وحدت 

 197ها سازگار نيست.«کثرت دولت 

زمين«  يا اين که »ساختار عمومي فرمانروايي ايراناين مسئله که براي پارسيان چه چيزي جذاب بوده است و  

نفسه، فاقد اهميت است. تنها در ربط با اکنون و در مقام چراغي براي آينده است که  چگونه بوده است، في

داري  که جامعة سرمايه   ايکند. دانش تاريخ بورژوايي ناتوان از درک تحول مادي اين توصيف معنا پيدا مي

کند و خود را در  کند، خصلت ويژة خود را به گذشتة تاريخي فرافکني ميمتمايز مي  را از جوامع پيشين

 اي که هرگز حاضر نشده و نخواهد شد. يابد. گذشتهامتداد با آن گذشتة تاريخي بازمي
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-عصر زرين فرهنگ ايران-1کند:  بندي ميزمين«  بعد از حملة اعراب را چنين دورهطباطبايي »تاريخ ايران

دوران جديد؛ بحثي در -4دورة گذار و  -3زمين،  دوران انحطاط ايران-2اسالمي،  -و نوزايش ايراني مين  ز

زمين  چون ورود ايرانو به آن باز خواهيم گشت. او در توضيح چندکه  حد ضرورت در توضيح مؤلفة گسست  

هايي »تجربه  به دوران جديد، به »تکوين فضاي عمومي در بيرون قلمرو دولت و وراي سلطنت مستقل« و

رغم اين اشاره بحث طباطبايي راهي به بررسي کند. علياشاره مي  198هاي ادبي« در نوع جديدي از نوشته

شود اين »دوران جديد« دست  برد، و روشن نميشرايط تکوين فضاي عمومي در بيرون از قلمرو دولت نمي

وجود آمده بود؟ به هر حال در آخر چه خصلت ممتازي داشت که امکان تکوين فضاي عمومي در آن به  

خان مستشارالدوله،  گيرد، رسالة »يک کلمه« به قلم ميرزا يوسف بين متوني که مورد بررسي طباطبايي قرار مي

 گيرد. مورد توجه ويژه قرار مي

نتيجة  شود،  جا ديده ميها که در آن»بنيان و اصول نظم فرنگستان يک کلمه است و هرگونه ترقيات و خوبي

برند، از فروعات  چه بسياري از شرقيان گمان ميهمان يک کلمه است. نظم و ترقي فرنگستان به خالف آن 

هاي صنعتي جديد، نتايج وضعي است که  هاي تعيين کلمة واحده است. فرآوردهآمدغير نيست، بلکه از پي

ديد فرنگستان دانست.« طباطبايي  ها را از شمار مقدمات وضع ج از آن يک کلمه ناشي شده است و نبايد آن

کند که از نظر هاي عمدة کتاب قانون با کتاب شرع در آراي مستشارالدوله، عنوان ميپس از بررسي تفاوت

مستشارالدوله راه چاره اين است که »علما در جايي انجمن کنند و قوانين شريعت را معين فرموده بنويسند  

اولياي دولت و وکالي ملت نيز برسد، نسخة آن در خزانه ضبط    و مهر کنند و آن کتاب قانون به تصويب 

هاي بسيار تهيه کنند تا تمام حکام و صاحبان ديوان، از اعلي و ادني، بدانند که  شود و از روي آن نسخه

   199شريعت است.«  بناي عمل عامة مردمْ

خواهان ليبرال قرار ان مشروطه نگارتر مورد توجه قريب به اتفاق روشنفکران و تاريخرسالة »يک کلمه« پيش

هاي پيش از خودش، با دقت به دريافت او از رسالة  گرفته بود. اما لحظة گسست طباطبايي از ايدئولوگ
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توان در برقرارکردن نسبت با »سنت قدمايي« خالصه کرد.  شود. اين گسست را مي»يک کلمه« آشکار مي

ه بود، جريان روشنفکري از درون انديشة سنتي ايران  چه در کشورهاي اروپايي اتفاق افتاد»به خالف آن

انديشة سنتي تأمل کند... در برنيامد و از اين رو نتوانست، در تحول خود، در نسبت ميان روشنفکران و 

 200« .اعتنايي متأخرين به قدما بود و نه تأملي در بنيادهاي انديشة سنتيآمدهاي بيايران، تجددخواهي از پي

اند و مفاهيم انديشة سياسي جديد، »بدون  ني و مباحث ايشان همواره خصلت سياسي داشتهروشنفکران ايرا

نتيجة »ضرورت در  تنها  و  نظري«  مباني  به  و  توجه  متجددين  ميان  تغافل«  و  »غفلت  در  و  هاي عملي«، 

بيانديشد  کند در مباني تجدد  »نمايندگان سنت قدمايي« وارد ايران شدند. برخالف ايشان طباطبايي تالش مي

 و عالقة ويژة او به مستشارالدوله به همين خاطر است: 

»مستشارالدوله، با دريافتي که از مفهوم سنت قدمايي در ايران پيدا کرده بود، به خالف بسياري از  

اي است که او آن هاي قانوني نيازمند مباني نظري ويژهدانست که تدوين مجموعهروشنفکران، مي

تواند به حقوق جديد تبديل  خواند و، در واقع، قانون شرع تنها در صورتي ميرا روح االسالم مي

ها مباني نظري جديدي  شود که با توجه به الزامات دوران جديد تاريخ ايران و با تکيه بر روح قانون

تدوين شده باشد. ميرزا يوسف خان بر آن بود که اعالمية حقوق بشر که در مقدمة قانون اساسي  

که بتوان مطابقت ده، يکي از نخستين اسناد حکومت قانون در دوران جديد است و چنانفرانسه آم

 201توان نظام حقوقي جديد ايران را تدوين کرد.« اصول آن را با روح اسالم نشان داد مي

با فاصله افتادن ميان قلمرو عمل و قلمرو نظر، »هواداران سنت قدمايي« و »متجددين« در »غفلت و تغافل« 

ت به يکديگر باقي ماندند و بحث مباني انديشة سياسي مشروطيت تدوين نيافت. پس از امضاي فرمان  نسب

ميان نمايندگان سنت قدمايي و   مباحثات  ـبه زعم طباطبايي ـ گذار، اين  مشروطيت و تشکيل مجلس قانون
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تند در حاشيه  متجددين و علمايي که توجه ويژه به بحث دربارة مباني مشروطيت و شريعت اسالم داش

 ماندند. 

»با اوج گرفتن بحران مشروعيت سلطنت مستقل، و پيوستن برخي از علماي ديني به جنبش، و  

قانون مجلس  در  آنان  نيز حضور  و  نظام سياسي،  تغيير  از  آنان  که  حمايت  شد  موجب  گذاري، 

ان کار  سان، با پايهاي روشنفکرانه شود. بدينکوشش براي تدوين نظامي حقوقي جانشين بحث 

گذاري، تکوين نظام قانوني و فراهم آمدن مقدمات ايجاد نهادهاي حکومت قانون،  هاي قانونمجلس

سابقه براي تبديل قانون شرع به نظام حقوقي جديد صورت گرفته بود، اما از  کاري پراهميت و بي

پايان کار   هاي سياسي، که تا جا که بحث دربارة انديشة سياسي مشروطيت، بويژه با دگرگونيآن

اي جديد ادامه پيدا کرد، مغفول واقع شد، انديشة سياسي جنبش قاجاران و به قدرت رسيدن سلسله

 202خواهي تدوين نشد.« مشروطه

اي که طباطبايي از حکومت قانون و نسبت آن با شرع دارد، و مباني نظري که براي تبيين اين  دريافت ويژه

فة تاريخ او است، و اين گسست نظري او از انديشة سياسي ليبرال  مشخصة فلسکند، وجهپا ميوجدال دست 

زمين« چشمي که از موضع تجدد به فقه دارد، متضمن گسست ايدئولوژيک »ايراندموکراتيک، همين گوشه

 زمين« است.   از »مغرب

 

 مؤلفة گسست 

که مباني نظري گسست  تر اشاره شد، انديشة سياسي طباطبايي واجد اين خصلت عمده است  که پيشچنان

خصوص شکافي عميق  دهد. اين مسئله بهايدئولوژي از ليبرال دموکراسي غربي را بسط و توسعه ميـسياسي 

مي ايراني  بورژوامآب  روشنفکران  عمدة  با  طباطبايي  عمدة  ميان  و  او  ميان  عميق  شکاف  اين  اندازد. 
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اي  هاي عمده مدعي باشد که تاکنون کوشش  جا،به روشنفکران و مورخان ليبرال سبب شده است که او، جا

 زمين انجام نشده است. در راستاي ارائة فلسفة تاريخ ايران

گويد »تجديد مراسم انديشة سياسي به تجديد نظري در مباني نياز داشت.  او در توضيح اين شکاف مي

ناقشة متأخرين بر قدما جز که مهاي ما بر فقدان جدال قديم و جديد در تاريخ انديشه در ايران و اينتأکيد

در قلمرو سياست عملي در نگرفت، از اين حيث شايان تأمل است که متفکران دوران جديد تاريخ ايران 

پس   203رفت.«روشنفکراني بودند که افق ديد آنان، به طور عمده، از محدودة تنگ سياست عملي فراتر نمي

، خود را از روشنفکران متجدد پيش از خود  اندازدمي  سياسياي که ميان بحث نظري و  طباطبايي با فاصله

رغم »هواداران  کند تا نسبت ميان مباني انديشة سياسي جديد را با سنت قدمايي روشن سازد؛ بهجدا مي

محدودة دفاع از نمودهاي ظاهري   اعتنايي به نظام سنت قدمايي نتوانستند ازانديشة تجددخواهي« که »در بي

اي  دد فراتر روند و انديشة تجدد نيز از چنان شالودة استواري برخوردار نشد که بتواند در مقام مناقشهتج

 204بر منطق سنت قدمايي قرار گيرد.« 

ايران دادن  قرار  با  برابر مغربطباطبايي  امر ميزمين در  اين  نميزمين، مدعي  تاريشود که  »مواد  خ«  توان 

زمين زد. او معتقد است که با توجه به  نويسي مغربزمين را »به محک مفاهيم« تدوين شده در تاريخايران

کار بردن آن مفاهيم اصرار ورزيم، »نوزايش اسالمي« در حوزة تمدني مواد تاريخ ايران اگر بخواهيم در به

 هاي مياني« تقدم زماني داشته است. ايران نسبت به »سده

ا نظر  انحطاط  از  دوران  به  نسبت  و  پذيرفت  اعراب صورت  از حملة  ايرانيان پس  ملي  آگاهي  احياي  و 

زمين، دورة تکوين انديشة  نويسي ايرانهاي سوم تا ششم در قلمرو تاريخزمين تقدم زماني داشت. »سدهايران

ورة اسالمي بود. در  تاريخي مبتني بر آگاهي ملي و استوار شدن شالودة قومي روشن و متمايز ايرانيان در د 

اي صورت گرفت  اين دوره، ... به دنبال فروپاشي شاهنشاهي ساسانيان و دو قرن سکوت، دگرگوني عمده
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تاريخ عناصر  از  نوآييني  بازپرداخت  دريافتي و  و  يوناني  خردگراي  انديشة  اسالم،  از  پيش  دورة  نويسي 

هاي ديگر انديشه در عصر زرين  انند بخشخردمندانه از ديانت اسالم در عصر نوزايش آن ايجاد شد که م

اين در  بود.  ايرانيان  ملي  آگاهي  مبين  ايران  فلسفة خردگرا  فرهنگ  فارسي،  زبان  سياسي دوره،  انديشة   ،

-شهري و البته، انديشة تاريخي، عناصر منسجم دستگاه فکري بسامان و يگانة آغاز دورة اسالمي ايرانايران

زمين، در درون جهان اسالم، اما در بيرون از دستگاه خالفت، در  يشه، ايرانزمين بودند و بر پاية همين اند

اي پيدا  گري جايگاه ويژهدرون گسترة نوزايش و اومانيسم نظام انديشة دورة اسالمي، اما در بيرون تازي

 205کرد.« 

انديشة سياسي و آگاهي فرود تاريخ  وبندي تاريخي طباطبايي بر مبناي فرازتر اشاره شد، دورهکه پيشچنان

ايرانيان استوار است. »با پايان يافتن عصر زرين ايران و با آغاز دورة زوال انديشه، انديشة تاريخي نيز منحني  

سده در  و  کرد  دنبال  را  ايران  تاريخي  انحطاط  و  انديشه  ميانِزوال  شدن    هاي  نوشته  تا  مغوالن  يورش 

  206ريخي خردمندانه و بيگانگي از آگاهي ملي بود.« التواريخ، گرايش عمده، نسخ انديشة تاناسخ

هاي ايراني، حذف نهاد وزارت، که در عصر زرين فرهنگ  او در توضيح علل زوال انديشه به سقوط خاندان

  ـ سرا سرا و خواجهبيت ايشان در حرمتر، اضمحالل نظام تربيتي شاهزادگان ـ ايران بر عهدة ايرانيان بود، و نيز

ايران نسبت داده  کند.  اشاره مي به  نهايت، حملة مغوالن  تحوالتي که به مهاجرت تدريجي ترکان، و در 

هاي متأخر اخالق دنبال يورش مغوالن صوفيان به متفکران قوم تبديل شدند و عرفان مبتذل سدهبهشود. »مي

هايي  دوره  خواري بود. بديهي است که با چنين مذهب مختار، حتي اگر درآساني و مفت درايي، تنهرزه

توليد اقتصادي يکسره از ميان نرفت، اما به هر حال جايي براي انديشيدن دربارة آن وجود نداشت. اگر چه  

در نظام سنت قدمايي ايران، به تبع اسالم، به دست آوردن ثروت مشروع امري خالف اخالق نبود...، اما 
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ه مذهب مختار تبديل کرده بود، راه را بر هر  هاي متأخر آن را بتحول عرفان زاهدانه، که عرفان مبتذل سده

 207بست.«انديشة عقاليي توليد ثروت مي

که به دنبال انحطاط تاريخي ايران و زوال انديشه، انديشه  چنانهم هاي مياني متاخر تاريخ ايران،  »در سده

زايندگي آغازين خود  بست تحشيه، تعليقه و سرانجام، تعطيل رانده شد و انديشة سياسي، زندگي و  در بن

نگاري عصر  را از دست داد، انديشة تاريخي نيز به تبع آن، دستخوش چنان تصلبي شد که تجديد تاريخ

امکان آن  نظري  بنياد  در  دگرگوني  مجراي  از  ايران جز  فرهنگ  نميزرين  انديشة    208شد.« پذير  »اگر چه 

ايران امسياسي  پيدا کرد،  ايران دورة اسالمي تداوم  هاي  هاي تاريخي، جنبها در گذر دگرگونيشهري در 

 209آرماني آن يکسره از ميان رفت و به نظرية سلطنت مطلقه تبديل شد.« 

بندي تأکيد بر اين مسئله است که  بايد اين نکته را در نظر داشت که مقصود طباطبايي از ارائة اين دوره

خ ايران اطالق کرد. اگر نه »از نظر تاريخ  توان به تاريمفاهيم تدوين شده در انديشة تاريخي غربي را نمي

ايران، با آغاز دوران جديد، عصر آن دو دورة تاريخي، براي هميشه به سر آمده است و در چنين شرايطي، 

هاي ون توضيح دگرگونينهاي ميانة ايران در کاتدوين تاريخ ايران با قرار دادن نوزايش دورة اسالمي و سده

ترتيب کانون توجه طباطبايي، که خودش را به اين  210کوفتني بيش نخواهد بود.« تاريخ ايران آب در هاون  

هاي ميان »سنت قدمايي«  داند، متمرکز است بر موانع تأسيس حکومت قانون و تعارضانديشمند سياسي مي

 با »انديشة سياسي جديد«.  

ت را در اسالم، با ارجاع  کوشد، ماهيت خودويژة »سنت قدمايي« و فقاه او با اين دستور کار مشخص، مي

زمين«، نشان دهد. بر اساس بحث او، دريافتي که الهيات مسيحيت از سنت دارد با آنِ به فلسفة تاريخ »ايران
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يابند،  اسالم متمايز است، و به همين سبب، مفاهيم سياسي جديد که در جدال با آن سنت قدمايي تدوين مي

 مدرنتية ايراني، از مدرنيتة غربي، جدا است.   تر، راهمتفاوت خواهد بود. به بيان ساده

هاي تمدني است و به نظر  اروپايي و اسالمي با توجه به حوزهـ»توضيح تمايز ميان روند تاريخ مسيحي 

رسد که بررسي تمايز اسالم و مسيحيت به عنوان معياري براي تبيين دو گونة روند تاريخي لحاظ شده  نمي

که روند تاريخي کشورهاي حوزة تمدن اسالمي، در قياس با روند تاريخي  شايد، اين باشد، در حالي که  

آمد عادت بودن خود اسالم به عنوان ديانت بوده  آمد عادت بود ناشي از خالفکشورهاي مسيحي خالف

  است و دريافت نويي از ديانت که با ظهور اسالم پديدار شد، زمينه را براي نوزايش و اومانيسمي هموار 

اي در درون تمدن و فرهنگ کشورهايي مانند ايران قرار داشت، اما شرايطي الزم بود  چون نطفهکرد که هم

 211تا آن نطفه به صورت تمدني نوآيين تکوين پيدا کند.« 

قائل ميبدين الهيات مسيحيت  براي  به سرشتي که طباطبايي  با توجه  اوترتيب، و  ديني و   شود.  اصالح 

داند. زمين به دوران جديد مياي ضروري براي ورود مغربميان دين و دنيا را مرحله  بازانديشي در رابطة

اي  اي که در نخستين سده »نکتة اساسي در تمايز ميان اسالم و مسيحيت اين است که مسيحيت، به گونه

موجب شد تاريخ اين دين تدوين شد؛ به خالف اسالم که ديانت دنيا هم بود، ديانت دنيا نبود و همين امر  

که مسيحيت، به عنوان ديني قدساني و فراگير، نتواند دنيا را در استقالل آن و در تعادلي با آخرت مورد 

توجه قرار دهد. ترديدي نيست که حيثيت قدسي در همة اديان الهي وجود دارد، اما اين حيثيت قدسي را 

. تمايز حيثيت قدسي ديني مانند اسالم  هاي مسيحيت است، اشتباه کردنبايد با ساحت قدساني، که از ويژگي

و ساحت قدساني مسيحيت ناشي از اين تمايز اساسي است که مسيحيت ديانت تجسد است و به سبب  

که عالم مظهر جالل خداوندي است تنها ساحت قدساني در آن اصالت دارد و دنيا امري همين تجسد و اين

ازمند تحولي در مباني نظري الهيات بود که بر حسب اعتباري است... تکوين تاريخ در قلمرو مسيحيت ني 

جز  گيرد که راهي »ترتيب طباطبايي نتيجه مي بدين  «  کنند...تعبير مي  secularizationمعمول از آن به  
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بازانديشي نسبت دين و دنيا و شناسايي اصالت و استقالل دنيا و قلمرو عرف نسبت به دين و ايجاد تعادلي 

آغاز    secularizationمسيحي با  ـي اروپايي»دوران جديد تاريخ کشورها   212ست.«ميان آن دو ساحت ني

شود و بسيار از مفاهيم و مقوالت تاريخ و تمدن غربي نيز حز با ارجاع به آن قابل فهم نيست... مقوالت مي

در درون    secularizationهاي مياني و نوزايش، تنها با توجه به  چون سدههاي تاريخي، همبنديدوره

ـ ... اگر سدهمسيحيت قابل فهم و تعريف است  وجود   ـهمه الزامات آن براي تمدن مسيحي   باهاي ميانه 

کرد... نوزايش تولد ديگر نمودهاي تمدن جاهلي و فرهنگ رمي بود  داشت، نوزايش ضرورت پيدا نمينمي

جايي براي   توانست داشته باشد. بنابراين کوششي اساسي الزم بود تا سيحي جايگاهي نميکه در الهيات م

شود، بلکه با گذشتة  تنها آغاز مينه  غرب جديد  ،مدهاي آن باز شود... با نوزايش آقلمرو عرف با همة پي

 213کند.« تاريخي خود پيوندي نو برقرار مي

در ايران ناشي از آميختگي ديانت اسالم با عرفان زاهدانه طباطبايي مدعي است که، از قضا، زوال انديشه  

آن انجاميد و سرشت ديانت اسالم را دگرگون ساخت. »اسالم، به خالف مسيحيت،    يبود که به دنياگريز

اسالم را پذيرفت، اما همة نمودهاي قلمرو عرف را نيز که به تعبير   دين دنيا هم بود... ايران در قلمرو ديانْت

شهري بود، حفظ کرد. به سخن ديگر، اسالم در ايران چيرگي قرون وسطايي برقرار نکرد تا نيازي ما ايران

»اما در تحول تاريخي تفسيري از اسالم عرضه شد که قوت دنيوي اسالم را   214به نوزايش احساس شود.« 

وجوهي از انديشة  به ضعف دنياگريزي آن تبديل کرد... انحطاط عرفان و سيطرة عرفان زاهدانه و جمع آن با  

اجتماعي ـهاي تاريخي زمينهقشري شريعت که امام محمد غزالي يکي از بزرگترين نمايندگان آن بود، و البته،  

ها که چيرگي ترکان و يورش مغوالن فراهم آورده بود، به تدريج، اسالم را به ديانتي تبديل اين دگرگوني

سلطنت نيز که به دنبال  ـ تصوّفـمقدمات ايجاد ترکيبي از تشيّع يد.  بايد آن را.... اسالم قدساني نامکه  کرد  

برآمدن صفويان به مذهب مختار تبديل شد، در فاصلة يورش مغوالن تا آغاز عصر صفوي فراهم آمد... 
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هاي عرفي و حتي شايد بتوان گفت که انديشة دين اسالم چنان از بنياد با قدسانيت بيگانه بود و با جنبه

پيون  براي عرفد داشت که کوششدنيوي  از آن ميهايي که  نتيجه نميزدايي  آساني  به  اسالم  شد،  داد... 

از طريق نوعي عرفان سياسي و جريان نيز به سياست قدساني  باطني که گرايشي  انديشة  نويسي نامههاي 

تأخر به انديشة  هاي منويسان سدهداشتند، نخست، در انديشة سياسي رسوخ پيدا کرد و از آن پس نيز تاريخ

 215باطني تمايل پيدا کردند و انديشة تاريخي را با انديشة باطني ترکيب و تفسير کردند.« 

شناسي، در تحول خود، دو نظام علمي متفاوت  »الهيات مسيحي و علم حقوق شرع در اسالم، از نظر معرفت 

ها  و نظام علمي و مبناي معرفتي آناند و تا زماني که ماهيت دبا مفاهيم و مقوالت ويژة خود را تدوين کرده

 216را نتوان روشن کرد، قياس اين از آن و اطالق مفاهيم آن بر اين حاصلي جز خلط مباحث نخواهد داشت.« 

اي از سنت داشت.  »مسيحيت نظر به سرشت آن، به عنوان ديانت ناظر بر اصالت ايمان و نه شرع، تلقي ويژه

هاي  سيحي قرار داشت و الهيات مبتني بر سنت بر بسياري از بخشدر واقع مفهوم سنت در کانون ديانت م

الهيات مسيحي اشراف داشت. بخش بزرگي از احکام شرعي در مسيحيت و نيز الهيات کليسا در آن، که از  

شود، فاقد نص محکمي در کتاب  ترين ادعاهاي خالفت پاپ و حکومت دنيوي او از آن ناشي ميعمده

ر پيکار خود عليه دستگاه خالفت پاپ همين امر را برجسته و به آن استناد کرد...  مقدس است و لوتر نيز د

اين تلقي از سنت در اسالم، که به طور اساسي ديانت مبتني بر شريعت است، جايي نداشت، زيرا منبع  

ام اصلي علوم ديني در اسالم و بويژه فقه، به خالف مسيحيت، سنت نيست، بلکه خود کتاب است... اين اقد

اگر چه خالف سنت کليسا بود، اما خالف کتاب مقدس نبود. بنابراين، شورش عليه کليسا از اين حيث  

داد... اين اصالح با بازگشت به نص کتاب توانست موجه باشد که اصالحي در درون ديانت انجام ميمي
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ها در کتاب آمده نعملي شد و نه با نسخ احکام آن، اما در اسالم هر شورشي عليه احکامي که عمدة آ

 217آيد.« است، شورشي عليه کتاب به شمار مي

خصوص با تأکيد بر فقاهت در مذهب شيعه، و با ارجاع به مباحث خود دربارة تمايز الهيات  او در نهايت، به

  »سالبه اسالمي  ـ ر حوزة تمدن ايرانيکاربردن سکوالريزاسيون، و نيز، اصالح مذهبي را دمسيحيت و اسالم، به

تواند ناظر بر اين علم حقوق شرع باشد، نه  داند. »هر اصالح ديني در اسالم، تنها ميبه انتفاء موضوع« مي

خود احکام شرع. در فقه شيعي، اجتهاد به نوعي متکفل ايجاد هماهنگي ميان احکام و روح زمانه بود و، 

اشت که تحولي در آن صورت گيرد. مشکل که تجربة مشروطيت در ايران نشان داد، اين امکان وجود دچنان

اصلي در اين بود که ارباب عقول راه خيال را به خود بسته بودند و نظام سنت قدمايي تصلبي پيدا کرده 

توان  پذيرد، نميرف را مي»حقوقي را که عُ  218توانست از امکانات موجود استفادة مناسبي بکند.« بود که نمي

ق در  يعني  کرد؛  ديگر عرفي  تحبار  و  مفاهيم  آنلمرو  سالبهول  اسالم،  انتفاء موضوع   ها، عرفي کردن  به 

 219است.« 

اش را بر فقها و  پيچد و توجهطباطبايي با اين توضيح نسخة پروتستانيزم اسالمي و روشنفکري ديني را مي

انطباق  کند که در جريان تشکيل مجلس شوراي ملي و تصويب قانون اساسي بر سر  اصوليوني متمرکز مي

بحثي است بر سر دريافت از حقوق    دپردازند. در حقيقت جدال ميان قديم و جدي قانون با شرع به بحث مي

خواهي اهل ديانت«  خواهي اهل ديانت« با »هواداران نظرية مشروطه شرع که ميان »هواداران نظرية مشروعه

هاي  فقيه و اصولي بزرگ زمان به مناقشه  هايالل نوري تا پاي دار، و پاسخبا پايداري شبخ فضلدر گرفت. »

 220او، وجهي از جدال ميان قديم و جديد ميان دو گروه از هواداران نظام سنت قدمايي در گرفت.«
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اي، به  »اگر چه يک نظرية عمومي مشروطيت، به عنوان نظام حکومت قانون، وجود دارد، اما هر مشروطه

مشروطة کشوري خاص قانون خاص،  نظام  اعتبار حکومت  بگوييم،  بهتر  آغاز،  است.  در  هاي مشروطه، 

مانده از  هاي برجايکند با رجوع به رسائل و نامهطباطبايي تالش مي  221اند.« هاي خاص بوده مشروطيت 

مشروطة خاص ايران را به بوتة نقد بگذارد. او براي اين کار خطي سيري را در    فقهاي درگير در جدالْ

کند که امتداد آن به مباحثات فقهي در جريان تشکيل مجلس  عه دنبال ميآراي سياسي فقها و علماي شي

مي اساسي  قانون  ملي و تصويب  در شوراي  دريافت خردگرايانه  دوبارة  احياي  بررسي  او  مقصود  رسد. 

 خواه است.انديشة سياسي علماي مشروطه

اي که به طور تاريخي در ايران  گرايانهعقاليي و مليـآبادي با دريافت مدني خ هادي نجم هاي شي»ديدگاه

به آن   که  اقبالي  با  آمد،خواهي فراهم ميش مشروطهجنبهايي که مقدمات  بسط پيدا کرده بود و در دهه

ها صورت گرفت، از اهميت بيشتري برخوردار شد. بسياري از علمايي که در جريان مشروطيت به  ديدگاه

قانون   انديشة آزادي و حکومت  از  از اسالم داشتند که حاج  هواداري  برخاستند، چنين دريافت عقاليي 

هاي ]از نظر ممقاني[ اجتهاد از اين رو که سازگاري ديانت با دگرگوني  ها بود...اسدالل ممقاني يکي از آن

هاي قوت تشيع و وجه تمايز آن با ديگر مذاهب است. ممقاني،  سازد، يکي از نقطهپذير ميدنيا را امکان

به  نويسندگان دورة مشروطه  مانند همة اسالم،  بر آن است که  دارد و  اسالم  از  خواهي، دريافتي سياسي 

اديان که سياست آن ديگر  از  خالف  نيست،  ديانت  است.  ها عين  بوده  آغاز ديني سياسي  نظر  همان  ]از 

بر مصالح کلي ممقاني[ دو قوة روحاني و جسماني يا ادارة امور دين و دنيا يکي بيش نيست، هر دو را ناظر  

اين نظر را ميداند... علماي اسالم را ورثة پيشوايان دين ميمي پذيرد که وظيفة زعامت سياسي و داند، 

مرجعيت ديني پيشوايان دين به علماء انتقال پيدا کرده و اينان بايد مانند آنان مسئوليت هر دو قوه را بر  
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باشند«  امور    222عهده داشته  ديانت را ضابطة همة  قرار نمي»او  از  اجتماعي و سياسي  را  بلکه دين  دهد، 

 223کند.« ديدگاه الزامات زمانه و منطق علم اجتماع و سياست تفسير مي

طباطبايي مضاميني مشابه را در آثار سيد نصرالل تقوي، شيخ محمد اسماعيل محالتي، آخوند خراساني،  

االمة  دهد. اما در اين بين رسالة تنبيهرار ميآور، رديف يکديگر قعبدالل مازندراني، در يک تسلسل کسالت 

اي در انديشة سياسي در محدودة  گيرد. چرا که »رسالهتر مورد توجه طباطبايي قرار ميميرزاي نائيني بيش

شيعي بود و، در واقع، بايد آن را نخستين رسالة منظم در انديشة سياسي شيعي به   224نظرية حکومت جور 

  225اي در رد استبداد و تأکيد بر ديانت آزادي است.«رزاي نائيني بيانيهشمار آورد.« »رسالة مي

گيرد که »در  خواهان اهل ديانت« چنين موضع مينائيني در پاسخ به اشکاالت وارد شده از جانب »مشروعه

هر حکومت دو حق را بايد لحاظ کرد: نخست حکومت حقي الهي است که به فرستادگان او تفويض شده  

ق ديگر از آن مردمي است که امور آنان بايد در محدودة شرع اداره شود... فرمانرواي عادل، اگر  است... ح 

اما به اعتبار دادگري در حق مردم،  چه به اعتبار غصب نخست جائر و حکومت او غير مشروعه است، 

حکومتي    شود برتوان حکومت او را... جائرة مشروع به شمار آورد. حکومتي که يک غصب مرتکب ميمي

زند ترجيح دارد... اگر پادشاه مشروطه از جانب نواب امام مأذون باشند، حکومت که دو غصب از او سر مي

  226او لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و واليت هم... خارج تواند شد.« 

خواست تلقي جديدي از شريعت  طيت ميگويد که »مشروطباطبايي دربارة اين نزاع بر سر قانون شرع مي

با رعايت مباني نظري اصول فقه عرضه کند. افزون بر اين، مناقشة هواداران مشروطيت و طرفداران مشروطة  

پذير نباشد، بلکه هاي عرف نبود که از نظر شرعي امکانمشروعه ناظر بر مشروط شدن شرع به محدوديت 
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توان اصول عقاليي اين علوم شد که تا چه مقياسي ميبوط ميمناقشة اساسي به اين لطفة علوم شرعي مر

 227را در تفسير مباني ديني وارد و نظام سنت قدمايي را در جهت مشروعيت مشروطيت متحول کرد؟« 

»انقالب   انديشة سياسي در  ايران، که به بحث دربارة تحوالت  هر چند جلد آخر مجموعة تآملي دربارة 

ايم که توجه ما به طباطبايي به  تر تأکيد کردهپرداخت، هنوز منتشر نشده است، اما پيشاسالمي« خواهد  

بيني است که او طرح  تواند داشته باشد. به هر حال قابل پيشمنظور بررسي افکار او، هيچ موضوعيتي نمي

کند، و بدون ه ميپياد  57هاي تاريخي منتهي به انقالب  خود مبتني بر جدال ميان قديم و جديد را در دوره

 گيري او وجه سياسي دارد، جانب حکومت قانون را خواهد گرفت.  اذعان به اين که موضع

ترتيب طباطبايي هواداران مشروطة مشروعه را، که در جريان انقالب مشروطيت صدايشان در هياهوي بدين

دهد.  ر کانون توجه قرار ميطلب گم شد، دخواهان سلطنت خواهان متجدد و مشروعههاي ميان مشروطهنزاع

ايران در سير تکامل خود در آن گام نهاد. طباطبايي با ايستادن بر   اين همان مسيري است که بورژوازي 

تأکيد   ايران اختيار کرده است. اين مسئلهْايستد که بورژوازي  موضع مشروطة مشروعه، بر همان موضعي مي

 دهد.آمد بودن تاريخ ايران« توضيح ميالفويژة مدرنيتة ايراني و »خاو را بر خصلت خود

 

 مؤلفة ابهام 

زمين تحت سيطرة منطق مناسبات جديد جهاني »وضعيت پرتعارضي در افق مناسبات دروني و بيروني ايران

زمين در ميدان جاذبة مناسبات و انديشة دوران جديد قرار گرفت  اي که از سويي، ايرانگونهپديدار شد، به

زمين به لحاظ سرشت انديشه و الجرم،  ا از بنياد دگرگون کرده بود، اما از سوي ديگر، ايرانزمين رکه مغرب

ها پيش تحولي پيدا نکرده بود.« اين سکون که در ساختار سياسي و  ساختار سياسي و اجتماعي از سده

»با برآمدن صفويان،  وجود آمده بود، از نظر طباطبايي، نتيجة تصلب در دستگاه انديشة سنتي بود.  اجتماعي به

 
 . 556خواهي؛ ص طباطبايي، جواد؛ مباني نظرية مشروطه 227
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اي استوار شد  زمين پديد آمد و مناسبات نيز بر شالودة انديشهتصلبي ديگرگونه در انديشة سنتي در ايران

زمين  که منطق آن با تکيه بر مباني انديشة دوران قديم قابل درک نبود... به تدريج، با انحطاط تاريخي ايران

را به گسيختگي نظام اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشور داد   و با زوال انديشه، مصالح ملي نيز جاي خود

 228و ايران زير سيطرة منطق مناسبات جديد جهاني قرار گرفت.«

زمين« است، در نتيجه شهري پيرامون »ساختار عمومي فرمانروايي ايراناگر اين را بپذيريم که انديشة ايران 

زمين« چيست. طباطبايي هر چند  شهري مشخص کنيم که »ايرانبايد پيش از پرداختن به خود انديشة ايران

زمين، نه جغرافياي  زمين، نه واحدي است سياسي، و ايرانزمين است اما براي او ايرانمدعي پرداختن به ايران

 آيد. ست که به تعريف درهاي مشخص، و در نهايت، ايران فرهنگي نه موجوديتيست با حدود و مرزمکاني

اصطالح  کند که »برد، چنين بيان ميزمين، که مکرراٌ به کارش ميمنظور خود را از اصطالح ايران  طباطبايي

اي از  ام و منظور از آن، ايران بزرگ و حوزهزمين را من در اين جلد به معناي دقيق آن به کار بردهايران

ل آن را نخستين دولت تمدن و فرهنگي است که بيست و پنج سده پيش در آن سرزمين ايجاد شد که هگ

آمدهاي آن را  نويسان، آن را شاهنشاهي... خوانده و پيدر تاريخ جهاني خوانده است و من، به تبع تاريخ 

هاي هاي ايران و روس، برخي از ايالت ام. با شکست ايران در جنگهاي تاريخي ايران بازگفته در دگرگوني

ايران فروپاشي  و  بازگشآن جدا  به طور  نيز  ايرانت زمين  فروپاشي  با  در ناپذيري عملي شد.  ايران  زمين 

 229مرزهاي کنوني آن تثبيت شد، اما در نظام فرمانروايي آن تغييري به وجود نيامد.«  

ايران زمين در معاني مختلف به کار رفته در همين بخش کوتاه که طباطبايي مدعي دقت مفهومي است، 

اي سياسي متشکل از  فرهنگي، و يک دولت شاهنشاهي، يک جغرافي است. يک حوزة تمدني، و يک حوزة 

شهري ضامن هستي توانيم چنين استنباط کنيم که اگر انديشة ايران ولو بنابرنظر طباطبايي مياياالت متعدد ـ 

 زمين هم سقوط کرده باشد.  زمين بوده است، پس با زوال انديشة سياسي، ناچار، بايد ايرانايران

 
 . 13ص اي بر نظرية انحطاط ايران؛ طباطبايي، جواد؛ ديباچه - 228
 . 16اي بر نظرية انحطاط ايران؛ ص طباطبايي، جواد؛ ديباچه - 229
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همين ابهام است    تواند پاشنة آشيل يک نظريه باشد، اما دقيقاًان يک رسالة علمي اين ابهام ميهرچند به عنو

زمين  نمايد. ايرانهايش بازميکه سرنوشت نامعلوم بورژوازي ملي ايران را در آينة حکمت تاريخي ايدئولوگ

تا    دارد  تريران نسبت بيشهاي بورژوازي ايپروازيها و بلندطلبييک هستي نامتعين است و اين با جاه

 دولت ملي محصور در مرزهايي مشخص. 

بايد اذعان کرد که براي عمّال بورژوازي    .شودگنجد و به بيرون سرازير ميسرمايه در مرزهاي ملي نمي

ايران چقدر غرورآفرين است که خود را نه کارگزار منطق ارزش، بلکه قهرماني بپندارد که رسالتي تاريخي  

زمين از خواب طوالني انحطاط بيدار خواهد شد. گذشتة آرماني احيا خواهد شد. اگر د. ايرانبر دوش دار

-بدين  و  اش قرار بگيرندهاي مستأصل در پيرامون ثقل سياسيبورژوازي بتواند ترتيبي اتخاذ کند که سرمايه

 هاي محدود در مرزهاي ملي بازيابي شود. ترتيب وحدتي جديد ماوراي سرمايه

شهري بر ما آشکار گرديد.  شهري ملبس به رداي زربفت علم، در هيبت حکمت سياسي ايران انديشة ايران 

يابي کنيم  و  کار مکانشهري را در دستگاه ايدئولوژي بورژوازي محافظهسپس تالش کرديم انديشة ايران

ي قرار دارد. در نهايت ربط  شهري چگونه در تناسب با چيدمان فضايي آن ايدئولوژ دريابيم که انديشة ايران

  امپرياليسم ايدئولوژيک از ـسياسي   بخشي، گسست شهري به وضعيت را ذيل سه مؤلفة وحدتانديشة ايران 

 و ابهام نشان داديم.

-آوري دو نکته ضروري است. اول اين که طرف خطاب دستگاه ايدئولوژي بورژوازي محافظهجا ياددر اين

آيد کلية طبقات اجتماعي در کنار يکديگر نيستند. چيز که به انضباط در مي. آنکار کل جامعة ايران نيست 

هاي ايدئولوژيک بورژوازي وجود داشته باشد و اين  در نتيجه ممکن است تعارضات بسيار با ساير دستگاه

به هيچ وجه جاي تعجب نيست. به خصوص اشاره کرديم که تماميت ايدئولوژي مذهبي با افاضات ايشان 

کار قشري از نخبگان است، با آن  شود. طرف خطاب دستگاه ايدئولوژي بورژوازي محافظهدار ميدشهخ

 ي مشخصي که دربارة آن بحث کرديم. معنا
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اين نميدوم  ثقل سياسي هرگز  به همينکه  مرتفع سازد.  را  منافع موجود  تمام تضاد  ترتيب هميشه تواند 

سياسي، در معناي بورژوايي   تقابليوند، و احتماال در برابر آن به  شاجرامي به بيرون از ثقل سياسي پرتاب مي

 زنند.   کلمه، دست مي
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 . 1386سوم؛ انتشارات گوتنبرگ؛ تهران 
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سياسي  .54 اقتصاد  نقد  سرمايه،  کارل؛  ترجمة  مارکس،  اول(،  دوم؛    )جلد  چاپ  مرتضوي؛  حسن 

 .1396انتشارات الهيتا؛ تهران، 

سياسي  .55 اقتصاد  نقد  سرمايه،  کارل؛  ترجم  مارکس،  دوم(،  دوم؛   ة)جلد  چاپ  مرتضوي؛  حسن 

 .1396هران، انتشارات الهيتا؛ ت

باقر پرهام و احمد تدين؛   ة)جلد اول(، ترجم  مارکس، کارل؛ گروندريسه، مباني نقد اقتصاد سياسي  .56

 . 1378چاپ سوم؛ نشر آگه؛ تهران،  

باقر پرهام و احمد تدين؛   ة)جلد دوم(، ترجم  مارکس، کارل؛ گروندريسه، مباني نقد اقتصاد سياسي  .57

 . 1378چاپ سوم؛ نشر آگه؛ تهران،  

 .1377ئولوژي آلمان؛ تيرداد نيکي؛ کس، کارل و انگلس، فريدريش؛ ايدهمار  .58

انتشارات    .59 سوم؛  چاپ  معاصر؛  غنايي  ذهنيت  از  تحليلي  عاشقانه،  سال  هفتاد  محمد؛  مختاري، 

 .1394بوتيمار؛ تهران، 

 . 1394مسکوب، شاهرخ؛ هويّت ايراني و زبان فارسي؛ چاپ ششم؛ نشر فروزان روز؛ تهران،   .60

اجتماعشاهرخ مسکوب،    .61 ادبيات و سرگذشت  داستان  تهران،  ؛  فروزان روز؛  نشر  ؛ چاپ ششم؛ 

1394 . 

ناطق، هما؛ بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهي و رژي تنباکو؛ چاپ اول؛ انتشارات خاوران؛   .62

 .1371پاريس، 

 .1358ناطق، هما؛ مصيبت وبا و بالي حکومت؛ چاپ اول؛ نشر گستره؛ تهران،   .63

ها در انقالب مشروطيت ايران؛ مجلة الفبا؛ دورة جديد، جلد سوم؛ تابستان  ناطق، هما؛ جنگ فرقه  .64

1362 . 

 .1326نجمي، ناصر؛ عباس ميرزا؛ کانون معرفت؛ تهران،   .65

 .1391ويتفوگل، کارل آگوست؛ استبداد شرقي، ترجمة محسن ثالثي؛ چاپ اول؛ نشر ثالث؛ تهران،    .66
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ش؛ عقل در تاريخ، ترجمه حميد عنايت؛ چاپ چهارم؛ انتشارات  هگل، گئورگ ويلهلم فريدري  .67

 .1387شفيعي؛ تهران، 

انتشارات    .68 هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش ؛ پديدارشناسي جان، ترجمة باقر پرهام؛ چاپ دوم؛ 

 .1390کاو؛ تهران، وکند
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