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  "انحطاطدوره " مفهوم بر غلبه و "شرفتیپ" مفهوم بر غلبه
 (711: 7933بنیامین، ) .واحداند یامر ی  رو دو

 

 

 مقدمه

 

برای ما جهت در اینجا خواندن تاریخ، ساختن تاریخ است. این گزاره از دو 

حائز اهمیت و ضرورت است. نخست اینکه خوانش تاریخی را از تاریخ جدا 

 و بیرون از گذاری، علمی، فارغ از ارزشطرفیبشأنی  شدن قائلو  کندینم

 و هالیتحل. به این معنی که همة مفاهیم، کندیمرا منتفی  خواندیمآنچه 

 و هاگزارشکه اسناد،  داندیمتاریخی  رویکردهای تاریخی را به همان میزان

 هالیتحلمدارک و تبعاً به همان میزان که وقایع و اتفاقات را. در واقع مفاهیم و 

و تنها از حیث  اندخیتارو اسناد و آرشیوها و وقایع همگی، باهم و درهم، 

وند، شوند؛ که اگر هم بش یبندمیتقس توانندیم بودنیچندمدستهو  یرسدست

 کسنآ راستانیهم. در شوندیمبخشی از تاریخ  شانیبندمیتقسدر شکل   باز

بخواهد و -خود-که-، چه آنگونهسازدیمو  خواندیمکه تاریخ را بلند و رسا 

د ، و به زعم ما بایتواندیم، همیشه باشدشدهخواسته-شیبرا-که-گونهآنچه 

چگونه، همقطار با در معرض این پرسش قرار بگیرد که آنچه را خوانده است 

ضای  و در چه ف ییهاگروهچه کسانی، با چه افقی، در راستا و تضاد با منافع چه 
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و  موضوع تا طرح افتن یتیموضوعخوانده است. از انتخاب و  یاینیعذهنی و 

، مورد ورنیاو منطق عیان و پنهان حاکم بر آن، از  یریگجهینتو  یبندصورت

رسش تنها برای این نخواهد بود که شیوه ، و این پشودیمپرسش واقع 

و مکتب  تحلیل  تاریخی و علم تاریخ را برای فرد یا متن  خاصی  ینگارخیتار

-از-مقدمات و تشریفات هرگونه بیرون خواهدیماستخراج کند، بلکه مشخصاً 

ته و را کنار گذاش شدهمشتبهنگریستن  فاضلانة -جهان-به-و-ایستادن-جهان

در هر سنگر  امنی را مشوش سازد، و در  یخاطرآسودهو  ییجوپناههرنوع 

 هاسشپرهر شیوه و مکتب و علم  استخراجی و اعلامی را نیز به همان  راستانیهم

که هر پژوهش تاریخی راه به  انگارانهساده. برخلاف این برداشت کشدیم

نه  هبرای ما باقی نیست ک یاشبهه، بردیمروشنگری پدیدة اجتماعی و جهان 

ضرورتاً و نه حکماً هر پژوهش تاریخی نه تنها چنین دستاوردی نخواهد داشت، 

نجامیده بیانجامد، که ا ینیبتنگو  ینیبکیتاربه تاربینی و  تواندیمبلکه 

از  هابتیمصو  هابحراندر شرایط کنونی که تراکم و تمرکز . دوم اینکه است

و تشویش  خاطر و کلام و  دیآیمو درچشم  چشمبههر رقم  آن بیش از پیش 

فزونی یافته و درهم شده است، ضروری است  و طبقات مختلف هاگروهاذهان 

، هاقلمو  هازبانبر سر  موجود  یهاخوانشو  هاتیروا، هاثیحد، هاحرفکه با 

حداقل یکبار و نه لزوماً برای تنها همین یکبار از حیث جایگاه نظری و عملی  

ا ب در شرایط کنونی و در نسبت شانیهایبندجبههو  یریگموضعو  هاآن

یز در خود را ن بیترتنیبدتکلیف کرده و  وضعیت انضمامی خودمان تعیین

اییم. با ، تعیین موضع و موقف نممیدیکششیپپایبندی به گزارة نخستینی که 

و جریانی که  افکندیفراماین مقصود، هر خوانش تاریخی را در افقی که 

 بازخوانی و در یک زمینة اشیاجتماعو به تبع، در تبعات و برآیند   سازدیم

 .میکنیمجایابی  ترعیوس
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ته رگرفبَی تمام شؤون اجتماعی را دردارهیسرمادر حالی که در ایران مناسبات 

نظری بخش بزرگی از  آورددستو استثمار نیروی کار تشدید شده است، 

نی  یا پوشاندن و یا فرافک گرفتندهیدناما  عصرهمروشنفکران و نویسندگان  

تضادهای درونی این نظام است. این بخش بزرگ، رخت اپوزیسیون به تن 

که  یی دارندهانسخهو سعی در پیچیدن  نالندیمو از اوضاع نامساعد  کنندیم

در ادبیات ایشان ترکیبی است  ،«همه»خوش بیاید. « همه»تا جای ممکن به کام 

عموم، مردم، ملت، خلق، مملکت، ایران، توده، شهروند، از واژگان  آحاد، 

خواهد بود. از آنجا  «نیروهای ضدهمه»مسلمان و ... . و البته عامل گرفتاری، 

ل  بدون تشخیص و تبیین و تحلی تواندینمکه روشنفکرند، تجویز دوای درد 

ن  وبرای تبیین و تحلیل این اکن رونیاصورت بگیرد. از « همه»حال  نامساعد 

 ندکنیمرا طرح  ییهادوگانهو  هانظرگاه ،چرایی آن ن و در جستجوی نابساما

شده  ی توصیف و تصویراگونهبهکه در آن بدبختی و نابسامانی و گرفتاری 

ند در پیو و مسأله اکنون حالدهد: لحظة پوشش  دردهمرا تقریباً « همه»باشد که 

، تهیمدرنکجدرنیته یا محصول م حال  ، اسلامی-با سنت و ادامه فرهنگ ایرانی

و  مدرنپست وضعیت محصول حال ، در شرایط گذار از سنت به مدرنیته حال 

 مفاهیمیی، و حال  محصول استعمار و امپریالیسم. بومجهانچندمدرن و 

 عقلانیت، عدم سیاسی، اسلام استبدادزدگی، ،ییگراسنت ،ییخونید چونهم

 هذایعلسق و ، نئولیبرالیسممدت کوتاه جامعه ،، عرفان شرقیغربی فرهنگ

 با . ایشانندیآیم« همه»به کمک این تصویرسازی از جهان و ایران و 

 نظری دستگاه و مفاهیم از که صادیقیم دنیکشرونیب و گذشته به زدنچنگ

و  ،ابندییم دست کنونی وضعیت مورد در یاقاعده به کند جانبداریا آنه

ه . دیگر حتی خود  مسألپردازندیم موجودشیازپام  متناسب با آن به صدور احک

 تاریخی ،مقصر و امانینابس این از است روایتی ارائة مهم هم مهم نیست،« همه»
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و در  کنندیمو آنرا قضاوت  اندگرفتهجدای از آن و ورای آن قرار  که است

و  دانضدهمهو در آن قربانی و مقصر و حامل تاریخ همه و  زندیریمبوتة نقد 

شان . برای ایاندقربانگاهایشان در مقام شناسندگان و ناظران و دردمندان این 

 در مقام مفسران  انتزاعی  تاریخ تاریخ انتزاعی است، هرچند که خودشان

و نه در خارج از تاریخ یا ورای اکنون و اینجا که  اندیخیتارو  اندیانضمام

ارگرفتن ورای تاریخ در درون آن موضوعیت دارند. در واقع قردرست 

برای تاختن به هرکه خارج از  سازدیمبرایشان سنگر مشروع و امنی 

را زیر سؤال برده است.  شانگاهیجابه اعتراض برخاسته و یا  شانیهادوگانه

 دهیکشرا پیش  یفراوان مباحث اخیر ةده چند طول در ،هادگاهیددسته  این

 کتب، نشریات، در شده و بازار آن استقبال از آنها که به فراخور شرایط نیز

 امااست.  گرم شده دانشگاهی مباحث و دیداری و شنیداری یهارسانه

 دانشگاهی مباحث یا کتابها و نشریات به فقطاین روشنفکران  فعالیت محدوده

 و روشنفکراین  وجود علت دریافته بود گرامشی که آنطور. شودینم ختم

 در او بلکه نیست، نظرورزی جهت صرف ذهنین  تمری یک فقط وی، فعالیت

ضور ح دایمی کنندهقانع و دهندهسازمان و افکار سازنده عنوان به زندگی

ی، عدم فرهنگیببه  ی حول  حوالة مسائل و مصائب  روزدهسازماناین  .دارد

، امکان و امتناع مدیریت، استبداد، نبود جامعه دموکراتیکعقلانیت، سوء

را به انتظار  و در تمنای  فرهنگ، عقلانیت، و « همه»و  زندیمپرسه  اندیشه

. گویی قرار است داماد آراسته و بالابلند  چارچوب  نظریشان نشاندیمدموکراسی 

فانتزی با اسب فایبرگلاس  سفیدی از جایی در غرب   ای آستانه در یک سحرگاه

ه ان را بجاماندة عروسکیش شرق  اشراقی برسد و عروس  وامانده وانتزاعی یا 

 ی و عقلانیت و مدرنیته ببرد.افتگیتوسعهو امنیت  و حجلة آزادی
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ی و بزرگتر از انوشتهمقدمه آغازگاه است، هرچند آغازگاه خود بیرون از هر 

یفة ظی است و تنها بار  بروز خود را به دوش کلمات گذاشته است. واگفتههر 

ملی، حتی خود مسیر است، مسیری که در آن هر ع ترکردنروشنکلمات 

کلمات، خواستی است که هستی اجتماعی ضرورت آن را پیش کشیده است. 

اجتماعی که امروز بیش از هرچیز عیان شده است، بیگانگی و  آنچه از هستی 

استثمار انسان است در ابعاد و سطوح گسترده. برای ایستادن در برابر این هستی 

ل ما را موجب شده است و برای دادن به وضعیتی که ما و مثاجتماعی و پایان

ف ی برایش تعیین و تکلیدارهیسرمابه خود، آنچنانکه در مناسبات  دادنانیپا

شده است، پرسش  مشخص از وضعیت انضمامی  مشخص همواره باید پیش روی 

 کندیمما باشد؛ پرسشی که نظریه و عمل، و سیاست و اقتصاد را با هم فراخوانی 

کل ش جریان و این این. دهدینمیکی به دیگری را و مجال تفکیک و تقلیل 

: از مبارزه است شده تشکیل متضاد یهابخش از ،کل یک عنوان به ،اندیشهاز 

 مقابل در ایستادن و غرب نفی   از ،شدنیسرتاپاغرب با استعمار و امپریالسیم تا

 دن  یکشرونیبو  خوانیولاناو م البلاغهنهج تا تفسیر  دین از دفاع نام به آن

 اینو همنوایی  وحدت. رفتهزودازدست دینی سنتی و  و عقلانیت سیادموکر

در  که وحدتی ت.اسشه اندیاین  شناخت یکی از کلیدهای   ،متضاد گرایشات  

را در  و آن بخشدیمقوام  را و آن ندینشیمموجود  سیاسی قدرت تاروپود  

 که کندیم ایجاب ماهستی اجتماعی  .کندیم آورترتاب یی  بحرانهابزنگاه

ابعاد آن را واکاوی و  تمام و نیمک رسوخ ین اندیشها نظری دستگاه عمق به

 روشنفکرانة این سلط در نسبت با شرایط انضمامی خودمان قرار دهیم و مقهور  

ها آن مقلدین و ینغمبل ن وحواریو ی و تبلیغات  ارسانه و دانشگاهی فضای بر

ی هامونهنن اندیشه گریزی نداریم جز اینکه از نشویم. برای دستیابی به کلیت ای

 هارگهها زمینه را برای یافتن مشخص و شاخص آن آغاز کنیم و از رهگذر آن
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م. فراهم کنی ،دهدیمدسته و در یک موضع قرار  یی که آنها را در یکهاانیبنو 

اجة خو»، نه از آنرو که محمدرضا سوداگر و سیدجواد طباطبایی رامنظور بدین

بنا به ضرورت تاریخی برگزیده و حلاجی بلکه  ،«ما هم کم از منصور نیست

 .کردیم
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 سوز ســوداگر  دل

 

نیست.  اقاتاتف ، بازگویی کاملتر و جزئی/کلیتر  خواندن  تاریخ چنانچه اشاره شد

و  "ونانقلابی"، شیهاتیشخصتمام تاریخ مشروطه، با تمام از این منظر است که 

اکنون  ،مختلف در کنار یا روبروی هم بودند یهاجبههکه در  "انقلابیونی ضد"

جایگاه تداوم وضع و اصولاً در  شوندیمحاضر  ما بر در رنگ و لباسی دیگر

 "عدالت"و  "دموکراسی"و  "آزادی"و  "قانون"تا حرمت  ستندیایمموجود 

، بازدیممی رنگ در این میان نه تنها اختلافات قدی باهم یکجا حفظ کنند.را 

که  . اینجاستباور آن سخت خواهد شدکه  ردیگیمکه ائتلافاتی شکل 

ابی حس امیرکبیر و پرفسورمصدق، هویدا، شاه، تقی بهار، ستارخان، رضامحمد

یافتد که چون ب اندگرفتهلحافی را  ةگوشو هر کدام به نحوی  ستندیایمیک جا 

 اندتهبسیوند پان چنان با هم ایش. ماندچیزی جز همین که هست بیرون نخواهد 

 یک حرکتکردن یک شخصیت از این طیف و مصادره آن به نفع که امکان جدا

زنده. تمام  کردن یک شخص مشخص  ا انقلابیاست ت ترمشکل یانقلاب

ده پیچی "آزادی، برابری، برادری"آن تاریخ چنان در تاروپود  یهاتیشخص

ستة بعلاوه بر اینکه در شرایط فعلی این . ندشدنی نیستبراحتی جداکه  اندشده

کامل الواح فشردة تاریخ ایران )شامل مشروطه، مصدق، ستارخان، رضاشاه، 

است که مورد اقبال و  امیرکبیر، امام، ...( آخوند، انقلاب، آزادی، استبداد،

بردن ؤالسو زیرکاری عبث  و مفاهیم هادستاویز است و تمییزدادن این شخصیت
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اوه این بستة کامل تاریخی عل نماید.میزمانه عرف  معروف و  یز خلاف بسته ن کل 

ها چند نقطة عطف تاریخی نیز دارد که مهمترین آنها جنبش مشروطه بر شخصیت

نویسان، فارغ از اینکه بخواهند تاریخ زنان بنویسند یا تاریخ تاریخعمدة  .است

و غیره، کلیت  تاریخ داری یا اندیشه سیاسی و دولت مدرن و مدرسه سرمایه

رو مشروطه و بستة کامل تاریخ از این. دانندیممشروطه  ایران معاصر را دنبالة

ناف، هم سایة سنگین و هم وبال  گردن است و باید بریده  ایران، همزمان هم بند 

، کلیدی، )نا(مقدسدستاویزهای  الواح فشردة تاریخیاین و از سر کوتاه شود. 

باید در هر صورت  حاضری هستند کهالامری و همیشهمحتوم، ماوقع، نفس

باشند. به این معنی بستة تاریخی مورد نظر هم ادای دین است، هم محل بحث و 

هم  و جزئیات و کلیات  علم تاریخجدل تاریخی و معیار درستی و نادرستی 

و  .سیاسی و اقتصادی هایای برای آرایش نیروها و تعیین و تکلیفدستمایه

-کردن جایگاه قدسی و نفسسو در روشنن معنی نیز اهمیت آن از یکبه همی

-کردن آن و از سوی دیگر تعیین نقش این حبلو نه منتفی الامری آن است

ی و انتفا های مختلفنیروهای موجود در عرصه گیریالمتین است در موضع

از  شنگاران که بیتاریخ تغییر در وضع موجود.)عدم(بازتولید آن به انتفاع 

هر گروه دیگری در تکامل و بازتولید این بستة تاریخی مشارکت دارند، از 

زان و ریآسیاببهبلکه آبمفسران علمی تاریخ نخواهند بود،  ،تنها ،روهمین

-های تاریخی خواهند شد و به همیندر عرصهمتنازع کشان  نیروهای بوقبادبه

ع و ساختن تاریخ تعیین موضدلیل نیز ناگزیرند از اینکه یا خود در خواندن 

 نگاراناریختاین طیف وسیعی از  صریح کنند و یا با ایشان تعیین موضع شود.

مام ت زدن به قالب از راست و چپ، پوزیسیون و اپوزیسیون، چنان متعهدانه

بخش بزرگ و حجم زیادی از که  اندکردهاصرار  بستة تاریخیوقایع در این 

 و اندی از شرایط را به خود اختصاص داد  تخصصذهن و زبان و درک  عمومی و 
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ت نقد آن از دس ان  امک و بداهت   مسلم انگاشته شدهرا آن نکردنیبه شکلی باور

معیارهای مختلف از یکدیگر متفاوت توانند با می نایشا هرچند که .اندداده

 د.ناباشند اما از این حیث که به آن اشاره کردیم و بدان خواهیم پرداخت مشترک

 است بر آثار محمدرضا سوداگر؛ خواند مروری این بخش خواهیدآنچه در 

ران زدن به سایر مفسرفتن از وی و نقبکه شرایط فراترهمچون نقطة عظیمتی 

 شتاریخ ایران را فراهم کرده و مسیر را برای تعیین موضع با ایشان و خود

 .کندهموار 

و  ز زیادی مکتوبچی 7(7963-7971محمدرضا سوداگر )دگی زن دربارة

یت حقوق با گرایش اقتصاد به عضو دانشکدهحین تحصیل در  وی .مشخص نیست

 مخفی  نیز مجبور به کار   مرداد 23حزب توده ایران درآمد. بعد از کودتای 

روش رهبری  به . در آن دورهشودفروشی مشغول میدر یک چوبو شده  حزبی

- مدن در قبال کودتااه آشدن نفت و کوتصدق و نهضت ملیحزب در مورد م

. بعدها به عضویت کمیته ایالتی گیلان کندمینقد  -که انتظارش را نداشته

در افتد. زندان قزل قلعه میدستگیر شده و به  7994درآمده و در زمستان 

زندان شرکت از گیرد که بعد تصمیم می طی چند ماهی که در زندان است،

های زندانیان سیاسی و به خانواده و از درآمد آن هدکر سیتأسپیمانکاری 

ها زندگی در انگلستان، بعدها و پس از سالهای مارکسیستی کمک کند. گروه

-کاری دستاز مقاطعه پیدا کرده وها و نظرهای خاص خود را دیگر دیدگاه

داری سرمایهروابط رشد »و چند اثر از جمله  کندمیفروشی باز و کتاب هکشید

 خود موفق شده در مطالعات سوداگر .دکنمیو منتشر  هرا نوشت« در ایران

                                                           

ی است از مقاله پرویز بابایی با عنوان اخلاصهآید، درباره زندگی سوداگر می آنچه7 

 جا.، بی"یی از زندگی محمدرضا سوداگرهاگوشه"
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 د.به دست دهخود را  «تاریخی تاریخ تا دورةپیشا»از  مجموعه منظم و منسجمی

 ،"رعیتی در ایران-نظام ارباب"وضعیت  ،دکنمیاز قرن نوزدهم ایران آغاز 

داری در رشد روابط سرمایه"بزرگ  دوجلدی  و ،"له اصلاحات ارضیمسأ"

داری در کشورهای رشد روابط سرمایه لاحظاتی دربارةم"طور و همین "ایران

ه ب .کندمی فیتألترجمه و  ی رادیگر آثار متعدد آن در کنار  و "جهان سوم

های به استناد برخی نوشته"سوداگر  ش، پرویز بابایی،حزبهم اعتقاد رفیق 

هان وم به جمارکس و انگلس معتقد بود که نفوذ امپریالیسم در کشورهای موس

ه داری جلوگیری نکرد، بلکه ناخواستسرمایه توسعهسوم و مستعمرات نه تنها از 

یاری رساند. هسته اصلی تفکر او این بود که  هاآنبه ترقی نیروهای مولد 

ی هایبورژوازنظریه وابستگی و بورژوازی وابسته نادرست است و ابداع 

قه کارگر این کشورهاست. در برای منحرف کردن مبارزات طب« ملی»موسوم به 

 و مبارزه برای کردینمبینی شاه را انکار عین حال او خودکامگی و خودبزرگ

ک ی با عنوان آنچه بابایی درباره سوداگر همان() ."شمردیمدموکراسی را لازم 

 با محتوای نه تماماً  است گفته "داری  ایرانگر چپ  تاریخ  سرمایهتحلیل"

 .توان گفتاز سوداگر می نه تمام آن چیزی است که و ستاهمخوان  آثارش

چه در آن، هرچند که پردازیممیوی  یفیتألآثار  اختصار به بررسی در ادامه به

 نخواهد شد. ختماو  بهآغاز ولی در سوداگر اگرچه پی آنیم 

 

 تاریخی های بلند  سایه باتاریخ پیشاغروب   -

های مشخص و با ویژگی-به عقیده سوداگر بررسی کامل اقتصاد اربابی 

در شناخت وضع اقتصاد کنونی ما )که در حال توسعه است(  -آن هایپیچیدگی
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 کند،رو بررسی تاریخ ایران را از قرن نوزدهم آغاز میاهمیت بسیار دارد. از این

 ةی و غلبکه با دوری از بازارهای اروپا و تسلط مناسبات اربابانزوایی  ةدور

آهن  کم و بودجة ناچیز و (، خطوط راهجمعیت کل %61جمعیت روستایی )

 ی خنثی، ثابت وادوره. شودغیرمولد و تولید ناخالص ملی  نازل شناخته می

تصویر  . این2شودیممشخص (غیرعناوین انزوا، رکود و غیره ) غیرتاریخی که با

خود، تاریخ  مورد بررسی سوداگر را به دو دورة لاجرم در پی از دورة انزوا

اسان نقطه شنکه باستان همان سادگی. بهکندیمتاریخی تقسیم و  یخیتارشایپ

طف ، وی نیز نقطه عدانندیمتاریخ را آثار بجا ماندة مکتوب -عطف پیشاتاریخ

را ورود نیروهای خارجی که بعداً معادل با ورود )انتقال( مناسبات 

 فشردة تاریخی بنا به بستة الواحو ، حکماً، که دهدیمداری است قرار سرمایه

و  مشروطه، قانون، دموکراسی، عدالت خواهی،  با شودزمینه میهمزمان و هم

را در  مشخص خود معنی  دوست و دشمن نیز تغییر، انقلاب، به همین منوال نیز

چون  ی مختلفیهانهیزمبندی  تاریخ در این شیوة دوره یابند.همین بسته می

ته و از آن ... صورت گرفیونان و فلسفه باا تولد مسیح، تاریخ تاریخ مسیحیت ب

ه ایراد ب مینه تاریخی خود رقم زده است.پس کلیت تاریخ را به نفع و در ز

، یوضع موجودهر بندی تاریخی در بندی تاریخی نیست چرا که دورهدوره

به یک  توانیم. آنجا افکندیمخود افقی نوین را فراروی خود پیش 

بندی کرده است همچون کرد که آنچه را که صورتبندی تاریخی انتقاد دوره

 فرض گرفته و یا ناآگاهانهموجود پیشازپیش الامری و حقیقت  نفس واقع   امر  

 و انداختهچنگ پیش از خود  هایبندیو دوره دانانی تاریخهافرضبه پیش

 رایب ،آرای پیشینیان را موجود در بستة تاریخی، با تعیین نقاط عطف

ا مطابق ب سازدمی یویتریناز آن و  دنکفراخوان می ،دن به خوددامشروعیت

                                                           

 23تا  21، م.سوداگر، صفحات نظام ارباب رعیتی در ایراننگاه کنید به 2 
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ن میهسایة تاریک، بلند و سنگین اما  .مسائل روز و مجادلات نیروهای حاکم

، ، تبعات پیچیدهافتدمی ساده وقتی بر ذهن و زبان و زندگیظاهربه نکتة

 .ودشتوان میسادة خود نا و مبانی دار و دهشتناکی دارد که از دیدن  مبدأدامنه

-دار میای عادی شده، دامن خورده، و دامنهبندیچگونه چنین صورت اینکه

 خواهند بود ایو عملی های اساسیشود و برآیند آن چه خواهد بود، پرسش

  .برددانان را همچون خود وضع موجود زیر سؤال میکه بستة کامل تاریخ

 ورانبر دوش دهقانان و پیشه بار  مالیات" در دورة انزوای  مورد نظر سوداگر

درصد  21تا  71که حدود  نیزم مالکانة بهرهشهری است و به همین دلیل میزان 

 ،خواریرسد. در این دوره فساد و رشوهدرصد می 25تا پایان قرن به  هبود

ها و مقامات عمومی و مجاز شده و بخشی از کسری بودجه با واگذاری پست

یابد و تضادهای آید. لذا ارزش پول تقلیل میمیدست دولتی از راه حراج به

یابد و عرصه برای واگذاری تعداد امتیازات خارجی و نفوذ طبقاتی تشدید می

شود. تزاری فراهم میهای انگلیس و روسیة هر چه بیشتر امپراتوری

  .9کندهای  ملی رشد میگذاری خارجی و قرضهدلیل میزان سرمایههمینبه

تاریخی جا ایران( و چه زمانی )دوره پیشاعد مکانی )در اینتاریخ چه در ب

ابع ای از منهای کوتاه عاریهسوداگر( به این طریق منتفی، گنگ و با گزاره

این شکل از بستن تاریخ دقیقاً در مقابل شکلی از شود. پراکنده بسته می

بازکردن تاریخ قراردارد که در آن تاریخی گنگ با همین منطق دوباره 

آید. به این دلیل این دو شیوه از زخوانی و به نفع وضع موجود به زبان میبا

ی و گنگ منتف مشخص (غیرها یک تاریخ )کند که در آنیک منطق تبعیت می

و یا  محدود بسته "شناسیباستان"های ای و یا یافتههای کوتاه عاریهبا گزاره

                                                           

 .97تا  3، صفحات 7956رعیتی در ایران، م. سوداگر، -نگاه کنید به: نظام ارباب9 
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ای از تاریخ، ست دورهشود. در شیوه دومی که نوعی از خاطره جمعی اباز می

آویزی برای غرور ملی و یا دینی تواند دستمثلاً صفویه یا هخامنشی می

ای به رقب "شاه نوشتةدست"کشف شده در بابل و یا  "استوانه"براساس یک 

ت، اما اس تحلیل آرایی خود، شود. اگرچه این یادآوری  تاریخی نوعی از صحنه

جا که وارش هرو شبح سنگین ةو سای شودینمتا انتهای تحلیل کم  از اهمیتش

 ة، همغذایی که تا آخرن تندی طعم پیشچوهمدهد. د خود را نشان میولازم ش

پُرکردن جویدن و شکم به کار عبث کل متن را کند و ها را در خود گم میطعم

ه ب ران،یا یتیرع-خود از نظام ارباب یبنددر جمعسوداگر  .دکنمی تبدیل

د پردازد که به چنیم یاقتصاد ارباب یدر قرن نوزدهم رو یخارجتجارت  ریتأث

و تکامل  یو داخل ی: توسعه تجارت خارجمیکنیآن اشاره م تینکته با اهم

 یقدرت گرفتن تجار و رباخواران در کنار ورشکستگ ،یکار اجتماع میتقس

 یبرا هیاول یهاگامو  یاقتصاد فئودال یخودکفائ ختنیبهم ر وچک،ک عیصنا

 تیحدت مناطق مختلف کشور و اتصال آن به بازار مشترک و واحد، و در نهاو

ا ب ییآشنا"، "ستیتا ربع اول قرن ب رانیروند انحطاط اقتصاد ا"در کنار 

به  تراهمیتبا اما نکتة ."یو آزاد یبرادر ،یبرابر یهاشهیاندفرهنگ تازه، 

شکل نیروی که به است ایدار وابستهقشر سرمایه آمدنبوجود، نظر وی

لی دولت بر منابع م ةانحصاری و مطلق د و درنتیجه سلطةنکنتکامل عمل میضد

 ة، زمینقشر محدودی از صاحبان قدرتو سوء استفاده از آن منابع به نفع 

ین اهای بلندش، و در سایه. کندرا فراهم میداری بروکراتیک پیدایش سرمایه

 د.نشومیاد و اجتماع ایران قدرتی در صحنه اقتصدو قشر بعدها نیروی پر

 ،سازدعطفی که پیش از خود را این چنین منتفی می چنین نقطةکه  خواهیم دید

آرایی مشخص و محتوم که تا ت برای یک صحنهدرآمدی اسدر واقع پیش

اریخی ت سوداگر صحنةهای تاریخی وی قابل ردیابی است. برای انتهای تحلیل
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 داری و جدالی و به تبع آن ورود سرمایهمتشکل است از نفوذ نیروهای خارج

تن ملت، ظهور لیبرالیسم، پاگرف-دولت گیری میان نوع وابسته و ملی آن، شکل

 گیری نیروهای مقاومتدموکراسی و در مقابل آن دیرپایی دیکتاتوری، شکل

تاریخی همیشه، آشکار و  این عوامل. این صحنة ناپذیر  ملی و جدال پایان

 در نسبت با این ماند و همه چیزسوداگر تا به انتها باقی میآرای در  پنهان،

 رای درواقع دآرایید. چنین صحنهشوو فهم می شده، قوام یافته صحنه چیده

 به انتها رسانده است، چرا که همة کار تحلیل تاریخی سوداگر را ،آغازهمان 

از  ت وخواهد بگوید، در این صحنه که مختص به وی نیز نیسآنچه را که می

شده هتر آنچه از پیش گفتخطوط اصلی عصر اوست، گفته است و به بیان دقیق

نیدن که آماده ش روی عصریرا با آمار و ابزار تاریخی جدید بازپیراسته و پیش  

ر، پیشاتاریخی سوداگ آرایی به لحاظ سیاسی نیز صحنه .دهدآن است قرار می

ة شده در بستاز پیش مشخص نان قهرما آمدن صحنهدرآمدی است برای بهپیش

ها و قهرمانان تاریخ، به اعتقاد اسطورهاین . کامل الواح فشردة تاریخ ایران

استین مبارزات علیه گسترش نفوذ ر ، گوهر "بورژوازی  ملی" سوداگر در دورة

 .گیردار وابسته قرار میدکه در مقابل سرمایهجنبی است ا

 :رایی سوداگر از دو جهت قابل بررسی استآتاریخی با صحنه وقایع همخوانی 

 ود در یک دوره تاریخی مشخص از همةکلیه وقایع موج که در میان  نخست این

در دسترس بودن به نوع خاصی از  آنچه که در دسترس است )در اینجا خود  

عمل و نظر بسته است که منجر به ضبط و ثبت وقایع مشخصی شده است، و از 

بخش  وانتیماند(، یخی نیز در یک سطح بالاتر انتزاع شدهرو خود منابع تاراین

ل ها تحلیکردن آنها را استخراج کرده و با برجستهیا الگوی مشخصی از داده

خود را سر و صورت بدهد. دوم اینکه آنچه از وقایع تاریخی که در مفاهیم و 

یگر و داند و از آن پس در کنار وقایع نظریات صورت و حقیقتی مستقل یافته
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ع ماوق ماهوبههمچون ماوقع اند، برای سوداگر قرار گرفته هاآندر نسبت با 

گفت که وی نه  توانیمرو ماهو موجود نمایان شده است. از اینبه یا موجود 

، چرا که ماوقع را به دارد ر سنت  فهم و تحلیل تاریخی  پدیدارشناختی جاید

در یک را  اش از وقایعبندیصورتتواند و نه می بردالامری میساحت نفس

، چرا که پیشاپیش الگویی را برای تحلیل کند داریمعن متافیزیکیسنت 

 آن است. یاهیپابرگزیده است که مغایر با اصول 

ها تا تاریخ رعیتی چیست؟ و چگونه این ویژگی-های نظام ارباباما ویژگی

-می بندیخود صورت تاریخ را در کلیتپیشا دوران و شود باستان کشیده می

خصوصیات اصلی اقتصاد اربابی همان اقتصاد فئودالی است. "؟ برای سوداگر کند

نظام اربابی یکی از انواع ]یا الگوهای[ فئودالیسم است که در خود خصوصیات 

 "[ را حفظ کرده استگرایانهملیی اجتماعی و اقتصادی کشور ما ]در یکپارچگ

داند بی را خانوار )در مقابل کالا( میم اربا. وی سلول نظا(3: 7956)سوداگر،

ای، های خانوادگی، قبیلهرعیتی افراد با رشته-نظام ارباب در"گوید و می

شخصی  با یکرشته تعهدات اند، و رعیتزمین بهم وابسته و یا بوسیله خود  مذهبی 

اقتصادی( و اعمال زور و یا جبر اقتصادی به ارباب گره خورده است )جبر غیر

رعیت "لذا  .(71: 7956سوداگر،)داری(انسان مستقل جامعه سرمایهرمقابل )د

گونه اختیاری نداشته، به علت جبر در انتخاب و یا تغییر ارباب خود هیچ

قویت اقتصادی( تو رسوم و وابستگی شخصی )جبر غیر ای که با آداباقتصادی

(. و 72 :7956سوداگر،) "باشددر برابر امر ارباب تسلیم محض میشده، 

دلیل خصلت اجباری کار تا زمان جدائی کامل رعیت از زمین و وسایل همینبه

 کالایی در کشور باقی خواهداقتصاد  وچک تولید خود یعنی تا هنگام سلطةک

ای دانیم شکل اعمال حاکمیت طبقههمانطور که می": دیگویماو  ماند.
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 ه باستان تا تشکیل مجلسهای تاریخ ایران یعنی از دوربطورکلی در تمام دوره

سوداگر که در مورد  .(31: 7956)سوداگر،"استبدادی بوده است ،شورای ملی

کند، از آنجا که برای وی وضعیت استبدادی در نظام اربابی صحبت می

تواند با چند مفهوم و اصطلاح مشخص پیشاتاریخ کلیت منسجمی دارد که می

تر ای بیشهشود. از این منظر تعمیمیتوضیح داده شود، تا ایران باستان کشیده م

های منطق  رسد. این غیرتاریخی بودن که از ویژگیهم معقول به نظر می

ی مشخص تمام تاریخ را در هادوگانهای نیز است، بر مبنای اسطوره

وضیح ت شدهآمادهو در جمود و ثبوت  انتزاعی ازپیش ترین شکل آنغیرتاریخی

 به فضای نویسد در بن  خودکه در آن تاریخ می ، فضاییدهند. از اینرومی

ا ی های فالگیری یکدر روایت .شودها نزدیک میفالگیرها و رمالهای روایت

-تاریخی از خوشبختی/بدبختی، ازدست کلیت  یاالگو و دوگانه، یا  چند

را از خلال و به کمک یک مثال  کاملاً جزئی دست و ازاینآوردن، دستدادن/به

و انضمامی  بسیار تکرارشونده همچون ملاقات دو نفر، دلهرة بیماری، و فردی 

پیش  روی فرد نهاده ای مهم و غیره مرگ یک نزدیک، اضطراب پیش از واقعه

 فرد با آن مثال جزئی  شود تا بتواند خود را در آن کلیت بیابد و جا بدهد.می

ل مثال انتزاع شده شود ولی خود را در کلیتی که از خلاتکرارشونده همراه می

سطح منتزع  ترینکند. به این معنی جزئی در پاییناست، تعریف و بازتعریف می

شود. دیدن مردی که چوبی در شود و کلی در بالاترین سطح فرافکنده میمی

تواند به شکست در یک رابطة برد، میدست دارد و آنرا بالا و پایین می

ای همشابه این فضا را در روایت د.خانوادگی یا به قدرت رسیدن تعبیر شو

 های روانکاوان از احساسات جنسیهای جنسیتی یا روایتفمینیستی از خشونت

از  نفر، کلیتیتوان یافت. به این ترتیب که برای مثال پیش  روی یک می

 شود و از او دعوتنهاده می از خلال مثالی جزئی های مختلف علیه زنانخشونت
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 تواندهمان مرد چوب به دست می شود.هایی برای آن میبه پیداکردن نمونه

برای یک فمینیست نشان از خشونت و استیلای مردان باشد، چراکه زنان چنین 

هر مقدار  ل کشف عورت مردانه.کنند و یا برای یک روانکاو سمبُکاری را نمی

تر  یو هرچه قدر از خلال یک مثال  جزئ تربسطقابلتر و که این کلیت انتزاعی

هترین و ب تر خواهد بود.ها نیز سادهباشد، یافتن نمونهاستخراج شده  پرتکرارتر

ود، فضای  شپرکاربردترین  فضایی که برای این شکل از استدلال بکار گرفته می

المثل، افعال معکوس و های کوتاه، ضربهای زبانی همچون جُک، روایتبازی

ا پیش ها، کلیتی از پیشاتاریخ و تاریخ رسوداگر نیز به سیاق فالگیر .غیره است

هایی برای تصدیق آن هم برای خود او هم برای نهد که یافتن نمونهمی

تبداد اینهمان اسپیشاتاریخ  کلیت وقتی دراین  خوانندگانش سهل خواهد بود.

است، تمام تاریخ لاجرم دورة رهایی از استبداد، یعنی دورة رسیدن به 

     دموکراسی خواهد بود. 

که  کندیمچنین مطرح دستی و الگوی ماشینیسم نیز در الگوی صنایعسوداگر 

حرک ساز و متنصنایع دستی بر خلاف ماشینیسم که دارای خصلتی دگرگو"

 "باشدند و تدریجی میکُ  و تابع تغییرات   کارانه داشتهخصلتی محافظه، است

صنایع دستی به  نکته مهم این موضوع در آن است که .(217: 7956)سوداگر،

از طریق صنایع "یابد، عنوان راهی برای خروج از نظام اربابی اهمیت می

رباخوار از حصارهای پولادینی که ارباب به دور ده کشیده  ةروستایی سرمای

وانست ت. این می..ساختکرد و با رعایا رابطه اقتصادی برقرار میبود نفوذ می

لیکن حد و اندازه آن برای رهایی رعیت  اقتصاد اربابی باشد، راهی به تلاشی 

در عصر " .(212: 7956)سوداگر، "کار اجباری کوچک و نامناسب بود از نظام

ترین سطح تکامل تکنیکی خود رسید ولی در عالیه بصفویه، صنایع دستی 
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خصوص یک رشته علل داخلی و خارجی )به ریتأثتحت  73و  73های قرن

: 7956سوداگر،) "رکزی دچار رکود شدو ضعف حکومت مانگلیس و روس( 

گیرد که در این نظام اجتماعی مالک و رعیت هر دو سوداگر نتیجه می .(219

( در 22: 7956سوداگر،دهند )در پیشرفت نیروهای تولیدی رغبتی نشان نمی

(. و 27: 7956سوداگر،این دوره بخش عمده مصرف اجتماعی غیرمولد است )

شدن کشاورزی و تمامی ترین مانع صنعتیمهمدر واقع وجود نظام اربابی 

 .4اقتصاد کشور بوده است

                                                           

های داری با نعمتدست، سرمایهگران  اقتصادسیاسی ازاینبرای عمدة منتقدان و تحلیل  4

 آزادی، برابری و"داری  ناب، با فضاهای رقابتی و با شعار فراوان پشت در است. سرمایه

، که حق اعتراض، دموکراسی و آزادی  بیان و آزادی اجتماعات را به ارمغان "برادری
شدن یدارسرمایهه کارگر نیز بتواند جدای از این که به مقام شامخ مستثمرةآورد تا طبقمی

تازة دموکراتیک، تحرکات  انقلابی خود را بتواند در این هوای« همه»نائل آمده، به همراه 
 دارانه، طبقة کارگر هر حرفی کهآغاز کند. ولی تا پیش از تحقق فضای دموکراتیک  سرمایه

ای باید در جهت منافع بورژوازی باشد. ژوازی و هر حرکت  انقلابیزند باید حرف بورمی
ها با دموکراترا نه تنها در سوداگر که تقریباً در تمامی سوسیال هامقاماین نویدها و 

به نظر سوداگر در باب اهمیت اصلاحات ارضی، باید گفت  توان دید.های مختلف میچهره

های کردن شکاف میان لایهج مهم این قوانین کماز نتای"کار، درکنار آزادی نیروی  
نشین و ایجاد شرایط لازم برای وحدت حال فقیر و خوشکش روستایی، دهقانان میانهزحمت

( است. نمونة 77: 7956سوداگر، )"ها به طبقة متحد و نیرومند کارگرها و تبدیل آناین لایه
ائتلاف  ةزیانگمحمد مالجو در شرح  انتقادی را-روزتر دیگری از این تردستی  تحلیلیبه

 سبزها نیز مادامی که»آورد: بخشی از بورژوازی و طبقه کارگر به صراحت تمام به زبان می
ة سیاسی هیئت حاکمه راه داشتند و مادامی که به یمن بدنبه هر کیفیت به  7933تا سال 

با جنبشی  کردندیم گمانرة گفتمانی و تشکیلاتی بر جنبش اعتراضی  پساانتخاباتی به خطا طیس
ف به ی معطواارادهخواست خویش را جلو ببرند  توانندیممدنی و بنا بر ادعا غیر طبقاتی 

ة کارگر را فعال نکرده بودند و عنایتشان به کارگران فقط منحصر به تبلور طبقیارگیری از 
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 مشخص الگویاز آنجا که الگوی سیر تحول تاریخی سوداگر به طور 

تعریف شده در آن دوره نباید  یهادورهاست، هیچ یک از  مارکسیسم مکانیکی

کار ه بباید از دست برود بلکه به هر ترتیب ممکن بر روی تاریخ مورد مطالعه 

نقد نین اینچ لمپتونبه وقتی قدر صوری است که بسته شود. اما این موضوع آن

نها کاری ت روبنایی به تحلیل تاریخ ایران پرداخته است، کند که در سطحیمی

همان مباحث با مصالح آماده و بنای کردن زیرپر ،کندمیدر تقابل با وی که 

. این شکل از 5گرفتار میای است که باید در جای مشخص خود قرساختهپیش

کاربست، برای مثال در تعیین تکلیف برای دوره فئودالی در ایران باید با 

گرایانه های موجود و یا تطبیق تقلیلبازتعریف این دوره یا بازتعریف واقعیت

ر حجم را د ایگرایانهاز یکی به دیگری ممکن شود. نمونه چنین کاربست ساده

توان مدرنیته می-مبنای الگوی سنتاریخ ایران برتری در بازخوانی توسیع

یافت. بر این اساس سنت و مدرنیته در زمینه تاریخی مشخص همچون ایران که 

ها و گیری مدرنیته منتفی شده، دوباره با شاخصتاریخ شکل براساس

 طور که اشاره کردیمهمان شود.های موجود بازتعریف میهای الگویتعریف

                                                           
حفاظت  ی برایابرنامهة ارائیی نظیر میر حسین موسوی بود نه هاچهرهحس مستضعف پناهیً 

ة کارگر. امروز اما شکست سیاسی جنبش سبز و طبقاز منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی 
ة زینگاة اقتصاد و سیاست ایران علی القاعده مهمترین صحنة حذف تمام عیار سبزها از مخاطر
 ة سیاسی حاکم به نیروهایطبقگرچه دیر هنگام اما نه نا به هنگام ، این بخش از  عنایت ،

کارگری است. بسته به شروط چنین ائتلافی چه بسا نیروهای کارگری نیز برای چنین 
پیوندی چندان بی انگیزه نباشند. خصلت نامتشکل نیروهای کارگری و از این رو دستیابی 

یة چنین پیوندی شاید مهمترین سایابی کارگران در به امکانات لازم برای تمهید تشکل
 (7933)مالجو،« شد.ة نیروهای کارگری بازیانگ

در صفحات بعد به نقد سوداگر به لمپتون و غسل تعمید آرای وی در الگوی 5 

 خود و در یک جابجایی ساده زیربنا، روبنایی اشاره خواهیم کرد. "مارکسیستی"
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در روستا را روزنی  "رباخوار سرمایة"و حضور  "ستیصنایع د"سوداگر 

راهی  توانستاین می"گوید: شدن مناسبات اربابی و میبرای شکسته داندمی

چه اتفاقی  بخوانیم، اما اگر این جمله را برعکس "به تلاشی اقتصاد اربابی باشد...

 زیر د ین رباخوار که دائماً دهقانان را وجود سرمایة به این شکل کهافتد؟ می

اهی ر توانستهینم" کردهبا ارباب نیز ساخت و پاختی می و احتمالاً داشته خود

 "ربابی بودمانع تلاشی نظام ا نیتربزرگ"یا حتی  "به تلاشی اقتصاد اربابی باشد

آنگاه منجر به تلاشی نظام اربابی  گرفتاگر به این شکل صورت نمی"و یا 

تغییر کرد؟ در واقع هیچ چیز، به این معنی  هاچه چیزی در این تحلیل ."شدمی

ی خاصو چیدمان  شکل  ب همان الگوست فقط سروته شده است.که الگوی مطلو

زیرین حاکم بر آن تحلیل  دهنده منطق تاریخی نشان ها در تحلیل از گزاره

اگر "یا  "توانست ...نمی"یا  "توانست ...این می" هایی همچونهستند. گزاره

فرض گرفتن الگویی غیرانضمامی در تاریخ انضمامی در واقع پیش "... ... آنگاه

 های هرزدگیتواند بیرونمی کند و به کمک آنرا در منطق خود حمل می

توجیه یا بازسازی کند. این شکل از بازسازی نیازمند است  ی مطلوبی راالگو

ترین یلدر عصر صفویه، صنایع دستی بعا"های عام و گنگی همچون تا گزاره

لی و داخ رشته علل یک ریتأثسطح تکامل تکنیکی خود رسید ولی .... تحت 

طرح مسأله را دست آویز  "خارجی ... و ضعف حکومت مرکزی دچار رکود شد

د که یجد تاریخی  ةتواند هر بار با یک دادکه می و سپس الگوی  تحلیلی کند

ای همچون گزاره مطابق با الگو نیست دچار خدشه شود و همزمان به کمک

 و از دل چنین تلاش مذبوحانه. رفع مشکل شود "رشته عللیک ریتأثتحت "

تاریخو  نویسیامکانتاریخ، نویسیموانعتاریخایست که کارانهمحافظه
  کند.میظهور  نویسیامتناع
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کند. این منطق زیرین نه تنها در مورد الگوها بلکه در مورد مفاهیم نیز عمل می

ته شده و جا فرض گرفترین شکل پیشتیب که برخی مفاهیم به انتزاعیبدین تر

کند. در این چراغانی  مفاهیم چفت و بست یک و نابجا متن را به خود مزیّن می

. یک 7شود که امتیازات و تبعات متفاوتی دارد: جریان و رویکرد مشخص می

 ،لی مثاتواند برچسب مشخصی در فضاهای مختلف بدست آورد. برامتن می

. و به تبع آن نویسنده یا خالق 2 است. مارکسیستی یا فرویدی یا ... متن یا اثر 

گانه سه ة. و تبعاً از این پس این رابط9شود. اثر نیز به آن برچسب مفتخر می

رابطه،  و تصدیق هر یک از طرفین دییتأبین اثر، خالق اثر و برچسب اثر آبشخور 

. 4شود. های دیگر نیز، میلکه حتی در حوزهدیگر نه فقط در خود آن اثر ب

بدین ترتیب متن مرز خود را با غیر خود، در سطوح و ابعاد مختلف 

. 5کند. علمی/غیرعلمی، عام/خاص، نو/کهنه، ...( تعیین می/غیرسیاسی، سیاسی)

)که از یکدیگر جدا هم رویکرد نظری، صنفی، سازمانی، حزبی  نویسنده 

رت یک مانیفست جدا که در جای جای متن او قابل دیگر نه به صونیستند( 

 شود.ردیابی می

خود را  ،پیش فرض گرفتن الگویی غیرانضمامی در بستری انضمامی در یک متن

در سطحی دیگر و با منطق دیالکتیکی به عرصه مناسبات انضمامی تجمیل و 

 ردآن الگو با تکرار و تاکید و پیگیری  کند. به این معنی کهتحمیل می

کند. این شکل یدا میمجادلات نظری و عملی، شکل مشخص امروزی خود را پ

غرب(، نقد و بررسی سایر  ها )خوانش  مشخص خود را در خوانش سایر زمینه

( و لمپتونهای موجود از ایران )نقد شیوه تولید آسیایی و تحلیل

هایی ر های آکادمیک و غیرآکادمیک، تعیین مسیر رهایی و تعریف  گیریموضع

آن را غیرانضمامی  تواننمی در زمان حال دهد و از این رو دیگرو ... نشان می

-ستی، دهای ماشینیسم/ صنایعدانست. به طور مشخص در آثار سوداگر دوگانه
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به  و فرض گرفته شدهغیرانضمامی پیش یکه بر مبنای الگوی -از آن دست و

های طالبات واقعی گروه، به عرصه فهم، مجادله و مبودشده  متن خورانده

 و ، آزادیدر تردستی تاریخ که گذارد. بدین ترتیب استمختلفی قدم می

دموکراسی و ... اولویت پیگیری گروهی از روشنفکران شده و وقایع و 

شدن صنعت نفت و مصدق و تاریخی مشخصی همچون مشروطه و ملیاشخاص 

شیدن کوند. اگر چه بیرونشقهرمانان پیشین مبارزات امروز می. نقاط عطف و ..

برق و پرتکرار راویان این شکل تحلیل وپر زرق این وقایع و اشخاص از تابوت  

سرمایه -گانة فئودالیسمسهبر یک الگوی غیرانضمامی همچون تاریخی مبتنی 

ده مدرنیته ممکن ش-گذار-سنت گانةسوسیالیسم برای سوداگر یا سه-داری

ود خ به هلحظهر هن و زبان و عمل افراد را در شکل ذ نیتریانضماماست، اما به 

 کند.معطوف می

ربوط به م ةرعیتی در ایران به بررسی سه نظری-در تحلیل نظام ارباب سوداگر

و  ونلمپتپردازد. نظریه نظام آسیایی، نظام بروکراتیک نظام ارضی ایران می

با  و کندتولید آسیایی آغاز می ةفئودالیسم شهری کیدی. سوداگر با نقد شیو

. ماندهای وی باقی میرسوبات این نظریه همچنان در تحلیل آن، وجود نقد 

شکل آسیایی تولید لزوماً پایداری بیشتری نشان "خصوص در این زمینه که به

دهد چرا که در بسیاری از حالات جماعات آسیایی در نتیجه ترکیب صنعت می

اضافی را در خود  و تولید  و کشاورزی خود بسته بوده و همه شرایط تولید 

اند )به عبارتی فرد از جمع مستقل نیست( به همین دلیل مهمترین جمع کرده

های های اولیه از حالته ژرمنی یا رومی برای خروج جماعتوجه تفاوت با را

. (52: 7956)سوداگر، بدوی اجتماعی، مقاومت در برابر تحولات تاریخی است

سیایی با اشاره به این که مشخصات شمرده شده آوی در انتقاد به شیوه تولید 

کافی  ریقة تولیدتوان برای تعریف یک طشیوه تولید آسیایی را نمیبرای 
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کند که شرایط تصوری موجود یعنی ترکیب کشاورزی و دانست، تاکید می

یکدیگر تنها محدود به شرق صنعت در هر واحد تولیدی و جدائی واحدها از 

با وجود نقدهایی که  اما نظام بروکراتیک لمپتون (57 :7956سوداگر،. )نیست

. "شایسته توجه و مطالعه است"به آن دارد به دلیل شیوه نگرش خاص آن، 

داری در ایران را اساساً در کتاب مالک و زارع خود، نظام زمین لمپتون

نه فئودالی. چرا که در ایران برخلاف اروپا، یک رشته و  ،داندمیبروکراتیک 

ین بوده است. سوداگر یات اداری موجب ظهور نظام خاصی از اعطای زممقتض

بروکراسی پایه و گوهر یک "کند که را در این زمینه نقد می لمپتون

اما  (31: 7956)سوداگر،."دهدبندی اقتصادی اجتماعی را توضیح نمیصورت

 یخود جایگاه اصلی این نظریه را در آرا یکدر ادامه در غسل تعمید دموکرات

ی هایشکل شیوه حکومتی و راه"کند که بروکراسی یابد، و بیان میخود می

را که طبقات حاکم برای اجرای سیاست دولتی و خط مشی اداری پیش 

آنچه خانم "گوید: (. او می31: 7956. )سوداگر،"دهدگیرند، توضیح میمی

اسبات نکند شیوه توجه خاص او به ملمپتون را دچار چنین اشتباه بزرگی می

ارضی در ایران قرون وسطی است. او بجای آنکه برای شناخت جامعه ایران 

زیربنایی و اصلی سازد، که به پیدایش اشکال  مسائلتحلیل خود را متوجه 

دهد، درست برعکس شکل و ترتیب نظام مختلف اداری و حقوقی میدان می

 )"کندنظام اقتصادی فرض می ةداری را پایاداری دولتی و زمین

 کند، جزسازی چیز زیادی تغییر نمیاما در این واژگون .(37: 7956سوداگر،

و اعطای نشان نوآوری آکادمیک  تری برای طرح همان مباحثوجدان آسوده

دانیم شکل اعمال همانطور که می" گرفته؛ به این ترتیب:به پژوهش  صورت

ان نی از دوره باستهای تاریخ ایران یعکلی در تمام دورهای بطورحاکمیت طبقه

 لمپتونتا تشکیل مجلس شورای ملی استبدادی بوده است. و همانطور که 



 

[26] 

 

توضیح داده است یکی از علل وجود قدرت مطلقه تمرکز امور مالی در دست 

. ددادنیمسلاطین وقت بوده که بدان وسیله امرای خود را تحت کنترل قرار 

 تعیین و بررسی سازدیمعمیقاً جدا در این باره  لمپتوناما آنچه ما را از خانم 

 (31: 7956سوداگر،. )"مطلقه است یهاقدرتآثار و نتایج ناشی از وجود 

شود. زیربنایی متوسل می-تحلیل روبنابه  لمپتونسوداگر در تحلیل خود از 

و « مقتضیات اداری»های ی که با گزارهلمپتونبدین طریق که روبنای 

اشکال مختلف "و از این دست « طای زمیننظام خاصی از اع»، «بروکراسی»

شود در مقابل زیربنای سوداگری که با مشخص می "اداری و حقوقی

 "های نظام اقتصادیپایه"، و از این دست «روش اقطاع»، «فئودالیزم»های گزاره

 )در کنار لمپتونشود. در این جدال میدان جدال کشیده میشود بهمشخص می

کننده و عنوان عامل اصلی و تعیینیخ( بر روبنا بهگران تاربسیاری تحلیل

سوداگر بر زیربنا تاکید و اصرار دارد. گویی تاریخ به صفحه شطرنج و یا صحنه 

های شود که در آن روبنا مجهز به بخشی از فکتنمایش عروسکی تبدیل می

ه بر این روند. آنچتاریخی و زیربنا مجهز به بخشی دیگر به مصاف یکدیگر می

د شوازی کمیک مورخان )که البته تبعات آن عمدتاً تراژیک است( سوار میب

شهر است که در این مدل شکل تخیلی و نامشخص آرمان-شهردوگانه ویران

سی دموکرا که مانند حکومت مطلقه )استبداد(، گیردخود میهایی را بهدوگانه

ده ابل تمام آینمشخص در مقة نابندی تمام گذشتشکل جبههتواند بهو ... می

نده بین گذشته و آینگار همچون یک طالعاین میان تاریخدر نامشخص درآید. 

نهند و همه وقایع را بدین را در یک دفتر مقدس با وردی نامشخص پیش رو می

دهد. ارجاع همه چیز به یک چیز، برهم افتادن ترتیب به همین دفتر ارجاع می

ای شکلی اسطورهاست که از این پس بهو کنارهم قرار گرفتن موارد متعددی 

شوند. این برهم انداختن/افتادن که هم مرتبط میهای یادشده بهو در دوگانه
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است که  «یندیآهم»ای ممکن شده است، همان منطق در منطق اسطوره

خی، تاریای شدن تحلیل اسطوره-کند. خرافیمینیز از آن تبعیت  «خرافات»

ای را غیراسطوره-افقی غیرخرافی اشیسلبابی و نه تواند نه در وجه ایجنمی

ای  تحلیل اسطوره–منطق  خرافی هایی ازبه نمونه مدعی شده یا پیش نهد.

 کنیم. سوداگر در اینجا اشاره می

 گوید:سوداگر می

های پیاپی، بازده زمین و مقدار آبی و خشکسالیدلیل کمدر شرق، به 

تری را برای جه قلمرو وسیعمحصول اضافی پایین است و در نتی

 طلبید. درمقابل غربمی های متمرکز و نیرومندانباشت، حکومت

گیرد. اما که بازده زمین بالاست و در الگوی دوم قرار می است

ی هایکند که در شرق، در دورهبراساس این الگو سوداگر تحلیل می

که کشور فاقد حکومت نیرومند مرکزی بود مالیات و خراج از 

لایات به مرکز ارسال نشده و همه توسط خوانین و حکام منطقه و

شکل مانع پیشرفت امور شده و بههای شخصی میمصرف هزینه

شکوفاترین ". لذا است آمدهاجتماعی و اقتصادی کشور در می

های تاریخ ایران زمانی بود که در آن سلاطین مقتدر، موفق به دوره

گردیده و مرزهای کشور را،  های مختفایجاد وحدت میان سرزمین

 خود اقتصاد یدرپیپدر قبال هجوم اقوام خارجی که معمولاً با حملات 

کردند. و بدین وسیله امنیت کشاندند حفظ مینابودی میهکشور را ب

ا ... در اینج "ساختندداخلی را برای رشد نیروهای تولیدی فراهم می

یک فرمانده نظامی و در کنار پادشاه که همزمان دارای قدرت مادی 

ارتش ]نیز[ ضمن "حاکم کشور و نقش مهمی در اقتصاد داشت، 
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کارهای دیگر نقش اقتصادی نیز داشت که عبارت بود از نگهبانی 

: 7956سوداگر،) "هاها، مزارع آبیاری شده و راهشهرها، کانال

 (. 37و31

ه لم قرن بیستم، این مسادر نیمه دوهنوز هم "گوید: وی در ادامه می

 رأسلااقل از لحاظ نظری بقوت خود باقی است )این که حکومت در 

گیرد که آیا، سعادت امور است(. و این پرسش در برابر ما قرار می

 فرهنگ ریتأثهای کشورها در این خواهد بود که هر یک تحت خلق

وحدت داوطلبانه خود همه نیروهای  قوی برای جدائی بروند؟ و یا

ا برای ساختن جامعه واحد بکار اندازند؟ اقتصادی و اجتماعی ر

تواند با منافع واقعی مردم هر نوع جدایی نمی ةبدیهی است اندیش

کنند منطبق باشد... ایران در هر گوشه از مملکت که زندگی می

وسطائی ایران همواره در مقابل خطر های مطلقه قرون]لیکن[ قدرت

ود از مختصات اقتصاد طلبی و خانخانی )گریز از مرکز(، که ختجزیه

 ( 32و  37: 7956سوداگر،) "فئودالی است، مواجه بودند

 که با قبول پایه اقتصاد ایران در نیمه گرددحال این نکته با اهمیت باید مطرح 

زمین"عنوان جایگزین دوم قرن بیستم باید به دنبال منبع قدرت دیگری به

صلاحات خصوص پس از اهو ب 73. چرا که از نیمه دوم قرن /بودباشد "داری

دارانه در ایران تسلط یافته و جایگزین مالکیت شکل مالکیت سرمایه ارضی،

 یاندازاز برآیند این هم ارضی فئودالی که ریشه از دوره اسلامی داشت، شد.

تخاب ان ،استبداد"های بیشتری باز شود، از تواند دکانهای مختلف میپدیده

 رادامه د سوداگر در ."گراییملی"ف نظریات تا اشکال مختل "انسان ایرانی
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چنین  دموکراسی میدان آمدن   تاریخی  به ةدوردوره پیشاتاریخی خود بر  ریتأث

 کند:تحلیل می

یعنی زمانی که اقتصاد کالائی در  91سیستم اربابی در پایان دهه "

مرحله تجزیه خود کشور و بویژه در شهرها کاملاً گسترش یافت، به

این نظام که از آغاز قرن حاضر با ایجاد هر واحدی از رسید.... 

آسیب پذیرتر  -بویژه پس از انقراض قاجاریه–مناسبات جدید 

شروع شد به 7941گردد، سرانجام با اصلاحات ارضی که از سال می

صادی های اقتکلی از هم پاشیده شد. بدین ترتیب بسیاری از پایگاه

 وابستگی شخصی رعیت به ارباب و اجتماعی آن مانند سیستم مزارعه،

 "و زمین و سلطة اجتماعی و سیاسی اربابان فئودال درهم شکست

(. چیزی که نتیجه تکامل اقتصاد کالایی در 79: 7956)سوداگر،

شهرها، یعنی در خارج از محیط کشاورزی انجام گرفت، اگرچه مبارزه 

وری روستائیان و نفوذ کشاورزی مکانیزه در دهات و اشاعه کارمزد

 (74: 7956سوداگر،نبوده است. ) ریتأثیبنیز در تجزیه روابط کهنه 

 کند: بندی میو اینگونه صورت

هم در ایران و هم در اروپای قرون وسطی شکل حکومت مطلقه بود 

و در هر دو منطقه بنیان اقتصادی و اجتماعی آماده برای استقرار 

ت مطلقه تنها حکومت دموکراتیک نبوده است. در این شرایط حکوم

نوع حکومتی است که با خصلت اجتماعی فئودالیسم مطابقت دارد. 

وسطائی شرق و غرب دو نوع حکومت های قرونطورکلی در نظامبه

 شد:مطلقه فئودالی دیده می

 گرفت.( حکومت متمرکز که مناطق وسیعی را در بر می7
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 که الطوایفی( حکومت غیرمتمرکز و پراکنده )خانخانی یا ملوک2

شد(. هر یک از اشکال نامبرده معرف قلمروی کوچکی را شامل می

اوضاع اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی مناطقی بود که آن شکل در 

 (31: 7956سوداگر،. )"شدآن ظاهر می

خی را تاری ت و جزئیات یک تحلیل اتواند کلیطور که زیربنا و روبنا میهمان

یز ی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نرقم بزند، به ابعاد مختلف اقتصاد

ا هم ولی همچنان مجزسر  طور مجزا و یا پشت  تواند در یک تحلیل تاریخی بهمی

ند که دوگانه یا کدهی آنجایی بروز میارجاع داده شود. این شکل از ارجاع

در تحلیل تاریخی  "واقعیت به ما هو واقعیت"های مختلف همچون چندگانه

که در نتیجه آن یک وضعیت مجبور است خود را به این ابعاد تقلیل  مسجل شود.

شود که وضع موجود دائماً کند. حاصل این میبندیداده و پس از تقلیل جمع

های مختلف مجبور است وضع اقتصادی اجتماعی یا وضع سیاسی و در بخش

ما در ا گشا بودهبندی در گذشته رهفرهنگی و ... شود. شاید این نوع از دسته

ها دیگر جنبه ابزاری و فرمال خود را از دست داده و همچون این دسته تحلیل

تحلیل  نوع هر ةذاتی از پیکر–عنوان بخشی درونییک موجود گریزناپذیر به

دست تاریخی درآمده است، گویی ابزاری که روزی برای یاری رساندن به

 6دست شده است.ناپذیر همان اکنون بخش جدایی ،آدمی ساخته شده است

                                                           

کنونی  ها در وضعیتبندی تقلیلدر این مقطع شایان ذکر است که این نوع از تقلیل و جمع6 
ل های نظری  متکی بر این نوع از تقلیها و ناکارآمدی دستگاهگی پدیدهبا توجه به پیچید

های نظری و ها از یک سو منجر به از رونق افتادن این دستگاهدر فهم و توضیح آن
-ای، التقاطی شده است. خود این ازهای هیبریدی، بین رشتهگیری دستگاهشکل
ز گرایانه را آغاز کرده است. اما ایلهای غیرتقلافتادگی ظرفیتی برای گشودن افقرونق
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اریخ خود گانه تحلیل تبندی سهای که از تقسیمتخیلی-سوداگر در فضای نظری

داری را حامل دو وجه مثبت و منفی برای کشورهایی که به سازد سرمایهمی

مکن ترین صورت مد. وجه مثبت آن به ساده لوحانهدانها نفوذ کرده میآن

قلاب . شعار ان"دی، برابری، برادریآزا"یعنی  همان شعار انقلاب فرانسه است،

 سی تخلیص، پیگیری و برایفرانسه در ادبیات روشنفکری ایران به دموکرا

چنان که ادبیات روزجهانی آن دوران شود. وجه منفی آن دری میآن جامه

ها که در ملت-تعمار یعنی رشد ناموزون دولتاستعمار است. اس هدیطلبمی

گرفتن مزدورهای کلدر سایر کشورها، شبرتر  یهادولتخود دخالت پی

ت به لهای ملی از کشور و نهایتاً وابستگی یک م، خروج سرمایههای برتردولت

خروجی چنین سناریویی چیزی نیست پی دارد. یک یا چند قدرت برتر را در

ب ترتی... . بدین ،"استقلال ملی"، "استعمار"، "ستهداری وابسرمایه" جز،

                                                           
از سوی  خصوصقانون و قاعده( بهشکل سیالتی بیسوی دیگر پیچیدگی وضع موجود )به

ازلی که مطلوب و آیندة روشن جهان -مدرن همچون حقیقتی ابدیهای نظری پستدستگاه
ضع چیدگی وشود. این جنبه از آگاهی به پیزده میخواهد بود پذیرفته شده و به آن دامن

یابد که آگاهی از خود و برای خود است اما راه موجود اگر چه آن زمانی موضوعیت می
دون ها بروی خود را در حفظ همین پیچیدگی به نفع شرایط موجود برای همه انسانپیش
 کند. آیرونیای فروبسته و درخود طلب میها همچون آگاهیبندی از آنگونه طبقههیچ

ت که اگرچه این جنبه از آگاهی به پیچیدگی تاکید و بنیان خود را بر تکثر قضیه در اینجاس
گذارد، لیکن آن هنگام که این اصل ها، رفتارها و ... میها، فرهنگانواع و اقسام انسان

ن بندی شده و متکثر نیستند به یکساها که دیگر طبقهباید مسجل شود، برای همه انسانمی
ه بندی شده و متکثراند آن هنگام کهایی که طبقهشود. انسانل میخود تبدیبرایبه آگاهی

بندی و یا تکثر موضعی بگیرند و یا بدان بیاندیشند، در این خواهند در برابر این طبقهمی
دی و بنگونه طبقهمعنای عام آن و بدون هیچبایست همچون یک انسان بهنظام فکری، می

بندی و ین موضع چیزی نیست جز پذیرش همین طبقهتکثر در برابر آن موضع بگیرند و ا
 های غیر یکسان در برابر یک پدیده.گیری یکسان انسانتکثر موجود. یعنی موضع
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 ،رعیتی وارد ایران شد-نظام ارباب ةقلعکه با فتح کهنه داریلشکر سرمایهنو

آن  راست یابد. بر شانةبه دو خصیصة خیروشر تقلیل میدر یک تردستی، 

ه ترتیب است که خصیص چپ آن استعمار. بدین دموکراسی لانه کرده و بر شانة

 بازدگ میل رنداری یعنی استثمار نه تنها در بستر انضمامی تحلیاصلی سرمایه

ر خیر و شهای وی نیز به آن دو فرشته بندیبلکه در فضای انتزاعی جمع

قهرمانان تاریخ نیز در این  شود.تری حذف میاستحاله و یا بیان صریح

م نان قسداری و دشمتوانند جز داعیان فرشتة خیر سرمایهبندی نمیصورت

اسی و دموکر آزادی داران و سربلندان خوردة فرشته شر آن باشند؛ یعنی سربه

گرایی، استعمار، وابستگی، از این پس سایه دموکراسی، ملی .پرستیوطنو 

خ تاریخ  پس تاریانحصار، استبداد، بر آثار سوداگر سنگینی خواهد کرد. از این 

ری دیکتاتو -قابل استبدادی نشدن و در مدموکراتیک بودن/شدن یا نبودن/

ق آتی ، یعنی افتاریخ ود. همةبنشدن خواهد بودن/شدن یا نبودن/ یستیفاش -

ی و م انتزاعدر عرصه تنگ مرزهای ملی کنونی به پای مفاهی ما برای تغییر،

 ذبح خواهند شد. ،ای ویمنطق خرافی و اسطوره

 

 رویایک  ای برایتاریخ  موانع یا مرثیه -

های ضعف بر قله(« 7941-51بررسی اصلاحات ارضی )»سوداگر در کتاب 

ابی لیبرالیسم یایستد تا لحظة سلطهلغای استبداد فئودالی میمناسبات اربابی و ا

اهمیت و تأثیر اصلاحات  برای اورا رصد کند.  "تاریخ"عبارتی شروع و به

رابطه با تغییراتی ]است[ که در برهم زدن نظم سنتی  کهن و تشدید "ارضی در 

 است. "داری در ایران صورت گرفتهو تقویت  رشد روابط سرمایه

( بررسی  تاریخ اصلاحات ارضی برای سوداگر در زمینه 5: 7953اگر،سود)
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ی به های بورژوازیابد، جایی که در سایة انقلابتاریخ  انباشت  اولیه اهمیت می

به  شدنهای بزرگ  انسانی از وسایل معاش و تبدیلشدن ناگهانی تودهکنده

 از این کند.یجاد میداری را اهای رشد روابط سرمایهپرولتاریای آزاد، زمینه

 .دهدیمخود را نشان  میراث  عرضیجا به بعد پیشاتاریخ تنها به شکل موانع یا 

ا ج به ای و خنثی نیست، بلکه برعکس، جادادن لزوماً حاشیهاما این نشان

نوع "گوید: می در این خصوص تاریخ موانع را سروشکل دهد.کلیت آید تا می

اجتماعی ماقبل -شور به ساخت اقتصادیداری در هر کو تکامل سرمایه

 "شودداری آن و چگونگی تجزیة این ساخت اجتماعی مربوط میسرمایه

سد  رضی اربابیمالکیت ا"گیرد که ( و اینگونه نتیجه می25: 7953سوداگر،)

رو است و از همین 1داری استگسترش روابط سرمایه و عظیمی در مسیر رشد

ر کشاورزی الغاء این روابط است و این همان داری دکه هدف نخستین سرمایه

خواهان و عناصر  مترقی است که از بدو مشروطیت تاکنون خواست  آزادی

دوم دستهای، که در فاکت"ایران" همان قهرمانان اصلی   اند.مطرح کرده

ی آنان وضو به ساحت قدسبی توانینماند که هایی شدهتاریخی تبدیل به قدیسه

                                                           

 : کندیمة مالکیت اربابی را سوداگر در سه دوره بررسی سلطاین 1 
: که بدون تغییر در ساخت اقتصادی و اجتماعی نظام 7921( سالهای آخر قرن نوزدهم تا 7

ی تجاری و هاهیسرمارعیتی، با رونق بازار داخلی و خارجی سرمَایه از راه -ارباب
 . کندیمبروکراتیک بیش از پیش در کشاورزی رسوخ 

: که در این دوره کشاورزی سرمایه داری به صورت یکی از 7941تا  7921( سالهای 2
 .دیآیمی تولید کشاورزی در هاشکل
این دوره مالکیت اربابی رسماً و عملاً منسوخ می گردد و  : در7941-51( سالهای 9ادامه: 

مالکیت سرمایه داری جای آنرا می گیرد... از عوامل مهم تغییرات سریع روابط ارضی این 
به بعد تصویب و بمرحله  7941دوره قوانین اصلاحات ارضی و ملحقات آن است که از سال 

 ( 72 :7953اجرا گذاشته شد. )نگاه کنید به: سوداگر، 
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له کشاورزی و چگونگی درستی معتقد بودند که مسأاینان به هم" وارد شد.

بط ... روا حل آن پایه نیرومندی برای تغییرات دموکراتیک ایجاد خواهد کرد

های اربابی و گسترش  آزاد  بازار داری با رهایی کشاورزان از وابستگیسرمایه

لی م دانش و فرهنگهای روستایی بهداخلی و برانگیختن ذوق و شوق توده

اما سلطة نظام استبدادی، شرایط غیردموکراتیک اجتماعی،  گرفت. ...رونق می

اصلاحات ارضی را عمدتاً در چارچوب منافع طبقه حاکم محدود ساخت و حل 

یعنی شیوه « پروسی»گونه مسالة ارضی در ایران همانند آلمان و ژاپن به

الگویی که باید توضیح  (3: 7953سوداگر، ) ."انجام پذیرفت« بالا»اصلاحات از 

 داده شود.

د. در کنداری دو الگو را مطرح میسوداگر برای گذر از فئودالیسم به سرمایه

ود، شهایی چون انگلستان، فرانسه و آمریکا را شامل میالگوی اول که نمونه

ارضی  واسطة تجزیة مالکیت مالکیت  فئودالی و همة آثار و عوارض آن، به

نده شده و اجرای ، از بدنه جامعه ک"ن انقلاب بورژوازیطوفا"فئودالی در 

 هایراه را برای استقرار نظام"شود که ای رقم زده میگونهبهاصلاحات ارضی 

کند. لیکن در دیگری که با عنوان می (21همان: )"دموکراتیک هموار

ی دارشود، روابط سرمایه، الگوی آلمان و ژاپن را شامل می"الگوی پروسی"

رایطی که قدرت اقتصادی و سیاسی در دست مالکین بزرگ متمرکز شده در ش

در چنین حالتی اقتصاد جامعه "شود. روابط مسلط تبدیل میو به ردیگیما پ

داری جای استثمار ی پیدا کرده و استثمار سرمایهتدریج جنبه بورژوایبه

ت ارضی نهادها و بنیاد مالکی"( 25 :7953سوداگر،. )"گیردفئودالی را می

ای برای تبدیل فئودالیسم علت فقدان پایه تودههماند و بدست نخورده باقی می
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 3"گرددهای دیکتاتوری هموار میر نظامداری راه برای استقرابه سرمایه

یک رشته علل "ما نیز به مناسبت به عقیده سوداگر  .(21: 7953سوداگر،)

های پرش اینجا نیز با .(21 :7953سوداگر،راه دوم را انتخاب کردیم ) "تاریخی

و درک ناصحیح و نادقیق و  فاشیسم و...-استبداد-مفهومی بین دیکتاتوری

م برای لازپویایی بندی، عدم درک درست از دوره و همچنین غیرتاریخی مفاهیم

 .شودفراهم میهای تاریخی و ساخت روایت جذابتری سازی قالبهماهنگ

بانیان طرح اصلاحات ارضی در ایران از سوداگر با حمایت ویژه از دو تن 

عنوان نیروهای کارآمد لیبرال دموکرات( از طرح )ارسنجانی و دکتر امینی، به

الفین و به نقد مخ کنددفاع میعنوان طرحی مترقی اولیه اصلاحات ارضی نیز به

اند آن را از نظر دور داشته "های مترقی ضد اربابیجنبه"ها که خصوص چپبه

دازد. پراند، میبورژوا قرار گرفتهپردازان خردهین موضع در صف نظریهو با ا

لیکن سوداگر معتقد است در اجرای آن، برای اینکه زمین در دست 

ها و های خارجی، ارباباتیک، شرکتربورژوازی بروک ،داران شهریسرمایه

دست به  "مجریان"و  "گذارانقانون"بالاخره بورژوازی ده متمرکز شود 

زنند... با این همه می جهت تازههای اولیه و حرکت قوانین در حریف هدفت

ن و مستقیم از زمی دکنندگانیتولجداکردن "علت: قوانین اصلاحات ارضی به

اجتماعی و اقتصادی ارباب بر دهات  ةدادن به سلطکوچک تولید، پایانوسایل

 ، علیرغم همهتری برای گسترش و وحدت بازار داخلیو ایجاد شرایط مناسب

شمار اش، قوانینی مترقی بهمانده، ضد دموکراتیک و ضد روستائیهای عقبجنبه

 ةدر ایران به مرحل تاکنونترین قوانینی است که رود. و در شمار مترقیمی

                                                           

سوداگر پیروزی فاشیسم در این کشورها را با چگونگی انتقال آنها از فئودالیزم به سرمایه 3 
 (21: 7953. )سوداگر،داندیمداری مرتبط 
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گوی این انقلاب پاسخ"( 77: 7953. )سوداگر، "اجرا گذاشته شده است

 های لرزان حکومت دربیت پایهگسترش بود، و برای تثنیازهای بازار درحال

داخل و خارج به نفع بورژوازی بزرگ داخلی و خارجی صورت گرفت و وجه 

تشابهی با انقلاب ارضی دهقانی که روابط ارضی را از ریشه دگرگون کرده و 

... ]لذا[ در جریان  های مقدم انقلاب قرار دهد نداشتروستائیان را در ردیف

ط ارباب رعیتی بجای خود باقی ماند ولی پوسته رواب 7941تحولات دهه 

 (75: 7953سوداگر،. )"محتوای آن سرمایه دارانه شد

 

 : پوسته/محتوا، تداوم/گسست، حال/گذار و ...تاریخ نظری   بازی   -

د تواننتشکیل شده است که در یک چیدمان نظری میهایی از خانهاین بازی 

خصی از آن، تحلیل و نظریه های مشجابجا شوند و از کنار هم قرارگرفتن خانه

تاریخی استخراج شود. هر بازیگری که بتواند چیدمان جدید و جذابی از این 

ها را بوجود بیاورد لزوماً برد بیشتری نخواهد داشت. میزان برد در این خانه

بازی نظری به هوش استراتژیک بازیگر برای فهم جدال نیروهای حاکم در 

عبارت  دارد. به بستگی اقتصادی و فرهنگی های واقعی حیات سیاسی وعرصه

ی کند. در مواردالوقتی  بازیگر میزان برد او را تعیین میدیگر میزان ابن

رار دستمایة جدال نیروها ق تواند چیدمانی داشته باشد که در آیندهمیبازیگر 

 . بینی کرده بازی کندای که خود پیشهای آتیجدالبگیرد و یا اینکه برای 

میک این تراژدی  نظری آنجاست که بازیگر  بازی  نظری  تاریخ خود را وجه کُ 

مستقل )با مفاهیم علمی، فارغ از ارزش، منتقد و غیره( بنامد و این به همان 

 .اندازه و به همان شکلی معنادار است که بازیکن فوتبال چنین ادعایی بکند
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بان و عمل در مدی نیز آنجاست که از یک سو ذهن و زوجه تراژیک این کُ

های مختلف زندگی ناچار و یا مشتاق به ماندن در همین زمین و بازی با عرصه

 هایهمین عناصر برای تداوم یا تغییر خود باشد و از سوی دیگر در حوزه

نتشار  اتعلیم و هایی برای کاران مشغول گرفتن پایگاهکهنه ،علمی و علمیه

 بکار دستنیز  منان جوان و جویایهای تاریخی  خود کنند و بازیگراتردستی

 این بازی بشوند و سعی در ارائه چیدمانی داشته باشند که ترکردن جذابهرچه

 . با همه تغییراتش در بر بگیردحیات را  هایعرصه همة

 راآن ای ازیران، که در اینجا نمونهدر زمین بازی  نظری  تاریخ  ا سوداگر

یشرفته، غیرملی، دیکتاتوری را پشت هم های انحصاری، پخانه یم،اهآورد

 3.آوردیمچیند و فاشیسم از آن در می

 

 

                                                           
موکراتیک غیرد -ماندة سیاسیهای پیشرفتة اقتصادی و پسدر این بازی، بشیریه با خانه  3

-allپیران و امثالهم روی برگ استبداد، . کاتوزیان و خواندیم 51و انقلاب  زدیریمتاس 

in و برای ملت  آزاد  ایران  شکوهمند، درحالی که بوربون خود را در لیوان  کنندیم
ی جذاب و جدید و هامهره هایسمن-یدلوز. کنندیمی ریخبهعاقبت، آرزوی  گردانندیم

ی  محض وکراتیک  رقابتدم-ی  پیشرفتهنماماندهعقب-یجهانبومی  -جالب و کول  صنایع  دستی
صت بازی انگشت ش-برای-ی  بازی و بازیشناسییبایزو به میمنت  گذارندیمرا کنار هم 

ی اتهیدرنم-سنتپور و توفیق، نسخة . طباطبایی و جلاییکنندیمخود را به سمت جهان علم 
 و آش   کنندیمگذار رو -به-آستانه و نه-در-ی ایستادنهاهشتکهمین بازی را به کمک 

نوحة  و پزندیمی  عادل در تکایای آکادمی هاروانیانوشی را برای انهیزم-متکثر-یقیتلف
 .زانندیانگیمخودم،  تشنهلبمظلوم ایران ... مهجور آکادمی ... 
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قدرت 
 متمرکز

 دولتی
-سرمایه

 داری
 استبداد انحصاری فئودالیسم

 
صنایع 
 دستی

مالیات 
 غیرمتمرکز

 غیرمتعارف مدرن ملی

  ایرانی
قدرت 
 غیرمتمرکز

 خصوصی دموکراتیک رقابتی

 دیکتاتوری فتهپیشر غیرملی متعارف آزادی بومی

  فاشیسم  مسوسیالیس
-غیرسرمایه

 داری
 اسلامی

 
-عقب

 مانده
 سنتی

مالیات 
 متمرکز

 جهانی ماشینیسم

که پرش از یک  ییهاراهدر چیدمان نظری و بازی مفاهیم سوداگر، یکی از 

ت. به فرم و محتواس ة، استفاده از دوگانکندیممفهوم به مفهوم دیگر را تسهیل 

لیسم پرش از خانة فئودا یک شیفت تاریخی بین مفاهیم، مثلاً این صورت که در

ه ، کشودیم، آن مفهوم به دو بخش  فرم و محتوا تقسیم یدارهیسرمابه خانة 

و دیگری در  ابدییمدر این پرش تاریخی موفق شده و تداوم  هاآنیکی از 

ه( ؛ یعنی در ادامه همان مثال فرم )پوستماندیمدرة میان دو مفهوم جا 

، و یدارهیسرمابه  کندیمفئودالیسم تداوم یافته ولی محتوای آن تغییر 

 گرلیتسه. این شودیمهمه دوران  ةگونه است که دیکتاتوری مشخصاین

پساساختاری در دوگانة گسست و تداوم،  یهامحللتاریخی بعدتر در میان 
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مورد سنت  گونه بازی با مفاهیم، بخصوص در. چرا که اینشودیمراحت  جان 

ری )تداوم( و دیگ ماندیممسجل شده است، فرم یا محتوا  و مدرنیته که تقریباً

حلیل به مسأله اصلی ت شیهاگذرگاهتکلیف برای )گسست( و تعیین  ماندینم

از کی مدرن شد؟ از نیمه دوم  قاًیدقاینکه ایران از کی، و  . مثلاًشودیمتبدیل 

ال با ؟ حشاهیفتحعلمحمدشاه بود؟ یا حتی ، یا نیمه اولش؟ یا شاهنیناصرالد

یا  یریگهمهکدام واقعه؟ کدام جنگ؟ کدام احداث یا تأسیس؟ کدام 

جدال برای یافتن اسناد عجیب و غریب و یا  بیترتنیبدسربرآوردن؟ 

ام، به رقابتی آیرونیک )فُکاهی( وقایع خیلی خاص یا خیلی ع کردنبرجسته

 .شودیمدل ب

ت ارضی برای سوداگر، که اصلاحاتی بورژوایی بود، بدون ترتیب اصلاحابدین

نتوانست به ]به قول لمپتون[  هابروکراتشرکت روستائیان و به رهبری 

دموکراسی منجر شود و پوسته فئودالی را به زیر کشد. لذا تضادی بین پوسته 

ر د. »دیآیمدارانه مناسبات بوجود فئودالی غیردموکرات و محتوای سرمایه

جای خود رعیتی به-پوستة روابط ارباب 7941های دهه ن تحولات سالجریا

( این پوسته 75: 7953سوداگر،« )دارانه شد.باقی ماند ولی محتوای آن سرمایه

غییرات ت دتوانبسیار نیرومند است و می»فئودالی در سیر حوادث نشان داد که 

(. سوداگر 75: 7953سوداگر،« )اقتصادی زیادی را در درون خود جای دهد.

ری توان به مثابه مرحله ویرانگگوید: دوره انتقالی را نمیدر جای دیگر نیز می

زیرا  .شودیمفراشد تولید اجتماعی متوقف  نآ دربین دو دوره تصور کرد که 

با شکل خاصی از تولید اجتماعی  توانینمرا  ضرورت توزیع کل کار اجتماعی

 (4: 7951. )سوداگر، ابدییمتغییر الغاء کرد، بلکه فقط شکل ظاهری آن 
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شناخت بنیان : »که دکنمیبازی نظری خود را اینگونه تشریح سوداگر 

اصلاحات ارضی بویژه درک گرایش  ةآستانما در  ةاجتماعی جامع-اقتصادی

بورژوایی آن، شگفتی ظاهری ما را از مبادرت طبقه حاکمه که پیوند 

اش کاملاً مشهود بود، دموکراتیکاش با نظام اربابی و ویژگی ضد گسترده

( بنابراین سؤال از علل  اصلاحات ارضی 3: 7953سوداگر،« )سازدغیرمنطقی می

 داریهای روابط سرمایهوی جدای از ضرورت یابد.میخود را پاسخ  اینگونه

های قرن نوزدهم رخنه کرده بود، با تاکید بر آرای وارینه که از واپسین سال

 ( هدف اصلاحاتکندیمعات لمپتون این موضوع را بررسی )که بر اساس مطال

ارضی را در تکمیل انقلاب مشروطیت و بیش از اهداف اقتصادی، در از بین 

س از پ"دهد که گونه شرح میبیند. این موضوع را اینبردن قدرت مالکین می

و با توجه به توانایی اقتصادی حاصل از افزایش درآمد  92مرداد  23کودتای 

ت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی به سود بخش صنعت و نف

ه ب تیابی شهرها، اربابان آشکارا نسبخدمات و نفت، و از همین جهت قدرت

ریستند نگسالاران و بازرگانان با دیده حسرت میافزایش ناگهانی ثروت دیوان

خودداری ها گذاری در دهات حتی برای تعمیر و لایروبی قناتو از سرمایه

کردند. لذا رونق بازار کار کردند و فشار مضاعفی را برای رعیت ایجاد میمی

نان بسوی این بازارها کشاند و پیدایش  ایدر شهرها رعایا را در جستجوی لقمه

 ."مثابه یک فرایند انقلابی در تجزیه روابط ارباب رعیتی عمل کردبازار کار به

رواج صنایع خانگی در روستا "یگر نیز ( از سوی د27و  21: 7953سوداگر،)

وابستگی روستائیان را به  7991های دهه ]بدلیل بازاریافتن در شهر[ در سال

زمین و ارباب کم کرد. اما نیرومندترین حامیان اصلاحات ارضی را بازرگانان 

دهند که خود صاحب زمین نیستند. اطاق هائی تشکیل میو صاحبان حرفه

ری داهای مختلف از دولت خواسته است تا در نظام اجارهمناسبتبازرگانی به
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داری حمایت سرمایه"( این در کنار 22: 7953سوداگر، )."تجدید نظر کند

امپریالیستی از نظام اربابی و سلطة بورژوازی بروکراتیک بر اقتصاد و 

داری ای که دیگر زمینهای اجتماعی و تغییرات در طبقه حاکمه )طبقهسازمان

های روستایی نیرومند به داد( و جنبشرا تشکیل نمیاصلی درآمد آن منبع

های شمالی و غربی را که سرتاسر استان 7925های رهبری حزب توده در سال

 7923های ، در سال7923تا  7925در خود فرو برد و دوباره پس از سرکوب 

 "یدر گردورشد و تکامل مبارزات ملی و دموکراتیک شعله ریتأثتحت  7992تا 

در نهایت عوامل خارجی در  ترسی از روستائیان آگاه و ،(29: 7953)سوداگر،

 رگذاریتاث -با فشار مستقیم به دولت–تهیه و اجرای قوانین اصلاحات ارضی 

ندی این بتواند به شمایی از نیروهای حاضر و جبههگونه سوداگر میبودند. این

-7914های دوره انتقالی )سال طیدر ایران به عقیده سوداگر نیروها برسد. 

ی در ترکیب طبقاتی هیئت حاکمه بوجود آمد و با یها( کنش و واکنش7941

ها و بورژواها محدود ماند، کلی در درون طبقات اربابکه تغییرات بطوراین

در جریان این که متوسط بدرون آن راه یافتند،  یهاهیلااز  یاتازهعناصر 

( در بخش 23 :7953سوداگر،اکم غسل تعمید دیدند. )یابی با ایدئولوژی حراه

دوره انتقالی زمین و مالکیت بر آن، منبع اساسی قدرت سیاسی بود. اما  ةعمد

 ةهای آن سست شده است. لذا در دهدر این دوره با گسترش گردش کالائی پایه

در اینجا  (23 :7953سوداگر،منابع دیگر قدرت داد. )جای خود را به 7921

شاید بگ تواندیمگر با اشاره به منابع اساسی قدرت سیاسی، راه مهمی را سودا

ترین به انضمامی توانندیمکه در آن مناسبات قدرت و نیروهای درگیر در آن 

از  یهایریگجهینتدرنگ راه را با شکل تعیین و تکلیف شوند، ولیکن بی

انش با پشتیب مناسبات قدرت و منابع . یعنی همةبنددیمپیش مشخص  قبلی 

دیکتاتوری و استبدادی و دموکراتیک و غیره سربسته  شدهساده یهافرم
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کاری از این است: فساد و تبه ردیگیمی که سوداگر اجهینت .مانندیم

ها با های هر نظام استبدادی از آن جمله استبداد آسیائی است که قرنویژگی

 ( است.  92 :7953سوداگر،ما بوده )

زی نظری تاریخ با تداوم و ابه شد تاکتیک پوسته و محتوا در ارچنانچه اش

ا بحث در باب دوره انتقال، یخورد. در همین راستا، گسست در تاریخ پیوند می

که لاجرم  شودیمگذار، دو وضعیت را در حالتی انتزاعی از پیش متصور 

رو ز ایناشرایط را برای انتقال یا گذار از یکی به دیگری فراهم کند.  ستیبایم

ینکه یا ا شودیم، به ایران وارد شانتزاعی یبندصورتدر  یدارهیسرمااست که 

ردیابی زمان،  شودیم. مسائلی که در دنباله طرح شودیمایران به آن وارد 

بات اجتماعی، از مناس یامجموعهمکان و نحوة این ورود است. یعنی انتزاع  

 تحلیل انتزاعی از تاریخ بروزاتش،زیر لوای مفهومی که اشاره به برخی از 

است.  یدارهیسرما. مثال مشخص در اینجا همان انضمامی را در پی دارد

، کارخانه، غرب و موارد دیگری که برای وی جز مفاهیم انتزاعی یدارهیسرما

را  هاشپرس گونهنیاکه  شودیمنیستند، به یک فرماسیون انتزاعی تبدیل 

ا /لیبرالیسم/نولیبرالیسم وارد شد ییدارهیسرماد به داشت: آیا بای خواهدیدرپ

ا /لیبرالیسم/نولیبرالیسم هست ییدارهیسرماشرایط ما شرایط نشد؟ اصلاً آیا 

سم در /لیبرالیسم/نولیبرالییدارهیسرما؟ کی شد که اینگونه شدیم؟ چرا نیست

 ژاپن و کره درست پیاده شد در ما نشد؟ مگر ما چه مشکلی داشتیم؟ مشابه

ا مدرن : آیا مشودیممدرنیته نیز طرح -در درگیری انتزاعی سنت هاسوالهمین 

هستیم؟ چرا همزمان که در جهان مدرن بودیم در خارج از آن ایستاده بودیم؟ 

باختیم؟ چرا مدرنیتة ما کج است؟ چرا غرب پیش رفت و ما عقب  هاروسچرا به 

 ؟بدبختر از خودمان جلوتریم و ما فقط از زنندیمماندیم؟ چرا همه از ما جلو 

ا ما ؟ آیمیاخاص هایرانیااست یا عام؟ آیا اصلاً ایران و ما  خاصآیا مدرنیتة ما 
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 یهاشپرسنباید روایت خود از مدرنیته را نقاشی و نقالی کنیم؟ و بسیاری 

 هانآولی تبعات و برآیند  اندمضحکدیگر که اگرچه در این سطح، انتزاعی و 

هن و ذ تنهانهاست.  لکه کاملاً برعکس تراژیک و دهشتناکست، بلزوماً طنز نی

ز طولانی درگیر همین شکل ا یهاسالزبان و تلاش و تحقیق افراد مختلفی طی 

 گزافی در یهانهیهزو  هابرنامه، هااستیس، بلکه ماندیم هاپاسخو  هاپرسش

دن همین و نکر کردنادهیپو طبقات مشخصی برای  هاگروهراستای اهداف 

یا نشدن، دموکرات  شدنیدارهیسرمایا نشدن،  شدنمدرنانتزاعات، یعنی 

 .شودیمشدن یا نشدن و غیره اجرا و صرف 

 

 وظایف نیروهای دمکراتیک در مرحله کنونی: پایانتلخی  بی -

دو مقاله: وظایف نیروهای دمکراتیک در مرحله "سوداگر در اثری با عنوان 

و  51به تحلیل مشخص درباره انقلاب  "پیروزی رسیدکنونی و قیام چگونه به 

اعتقاد  به پردازد.سیاسی ایران و نیروهای اجتماعی موجود می-وضعیت اقتصاد

ی دارشود که سرمایهداری  ایران از این ناشی میهای سرمایهسوداگر ویژگی

 ریأثتتحت نظام اجتماعی ایران را زیر  ،عنوان یک کالای وارداتیدر ابتدا به

های آن در نتیجة پویش درونی روابط ها و هستهخود قرار داده و سلول

صورت یک رابطه از خارج وارد شد؛ از راه توسعة تولیدی شکل نگرفته بلکه به

دستی و ورود کالای ارزان خارجی. سرمایه کردن صنایعتجارت و با ویران

الیت خود اولیة فع علت خصلت وارداتی خود برای این که بتواند شرایط مناسببه

بایست با نظام حاکم وارد زد و را ایجاد نموده و امنیت بازار را حفظ کند، می

ویی رعیتی و سرمایة خارجی که از س-بند شود. این ائتلافی است بین نظام ارباب

شود و از طرفی ابقای نهادهای اربابی و استبداد مانع رشد نیروهای تولیدی می
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است. تحولات لازم برای سلطة بورژوازی نیز چون از آسیایی و سلطنت مطلقه 

ها، بالا بود هرگز جنبه انقلاب دموکراتیک دهقانی را نداشته و ارباب

( 22: 7953داران تبدیل شدند. )سوداگر، ها به سرمایهسالاران و قزاقدیوان

وجود درآمد عظیم نفت به پیدایش یک قشر نیرومند انگلی و  گریدیازسو

و  های دولتیسالاران و توسعة افراطی سازمانسالاران و فننام دیوانناسالم به

نظر از خصلت در واقع بورژوازی بوروکراتیک کمک کرده است. اما صرف

اشد، در بنیز می انحصارگراداری ایران دارای خصوصیتی بروکراتیک، سرمایه

همین رده و بهداری نه از راه رقابت که از راه انحصار رشد کواقع این سرمایه

بهره است. این داری غرب بیمناسبت این نظام از قوام و دوام نظامات سرمایه

ه و نظمی در امر تهیوضع موجب تشدید رشد ناموزون اقتصاد و آشفتگی و بی

سالاری العاده ثروت در دست بورژوازی دیوانتدارک کالا و انباشت فوق

ران داری ایاقتصادی سرمایه محدود گردیده است گروهی که رهبری سیاسی و

داری حاکم( که وارث را در دست دارد و شاه مظهر آن است. این قشر )سرمایه

مرداد محمدرضا( است از داشتن  23رضاخان و  7233دو کودتای سیاه )

د بهره است و از لحاظ سیاسی ضعیف و فاقهرگونه پایگاه اجتماعی بین مردم بی

سوداگر، ) ر تحمیق و ادارة جامعه است.هنرنمایی سیاسی بورژازی غرب د

ی هادر داخل کشور با سرمایه دلیل همین نداشتن پایگاه( پس به24: 7953

المللی دارای روابط متقابل مکانیکی است و از این جهت حامل و انحصاری بین

سخت  گیری از این مقدماتنتیجهداری  امپریالیستی است. مبلغ فرهنگ سرمایه

ترین اشیسم ایران همه خصوصیات استبداد کهن اربابی را با خشنفنخواهد بود: 

تکنیک   این (25: 7953سوداگر، ... ) داری در هم آمیخته استنظامات سرمایه

سازی تمرین کرد. به این صورت که از توان با بازی جملهتحلیل تاریخی را می

تبداد ، اسیدارهیسرمافاشیسم، »: شود با این واژگان جمله بسازیدشما دعوت می



 

[45] 

 

. «ملیس، ایران، غرب، مردم، دموکراسی، امپریاهابوروکراتکهن اربابی، خشن، 

ا ر تواند به آن بیافزاید و از آن لذت ببردای میچند نمونه را که هر خواننده

 آوریم:در اینجا می

  مردم ایران در مقابل غرب که خشن، امپریالیستی و فاشیستی است به

 .دنخیزند. کما که به پا خاست پابهنی بهتر است . یعزندیخیمپا 

 رین تفاشیسم ایران همه خصوصیات استبداد کهن اربابی را با خشن

که سمبل داری در هم آمیخت. برای همین است که شاه نظامات سرمایه

گ زنجیری جنایتکاران است و اگر از جرثومه فساد و سهر دوست، 

 .شودیمبین برود همه چیز درست 

 یسم ایران همة خصوصیات کهن دینی را با نولیبرالیسم درهم فاش

ت هاسآمیخت. برای همین است که سپاه و آخوند ریشة همه بدبختی

ه پیشرفت و دموکراتیکآزاد، بتوانیم و باید از بین برود تا ما هم 

 .بشویم

  معقول  ی  دارهیسرماایران باید عناصر خوب غرب را که دموکراسی و

یسم و فاشیسم است کنار اصر بد آن را که امپریالد و عناست بگیر

های خوب، مثل از طرفی عناصر خوب خود را که سنتبگذارد. 

، است نگاه دارد و عناصر بد خود را که و واره ایرانی ی نوازمهمان

خشونت و مردسالاری و استبداد کهن اربابی است به محاق ببرد. در 

و نامطلوب از همه جا تهیه کل بهتر است یک لیست از عناصر مطلوب 

 انتخاب کنیم. باهم بنشینیم و شود، بعد 



 

[46] 

 

ل ر مقابد های موجود شامل شاه و خاندان اونیرو سیون سوداگر،ابنا به فرمول

کارگر در بین این تضاد اصلی قرار دارد و باید بین  طبقة بورژوازی ملی است و

امعه بندی اصلی جههطبقه کارگر در میان این دو جب. برگزینداین دو یکی را 

ا از . ام!باید درغلتد که شدهالقاعدة عنوانتواند و علیایران به هر دو سو می

آنجایی که شاه حاضر به ایجاد اتحادیه نیست و کارگران از این عدم آزادی 

اند، و از سوی دیگر، از آنجایی که بورژوازی ملی اصولاً ترجیح سرخورده شده

های کارگری دارد، و نگرانی بورژوازی با اتحادیه به سامان دادن شرایط کار

های شاه در مشارکت  کارگران در سود کارخانه )چیزی شبیه ملی از سیاست

کند تا طبقه کارگر را به دامان بورژوازی سهام عدالت(، زمینه مناسبی فراهم می

یگر جدال اصلی دبرای سوداگر  71ملی بغلتاند و ائتلافی )نا(میمون را رقم بزند.

نه میان کار و سرمایه که میان شاه و خاندانش با بورژوازی ملی است. 

ر فرد اند. ههای دیگری ابوالخیر و قهرمانو نماینده الفسادامیکی  یهاندهینما

خارج از این جدال باید تکلیف خود را با این جدال روشن  یاطبقهیا گروه یا 

مردم و درجایی دیگر معادل کند؛ به خصوص طبقه کارگر که در جایی معادل 

تنها در نسبت با این را خود شدن امکان انضمامی و مشخص است و زحمتکشان

. یعنی جدال میان تعداد محدودی در دوطرف این بازی، باید ابدییمدوگانه 

مسأله و خوراک اصلی باشد. یعنی هرکس که مصدقی یا  هاگروهبرای همه 

ت دسو ازاین یاجنب/طرفدارضدشاه و ار/طرفدو ضد یچمشروطهایرانشهری یا 

                                                           

این وضعیت، یعنی وضعیتی که در آن باید میان بورژوازی ملی چنانچه پیشتر اشاره شد،  71 
ا هکرد، هر بار از سوی مدافعان آن در هریک از بحران و بورژوازی درباری/سپاهی انتخاب

این  هایی ازماه نمونهها در جنبش سبز و اعتراضات دیگیریشود. بیشتر موضعتکرار می
داوم آن شود بلکه تاند که نه تنها پایانی برای وضع  تلخ  موجود متصور نمیپایانتلخی  بی

ت  نیروهای قدرت به سمت دیگر آن و یا ائتلاف را با انتقال نرم یا سخت  قدرت از یک سم

 کند.آنها با یکدیگر را سرلوحه و آرزو می "معقول"
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نباشد، گویی نه تنها فهمی از فضای سیاسی ایران ندارد، بلکه هیچ فهمی از 

ترین شرایط خود هم ندارد. به این معنی که برای مثال هر کارگری یا معلم عینی

ترین شرایط کار و زندگی خود را که یا مهندسی در هرجایی باید عینی

پس  از اینپس  یادشده بفهمد. یهاپیتسبات انضمامی است با از منا یامجموعه

 طبقه"و البته  "کشانزحمت"، "خلق"، "مردم"که باید پیش روی  ایمسأله

میان  ازاین است: و با آن به خود و شرایطش بیاندیشد،  قرار بگیرد "کارگر

و سپاه رهبر و /. شاه و خاندانش7یکی را انتخاب کنید:  روشیپ یهانهیگز

 قانون استبداد/ .9بورژوازی ملی بورژوازی کمپرادور/. 2 آخوندهای حامیش

 . . همه باهم ولی غیرخشن لطفا4ً

از  داران کشوراند ونظر سوداگر شاه و خاندانش بزرگترین سرمایهبه سو،ازیک

وایی رفرمانهای خارجی )امپریالیستی( طریق اعمال قدرت مطلقه و کمک سرمایه

ی دیگر، بورژوازی ملی ایران، در صورت موفقیت جنبش د. از سونکنمی

ایی و وبورژپرستی خردهدموکراتیک کشور به رهبری مصدق )مظهر میهن

مای  توانست سیگرفته میبورژازی ملی(، و تحقق کامل  انقلاب دهقانی  صورت

رشد و گسترش تولید و مبادله کالایی، البته نه در  کشور بدهد وای بهتازه

نظام بروکراتیک اربابی، با پرورش فرهنگ و استعدادهای ملی  چارچوب

ست توانهای دموکراتیک و سندیکایی بیشتر میای و گسترش آزادیوتوده

ساز انقلاب سوسیالیستی شود. این بورژوازی نماینده ناسیونالیسم کوچک زمینه

 لاو حوزه و دموکراتیک است و از این جهت با منافع مردم هماهنگ است. در

ه ترین ایدئولوگ طبقابتکار اصلی در دست شاه است و شاه است که برجسته
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اربابی است، این اینده ناسیونالیسم بورژوازی بزرگ. شاه نم77حاکم است

از  ودارای تضادهایی با امپریالیسم است. طلبی شاه دلیل قدرتبهناسیونالیسم 

کشورهای همسایه، ها و دخالت و تجاوز بهدلیل حضور در جنگسوی دیگر به

طلبانه است و از این جهت تجاوزکارانه و جنگناسیونالیسم شاه دارای ماهیت 

ز ا ها است و با منافع مردم ایران بیگانه است.طلبانه فارسونیسم عظمتومظهر ش

                                                           
 یهالیتحل مبتنی بر« بناپارت یبرومر؛ لوئ جدهمیه» شگفتاریمارکس در پ آنچه را 77
حیث  ، از ایندهدیم زیاز هم تم یخیتار لیاز تحل فیسه ط تحت مرتبط به آن دوره یخیتار

وشته پرودن ن کودتا یگریهوگو و د کتوریاثر و ریناپلئون صغ ،یاول ندهینما ست.روشنگر ا

هوگو  کتوریو» :آورده هالیتحل نیدر شرح ا یاست. و شخود ل یمتد تحل یاست و سوم
مانه و شوخ چش نیزهرآگ یکه سرکرده مسئول کودتا را به باد ناسزاها کندیاکتفا م نیبه ا
در  یدر آسمان صاف است. و یناگهان یهمچون رعد و برق یوبه نظر  دادی. خود  روردیبگ
 نیکه با نسبت دادن  چن ستی. و متوجه نندیبیفرد را م کیکودتا فقط ضرب  شست  نیا
دن او بر تر کرکوچک یجابه بناپارتیبه لوئ خیدر تار یاسابقهیب ی شخص ابتکار یروین

 یبلق یخیتحولات تار جهیعنوان نترا به کودتا کوشدی. پرودن اما، مدیافزایم یو ت یاهم
 شیکودتا به ستا ی خیتار نیکه تکو چرخدیچنان م یقلم در دست و ی. ولردیدر نظر بگ

که همه مورخان به  یبه اشتباه ساننی. پرودن بدشودیم لیتبدقهرمان کودتا  یخیتار
ه ک دهمیس، نشان م. و اما خود من، برعکشودیاند دچار مما گرفتار آن نگرینیاصطلاح ع
ها آن هجیوجود آورد که نتبه یتیدر فرانسه چگونه اوضاع و احوال و وضع ینبرد طبقات

 صورتبندیدر  چهآن« .ردیرا به خود بگ رمانقه افهیتوانست ق یمآبدلقک ةیآدم کم ما
ر است که د یداریبر پد دیتاک کند،یدوره خود از فرانسه م یخیتار یهالیمارکس از تحل

 لیمورد نظر مارکس تقل یهالی. در تحلشودیم خیبه قهرمان تار لین شخص بناپارت تبدآ
ر سوداگ لی. در تحلدهدیفرد خود را بروز م کیکه در  شودیم یدر نگاه منجر به انتزاع

 نیترستهعنوان برجنقش شاه به لیبه خصوص در تحل میشویروبرو م یبرخورد نیبا چن زین
، که نتیجه آن معطوف ساختن  همة تناقضات و توجهات به رانیا یرداهیسرما دئولوگیا

کردن  یک نفر یعنی یک انتزاع میان تهی برای رفع نفر؛ یعنی بزرگسرنگونی  همان یک
 مذبوحانة یک تناقض انضمامی.
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آغاز دوران تثبیت قدرت بورژوازی بزرگ و  "انقلاب شاه و ملت"رو این

در  ترتیببدین همین مقاصد است. قرارو کوشش در راه است "عصر رستاخیز"

، یعنی رسدیم هاستیگرفتارسرمنشأ همة  نهایی که ةاینجا سوداگر به آن نقط

تمام توان خود را که تاکنون در صفحات زیادی انباشته وی  شاه. شخص  دنیع  

یران تباهی  ا شدةچگالبر سر  مرکز  بارهکیو پشت  دست نگاه داشته است، به 

ناسیونالیست  شونیستی   : شاه  کندیمفحاشی  آکادمیک تخلیه با خشم و 

-عضدمناف طلب جنگتجاوزکار   ی ارباببزرگای  زفارسی  بورژو طلبانةعظمت

، بر سر مرکز یراحتو  و به همان سادگی یاهیتخلمردم. در مقابل چنین 

 ست  پرنهیم: مصدق  پاشدیمسربلندی  ایران نقل و نبات روشنفکری  شدةچگال

سوی سوسیالیسم  دموکرات  شکوفاکنندة فرهنگ و بهبورژوای  ملی  پیش

مردم. سوداگر هرآنچه را در بیش از بامنافعو ملی  همسو یاتودهاستعدادهای 

و  ندکیمپنبه  موجودشیازپتقلیل   نیتریدستدمهزار صفحه ریسیده به 

: کندیمش اعلام جهاد تاریخ یاصفحههزار  شدةرشتهگونه بر بالای منبر این

های دموکراتیک، و برای رسیدن به ر ما دفاع از شعار استقرار آزادیبنظ"

شعار تاکتیکی روز از طرف  نیترمهمتشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری، 

( مشابه 45: 7953سوداگر، ) ."تواند باشدهای سوسیالیستی میمحافل و سازمان

 .میشنویم چنین فراخوانی را امروز نیز به وضوح

ازی  خائن و بورژو یارباببزرگسوداگر همة تضادها را به تضاد میان بورژوازی  

 و کندیمملی  دموکرات )تضاد بین دموکراسی و دیکتاتوری سرمایه( تمام 

قة طب خصوصبهائتلاف  با طرف  سفیدروی  تضادش را وظیفه و راهکار  همه و 

ی  سوداگر در نمایش تضادهای عصر . اما بیش از اینکه تردستداندیمکارگر 

این مسأله حائز اهمیت است که در زمان کنونی نیز  خودش اهمیت داشته باشد،

ی روبه های  جدیدها و سفیدآببازهایی با سرخابو شعبده هاشعبدهچنین 
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روست که پرداختن به سوداگر موضوعیت و ضرورت صحنه آمده و اساساً از این

ملی  دموکرات  معقول )چیزی  شبیه به بهشت  برین   یرداهیسرما. یافته است

)سپاه و  گرغارتافسارگسیختة  ی  دارهیسرماکشورهای شمالی( در مقابل 

نولیبرالیسم و آخوند( از جمله مهمترین  این تضادهای  محیرالعقول است که همه 

 .ندکیمغلتیدن در دامن  اولی دعوت طبقة متوسط و کارگر را به خصوصبهرا و 

راتیک داری بروکبه اعتقاد سوداگر کارگران ایران قربانیان اصلی نظام سرمایه

فقدان  ،دلیل ناآشنایی کارگران به تئوری انقلابی خوداربابی هستند، لیکن به

سیاسی طبقه کارگر و بیش از همه ترور خوانین دولت شاه،  مؤثرسازمان 

 25: 7953سوداگر، ه )های کارگری محدود به اعتصابات صنفی گردیدجنبش

اگر تضاد بین کار و سرمایه نتوانسته "کند که است. به صراحت بیان می (26و 

اد بین تض فعل انقلابی در شرایط کنونی باشد،ساز و بالاست عامل دگرگون

تواند به اهرم نیرومندی برای به حرکت دموکراسی و دیکتاتوری سرمایه می

 "مورد استفاده قرار گیرد. ستیفاشضددرآوردن و متشکل کردن نیروهای 

تضاد بین دموکراسی  رود کهوی حتی تا آنجا پیش می (26: 7953سوداگر، )

 های اکثریت مردم یعنیدر نارضایتی"را نیز که  سرمایه و دیکتاتوری فردی 

داری متوسط و حتی سرمایه ،نارضایتی کارگران، کارمندان، طبقات متوسط

، با (21: 7953سوداگر، )"ن بزرگ بازتاب یافته استداراهایی از سرمایهلایه

داری های سرمایهاختلاف بین لایه نیترمهم" به نظرش، کند.علاقه دنبال می

بزرگ تضاد بین بورژوازی بوروکراتیک اربابی که رهبری سیاسی و اقتصادی 

دادن چند سهم از  داری صنعتی خصوصی است ورا در دست دارد و سرمایه

فرار  که موجبهای صنعتی توسط شاه ه کارگران در گسترش مالکیتکارخانه ب

ط لازم شرای نیتأمعدم توانایی بوروکراسی دولتی در  سرمایه خصوصی شده و

ا ههای کشور و قطع متوالی برق همه اینبرای پیشرفت کار روزانه کارخانه
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 هموجب چنین اختلافی شده است. در این بین طبقات متوسط هم از دولت شا

اند. با بالا رفتن سطح زندگی آنان، توقعات نیز بالارفته و وسایل درمانی ناراضی

گاه بیشتر و ... جزء نیاز این طبقه قرار گرفته شگاه، تفرجبهتر، مسکن، دان

کند که در علاوه بر اینکه شرایطی را تصویر می (97: 7953سوداگر،) "است.

نیک سرمایه و بالنتیجه کاهش کاهش درآمد نفت، بالارفتن ترکیب ارگا" آن

ای هتولیدی موجب تشدید تضاد بین جناحنرخ سود و گسترش نیروهای 

 برای -اگر چه موقتی-بورژوازی بزرگ خواهد شد و این امر امکانات عینی 

د یروهای انقلابی فراهم خواههایی از بورژوازی بزرگ را با نائتلاف بین بخش

ای امپریالیستی نیز زیر فشار هدولت و (93: 7953سوداگر،) "ساخت

توسعه و رشد و داری کشورهای درحالبخش ملی، سرمایهیهای آزادجنبش

گسترش نظامات سوسیالیستی از یک سو و تشدید مبارزه طبقه کارگر و پیروزی 

 اخلی وگرا در کشورهای اروپای غربی از سوی دیگر در سیاست داحزاب چپ

خواهند کرد. و این خود متأثر  (93: 7953سوداگر،) خارجی خود تجدید نظر

پیروزی کارتر بعد از شکست مداخله نظامی آمریکا  از شرایطی است که در آن

در سیاست جهانی  یاتازهکه چرخش  های شددر ویتنام منجر به خط مشی تازه

دموکراتیک و خودداری  یهایآزاددفاع از حقوق بشر و  امپریالیسم است و

 آن است. یهاجنبهتراتژیک اس یهاسلاحاز فروش 

 "وظایف عمدة ما در شرایط کنونی"سوداگر  مبتنی بر چنین تحلیلی است که

 :گذاردمی رویمان را پیش  

اگر بپذیریم که مبارزه نیروهای دموکراتیک جامعه برای سرنگونی 

دهد ترین شکل مبارزه را در شرایط کنونی تشکیل میفاشیسم عمده

های مردم برای ن معنی نیست که توده)بدیهی است این امر بدا
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ی اند(، بنابراین وظیفه ما در برابر حوادثسرنگونی سلطنت بپا خاسته

( 42)همان:  "که در کشور در شرف تکوین است معلوم خواهد شد.

بنظر ما سرنگونی فاشیسم و حتی تضعیف آن فقط از راه مبارزه مشترک 

در این پذیر است. انامک همه طبقات و نیروهای انقلابیو طولانی 

کشان که ستون فقرات این مبارزه را نظر از زحمتمبارزه صرف

بورژوازی، بورژوازی متوسط و قشرهایی از دهند، خردهتشکیل می

توانند شرکت داشته باشند. علت شرکت بورژوازی بزرگ می

همراه روشنفکران و دانشجویان نیز در این است که کشان، بهزحمت

ترین جوانان وطن مرداد و قتل ارزنده 23ا عامل کودتای ها شاه رآن

( بنابراین بنظر ما دفاع از شعار 49)همان: دانند.ما و ننگ ملی می

های دموکراتیک، و برای رسیدن به تشکیل جبهه استقرار آزادی

ترین شعار تاکتیکی روز از طرف محافل واحد ضد دیکتاتوری، مهم

 (45 :7953سوداگر،) تواند باشد.های سوسیالیستی میو سازمان

 ]تاکیدها از من است.[

به  که در سرتاسر آثار سوداگر یستیمارکس از چکیدة نظریات که  اینگونه است

هزاران صفحه تا عضویت در حزب توده و  آن رنگ و جلایی ویژه داده است

-آشفته آید و در اینپیرایه بیرون میفرمولی ساده و بی ،بررسی وضعیت ایران

 شدة او که شاملها و طبقات  انتزاعیها و شخصیتاست که خانه بازار

ترین جوانان و ارزنده هایمرداد 23 ان، روشنفکران، دانشجویان،کشزحمت

، گرد شوندمی زی متوسط و بزرگ، در کنار خرده بورژوازی و بورژواوطن

 وجودمی باب طبع  کلیت وضع سر و شکل تریتا به انتزاع بزرگ آیندهم می

شود ینجاست که باز سوداگر در انقلاب حیرت زده میهم مبارزه. بدهند؛ یعنی

کاری کند. او دست -حداقل موقتاً–گردد در دستگاه نظری خود و ناچار می
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-اف میاعتر خود "غفلت" به اینگونه قیام چگونه به پیروزی رسید در مقالة

ر ما د"و بعد این که  "دها سازندگان واقعی تاریخنتوده"اول این که " کند:

مشاهده آرمش ظاهری اوضاع توانا، لیکن ناتوان از شناخت قدرت خلاقانه و 

م دیدیرا در حالت سکوت و رکود می هاآنها بودیم. گر پنهان تودهدگرگون

و بعد  (43: 7953سوداگر، ) "و از قوانین جنبش و حرکتشان غافل بودیم.

هر دوره عامل ذهنی معینی بمثابه اینکه: صرف نظر از عوامل عینی در 

ترین مانع راه رشد و شکوفائی و پیشرفت جامعه را بسته است. نقش اصلی عمده

دادن راه از میان بردن نیروهای آگاه انقلابی شناخت این عامل خاص و نشان

 (43 :7953سوداگر، آنست. )

ان و علل مرداد، علل پیروزی کودتاچی 23به اعتقاد سوداگر در واقعه کودتای 

آزادی و استقلال ایران ش ملی همیشه بر وجدان مبارزان راه شکست جنب

( وی در ادامه دو سئوال مطرح 43: 7953سوداگر، سنگینی کرده است. )

( چه مانعی در راه جنبش کنونی ایران 2( چرا کودتا پیروز شد؟ 7: کندیم

 ر این در واقع با بودند؟ مؤثرآن قرار داشت و چه کسانی در از میان برداشتن 

سنگین گناه و سایة آن بر تاریخ است. وی دو سیاست را در مبارزه از هم 

بل رد اطلبی و سازش و فرار از درگیری در مقکند، سیاست تسلیمتفکیک می

توسط خمینی و انقلاب محمدی  42دوم از سال سیاست " تئوری بقاء. به نظر او

: 7953سوداگر، ) "ته آغاز شدهط کارل مارکس بکار رفکه نخستین بار توس

که است جنبش قهرمانانه فدائیان و مجاهدان "است و دیگر مورد آن  (57

است  هطلیعه جنبش خودانگیخته مردم نسبت به نظام استبداد و امپریالیسم بود

نه کارادر برابر روش سازش ه کهبودنیز آگین حال اعتراضی خشمدرعین که

سوداگر  .گرفت( قرار می52: 7953سوداگر، )" چپ و روحانیحاکم بر محافل 
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حاکم است.  51پردازد که بر اوایل انقلاب در همین راستا به بررسی شرایطی می

ها و نیازهای زندگی امروزی، نوسان و تردید بین سنت"شرایطی که در آن 

وق توجهی نسبت به حقکاری، عدم قطعیت و برندگی در انجام کارها، بیملاحظه

دادن نیروهای دموکراتیک جامعه در ی ملی، ترس از مشارکتهااقلیت

سازماندهی امور، جلوگیری نکردن از مداخله نیروهای خودسری که خود را 

دانند و بالاخره نداشتن یک برنامة کوتاه مدت و حداقل وارثین بحق انقلاب می

ر، سوداگ) "های اقتصادی کشورراه انداختن چرخاقتصادی و اجتماعی برای به

شتاب در آسمان  شبح شوم آشوب و هرج و مرج با" تواندمی (61: 7953

باید به  کند کهکند. و پیشنهاد می (67: 7953سوداگر، ) کشورمان پدیدار

ها که هیچ حرمتی برای دکتر بازرگان فرصت داد تا موضع خود را در برابر آن

و  66: 7953)سوداگر، .داجتماعی قائل نیستند روشن کن یهایآزادرعایت 

61)  

داری از بازی بندی خندهانتهایی خود، پایانسوداگر در دو پاراگراف 

دهد، که کلمات و ترکیبات آن برای ما بسیار آشنا است و سازی ارائه میجمله

تواند چگونه و توسط چه طیف متنوعی بکار گرفته دهد این بازی مینشان می

ان بخوانید و بگویید حدس بزنند های مختلف متن را برای دیگرشود: ]قسمت

 این جملات از کیست؟[

بگذارید ملت کهنسال ما، ملتی که با قیام خود، که نشان از نهضت 

حسینی دارد، دور از هرگونه وحشت و هراسی، با بکار گرفتن همه 

استعدادهای بهترین فرزندان خود جامعه آزاد و شاد و پر از تقوی 

 اقتصادی شکوفا بنا نهد. و معنویت آینده را با تکیه بر
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بگذار جمهوری جوان ما دور از تنگ نظری و کوته بینی در 

خانواده ملت های جهان نمونه تازه ای از خلاقیت و سازندگی و رفاه 

مادی و معنوی برای انسان ارائه دهد. و مبشر صلح و دوستی در 

 (63: 7953سراسر عالم باشد. )سوداگر،

 ، با عنوانشد روابط سرمایه داری )دوره انتقال(رهر چند که بعدتر در مقدمه 

ویترین »در  51، در باب انقلاب ملاحظاتی درباره جنبش کنونی مردم ایران

 :دیگویم خودش« آلیستیهاید بزرگی از نظریه بازی 

  زمانی بروز کرده است که با وجود  51و  56بحران اقتصادی سال

باز هم امکانات ، 51و  56کاهش نسبی درآمد نفت در سالهای 

همین مناسبت زیادی برای رشد و رونق اقتصادی وجود دارد. به

طور عمده نه ناشی از کاهش نسبی نرخ این بحران به

گذاری بلکه ناشی از عدم انطباق نهادهای اجتماعی با سرمایه

داری است. ]ادامه بحث دوگانة فرم و روابط مسلط تولید سرمایه

 [...تر آمد که پیش محتوا

  از سوی دیگر؛ جنبش کنونی ]انقلاب[؛ یک جنبش بورژوازی

طور تفکیک اش بهایعلت خصوصیت تودهتمام عیار است و به

جنبه  گرچهااست.  یستیالیضدامپرسلطنتی و  ضداستبدادناپذیری 

ودن بعمق است. و درباره دموکراتیکامپریالیستی آن گذرا و کم

، با سازیه بازی جملهجنبش نیز جای گفتگو بسیار است. ]ادام

 [... های ملی و دموکراتیکسازیاسطوره

  و ایدئولوژیک بورژوازی دموکراتیک،بهمراه، خلاء سازمانی 

های سیاسی و اجتماعی نیروهای انقلابی که یکی فقدان سازمان
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از  ،بار استبداد سلطنتی استآمدهای زیاناز مهمترین پی

بدیهی است اگر شود. های جنبش کنونی محسوب میویژگی

وجود های مربوط خود را بهنیروهای انقلابی نتوانند سازمان

طور این خطر به ب را تا پیروزی نهایی ادامه دهند،آورند و انقلا

های جدی وجود دارد که بورژاری بزرگ با مشارکت سرمایه

]ادامه  امپریالیستی انقلاب را در جهت منافع خود سوق دهد.

 نویسی ...[موانعخوانی و تاریخمرثیه

  همچنین، توسل به مذهب از طرف بورژوازی نه داوطلبانه، بلکه

بنا به مقتضیات تاریخی صورت گرفته است. شعارهای 

ید ها نیز نباضداستبدادی و هیاهوی ضدامپریالیستی دموکرات

ن ای که ایموجب گمراهی کسی شود. سوسیالیسم پندارگرایانه

بورژوازی ست که خردهایپردهها است فقط روزها بر سرزبان

]ادامة بازی  نظری   کشد.ناآگاهانه بر استثمار بورژوازی می

 تاریخ ...[

  پس آیا انقلاب کنونی ایران که ایدئولوژی مذهب راهنمای

ست، مشکل بورژوازی را که عبارتست از تغییر بنیادها و آن

نهادهای کهنه، کاهش فساد عمومی، بروکراسی و 

ردن نسبی تولید اجتماعی، به دیگر سخن انطباق کدموکراتیزه

روبناهای اجتماعی با ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه به منظور 

بدست آوردن حداکثر سود کاملاً حل کرده است؟ آیا بورژوازی 

]فراهم  نشده است؟ ... یاتازهدچار دردسرهای علاج ناپذیر 

پنل  بازی   هایی بههایی برای اضافه کردن  خانهکردن زمینه

 نظری ...[
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ست ای که ترتیب داده اترتیب است که حتی وقتی کلیت چارچوب نظریبدین

 رادهد و امکان رهایی از آنریزد بازهم به بازی  نظری  خود ادامه میفرو می

های جدید به همان کردن مفاهیم و خانهکند و با اضافهدر خود فراهم نمی

بال  دست و ها با خانة جدیدبرخی از آن خانه اش و یا جایگزینیچیدمان قبلی

خود را دوباره به نفع نیروهای حاکم  مشخص، که همان بورژوازی ملی است 

بندد. عمدة و به ضرر نیروهای محکوم  مشخص، که همان طبقة کارگر است، می

این جابجایی مفاهیم حول جایگزینی شاه با ولایت مطلقه، خاندان شاه با سپاه، 

های زیادی از این نمونهدست است. فروش با آخوندها و ازاینتان  وطندوسشاه

ا، هها، سخنرانیها، روزنامهکتابشکل از بازی نظری و تحلیل انتزاعی را در 

 .توان یافتمی مدارانها و اعتراضات  پژوهشگران و سیاستتاکسی

ی و انتزاع همانگونه کندمی آغازشعارگونه انتزاعی و که  گونههمانسوداگر 

هد کمیک روی د تواندمی قدرهمانهر بار تاریخ  .ابدییمشعارگونه نیز خاتمه 

ر که با شودیمتکرار تراژیک  قدرهمان، که بار اول و شود و خوانده و تفسیر

ر تفسی کمیک و تراژیک روی داده، تواندیماول، و تردیدی نیست که بازهم 

بخصوص راژیک آن روشن نشود و ه کمیک و توو تکرار شود، خاصه اگر وج

ورای جدال  موجود ونظری های نقد آن خارج از بازیاگر گامی برای 

 ای  همتافیزیک قرارنگرفتن در این دو وجه برداشته نشود. نیروهای حاکم و

 مداری، شفافیت و مدیریت صحیحقانونمشروطه، تاریخ  دموکراسی، تاریخ  

ای برای ن شوخی  تکراری  بی مزهای برای یک رویا و همچوهمچون مرثیه

را با  های استثمار، فقر و فلاکت  موجودمایه، هزینههای میانآسودن  وجدان

 .دنپردازکلمات به قربانیانش می

و بسط مناسبات، در سطح پدیداری مانده است. این  یریگشکلفهم سوداگر از 

ت. از نظر صادق اس یدارهیسرمامسأله به طور مشخص در مورد مناسبات 
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که در تکرار مبادله و انتقال  شودیمآنجا حاکم  یدارهیسرمامارکس، مناسبات 

بیت . تثشودیماست، تثبیت  یدارهیسرمامداوم کالا که حامل اصلی مناسبات 

رای ده است، به پتانسیلی بآنجایی که متعین و تثبیت ش رونیامناسبات از 

، در شکل یدارهیسرماهد شد. لذا بدل خوا یانهیزمزمانه و  هر درانکشاف 

دارد، یعنی  و بالقوة خود تثبیت شدة خود همه جهان را در برابر خود

بالقوه در مناسبات  طوربه یدارهیسرما مناسبات  )موضوع( برابرایستای 

ا ب ر سطح پدیداری،د یدارهیسرماقرار گرفته است. لذا مناسبات  یدارهیسرما

ات و صادرات کالاهای مشخصی، احداث اولین حضور تجار انگلیسی و وارد

 که، بلشودیماز جایی به جایی دیگر منتقل  دستمدرن و ازاین یهاکارخانه

است، حتی آن هنگام که  یدارهیسرمادر واقع هرجایی که برابرایستای جهان 

 جهتآناحداث نشده است، از  یاکارخانههنوز تجارتی در آن رخ نداده و 

ز ا در آن مناسبات قرار گرفته است. ه برابرایستای آن است،بالقوبصورت که 

سوداگر مناسبات شود. شود، منکشف میداری منتقل نمیاین منظر سرمایه

پردازان در کنار دیگر نظریه ادهد امداری را در ایران تشخیص میسرمایه

فی قابل لمخت و عناوین هاگونهکه به ،گیردایران قرار می نامتعارف داری سرمایه

خته و ، افسارگسیداری  نامتحقق وابسته، غیر آزاد، رانتیسرمایه اند:تشخیص

خورده، اصلاحات ارضی  ابترمانده، مصدق  کودتازده فسادزده، مشروطة شکست

مانده  داری  نابگویی همة جهان در رویای یک سرمایه .شدهو انقلاب  اسلامی

 یتیاز وضع باشد ینشان تواندیمنیز ناع موانع و امت خینگارش تار بهاقبال  است.

ان، بحر لیدر کنار تحل تواندینظر دارد و م یشهر رانیآرمان/و یهاکه به افق

گرایش  نیجهان فهم شود. اما ا تیالیس یفتواگذشته و اعلام  کینوستالژ خیتار

کل  انسینوخیدست تار نیا یکند؟ برا لیم تواندی؟ و به کجا ممعناست چه به

سوداگر  یاست )برا دهیا کیتحقق  یمبارزه برا خیجهان، تار خیتار
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بر . شودیم دهیمبنا فهم نیبر هم زین خیتارشایو پ خی(، پس مرز تاریدموکراس

 ةربارد بلند و کوتاه یهاصحبتها و زمزمه نیکه اول ییاز آنجادرست این مبنا 

 ایه ها آمددر ذهن ای بر زبان جاری شده و به گوش رسیده یدموکراس

نت س در گسست از یا تداوم  و شودیآغاز مجهان  خیتار ،دیایب توانستهیم

خود  زینتاریخ  از خواندن شکلاین  .رودیمشیخود پ یخیشاتاریگذشتة پ

 روبخشی از تاریخ است و در مناسبات موجود معنای مشخصی دارد و از این

 اریخ است.در واقع، خواندن تاریخ، ساختن ت. است یاجتماع و یخیتار
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 ســـید  ناجی

 

 

 

 

 

 

مطراق  و پرطمشخصاً جایگاه فراتاریخی  بر خلاف سوداگر سیدجواد طباطبایی 

دیشه که برفراز ان بیترتنیبدیادشده را بیش از هرکسی برای خود قائل است. 

 خود را با پسندعامه انةیگرانخبهو نگاه   نوازبندهو با تکبری  ستدیایممعاصر 

ی تنها مالک حقیقت دانسته و به نقد و تخریب افرادی الوحانهسادهصراحت 

فردید، داوری، شایگان، شریعتی، آرامش دوستدار و بطور  خود همچون چون

مونة ن سوک. طباطبایی از یپردازدیم اشکنندههیتغذکل فضای روشنفکری  

از  خودش وی روشنفکری ایران برای تثبیت جایگاه هاکوششخوبی است از 

 که یوسویی بازتابی است از سیر تحول این اندیشه تا لحظه مشخص کنونی. 

ه کرد استفاده ایران خارج و داخل در مطالعاتی هایبورس از مطلوبی نحو به

مسوده  مقاله و کتاب صفحه هزاران ایران، درباره نظریاتش تدوین برای و

 دیگر و نامهاستیسی مهرنامه و هامجله و پرسش موسسه در، کرده است

 یبرگزار شاهد 7936 ماه ید یهایشلوغ انهیم در

 از ی که در آناجشنواره م،یبود یفاراب جشنواره

 و ریتقد یانسان علوم مختلف یهارشته دگانیبرگز

 الاین سة بخش علوم سیاسی دیبرگز .شودیم تشکر

را  ودخ نشان  بزرگی  که بود ییطباطبا دجوادیس استاد

 استاد  . کرد افتیدر یروحان حسن رئیس جمهور از

 صدر بر نکیا تهران، اهگدانش ش یپ ی هاسال ی اخراج

 .ظامن کی درون است یتحول گرانیب خود نیا و نشست
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 سیدجواد .پردازدیم افکارش ترویج به گرفته قرار اختیارش در که هاییفضا

 او بلکه داندینم ایران یدارهیسرما ایدئولوگ را خود هیچگاه طباطبایی

 منافع و مصالح را خود دغدغه ،روشنفکران سایرین  این قبیله از مانند نیز

: سدینویم بارهنیدرا مارکس. کارل کندیممعرفی « همه»و  نیزمرانیا عمومی

 ،نشاندیم خود از پیش حاکمة طبق جای به را خود که جدیدی ةطبق هر"

 منافع  ة مثاب به را خود منافع خود، اهداف به رسیدن برای فقط است ناگزیر

 گیرد کار به را مطلوب عبارات یعنی کند معرفی جامعه اعضای تمامی مشترک

مارکس، ) ".کند قلمداد عمومی اعتبار دارای و عقلانی یهادهیا تنها را آنها تا

771:7933) 

برای تشریح طباطبایی سعی خواهیم کردیم در آغاز آنچه در هزارتوی آثارش 

را شرح د کنمسأله ایران ترسیم میاز  در روایتی کهنخست را  راندیمبه تفصیل 

« همه»ایران برای  رفت از وضع موجودنقشة راهی که برای برونداده، سپس به 

نهد پرداخته و در خلال آن منطق روش و اندیشه او را روشن ساخته پیش می

 درتردید یب. کنیمدر نسبت با وضعیت کنونی تعیین  و در نهایت موضع او را

 بر یینقدها است افتاده زبانها سر بر شتریب وی نام که گذشته سال چند طول

 اندشده غرضنقض یا گرفتهصورتای دهنق . عمدة 72است هشد نوشتهاو  یآرا

                                                           
 در "تندیس زنده موبد  فرهمند"ی هانامکمال خسروی در دو نوشتار به . برای نمونه، 72

تاریخ "و دیگری با نام  36ی سید جواد طباطبایی منتشر شده در مرداد ماه نقد ایدئولوژ

 به بررسی در سایت نقد اقتصاد سیاسی 36منتشر شده در شهریور  "اشباح و ولایت ایرانشهری

آثار طباطبایی پرداخته است. وی در نوشته اول با یادآوری پیشینه سید جواد طباطبایی از 

ی مهم مارکسیستی داشته است یاد کرده و سپس با هادغدغهکه  وی به عنوان مترجم آلتوسر

ی مارکسیسم دور شده، کارهای وی را که نشان کار جدی، دقیق هابحثاینکه طباطبایی از 

کم شدن قلمی و  توانستهیمدارد را دستاوردهای پژوهش وی دانسته که  رانهیگسختو 
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از میهن باید "ی هامقاله ظاهراً. اما قدمی وی از میدان مباحث مارکسیستی را جبران کند

طباطبایی او را از خواب چهل ساله بیدار  "جهل دلیل نیست"و  "دفاع کرد به ننگ یا نام

ی از طباطبایی داشته باشد. وی اعلام اتازهکرده و به این نتیجه رساند که باید ارزیابی 

س تندی" راآناحت نخست یک نهاد است و سه ساحت دارد: س عجالتاًکه طباطبایی  کندیم

طباطبایی در حال ساختن یک تندیس از خود  سدینویم: وی نامدیم "زنده موبد فرهمند

. خودستایی و خودشیفتگی آشکار، تحقیر دهدیماست و آن را به طرق گوناگون انجام 

دیگران و نسبت دادن جهل به آنها، اشارات تلویحی و بینامتنی به گستره دانش خود و ... 

شاگرد کسی نبوده است. ساحت دوم را کمال  گاهچیهدر نهایت اشاره به اینکه طباطبایی  و

که به پرداختن طباطبایی به پدیدارشناسی روح هگل اشاره  نامدیمخسروی هویت عاریتی 

از  الاًاحتمکاری است که  "پدیدارشناسی"ارائه تفسیری تطبیقی از  سدینویمدارد. وی 

است ولی هدف او چیز دیگری است. طباطبایی با تفسیری گزینشی، طباطبایی نیز ساخته 

و دلبخواهانه، در جستجوی تناظری شماتیک بین اثر و روش هگل و  نانهیچخوشه

 ،طلبدیمو  دیجویمآنچه طباطبایی  دهدیمایدئولوژی ایرانشهری خود است. وی ادامه 

ادی، یا جوهر انسانیت  نزد هگل، آز اشییفرمانروااست که تحت  "شاهنشاه موبد ایرانشهر"

که وی با دشمنی با مارکس و  کندیمی طباطبایی، اشاره شناسمارکس. در ابدییمتحقق 

یح دهد توض کندیممارکسیسم در جستجوی هویتی عاریتی برای ایدئولوژی است و سعی 

هم  پیشی عامیانه چهل سال هاترجمهو  هایسیرونو نیترانهیعامکه شناخت طباطبایی از 

ی را در حمله به احربهاست. طباطبایی هر  "غوغا"و  "تبلیغ"است. ساحت سوم  ترعقب

روانشناسی  -7: دهدیمو آنرا به دو طریق انجام  داندیممجاز  هاستیمارکسمارکسیسم و 

ی؛ اینکه در هر مناسبتی اشاره به خودکشی پولانزاس و کشته شدن همسر آلتوسر اتوده

بداهت غیرعقلایی  -2تداعی جنون و جنایت با اندیشه مارکسیستی است.  . هدف ویکندیم

که  شودیمنبودن سوسیالیسم و مارکسیسم؛ اینکه طباطبایی هرگز از تکرار این نکته خسته 

بر سوسیالیست بودن جوامع نوع  شوروی تاکید کند. نوشتار اول کمال خسروی نشان از 

مرکزی اندیشه طباطبایی نزدیک هم نشده بود. ی داشت. وی هرگز به هسته زدگشتابیک 

که آیا حوزه فکری، گفتار یا گفتمانی به عنوان  کردیمرا مطرح  سؤالاما در مقاله دوم، این 

پروژه طباطبایی وجود دارد؟ و در ادامه به موانع استخراج پروژة طباطبایی چون شیوه 
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در مناسبات و  ییطباطبادر واقع  .به آسیاب استاد اندریخته و یا آب مضاعف

ی هایبندجبههن معنا دارد و از اینرو در رایا امروز یبورژوازجدال نیروهای 

                                                           
قاد و رد نظرات دیگران است در انت اشبحثسلبی طباطبایی و اینکه همواره طباطبایی 

که چرا حمید عنایت را مورد نقد قرار داده  ردیگیم. خسروی به طباطبایی خرده پردازدیم

ایی اگر مناقشات طباطب سدینویم. در ادامه پردازدیماست و خود به تعریف و تمجید عنایت 

ی که احهصفبا دیگران از آل احمد، سروش و داوری را حذف کنیم، از آن چند هزار 

را  روژهپ استخراج مانع نیدوم. خسروی ماندینمطباطبایی نوشته، چند ده برگی بیشتر 

برای  کندیم. از نظر وی مفاهیم و تعابیر و اصطلاحاتی که استفاده داندیمجغرافیای مفاهیم 

مستدل ساختن ادعاهایش جایگاه و نقش کلیدی دارد؛ و آنها باید به تنهایی به مثابه دلیل 

ذیرفته شوند. تعابیر و اصطلاحاتی مانند دوران، دوران تاریخی، انحطاط، امتناع و وجدان پ

تاریخی. از نظر خسروی زبان و گفتار طباطبایی علی رغم ظاهر پیراسته و پر زرق و برق اش 

جای  که چرا در یک متن به ردیگیمزبانی شتابزده با ساختاری نیاندیشه است و به او خرده 

که مفهوم ایرانی که  دیگویمفریقایی نوشته است کشور آفریقا. همچنین کشورهای آ

کجا قرار دارد. وی سومین مانع را دوره بندی  آوردیمطباطبایی از آن سخن به میان 

 مندلهگی کمابیش به هم ریخته زمانی طباطبایی هایبندو از دوره  نامدیمزمانی و تاریخی 

یسی که . تندشودیمی به نام طباطبایی وارد نبرد اختهخودسااست. کمال خسروی با تندیس 

ی هاسنتدر ابتدا مارکسیست بوده و اکنون مشکل را در طرح نظریه ایرانشهری و 

این تندیس آنرا در یک پارانویای سیاسی قربانی  دیتعمغسلو با  دیجویم طلبانهسلطنت

د در سید جوا هایخسروه کمال . در کل آنچداندیم هاتیفاش، نژادپرستان و طلبانسلطنت

و و نقد ا گذاردیمتا حدی سید جواد را از تیر رس مجادلات انضمامی کنار  کنندیمدنبال 

ورای این دعواهای  تواندیمی که چهره علمی آنکادر. بخشدیمرا شکلی مضحک 

ریح نکند ی صریگموضعو حتی سرنگون طلب بایستد. سیدجواد تا  گرااصولو  طلباصلاح

تا در مورد خودش، شاه و دیگران موضع  ستدیایمدر دسترس نیست. کمال خسروی هم 

را در زبان تاریخی و پیچیده  هاحرفحساس شود. اما آنجا که همین  شیهاشاخکبگیرد تا 

 ، قابل فهم که نیست هیچ بلکه حسرت برانگیز است. خواستنی است.زندیمخود 
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ی بانک جهانی، هااستیس، که همزمان است با آغاز اشییشکوفاموجود  عصر 

از فضای فعال رسمی اخراج شده و در فضای فعال غیررسمی ی، ادورهدر 

ی ی  علوم انسانمردبزرگی دیگر بر جایگاه ویژة ادورهو در  شودیماستخدام 

-در واقع بسته به دراختیارداشتن هادوره. این زندیمو سیاسی ایران تکیه 

اما . شودیمتعیین  /کنندة اوشوندههیتغذقدرت سیاسی توسط جبهة  نداشتن  و

به باد  مباحث و مجادلات  هاجبههدر کل، آنجا که بوق  هردوی  این 

سیاسی و تداوم خود نیاز دارد،  پسندعامهی هایبندچشمروشنفکری، برای 

حسین  شریعتمداری  کیهان ضروری،  اندازةهمسید  طباطبایی  مهرنامه همانند و 

دو، علت وجودی عزیز و مطلوب است و از منظر منطق روشنفکری ایران هر

 نسب ادبیات و اندیشه طباطبایی امایکدیگر و دلیل معرفتی وضع موجودند. 

باحث و م برندةشیپعلاوه بر اینکه منطق در اینجا چیست؟  هایبندجبههبا این 

روش او را در این نسبت موقف بصر خواهیم داشت، مضمون مفاهیمی چون 

دارای بار معنایی ویژة خود هستند تجدد، سنت، اندیشه ایرانشهری و ... را که 

 .میریگیمنیز تصریح کرده و مطمح نظر 

 

 ترسیم بحران: مسیر اثبات وضعیت کنونی ایران -

ر عامل ب دیمعتقد است تاک مشروطه جنبش شکست مورد در ییطباطبا دجوادیس

نها ت ون،یروحان یکهنسال، و مخالفت برخ یخودکامگ گانگان،یب استیس

 که ار شکست منطق یخال یجا و دهد، بدست تواندیم یتجامعه شناخ یفیتوص

 یبرا (3: 7931)طباطبایی،  .کرد نخواهد پر رد،یگیم قرار شهیاند قلمرو در

یی که هایژگیونگاه وی به وضعیت و  است. "رانیا"موضوع اصلی  ،ییطباطبا

در واقع نتایج بحث طباطبایی است. وی وضعیت را  ددهیم نسبتبه آن 
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 وضع آمد، شیپ تیعقلان بحران دنبال به که یوضع": دهدیمشرح اینگونه 

 وضع، نیا در و است آن یمبان به یتوجه یب و تجدد ژرف منطق درک عدم

اندیشه تجدد در غرب و از سوی دیگر، شرایط  سیتأساز سویی، شرایط امکان 

 یهاسده انیپا در که 79است داشته دنبال به را نیزم امتناع آن در ایران

                                                           

ق و فلسفه است. در منطق  ارسطویی، امکان یکی از امکان از جمله مفاهیم مهم در منط 79 
جهات است که معانی متعددی از آن مستفاد شده است. مهمترین این معانی سلب وجوب و 
سلب امتناع است. حسب این معنی، طباطبایی آنگاه که از زوال اندیشه یا انحطاط سخن 

ای را مطرح اندیشهگوید در واقع از سلب وجوب سخن گفته است. به این معنی که می
کند )که همان تجدد است( که در غرب ممکن شده اما در شرق نشده است. اما اگر با می

همین منطق بخواهد بحث را پی بگیرد باید سلب امتناع را نیز به اثبات برساند. به این معنی 
شیم، یا اتوانیم اندیشه تجدد نداشته بکه روشن سازد که در شرق و مشخصاً در ایران نیز نمی

ن تواند تأسیس شود. اما در ایتر باید ثابت کند اندیشة تجدد در ایران هم میبه بیان ساده
لحظة تاریخی او بیش از یک خط یا یک پاراگراف یا نهایتاً یک صفحه حرفی برای گفتن ندارد 

وب جکند که بعد از اینکه برایمان به اطناب و با مثالهای متعدد سلب وو به این بسنده می
اندیشه تجدد، یا به زبان خودش زوال اندیشه، را ثابت کرد، در همانجا ایستادن را، یعنی 

الاخره کند تا اینکه بدر شرایط امتناع تفکر ایستادن یا در آستانه ایستادن را، توصیه می
 اشصبح دولت همه بدمد و ما هم در اندیشه و سپس عمل متجدد شویم. کی، کجا و چگونه

اما اگر استاد ادعا کند که در سنت روشنگری ایستاده و منظورش «. دانی و نه من نه تو»را 
از امکان و امتناع در چرخش کپرنیکی کانت و عالم پدیداری طرح شده است، آنگاه 

توان امکان را سازگاری با شرایط صوری تجربه یعنی دستگاه مقولات فاهمه دانست. در می
انمندی و مکانمندی را در خود داشته باشد و واجد این صورت، تجدد باید شرایط  زم

مقولات کم و کیف و نسبت باشد. اگر امکان تجدد پذیرفته شود و بنابراین با شرایطی صوری 
تواند منوط به شرق یا غرب مادی و مشخص  تجربی شود و تجربه سازگار باشد، دیگر نمی

ی یا غربی یا هر سوژة زمانمند و برای هر جا و هر زمانی ممکن است، مگر اینکه سوژة شرق
مکانمند دیگری تعریف شود که در یکی، شرایط صوری تجربه سازگار شود و در دیگر 
سازگار نشود. که این در دستگاه فکری کانت وجود ندارد چرا که فاهمه برای نوع انسان 

هم به  کانتتواند ادعا کند که به این اصل است و غیرتاریخی است. اما طباطبایی باز هم می
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این شکل وفادار است که بگوید مثلاً در شرق اساساً سوژة کانتی با قوای فاهمه مدنظر او 

ریم. ببوجود نیامد و چون بوجود نیامده است در شرق در شرایط امتناع اندیشه به سر می
 ریای که بتواند با شرایط صوای نداریم که شرایط داشتن مقولات فاهمهیعنی در اینجا سوژه

هد، دتجربة تجدد سازگار باشد، را داشته باشد. اینجاست که تردستی استاد خود را نشان می
چرا که مکان و زمان را که جزو مقولات فاهمه و متعلق به امر معقول و عالم پدیدار است، 

د. یعنی فرستالامر و جهان تاریک نومن میاز عالم شناختی  کانت بیرون رانده و به وادی نفس
ر مکان در سوژه مدنظر است که جزو مقولات است و بار دیگر سوژه در مکان مشخصی یکبا

مین یا زتواند شرایط شناخت او را تعیین و تحدید کند. در این تردستی، ایراناست که می
شرقی که در جهان  پدیداری کانت و در مقولات فاهمة سید  اندیشمند ما واقع است، جایش 

وض الامری کانت است عالنفسه که متعلق به جهان تاریک نفسفییءزمین همچون شبا ایران
فرض تر از روز درنظر و پیشزمین متعلق به جهان تاریک نومن باید روشنشود. البته ایرانمی

مان تر از روز هزمین  روشنگرفته شود تا بتوان کل یک پروژه را بر آن بنا کرد. این ایران
. اند و موجود استن چیزی که فردوسی گفته و همه گفتهچیزی است که هست، یعنی هما

یی سید  بودن برای سید  ما پسینی است. یعنی طباطبابنابراین اندیشمندبودن به نسبت ایرانی
ایرانی  اندیشمند است و نه سید  اندیشمند ایرانی. اما اگر باز استاد ادعا کند که از کانت فراتر 

ر او نومن نیز خود فنومنال است و جهان معقول است چون رفته و به هگل رسیده است، که د
واقعی است و واقعی است چون معقول است، آنگاه نتیجه چنین خواهد بود که امری ممکن 
یا ممتنع نیست مگر اینکه معقول باشد یا نباشد، یعنی به خودآگاهی رسیده باشد و یا نرسیده 

ان و رنیته شده باشد یا نشده باشد. بنابراین امکتر یعنی سوار قطار مدباشد، باز به بیان ساده
زمین، همچون امری معقول و واقعی، منوط است به امتناع تأسیس اندیشة تجدد در ایران

-یرانشدن یا نشدن. اما اعبارتی منوط است به سوارقطارمدرنیتهزمین، یا بهخودآگاهی  ایران

-این شأن و جایگاه را برای ایرانتواند زمین کیست و چیست و چه کسی یا چه چیزی می

رسد که به شکل تاریخی در یک پرسش اول لاجرم به متافیزیکی می قائل شود؟ زمین
ت مل-های مشخصی یا در دولتمحدودة جغرافیای در یک بازة زمانی مشخص و در شخصیت

-داشت و طباطبایی نیز به تبع او دوست دارد، متعین میمشخص، چنانچه هگل دوست می

تواند غیرتاریخی به بیان آمده و بکار . این متافیزیک از آن رو که تاریخی است نمیشود
گوید هم آنگاه که زمین سخن میبسته شود. لذا هم آنگاه که هگل از متافیزیک ایران

دارد، در نسبت با شرایط تاریخی و جدال مشخص نیروهای )بالقوه طباطبایی از او گرته برمی
کنند. این موضوعی است که در متن اصلی بدان بندی میرا صورتنیا بالفعل( حاکم، آ
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 بحران نیا که یحال در و دیرس اوج به انیصفو برآمدن با و غرب در انهیم

 تا بحران ن،یزم رانیا در د،یانجامیم نیینوآ یمنطق ن  یتدو به غرب، در

 در دیآینم نظر به که شد ژرف چنان مشروطه جنبش مقدمات آمدن فراهم

 کهنیا و امتناع طیشرا مشکل نیبنابرا...  کند دایپ یحل راه کینزد ندهیآ

 یجد دیبا که است ینیادیبن مشکل م،یشد رانده یکنون بستبن به چگونه

 شیپ د،یبا که است یعاجل امر آن یمبان در یاهینظر نیتدو و شود گرفته

: 7931)طباطبایی،  ".پرداخت آن به فتد،یب بام از نیزم رانیا تشت که آن از

ده راطبایی را نگران کعصر تجدد، طب ن  یو منطق نوآئ یمبان بهتوجه عدم( 71

                                                           
شود به خود هگل و طباطبایی و امثالهم که بر خواهیم پرداخت. اما پرسش دوم معطوف می

ابه ها که آنجا نیستند خطاند و بر آنهای آن ایستادهمسند خودآگاهی نشسته یا در آستانه
چند که آن درگاه را به هر کسی درب نیست. از هر دو فرستند، هرنامه میرانند و دعوتمی

نیز به  های  آنهااستاد معظم  ملک فلسفه و سیاست به اندازة کافی تقدیر شده و بالانشینی
یشان ای درخور اکردن تمجید یا صلهشایستگی ارج نهاده شده است، و وسع اندک ما به اضافه

و توصیة استاد اول به استاد ثانی در باب امکان رسد. در انتهای این بحث، اشاره به گله نمی

 امر عنوان   به یانضمام امر مقابل در نخست وهله در امکان،چون "خالی از لطف نیست: 
 لحاظ به دنتوان یزیچ که است نیا فقط آن قاعده است، خود با یگانگی ناب صورت بالفعل،
 یهمانند صورت نیا رایز است، ممکن یزیچ هر بیترت نیا به و کند نقض را خود یدرون

 کننامم زین اندازه همان به یزیچ هر اما .شود داده ییمحتوا هر به انتزاع قیطر از تواندیم

 نوانع به تواند یم یشدگ نیمتع ،یانضمام است یزیچ چون ،ییمحتوا هر در رایز است،
از سخن  تریالوخت زیچ چیه ن،یبنابرا. شود درک تناقص کی عنوان به نیبنابرا و نیمتع یتضاد

 یسخن دینبا فلسفه در خاص، طور به. ستینوع امکانات و عدم امکانات ن نیگفتن درباره ا
 ند،یگویم که چنان ،یزیچ که نیا و ؛شود گفته است ممکن یزیچ که نیا اثبات ةدربار

 که یا مقوله ،نکند استفاده مقوله نیا از که شود یم هیتوص هم مورخ به است یدنیشیاند

 لذت نیبالاتر ،یتوخال فاهمه یهوشمنداست. اما  یقیخود ناحق یاعلام شده بود برا تر شیپ

 (992: 7932، )هگل ".ابدی یم آن فراوان ةعرض و امکانات هودهیب انتزاع   نیا در را
 )تأکیدها از نگارنده است(                    



 

[63] 

 

 ع،قم و قلع کا،یآمر در نقره و طلا کشف" شیهاخاستگاهدر  عصری که است؛

گورسپاری جمعیت بومی در معادن، آغاز فتح و چپاول هند  به و سازیدهبر

منظور ا بههپوستانداختن سیاهشرقی، تبدیل آفریقا به شکارگاهی برای به دام

 "عصر تولید سرمایه داری بود. فامدم سرختجارت، مبشر  سپیده

 ار وعده نیا ،رانیا از ینام نماندن از نگرانطباطبایی   (312،7936)مارکس،

 آبستن   کندیدارش ممسأله او که یبحران که دهدیم همراهانش و خود به

 .است آن قابله ییطباطبا که است، رانیا یبرا یاهیآت

، تدانسیممحل زایش تاریخ شنیده است که هگل، بحران را  پیر طباطبایی 

نقش قابله را بر عهده بگیرد اما ابتدا باید شرایط امتناع  خواهدیمازاینرو 

اندیشه را، یعنی بحران را اثبات کند تا بتواند از آن چیزی بیرون بکشد. 

اینگونه در پی هم  شیهاگزارهو  شودیمپروژة او اینگونه تعریف و آغاز 

زمین در حال افتادن است و این بحران محصول : تشت ایران شوندیمردیف 

بحران عقلانیت است، و خود بحران عقلانیت نتیجه عدم درک منطق تجدد است 

و درصورتی که در غرب امکان تأسیس اندیشه تجدد وجود داشت در ایران 

شرایط امتناع اندیشه تجدد وجود دارد. از اینجا به بعد کار او پیداکردن شواهد 

ی است تا به وضعیت کنونی نسبت دهد تا برای بحران دلیل بیاورد. یهایژگیوو 

ی او باید به این پرسش برسد که اگر اندیشه تجدد در هاتلاشاما در نهایت 

ی شود که امروز جلوی امسألهایران تأسیس شده بود، قرار بود منجر به چه 

، یعنی تجددبحران و افتادن تشت ایران را بگیرد؟ و اراده به تأسیس اندیشه 

 اراده به تواندیمی چگونه در چه شرایطی کسچهدقیقاً اراده به چه چیزی؟ 

از آنجا که طباطبایی پروژة هم تجدد کرده و این ارادة نظری را بعمل برساند؟ 

خود را در ساحت اندیشة سیاسی تعریف کرده و جایزة وزیرالوزرائی  علوم 

ه این گرفته است، پاسخ او ب نیزمرانیاسیاست   س یالرئخیشسیاسی را از دست  
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 شتسرخارج از عرصة سیاست، برای او یعنی عرصة بروز  تواندینم هاپرسش

 شودیم عیتوز و دیتول هاآن درون قدرت نیا که یینهادها و یاسیس قدرت

ملت، باشد و نقش -عرصة مناسبات قدرت در چارچوب  دولت ترمشخصو بطور 

باشد.  برافتادنتشتدرحال   زدةبحرانی  ایران  الهدائعلمغیر از  تواندینماو نیز 

ن ی او به ایهاپاسخفهم درستی باشد مگر اینکه  تواندینمفهم طباطبایی 

را روشن کنیم. اما پیش از آن به تصویر و توجیه او از بحران  هاپرسش

 .میپردازیم

 اییطباطبست. بحران در خوانش طباطبایی، در وهلة اول زوال اندیشة سیاسی ا

 نظام خواجه ،یفاراب ءآرای، ابتدا با بررسی اسیس شهیزوال اند دادن نشان یبرا

بدنبال پیداکردن خود   یراز فخر امام ،یغزال ،یطوس نیالدیرنص خواجه الملک،

 ی  رانیا منابع   ،(یکلام و یسنت )فقه و کتاب ع  منب سه و رودیماندیشه سیاسی 

 را یونانی (، و منابع74یرانشهریا شهی)اند یساسان یشاهنشاه از بازمانده

                                                           
 شاه شخص آن صولا برابر" باسـتان، دوره در رانیا فرهنگ کانونبرای طباطبایی  74

: 7931. )طباطبایی، "اســت کثرت نیع در وحدت ســاز ســبب ن،یزم یبرو یخدا

 ":دیگویم انیرانیا ییفرمانروا نظام درباره هگل که یریتفس از اسـتفاده با وی،(775

 با دولت، از صــورت نیا بلکه ســتین دولت که داندیم هادولت دولت  را یشــاهنشــاه

 (745: 7931)طباطبایی،  ".ستین سـازگار هادولت کثرت بدون وحدت و یخودکامگ

و  شــماردیم رانیا یوبقا وحدت ســتون دو را یشــاه "نهاد  " و یرانشــهریا شــهیاند

ــلام دوره در یرانشــهریا شــهیاند راتییتغ و دیتجد که  کندیم انیب گونه نیا را یاس

ــلام دوره آغاز در" ــاه مفهوم ،یاس  قدرت که افتی خواهد تحقق ی)وقت یآرمان یش

 و گرفت قرار یاسیس شهیاند کانون ( درشـدبا مأتو حکمت و نید و عدل با حکومت

 شد، دیتجد یرانشهریا شهیاند چه اگر دوره نیا در" شد. دیتجد یرانشـهریا شـهیاند
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 در انیجر نوع سه بسط به لئقا گانهسه منابع نیا هیپا بر که دهدیم صیتشخ

 ساختار تداوم به توجه با را آنها بیترت به که شودیم یاخلاق و یاسیس شهیاند

 .نامدیم یاسیس فلسفه و استنامه،یس عتنامه،یشر آن، بر حاکم منطق و شهیاند

 دو ارتباط محور حول مشروطه جنبش یروزیپ تا رانیا در یاسیس هینظر ره

 یاسیس شهیاند قلمرو در آنچه و است "رمه-تیرع" و "شبان-شاه" مفهوم

 کثرت   در وحدت ، در واقعشودیم خوانده سنت نظام رانیا یاسلام دوره در

                                                           
 ســلطنت یهاتیواقع باشــد، یرانیا شــهیاند که آن از شــتریب آن بازپرداخت یمبنا اما

ــ شــهیاند دیتجد با ".دبو (تکثر حذف و وحدت تی)ثب همطلق  و یرانشــهریا یاســیس

 یاسیس شهیاند انیجر نیترمهم به یسـینواسـتنامهیسـ ،یاسـلام دوره در آن بازپرداخت

 یهاانیجر گرید ،یاسلام دوره سلطنت هینظر به آن لیتبد با ج،یتدر به و شد لیتبد

 و ادب شــعر، حوزه به ،یرانشــهریا شــهیاند" .کرد ادغام خود در را یاســیســ شــهیاند

 ،یاســلام دوره رانیا یفرهنگ و یاســیســ یهایدگرگون کرد. پبدا انتقال یرانیا عرفان

. "دشو دیتجد یاسـیسـ فلسـفه قلمرو در بتواند یرانشـهریا شـهیاند که بود آن از مانع

 به و متأخر دوره در که یتحول با یرانشهریا یاسیس شـهیاند (745: 7931)طباطبایی، 

 کرد، دایپ موجود یســـلطنت ینظامها هیتوج جهت در مغولان ورشی از پس ژه،یو

 لیتبد صرف یطلب سلطنت یدئولوژیا به و داد دسـت از ،یکل طور به را خود تیاهم

 یرگیچ دنبال به ژهیبو ،یاســلام دوره رانیا یاســیوســ یاجتماع ینمودها همه" .شــد

 ،ســان نیبد و داشـت قرار تعارض در یرانشـهریا یاســیسـ شـهیاند سـرشـت با ترکان،

 را خود تیهو و حدت و یاسـاس عامل توانسـتند ذهن درون به آن انتقال با انیرانیا

 (746: 7931)طباطبایی،  "د.کنن حفظ
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 یسیونعتنامهیشر و 76یاسیس فلسفه ،75یسینواستنامهیس گانهسه یهاانیجر
 در یو نظر به .ردیگیم قرار هاآن کانون در "شبان-شاه" مفهوم که است71

 منابع که بود ییخردگرا یمبنا بر هینظر نیتدو یرانیا فرهنگ نیزر عصر

که  د،بو "تیرع-اهش" مفهوم یبرا ینظر پشتوانه ونانی فلسفه و یرانشهریا

                                                           
 سنت به بازگشت و یرانشهریا یاسیس هینظر دیتجد ها استنامهیسـ یژگیو نیترعمده 75

 از نجست سود با باستان، رانیا یشاه هینظر دادن قرار مرکز در و بود عجم پادشـاهان

 گرفته یاسلام عتیشر و میقد یاسیس فلسفه از که یعناصر ،یاسیس گفتار عناصـر گرید

 یاسیس شهیاند خیبر تار یمدآدر (.7933) جواد دیس ،ییطباطبا. )نگاه کنید به: است شده

 .(ریکو: تهران .رانیدر ا
 دی بایاسلام دوره یاسیس لسوفیف نیواپس و نینخست را وی بود، یفاراب آن مؤسس 76

 نیا لسوفانیف یحت و کرد دایپ ادامه یناصر عصـر انیپا تا که انیجر نیا اما دانسـت.

ــاله در زین دوره ــائل یبرخ به خود یهارس ــاره آن مس  یازائده به ،کردندیم اش

 توانست یاسیسـ فلسـفه یادوره در چرا کهنی. ادشـ لیتبد هارسـاله نیا در تیاهم یب

 زمان در رانیا یخیتار اتیمقتض به مربوط را شدبا رانیا مسائل یبرا مناسـب یپاسـخ

 یفاراب سخنان تکرار به شرائط به توجه بدون فلاسفه بعد یهادوره ، درداندیم یفاراب

 یاسیس شهیاند خیبر تار یمدآدر (.7933) جواد دیس ،ییطباطبا)نگاه کنید به:  .پرداختند

 .(ریکو: تهران .رانیدر ا
 اگر که، بود رانیا یاسیس شهیاند خیتار در یگرید یفرع انیجر یسینو عتنامهیشـر 71

 در اریبس ریتأخ با م،یکن نظر صرف فهیخل یشرع هیتوج یبرا یغزال متشـتت دگاهید از

 به ها عتنامهیشــر نبود. مســتقل و مهم یانیجر زین هرگز و کرد دایپ یندگانینما رانیا

 در را عتیشر و گرفته فاصـله قدرت مفهوم از و پرداختندیم سـلطنت و خلافت هیتوج

 یمدآدر (.7933) جواد دیس ،ییطباطبا)نگاه کنید به:  .دادندیم قرار خود ریتفس کانون

 .(ریکو: تهران .رانیدر ا یاسیس شهیاند خیبر تار
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 امتناع عصر در اما .باشد داشته خود زمان مسائل به مناسب یپاسخ توانستیم

 بر مانیا منطق با انیصوف که یاضربه و طیشرا لیتحم ه،شیاند و عمل در

 تیعقلان روزگار از دمار کردند، وارد رانیا فرهنگ نیزر ةدور فینح کریپ

 متأخر یهاسده در" .کرد زوال دچار را یرانشهریا شهیاند و آوردرب نیآغاز

 انیجر بود، کرده دایپ یشرع یاجههو که ی راسینوهاستنامیس ،یاسلام دوره

 یسینوعتنامهیشر زین و یاسیس فلسفه که توانست داندیم یاسیس شهیاند مسلط

 حکمت فیتعر با ییطباطبا (15: 7933)طباطبایی،  ".کند حل خود در را

 تحولات که است باور نیبرا ی،مدن اتیح در خردگرا یتامل عنوان به یعمل

 یهایدگرگون در واقع بازتابی است از ،یدترمحدو اسیمق در ،یعمل حکمت

 :سدینویمی. شرع-یباطن یبیترک به ییخردگرا از رانیا در یاسیس شهیاند

 یعمل حکمت و یباطن شهیاند از که یبیترک با یطوس نیالدرینص خواجه"

 اخلاق یادهایبن در تأمل و یعمل حکمت اخلاق، انیم یوندهایپ کرد، جادیا

 استنامهیس به یعمل حکمت لیتبد یبرا را نهیزم و سستگ را یمدن مناسبات و

 یخردگرا بخش یلیتعط وی (713: 7933)طباطبایی،  .آورد فراهم یشرع

 انیجر گانهی یشرع یسینو استنامهیس تنها تا داندیم یعامل را سنت نظام

که از نظر  باشد زیتبر دارالسلطنه در رزایم عباس اصلاحات تا یاسیس شهیاند

 .بدهد زمانه اتیمقتض و مسائل به خور در یپاسخ توانستینم گرید ییطباطبا

 کردیم دایپ بروز نامهاستیس در که ییخردگرا شدنلیتعط از گذشته

 شهیاند زوال بر آن ریتأث عرفان از یخیتار افتیدر با کندیم یسع ییطباطبا

 ،حال هر به ،یعرفان شهیاند " بر این باور است که .کند مشخص را یاسیس

 یهایتال اما نباشد، نیچن تواندینم و است آدم و عالم به گرانخبه یکردیرو

 عامه انیم در یانیمدع گرانخبه یاشهیاند که شودیم داریپد یزمان آن فاسد
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 که باشد دهیرس فرا آن زمان که رسدیم نظربه .کند دایپ عوام ژهیبو و مردم

 از ،تراودینم آن از هلاهل جز که را، عرفان افتهیانحطاط و مبتذل وجه نیا

 ".میکن جدا ییگرانخبه عرفان و ییشکوفا دوره یفارس ادب یعرفان شهیاند

فهم این نکته کلیدی است که تاریخ چنان خوانده ( 216: 7933)طباطبایی، 

که پاسخی برای مسائل روز خواننده بیابد و نه چنانکه پرده از حقیقتی  شودیم

ی از حقیقتی برداشته باشد. آنچه از بحران اپردهه تاریخی بردارد صرف آنک

در اینجا ترسیم شده است نیز به همین معنا باید فهم شود. علیرغم اینکه تمام 

برای فهم بازی قدرت و هدایت  گرانخبهتلاش طباطبایی ایجاد نوعی فضای 

ی که بازتولید و تکرار اگانهسهعامة مردم است به خیر عمومی، دوگانه و 

ز یی است که اهاافقو  هابرداشت "نیترعوامانه"و  نیترشدهسادهجزو  کندیم

است. دوگانة سنت/مدرنیته و « در و بام هر برزن آراسته»شرایط کنونی به 

-غربی )به زبان فخرفروش  طباطبایی اندیشه ایرانشهری-اسلامی-ایرانی گانةسه

ن تفسیرها ر نه تنها بیشتریعقلانیت یونانی( در چند دهة اخی-سنت فقهی و کلامی

را از تاریخ ایران قالب زده است، و نه تنها در ادبیات سیاسی بهترین آبشخور 

برای تثبیت و تحکیم خود بوده است، بلکه حاکم برای جدال نیروهای مختلف 

ری شده جا ریناپذانیپانیز مثل فریبی بزرگ و سرابی  "عوام"در سر و زبان 

 مبتذل وجه ، مطابق با نظر طباطبایی، یعنی"شدننهعواما"است. این شکل از 

و در واقع این یکی از تناقضات درونی طباطبایی  یک اندیشه، افتةیانحطاط و

 که خودش از هر نظر قبلة عالم دیستایمیی را گرانخبهفضای  طرفکاست. از ی

نگهداشتن آن دارد، چرا  خارجازدسترسآن است و از سوی دیگر سعی در 

-بگی اندیشة او نباید به انحطاط و ابتذال عوامانه دچار شود. اما صورتکه نخ

بندی او از جهان، از این جهت که مبتذل است عوامانه نیست و حتی از این 

ه عوام نیز ب-که عوامانه است مبتذل نیست، چرا که خود دوگانة نخبههم جهت 
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ن  بار ا برداشتدارد و ب کنندهنییتعی جایگاهی بندصورتهر ترتیب در این 

ایی مورد نظر طباطب گانةسهو  هادوگانهبه منطق آن پی برد.  توانیمارزشی آن 

را حل  شیهابحران تواندیمی جهان است به این خیال که سازسادهدر واقع 

این شکل از فروکاهی ایران و جهان و تاریخ جهان به  توانینمکند. نه تنها 

رکیب غربی )و یا هر ت-اسلامی و یا شرقی -انیدو بخش سنت و مدرنیته و یا ایر

قی در شر-سنتی-در خانه و بازار انجام داد: بومی توانیمو تلفیقی که با آن 

فضای جهانی  غربی در ادبیات گردشگری، اسلام ایرانی  شرقی  مدرن در ادبیات 

روشنفکری دینی، ایران اسلامی در ارتباطی معقول با غرب در ادبیات وزرات 

ی در ی  سنتگراغربی  گرایمله، غربی  مدل  ایرانی در ادبیات صنعت مد، خارج

ربی  با یی  ضدغگرااسلامیا  تمامیغربیی  ضداسلامی  گرایرانیاادبیات احزاب، 

شتری ی بیهانمونهیی در شعارها و اعتراضات خیابانی، و مطمئناً گرارانیاکمی 

درست کرد( را به این  توانیمکلمات و کمی الحاقات  کردنشیپکه با پس و 

یث از این ح راآنمبتذل دانست بلکه باید  گرددیمدلیل که بر سر هر زبانی 

و بازتولیدشده است مورد توجه قرار داد و تبعات آن را  ریگهمهکه چگونه 

 نیز نشان داد.

 مورد را یاسیس ةشیاند خیتارشرایط کنونی ایران،  دادننشانبرای  ییباطباط

 به اقدام خود یهایریگجهینت و افتیدر به توجه با و داده قرار ینبازخوا

 سمیدئالیا به توسل با یوت. اس کرده رانیا خیتار یبنددوره و یسیبازنو

 :است قائل خیتار در یاساس دوران دو ،شتهیف یآرا خصوص به و یآلمان

 به تسن از گذار ، از نظر او وضعیترانیا امروز طیشرادوران سنت و تجدد. 

 .آوردیم شمار به گذار دوره مشکل نیتریاساس را سنت با رابطه و است تجدد

 طول در که است یاشهیاند دستگاه بلکهنه جامعة سنتی  سنت، از یو منظور

 فهم را ایدن آن ی شده که باالهیوس و است گرفته شکل گذشته یهاسده
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 نیزم مغرب شهیاند رد که داندینم یزیچ آنضرورتاً  نیز را تجدد. میکنیم

 یپرسش طرح جهت سنت رونیب در یگاهیپا راآن لکه، بستا گرفته شکل

 تجدد موضع در ستادنیا را خود گاهیجا و کندیم فیتعر سنت تیماه در نو،

 "که کندیم تأکید لهأمس نیا رب آرنت . در همین راستا با ارجاع به هاناداندیم

 بر یسنت میمفاه ریثأت که ستین نیا یمعنا به ضرورت، به سنت، کی انیپا

 انیم از با که رسدیم نظر به یگاه عکس، بر؛ است دهیرس انیپا به اذهان

 میمفاه نیا یروین آن، نیآغاز ةخاطر شدنلیزا و سنت یاتیح یروین رفتن

 که دارد امکان یحت .رندیگیم خود به ترمستبدانه یسرشت منسوخ مقولات و

 دهیفرارس آن انیپا که کند اعمال یزمان را خود مخرب یروین همه سنت

)طباطبایی،  .شورندینم آن بر گرید مردمان به همین دلیل است که و باشد

 مقدمات شدنفراهم تارا  رانیا در شهیاند خیتار مبنا نیا بر( 954: 7931

 میقد دوران به متعلق ی،سبزوار یهاد ملأ تا یفاراب از یعن، یمشروطه جنبش

 دوران آنرا از پس و دانسته سنت از یئجز شاه( و نیطنت ناصر الد)تا اواسط سل

تاد، در منطق اندیشة سیاسی  اس الحسابیعل. نکته اصلی اینجاست که چون دیجد

، یک دوگانه برای کل تاریخ در 73که تا پیش از در ایران کشف نشده بوده

ین قالب اختیار داریم و لاجرم باید کل تاریخ را نیز به هر شکل شده در ا

بگنجانیم. سختی و حساسیت کار اندیشیدن  استاد بعد از اینکه قالب دوگانه یا 

سه گانه را اندیشیده و آماده کرد، این است که دو یا سه نقطه را انتخاب و تراز 

                                                           

که پیش از  دهدیماز هرکسی افرادی را مورد نقد و هجمه قرار  شیبدر واقع طباطبایی 73 
تحمل کند  واندتینم. او انددادهارائه  ترنییپابی را با کیفیتی او یا همعصر او مشابه چنین قال

یی که او مصادره کرده و کیفیتی دیگر بدانها هاگانهسهو  هادوگانهکه فرد دیگری در قالب  
 ی آنها کیفیت ناب ایدئالیسم آلمانی یا فلسفةهاقالبداده است، سخن بگوید، بخصوص که 

 اسلامی را نداشته باشد.



 

[16] 

 

 شودر آن زده میی تاریخی را که قالب بهابازهو تنظیم کند تا بتواند سروته 

 ،رزایمعباسنقاط از این قرارند: ملاهادی، راست و درست کند. برخی از این 

  ی ایران و روس و سیدجواد طباطبایی.هاجنگفارابی، جنبش مشروطه، 

 لهأمس به تبیین کرد، را یاسیس شهیاند زوال لیدلا سید  طباطبایی بعد از اینکه

 طیشرا منطق که یزمان تا" سدینویمباره در این .پردازدیم شهیاند امتناع

 "شد نخواهد دایپ زین یرفت برون راه باشد، نشده درک لوم اجتماعیع امتناع

 امتناع طیشرا لیدلا که کندیم تلاش و پس از آن( 741: 7931)طباطبایی، 

 تمدن در و رانیا در دیجد علوم امتناع طیشرا همان ای یاجتماع علوم شهیاند

 قرارند:بدین  ،دهدیم ارائه که یلیدلا جمله از. دهد حیتوض را یاسلام

 اندنبوده آشنا یونانی فلسفه کمال و تمام با یاسلام دوره لسوفانیف -

 روابط به که شد منجر ارسطو استیس کتاب با آنها ییآشنا وعدم

 که چند هر. باشند نداشته یتوجه یاخلاق دگاهید از جز یاجتماع

 کوشش یاسیس فلسفه یونانی سنت یاقتدا به یفاراب چون یلسوفیف

 ،یرانشهریا یاسیس شهیاند سنت اما بپردازد یمدن علم سیتأس به کرد

 یو نظر از. کرد لیتحم او به را خود امان یب منطق تینها در

 شهیاند پرداز هینظر نیترمهم عنوان به که ،یطوس الملک نظام خواجه

 طرح از که یفاراب خلاف بر ،یاسلام دوره در یرانشهریا یاسیس

 یآرمان شاه هینظر بود، دهیرس ینآرما یشاه هینظر به فاضله نهیمد

 نیا به توجه با و کرد طرح استنامهیس در بحث اساس عنوان به را

 ستین یدیترد اما داد، سامان زین را "یاجتماع" نظرات آغاز، نقطه

 رقابلیغ یتفاهم سوء یمجرا از جز را خواجه یاجتماع نظرات که

 (741،7931)طباطبایی، .خواند "یاجتماع هینظر" توانینم بخشش
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 که یانیب با و یشیمعاداند بر دیتاک با که یغزال محمد امام تلاش -

 ناظر آخرت بر جز ل،یدل نیهم به و است زاهدنه تصوف از یبیترک

 زمان تا وضع نیا .بنددیم را یویدن علوم نیتدو راه ست،ین

 اندازد در یاسلام علوم نظام در نو یطرح تا دیکوش که خلدون ابن

 دوره نیا سندگانینو از کی چیه و افتی تداوم علوم نیا قلمرو در

 شهیاند یمبان در یرییتغ نو یپرسش طرح با تا نبود آن توان را

 (231: 7931)طباطبایی،  .کند جادیا یاسلام دوره

 به را امکان نیا که داندیم یآغازگاه تنها را ییارسطو منطق -

 یانتزاع هشیاند به شرع از مستقل که داد انهیم یهاسده یاروپا

 انهیم دوره به مربوط را غرب شهیاند ریمس شدناجد آغاز .بپردازد

 یزیر هیپا آنرا ناسیآکو توماس که یاتیاله علم اثر بر ژهیبو به و

 گونه نیا نیزم مغرب شهیاند در را ریمس نیا ادامه و داندیم کرد

 نیادیبن یدگرگون راه که بود تحول نیهم ادامه :دهدیم حیتوض

 کنیب سیفرانس و کرد هموار را دیجد دوران فلسفه و شینوزا

 که نیا بودند. آن گذارانادیبن یفرانسو دکارت رنه و یسیانگل

 عتیشر اصول از دفاع علم نه ،یاسلام کلام خلاف بر ،یحیمس اتیاله

 را مانیا که بود یدانش از یجزی بلکه انیدهر و ملحدان برابر در

 معقول عنوان به ذهن ایرو در مستقل، یعلم موضوع عنوان به

 در یفلسف شهیاند ندهیآ یبرا ،کردیم طرح و یبازساز بالذات

 در بحث سان، نیبد است. بوده کننده نییتع یتحول ن،یزم مغرب

 ریتعب subject به ییاروپا یهازبان در آن از کهیی شناسا عامل

 دایپ اصطلاح نیا یبرا یقبول قابل معادل که یزمان تا ما، – شده
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 نزد در آن تداول ژهیو به و یاسلام لسوفانیف تبع به ود،ش

 در -میکنیم ترجمه " عاقل " به را subject ،یرازیش نیصدرالد

 که شد گشوده فلسفه در نو یفصل و افتی یتیاهم یغرب دیجد فلسفه

 متفاوت بود، گرفته صورت یاسلام دوره فلسفه در که یتحول با

 ییمعنا به -یاصالت به توجه با ،یبغر دیجد فلسفه در واقع، در بود.

 یعنی ،شودیم مراد آن از یرازیش نیصدرالد هیمتعال حکمت در که

 شد، داده عاقل به که -آن بر آثار ترتب و خارج در یامر تحقق

 همان از دکارت که چنان گرفت، قرار علم موضوع زین علم نفس

 و معنارپ نایب نیا هگل و داد قرار یهست علم ملاک را شهیاند آغاز،

-نیبد .کند سیتأس تواندینم بالذات معقول اصالت بر جز را دهیچیپ

 مستقل، یامر عنوان به علم، ،یغرب دیجد یفلسف شهیاند در سان،

 علم تیماه از پرسش یمبنا بر ییهاهینظر و گرفت قرار علم موضوع

 فلسفه انیم یشکاف د،یجد فلسفه در تحول نیا دنبال به شد. سیتأس

 یزمان تا ،رسدیم نظر به که شد جادیا یغرب فلسفه و یسلاما دوره

 کم دست رد،ینگ صورت یاسلام فلسفه در ینیادیبن یدگرگون که

 دوره در فلسفه یمبنا .شد نخواهد افکنده یپ دو آن انیم یپل

 دایپ یونانی فلسفه از یاسلام لسوفانیف که یافتیدر تبع به ،یاسلام

 سیتأس _realism یعنی _ واقع تاصال از ینوع بر بودند، کرده

 .بود تعارض در یغرب دیجد فلسفه با ادیبن از ن،یبنابرا و بود شده

 دکنیم یریگیپ ییجا تا را بحث نیا( 213-216: 7931)طباطبایی، 

 "سینویپاورق"و  ییطباطبا نیمحمدحسدیس علامه یو منظر از که
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یی، )طباطبا .افتندیرا در ن سمیدئالیا یمعن یحت زی( نی)مطهر یو

7931 :274) 

-های نافرجام درون سنت را نشان میهایی از تلاشوی پس از اینکه نمونه

آید و سه گونه اندیشه را از هم تفکیک سراغ دوران جدید می، به73دهد

 پردازندیم میقد لسوفانیف یهاحرف تکرار به که یانیگرا سنت -7: کندیم

؛ سنت با مصالحه اهل -2. ندارد دیجد دوران احوال و اوضاع با یارتباط که

 سنت ریتفس هیژو به و یدئولوژیا و سنت انیم بیترک به دست مصالحه اهل

 و سنت یفهم کج جز یحاصل ت،ینها در که زدند یدئولوژیا یمجرا از

 اهل که ستین یدیترد باشد. تواندینم یدئولوژیا به میتسل کژراهه

 از یزیگر باشند، آمده دانیم به سنت دیتجد هیداع با اگر یحت ،یدئولوژیا

. کنندیم یقربان یدئولوژیا درمسلخ را سنت ناچار، به و ندارند آن به میتسل

 یینو سنخ از یمقلدان دیجد نظر اهل نیا؛ تجدد مقلدان ای ا عراض اهل -9

                                                           
 و داندیم میقد دوران لسوفیف نیآخر را یرازیش نیصدرالدعلی، بنآل  حسن سید73

 است میقد دوران به متعلق که است یلسوفیف نیآخردر صورتبندی او  یسبزوار یملاهاد

 شهیاند سپهر در یاتفاق جیه است فاصله سده دو از شیب که دو نیا نیب ت و سن از ییجز و

 ینظام آوردن وجود به با یرازیش نیصدرالد یفلسف امنظ او نظر از. دهدینم یرو سنت
 یهاپرسش همه به پاسخ بسته نظام نیا بست. یفلسف شهیاند سنت دیتجد بر را راه بسته
 پرسش طرح باز  یهاافق بر را راه ق،یطر نیا از و داد قرار شیخو همت متوجه را یکلام

 ابن بحث .بست بود، کرده ریتعب آن از یونانی فلسفه که یاگونه به وجود قتیحق از

 از را خود نتوانست یو اما شد، طرح یاسلام تمدن در انحطاط رسوخ یپ در نیز خلدون

 دیجد دوران شهیاند سیتأس باز یهاافق به و کرده رها یاسلام سنت شهیاند محدوده
 ممحتو بنابراین و بود کهن یمباد هیپا بر نو یپرسش طرح ،او سرانجامیب کوشش انجامدیب

یابد. به این معنی که شکست هر شکست در اینجا معنای تاریخی خود را نیز می .شکست به
 ازای امروزی خود را نداشته باشد. تواند مابهشخصیت و حرکتی در تاریخ نمی
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 به نظر گذشته از اعراض با ییقدما سنت نظام به ییاعتنا یب در که بودند

 آن دیتقل از اما بودند، کرده دایپ آن شهیاند از یتصور که داشتند ندهیآ

 عدم حاصل تصور نیا .(711: 7933)طباطبایی، روند  فراتر توانستندینم

 شهیاند نظام تازه مقولات و میمفاه یو مبان دیجد دوران سرشت به آنها توجه

 مطرح یغرب شهیاند در یادیبن یتحول از پس دیجد دوره در که است، غرب

مبنا  نیر اب .نداشتند انیب امکان یاسلام شهیاند نظام و رانیا در هک بود، شده

 نیا بعت به را خیتار نیا و داندینم ریپذمعاصر را امکان شهیاند خیتار لیتحل

 او یینگاه طباطبا از (71: 7931)طباطبایی،  .داندیم "یعدم" خیتار شه،یاند

 چون یمقولات و میهمفا طرح باکه  مدرن غرب یفرهنگ منظومه یاصل ارکان

 فیتعرو...  یمل دولت ،یعموم مصلحت ،تیفرد ،یشخص حقوق ،یباورسوژه

 غرب در تجدد دیجد دورة آغاز در که دیرس جهینت نیا به توانیم است شده

 شده مطرح یاتازه مقولات و میمفاه و گرفته صورت یغرب شهیاند در یتحول

 لیتبد ،آن یاجتماع نظام رد یخارج تبلور و صیتشخ به یابیدست از پس که

 .است شده نهاد به

 وجود یکنون بستبن و امتناع طیدرشرا که ینیادیبن مشکل اما طباطبایی

 یبه آگاه لیامکان ن .داندیم یآگاه انتقال امکان به مربوط بحث را دارد

 در است. نیادیبن یمفهوم عنوان به آن قیتعم وطرح بحران  یاز مجراتنها 

 یبرا نو یافقها به دنیرس وعده چگونه یو میکنیم همشاهد ریز خطوط

 :ددهیم را ییاروپا ریغ تمدن و فرهنگ

 آغاز در که یپرسش بازپرداخت اندشده آن بر سندگانینو از یبرخ

 انتقال یمعنا به ضرورت، به شد، طرح نیزم مغرب در دیجد دوران

 یهیبد .است آن از یناش یآگاه انتقال جهینت در و بحران تجربه
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 نادرست یگمان را باور نیا تنها نه سطور نیا نگارنده که است

 یتکنولوژ انتقال مانند یامقوله یحت که است آن بر بلکه ،داندیم

 جیرا شیاندوسهل ریگآسان یدئولوژیا در عادت، حسب بر که زین

 اتیهیبد از اند،شده دهینام توسعه حال در محترمانه که ییکشورها

 یآگاه موضع مشکل با ت،ینها در که نیا لیدل به ،شودیم انگاشته

 قرار یآگاه انتقال مشکل قلمرو در هرحال، به و دارد یوستگیپ

 که است آن بر سطور نیا نگارنده .است رممکنیغ یامر رد،یگیم

 یدرست به یآگاه انتقال امکان از پرسش طرح اد،یز احتمال به

 نو تجربه به یاطتع راه صورت، نیا در رایز است، نگرفته صورت

 است یهیبد .بود خواهد مسدود شهیهم یبرا اقوام از یبرخ یبرا

 منسوخ هینظر از ینوع بر که نیا لیدل به امروز، نظر، نیا که

 یدئولوژیا ینوع زین و "دهیبرگز قوم " یحیمس -یهودی

 از دینبا را احتمال نیا. ستین دفاع قابل دارد، هیتک یاروپامحور

 تمدن و فرهنگ کی نیادیبن یهاپرسش طرح با که داشت دور نظر

 تمدن و فرهنگ آن یبرا نیینوآ یاشالوده نو، یافق در توانیم

 (945: 7931)طباطبایی،  آورد. فراهم

 سراغ چوب کی با یو ،یآگاه القانت عدم به نسبت یموضع نیچن ذاخ با

 یاقسروش، نر گان،یشا ،یعتیشر احمد،آل چون یانیتجددگرا و انیگراسنت

تجدد  یهایدئولوژیا ارباب یکل دسته دو به را آنها و رودیم...  نصر و

ترتیب نقشة بدین .کندیم میتقس مضاعف زدگانغرب ای زیستغرب و (گراغرب)

تجدد، اصالت -بحران جهان  اسلام و ایران با خطوط  ضخیمی همچون سنت

 عقل-شهریحقوق دنیوی، اندیشة ایران-باوری، معاداندیشیسوژه-واقع
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 شوند. از اینهای آن مشخص میشود و خانهمداری ترسیم میشریعت-یونانی

لحظه به بعد، هر اندیشمند و مسئول و سیاستمدار و دانشجویی )نباید فراموش 

گرایانه است و نباید به ابتذال و انحطاط عوام شود که این پروژه به هرحال نخبه

رویم( با چنین نقشة پیچیده و ر نمیتدچار شود، لذا از سطح دانشجو پایین

فهمی باید خود را و دیگری را و جهان را و اسلام را و نهایتاً ایران را سخت

ج تواند و نباید خارگامی نمیشده بردارد و هیچبفهمد و همة گامهایش را حساب

ی پای بریم، یعناز این منطق برداشته شود. از آنجا که در شرایط گذار به سر می

ایم، وقت آنست که با این خودآگاهی جای را روی خطوط استاد گذاشته خود

درست خود را بیابیم. جای  درست  ایستادن در خانة تجدد است و از آنجاست 

که باید به خانة سنت نگریست و از آن پرسید. ایستادن در خانة سنت و 

کن م. این نیز مو حتی ممکن هم نیست نگریستن به خانة تجدد درست نیست

نیست که یک پای خود را در خانة سنت بگذارید و یک پا در تجدد. اگر طوری 

 ها بخصوص خانه سنت را نبینید، این نیزدر خانة تجدد بایستید که سایر خانه

مدنی نیز برای ایستادن جای  دنیوی و علم و اخلاق درست نیست. خانة حقوق

و  مدارین یعنی شریعتکه خانة کناری آ خوبی است و باید مراقب بود، چرا

تصوف زاهدانه به ابتذال عوام آغشته و آلوده است. سوژه، بخصوص آنگاه که 

از صدقة سر  ابژه، سوژه شده است، خانة مطمئنی است و باب طبع و درخور این 

ای خواهند ها همچون آینهدوران، چرا که با ایستادن در آن همة دیگر خانه

واهند داد. در آستانه ایستادن عمل خطرناکی شد که جای ما را به ما نشان خ

اند، از آن شده مرزبندی و مشخص شدههای ترسیماست ولی از آنجا که خانه

-داشتن  نقشه ضروری است. خود استاد هم نمیگریزی نیست. لذا دائماً دردست

تواند دیگر نقشه را بر زمین بگذارد. به این معنی که ناگزیر است که تاریخ را 

آورد ر جایی مید رچوب و نقشه خود به هر صورت که شده جا بزند.چادر 
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 و انحطاط اسباب در یکاف اندازه به که بود توانمند ییفرمانروا عباس شاه"

 رمسراح افتهی پرورش که جا آن از و بود دهیشیاند انیصفو ییفرمانروا زوال

 اب بود، دهکر نظاره را کشور نابسامان اوضاع خراسان از و نبود دولتخانه و

 ".تسشن سلطنت تخت بر خودکامه ییفرمانروا درباره منسجم یاشهیاند پشتوانه

 یریمتغسادگی زدن  یک حرف به  بهعقل  تاریخ او ( 55: 7932)طباطبایی،

 یابر خیذات تار یابد.کردن اوضاع از خراسان تقلیل میو نظاره حرمسرا چون

اند. همه وقایع و اشخاص شدهساخته اساس آن بر  اهدوران واست  دهیا یو

ک رو حرمسرا در یها را پر کنند. از ایننیز باید به آن قوام ببخشند و آن خانه

عقلی است که شاه عباس از آن جدا شده و خراسان و ذهنیت عامیانه محمل بی

شاهنامه که محمل ایرانیت و ایرانشهری است نیز شاه بزرگ را در خود پرورانده 

ود و شادگی و جالبی معادله و هندسة تاریخ نوشته و ترسیم میاست. به همین س

پر کرد. در این دیگر شبی  توان آنرا از هر مضمون هزارویکاز این پس می

توان مترجمان نخستین ارسطو را بازخواست کرد که مهندسی تاریخ حتی می

انتظار  احیو حاج س 21و شوخ خیش ازیا  نداهکردچرا تمام آثار ارسطو را ترجمه ن

                                                           

 در و هما ناطق تیآدم دونیتوسط فر ستیآن مشخص ن سندهیو شوخ که نو خیرساله ش21 
ه کآورده شده  قاجار دوران نشده منتشر آثار در یتصاداق  یاسیس و یاجتماع افکار کتاب
 بخش رانیا در قانون حکومت هی:نظردوم جلد رانیا درباره یتامل تابدر ک ییطباطبا

 . جالب توجهدهد یم قرار یبازخوان مورد آنرا یخواه تجدد یمبان و زیتبر مکتب: نخست
ناطق و آدمیت مسائل و شده توسط جای  همین مجموعه رسائل گردآوریاینکه در جای

مصائب متعدد اجتماعی به صراحت و جزئیات آمده است که براحتی با این استدلال که بررسی 
جزئیات و شواهد اجتماعی و اقتصادی ناتوان از نشان دادن منطق شکست ایرانند، کنار 

ح اصلاکه در  خان خانان، سیاست مدناند. یک نمونه از این شواهد را از رسالة گذاشته شده

 ... از اهل مملکت هستند یبزرگ فهیجماعت کارگر طا"آوریم: امور نوشته شده در اینجا می

 روز در کنند، یم}معاش{  لیدر صورت قدرت کار به کفاف آنهم به عسرت تحص نانیا
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 طرح اب ،ندنکغرب اکتفا  شهیاز اند یبه برداشت سطح نکهیا یکه به جا شتدا

 یطقمن یمبان سنت درونتا از  کشندبسنت را به پرسش  یادیبن یهاپرسش

اقعیتی بازی، وشاید چنین چیزی کمیک بنظر آید اما این خانه یند.گشاب دیجد

افراد زیادی را به خود  تراژیک است که بیش از یک قرن ذهن و زبان و توان

های سیاسی را حول خود مشروعیت داده و بندیمشغول ساخته است و جبهه

 ابزاری مناسب برای تداوم وضع موجود در سطوح مختلف بوده و است.   

   

 رفت از شرایط امتناع اندیشهنقشة راه  استاد: امکان برون -

 نو یافقها به دنیرس و بستبن از رفتبرون یبرا ییطباطبا یراهکارها اما

؟ به همان سازد برطرف را یآگاه انتقال مشکل است قرار یو چگونه و ستیچ

به  شود، پاسختراژیک ترسیم میشکل که بحران در یک کلیت انتزاعی  کمیک

                                                           

 اهگ. شوند یم عامه انزجار اسباب و مانند یم چارهیب جوارح، نقص و مرض ای ریپ ای عجز

 ربمغ در مختلف جهات نیهم به دارند یم پا بر( فساد و فتنه)  جماعت نیا شود یم دهید

 داده لیکتش ها مجمع کارگر فهیطا شیآسا یبرا است، افتهی یترق ادیز( حرفه و)صنعت  که

 عمله: هنکیا جمله از. اند گذارده آنان به نسبت( رفتار حسن و صحت حفظ)  یبرا یقوائد و

 گرید ی کارخانه به را یا کارخانه ی عمله: است تارمخ کار قبول در کارخانه کارگر و

 مشغول یا کارخانه در هفته اول روز که یمزدور صاحبکار؛ اجازه به مگر برد توان ینم

 و صاحبکاران مرافعات برود؛ یگرید یجا به تواند ینم هفته انیپا تا گشت کار به

 یستیبا واسباب است اجبو کارگران سلامت حفظ رد؛یپز صلیف یا محکمه در دیبا مزدوران
 رانیا در نباشد او یبرا( یجان خطر و نکند حاصل یصحت)نقض  عمله که شود تدارک یقسم

 پرت ستب چوب از معمار یمبالات یب واسطه به فعله و بنا و نجار که افتد یم اتفاق اریبس چه

میت د)آ "(است خونشان پول اجرتشان)  واقع. در ستیدر کار ن یدگیرس چیو ه شوند یم
 ( 262: 7956و ناطق، 
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تواند همانقدر رفت از آن نیز نمیبحران و ارائه راهکارهایی برای برون

ظریة انحطاط و تأسیس پدیدارشناسی انتزاعی نباشد: نقادی از سنت، طراحی ن

 بخت ایرانی.وجدان نگون

استاد  علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یک پاراگراف، کل تاریخ ایران )البته 

(، دردها و درمانهایش را برای 51فقط بخشی از آن یعنی از صفویه تا انقلاب 

ها نکتهسازد تا سالیان سال در آن غور کرده و طایفة فرهیختگان روشن می

 استخراج کنند:   

 علل یبررس در یخواه مشروطه جنبش خیتار سندگانینو شتریب

 خود، یعرف ای یشرع یهادگاهید به توجه با آن، شکست و لیتعط

 گروه دو هر نزد در و انددانسته شکست عامل را مخالفان

 یاژهیو گاهیجا گانگانیب توطئه و رانیا یاسیس نظام یخودکامگ

 رانیا در تجدد یهادوره یبررس به توانیم را یابیرزا نیا دارد.

 ،یاسلام انقلاب تا انیصفو برآمدن از ران،یا خیتار داد. میتعم زین

 یالتفات یب خیتار باشد، یپ در یپ یهاتوطئه خیتار که آن از شتریب

 از پس یاسده مثال، عنوان به که نکیا .است یمبان در بحث به

 نظر گذشته یهایدگرگون در ،یخواه مشروطه جنبش یروزیپ

 را رانیا یخواه مشروطه جنبش شکست و لیتعط بست،بن م،یکنیم

 اگر که دینمایم نیچن و مینیبیم شهیاند قلمرو در یشکست چون هم

 در بحث با وندیپ در را رانیا در یتجددخواه شکست خیتار نتوان

 داد، رقرا یبررس مورد دیجد دوران الزامات و سنت ینقاد ،یمبان

 (79: 7931)طباطبایی، .شد نخواهد ممکن شکست منطق ضاحیا
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سنت  تصلب و شهیاند امتناع طیشرا در که کندیم به کرات تأکید ییطباطبا

 با را سنت توانینم گرنه و شد روبرو سنت با توانیم سنت از ینقاد با تنها

لاجرم،  و پرسش طرح توان که یسنت داد. قرار پرسش مورد سنت خود امکانات

 یاستوار شالوده تواندینم باشد داده دست از را خود یمبان در نظر دیتجد

 گونه هر نیبنابرا و دهد دست به و آورده فراهم آن دیتجد و تذکر یبرا

 .بود خواهد شکست به وممحک آن یمبان در نظر دیتجد یبرا کوشش

 به خود خانةتوان در خانة سنت ایستاد و بنابراین نمی( 3: 7931)طباطبایی،

 شهیدان و دیجد دوران الزامات دگاهید از سنت از یادقنسنت اندیشید و البته 

 اریاخت در ینقاد نیچن یدستاوردها که چنان و است یاساس یاقدام تجدد،

 ریپذ امکان یتجددطلب در رانیا یپ در یپ یهاشکست منطق فهم نباشد،

« ان جدید و اندیشة تجددالزامات دور». بنابراین باید در خانة شد نخواهد

ای متجدد است و حتی خانة بازی، پدیدهایستاد. علاوه بر اینکه خود این خانه

توان در تصلب  خانة سنت بود، ای متجدد است. پس چگونه میسنت هم خانه

 وقتی خود این خانه متجدد است؟ 

 ندیبینم ریپذ امکان موجود طیشرا در د راتجد شهیاند سیتأس که ییطباطبا

 از یبرخ به توجه با سدینویم یو .شودیم انحطاط هینظر طرح به معطوف

 تجدد "که گفت توانیم رانیا در یاسیس شهیاند زوال از آمده بدست جینتا

 شه،یاند امتناع و سنت تصلب طیشرا در و اندوستهیپ هم به مفهوم دو انحطاط، و

بیان او  (3: 7931)طباطبایی، ".ستین ریپذ امکان یگرید بدون یکی طرح

 انحطاط هینظر ،بغر یاسیس شهیاند مفردات نیترعمده از یکیکند که می

 انحطاط در تأمل با توانستند انیغرب و بود انهیم یهاسده در نیزم مغرب

 حال .دبگذران دیجد دوران به پا تداوم نیع در سنت از گسست با و غرب
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 خود انحطاط به آگاه یحت ،یرانیا سانینو خیتار شهادت به ،انیرانیا که آن

 .کنند نیتدو یاهینظر آن یبرا بتوانند که نیا به رسد چه تا ،نشدند

 در شهیاند عامل نقش و است یدرون عمده طور به رانیا انحطاط یهانهیزم

 یب و یاجتماع و یفرد اخلاق زیتما عدم است. تریاساس عوامل گرید از آن

 دست نیا از ییهانمونه گانهیب اقوام هجوم برابر در دفاع شهیاند به یتوجه

 استوار تنش گونه شش بر را خود رانیا انحطاط هینظر طرح ییطباطبا .است

 :کندیم

 رفتن نیب از توانیم را عامل نیا :یفرهنگ و ینییآ یهاتنش (7

 ریتأث انیصفو و انیساسان انحطاط در که داد نام ینید یمدارا

 یهانییآ نیسرزم ،مایا نیترکهن از رانیا داشت. اریبس

 ینییآ و یاسیس وحدت استوار شالوده .تاس بوده گوناگون

 به تنوع در وحدت که بار هر و است آن تنوع ،نیزم رانیا

 دستخوش کسانی به تنوع و وحدت ،دنش دهیفهم یدرست

 .شد مخاطره

 یخو و خلق انیم :یرانیا فرهنگ و ییفرمانروا انیم تنش (2

 ندارد وجود یسازگار یحکومت هخودکام یهانظام و انیرانیا

 .است نهفته امر نیهم در هاحکومت یثباتیب علل از یکی و

 نظام بلکه ،ستین یرانیا فرهنگ رانیا یحکومت نظام خاستگاه

 در است. کشور نیا خیتار در گذرا و یعارض یامر یحکومت

یع و تصوف تش بیترک با انیصفو ییفرمانروا گذار ةدور

 انیپا به انتید از یقشر افتیدر ةطریس با و شد آغاز سلطنت

 .کرد رهموا را رانیا انحطاط راه و دیرس
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 رانیا انحطاط عمده عوامل از یکی :رانیان و رانیا انیم تنش (9

 یجوار هم در که یگوناگون اقوام مکرر یهاورشی نیزم

 در انیرانیا یناتوان و سو کی از ،اندکردهیم یزندگ رانیا

 بود. گرید یسو از خود یزندگ یدهادستاور و رفاه از دفاع

 در دیبا را خود تمدن از دفاع به انیرانیا یتوجه یب علت

 الزامات با گانهیب انتید و تصوف غلبه و یاسیس شهیاند فقدان

 و سالار جنگ اقوام انیم نابرابر کاریپ تیوضع جست. زمانه

 ،یختگیفره و فرهنگ .ستین رانیا به منحصر ،ختهیفره یملت

 عوامل از خود ،دنباش آن پشتوانه مدبر و ریمد یاشهیاند اگر

 .دیآ شمار به تواندیم انحطاط

 مهاجرت :گانهیب یهانییآ و یمل فرهنگ انیم یهاتنش (4

 آداب و یرانیا ادب انیم تنش لیدل به د،یبا را رانیا به ترکان

 مهاجرت با که یچالش دانست. رانیا انحطاط آغاز سر ،یترک

 ،دبو ینظام یچالش عمده طور به شد، لیحمت رانیا به ترکان

 یهامحدوده از عمده بطور چالش آن به انیرانیا پاسخ اما

 در فرهنگ از عصر گذار رو نیا از نرفت. فراتر یادب یپاسخ

 عصر به دیانجام یرانیا فرهنگ نیزر عصر به که عربان با چالش

 را شد یمنته نیزم رانیا مغولان و ترکان با چالش در ادب

 .دانست رانیا فرهنگ خیتار در "انقلاب " همچون دیاب

 ییشکوفا اوج :یاقتصاد نظام در یاسیس تنش یآمدها یپ (5

 و یآبادان از یتابع آن انحطاط و یرانیا تمدن و فرهنگ

 کشور اقتصاد نیامروز زبان به ای کاروانسراها و هاراه یخراب
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 وقت هپادشا و یحکومت نظام از یتابع زین کشور اقتصاد و است

 .است

 باب ،رانیا جانبه همه نحطاطا با :رانیا و انیرانیا انیم تنش (6

 از کشور هم کار نیا با و شد باز انیرانیا انیم یجمع مهاجرت

 یسست یداریپا یروین هم و گشت محروم کارآمد یروین

 طیشرا در و انیرانیا از یاریبس کلام نیواپس مهاجرت .تگرف

 ییارویرو در آنان که بود ینشواک گانهی ،یخیتار انحطاط اوج

 .دادند نشان خود از هاینابسامان با

سند  پهای عامهتوان به نقشة راه استاد رنگ و لعاب  دوگانهترتیب میبدین

های سابق داد. ایرانیان، ترکان، اعراب، وحدت ایران دیگری را در دل دوگانه

خودکامه، ذهن ایرانی ها، خلق و خوی ایرانیان، نظام در کثرت اقوام و فرهنگ

هایی هستند که در هر سر و زبانی همچون نهیبی در دایرة ادبیات و ... گزاره

کند. شده از ایران، جهان، خود و دیگری میدهشتناک دعوت به فهمی ساده

ها و خانهقهوه ها،تاکسی ی شبانه،هامهمانی ها را کم و بیش دراین گزاره

توان شنید، و این همان ابتذال و ها میخبرگزاریپارک و های  دورهمی

دهد. واقعیت تلخ این است که انحطاطی است که سید  استاد به عوام نسبت می

 ها و موسسات و هم پشت فرمانهای  دانشکدهسازی جهان هم در کرسیاین ساده

های مختلف، ساخته و پرداخته و لقلقه ها با کلمات، الحان و ترتیبخطی تاکسی

گیر باید جست یعنی آنجا که ابتذال و انحطاط را در این لقلقة همهشود. می

توان با چند گزارة عام تعیین کرد و نه در تمایز عوام از چیز را میتکلیف همه

ازی و ساین ساده توان به همین بسنده کرد. باید پرسید کهنمی نخبگان. اما

 آید.ی میگیری چگونه و به کار چه کسانقطف، با این سطح از همه
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 یشناسردایپد هنوز که مطلب نیا اعلام بادادن  نقشة راه، در ادامة بدست

 یهاصورت، سید  طباطبایی است نشده سیتأس یرانیا نگونبخت وجدان

  :کندیم یبنددسته گونهینا را یرانیا نگونبخت وجدان

 راه گانهی بعنوان غرب، تمدن ظاهر دیتقل یمجرا از یآگاه انتقال -

 .دیتقل اهل از شده ارائه

 کةس یرو دو ییبالا گروه با که ،یآگاه انتقال عدم به اعتقاد -

 حلراه بدون و یفطر و یوجود را یکنون بستبن که است یواحد

 .دانندیم

 .ندارد یتوجه نو نظم به سنت، به بازگشت بر دیتاک با که یگروه -

 (943: 7931)طباطبایی،

 یقال آگاهچه انتاگرگیرد که نتیجه میو اینگونه از تأسیس پدیدارشناسی  آن 

طرح مشکل بحران  یاز مجرا ،یآگاه دی، اما اتخاذ موضع جدستیممکن ن

 توانیم هگل فلسفه دستاورد بر هیتک با واقع، در و باشد تواندیم ریپذ امکان

 عموضبحران مطرح کرد. اتخاذ  ازامکان گذار  طیمفهوم بحران را به عنوان شرا

 در "یختگیگس " عنوان به بحران دربه دنبال بحث  تواندیم دیجد یآگاه

 طرح دیبا یآگاه انتقال امتناع طیشرا در .باشد ریپذ امکان فرهنگ و وجدان

 یهآگا انتقال امکان گانهی عنوان به را نظر حوزه در یجد پرداختن و بحران

 در ما موضع و دیجد دوران یآگاه مشکل طرحراستا در همین .دیکش شیپ

 در کهشود می سنخ آن از یاهینظر سیتأس ازمندین تجدد، شهیاند قبال

 .شد طرح هگل یآگاه هینظر در ژهیو به و هگل تا کانت از یآلمان سمیدئالیا

باید دید که اگر نظریة آگاهی هگل خوانده و فهمیده نشود و اگر 
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طباطبایی  گیریپدیدارشناسی و دیالکتیک هگلی جاری نشود، در کلیت نتیجه

چه با آن کنددهد، تفاوتی میز وضعیت ایران و تصویر آرمانی که ارائه میا

 گوید:هگل در یک پاراگراف دربارة ایران و شرق می

از دیدگاه سیاسی، ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی 

آید. در اینجا نژادی یگانه، کامل است که از عناصر ناهمگن فراهم می

گیرد )ولی این مردمان( فردیت خود را در را در بر میمردمان بسیاری 

دارند. این امپراتوری نه همچون چین، پرتو حاکمیت یگانه نگاه می

جنبش و نه همچون پدرشاهی، و نه همچون امپراتوری هند، ایستا و بی

امپراتوری مغول زودگذر و نه همچون امپراتوری ترکان بنیادش بر 

های گوناگون در عین آنکه استقلال جا ملتستمگری است. برعکس در این

واند تاند که میبخشی وابستهدارند، به کانون یگانگیخود را نگاه می

رو امپراتوری ایران، روزگاری دراز و آنان را خشنود کند. از این

 های آن چناندرخشان را پشت سر گذارده است و شیوة پیوستگی بخش

دیگر  هایا دولت، بیشتر از امپراتوریاست که با مفهوم )راستین( کشور ی

 (914: 7913)هگل، مطابقت دارد.  

 

  منایران و ایرانیت در قلب و روح  تاریخ، و  -

-خیارت زمین براین باور است کهای  ایراننویسی  پایهسید و سالار  جهان  تاریخ

 مواد ،سنت نیا روانیکه پ یمانز .است خیتار یبازساز ینوع د،یجد یسینو

 رانیا خیتار واقع در گرفتند، اقتباس اروپا در خیتار مواد از را رانیا در خیتار

 یارنگخیعدم تحول تار ،ییاز سو و کردند یبازساز اروپا خیتار هیپا بر را

 یخیتار یآگاه افتنیننیتکو گر،ید یاز سو و دیجد ینگارخیکهن به تار
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 مقولات و میمفاه شود،ن نیتدو رانیا دیجد یخیشه تاریاند که شد باعث د،یجد

 شده تهگرف وام یغرب یسینوخیتار از مشخص بطور کردیرو نیا در رفته بکار

 طرح امکان از دیترد یجا به که باشد آن بهتر دیشا"، جهیدر نت .است

 است ادهایدر بن ی، بحرانیکنون بحران رایز م،ییبگو سخن نیینوآ های پرسش

 تواندیم بحران نیاز ا ی. آگاه نباشد ادهایبن از پرسش به یمود تواند ینم و

 راه تواندیم کهن ینگارخیتار شهیاند ینقاد...  باشد یخیتار شهیاند خاستگاه

 در و( 73: 7935،یی)طباطبا ".کند باز دیجد یخیتار شهیاند نیتکو یبرا را

 خیارت دیکه با آغاز دوران جد ستین یشگفت یجا " د:سنوی یم گرید یجا

اعمال  " بیو غرا بیعجا " یاز چنبر نقال ینتوانست پا یسینوخیتار ران،یا

لدان خود به مق خیدر نوشتن تار یحت انیرانیبگذارد و ا رونیگذشتگان ب

 خ،یشدند. تار لیتبد -ییایدر آغاز و از آن پس آس – ییاروپا سندگانینو

ست ا یمکان خودآگاه یسینوخیو تار یهر قوم یمل یشدن آگاهداریمکان پد

 یواگذار کند، جز به معنا گرانیخود را به د خینوشتن تار یکه قوم نیو ا

( 23: 7931)طباطبایی،  .باشد تواندینم "شیخو شتنیخو"واگذارکردن 

 شهیاند خ  یتار ی  بازخوانبه  در پی بازگرداندن ما به خویشتن خویش، ییطباطبا

 با را یخیتار عیوقا و خیتار ارتباطبرای شروع،  جالب اینکه پردازد.می

  که دهدیم حیتوض گونهنیا یآلمان سمیدئالیا به توسل

 در یخیتار عیوقا شرح قلمرو ی[آلمان سمیدئالیا] افتیدر نیا برابر

 امر ممکن و گذرا خصلت از یجدا و آن قتیحق در نخست، وهله

 خیتار زین و-یخ تار در آنچه ن،یبنابرا .شودیم دهیفهم حادث

 بلکه ،شودیم حادث که ستین یااقعهو ظاهر دارد، اصالت -شهیاند

 قتیحق ساختننیمتع در آن نقش و حوادث تسلسل در آن گاهیجا
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 در واقعه، گاهیجا اما .دارد تیاهم -شهیاند خیتار ای-ی خیتار

 یمجرا از جز خ،یتار قتیحق نیتکو در آن نقش و یخیتار تسلسل

 طقمن علم در هگل .شد نخواهد ریپذ امکان آن معقول صورت درک

 که یکوشش است، پرداخته یخیتار وجدان و قتیحق از وجه نیا به

 درک یعنی بود، داده انجام زین فلسفه خیتار و خیتار فلسفه قلمرو در

 لانیس و رورتیص از خیتار که جا آن ،یخیتار قتیحق از یزمان فرا

 یهگل یمعنا هب-ی منطق ای یوجود یساحت و ستدیایم باز زمان در

 نیچن دینبا سخن نیا از دهدیم ادامه یو .کندیم دایپ -کلمه

 یاقتدا به بلکه است یخیتار اصالت ما دگاهید که شود استنباط

 را شهیاند خیتار و خیتار و میهست قائل یخیتار دوره دو به شتهیف

. میکنیم لحاظ زین گسست در که آن، اتیالیس و تداوم در نه

 (57: 7931)طباطبایی،

که به دو  پردازدیم رانیا خیتار یبندو دوره یبندوراند به اساس نیا بر و

 در انحطاط هینظر بر یاباچهید " کتاب یمبنا بر کنیم.یم اشاره آنهامورد از 

 به را رانیا در شهیاند خیتار ن،آ تبع به و رانیا یخیتار تحول یو ،"رانیا

 :کندیم میتقس "دیجد و میقد " یاساس دوران دو

 دوره یهاسده نیواپس تا یهخامنش یاهنشاهش از :میقد دوران 

 یاسلام

 انیساسان یشاهنشاه یفروپاش تا آغاز از باستان الف( دوره 

 ییفرمانروا آغاز تا ،انهیم یهاسده یریتعب به یاسلام ب( دوره 

 انیصفو
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 امروز تا انیصفو ییفرمانروا آغاز از :دیجد دوران 

 و یچا ترکمن مانیپ تا چالدران جنگ از گذار: الف( دوره 

 روس و رانیا یجنگها در رانیا شکست

 مشروطه جنبش تا رزایم عباس اصلاحات از :زیتبر مکتب (ب 

 یاسلام انقلاب تا مشروطه انقلاب از :انقلاب ج( دوره 

سه دوره را تشخیص  "یخواه تجدد یمبان و زیتبر مکتب "کتاب یمبنا برو 

 دهد:می

 یمبان با 5 تا 9 یهاسده از یفرهنگ یایاح : دورهشینوزا دوره 

 یعقل

 71 سده آغاز ازو  1 تا 5 سدة رگذا دوره دو : شاملانهیم یهاسده 

 زیتبر دارالسلطنه سیتأس تا

 یرعقلیغ یمبان: دیجد دوران 

 ای مسئله دو دهدیم ارائه رانیا خیتار از که یبند دوره و یبند دوران باوی 

 از سپ رانیا تیوضع یکی .کندیم یابیباز رانیا خیتار در را مشابه مورد دو

 ایپس از قرارگرفتن در دوران مدرن  رانیا تیوضعدیگری  و اعراب حمله

 ینیسرزم تداوم و اعراب حمله از پس رانیا تیوضع. شده یهمان مناسبات جهان

 ،یرانشهریا شهیاند وجود به اتکا با یرانیا تیمل نیتکو ی وریگشکل و رانیا

 شود: تشریح می اینگونه

 دایپ یاسلام یفرامل دگاهید به یلیتما نظر قلمرو در هن انیرانیا

 نشان عرب انهیگرایشعوب دگاهید به یتوجه عمل در نه و کردند
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 یبازگشت با و ،یحکومت نظام عنوان به خلافت، طرد با بلکه دادند،

 در اصل، .کردند دیتجد را یشاهنشاه نظام ،یرانشهریا شهیاند به

 ست،ین یحکومت نهاد عنوان به یشاهنشاه نظام دیتجد ران،یا تداوم

 از پس یعیطب طور به. بود یفرهنگ ییقلمرو آغاز، از نیزم رانیا

 دیتجد یبرا یاشالوده به یرانشهریا شهیاند به بازگشت ،یگسست هر

 شهیاند یرانیا " تیمل " نیتکو پشتوانه .شدیم لیتبد اتیح

 با رانیا یخیتار تیقعوا اما ،یشاهنشاه نظام نه و است یرانشهریا

 کرده جابیا آن ینیسرزم وحدت حفظ ضرورت و گوناگون اقوام

 نیتسرا ندگانینما ییهادوره که رانیوز ژهیبو انیرانیا که است

 به یحت را ییفرمانروا وهیش آن اند،بوده یرانیا تمدن و فرهنگ

 وحدت و است یفرهنگ ران،یا تداوم کنند. لیتحم مهاجر اقوام

 یهاسده که ییاروپا یکشورها با سهیمقا در ران،یا یفرهنگ

 یجمهور" از یئجز ،یمل یهادولت شیدایپ از شیپ یطولان

 شتریب ،آمدندیم شمار به یفرامل و مقدس یامپراطور ای  "یحیمس

 قرار دیجد یاجتماع علوم موضوع بتواند که بود شده جادیا آن از

 دوران آغاز از شیپ یرانیا" تیمل " نیتکو رو نیا از .ردیبگ

 "یمل "احساس که است یشگفت یجا اما شد، ریپذ امکان آن دیجد

 توانست ریاخ سده در تنها و کند جادیا را خود یمل دولت نتوانست

 (759: 7931.)طباطبایی، .شود لیتبد یمل دولت به

 به ران،یا در اسلام انتشار با دوره، نیا در یرانشهریا شهیاند تداوم علت به

 تیاسلام و تیعرب انیم یزیتما ج،یتدر به ،یداریپا و کاریپ یهاهدور دنبال

 .شد دهیفهم تیرانیا و یمل تیهو با ییهمسو در یاسلام انتید و شد، جادیا
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 توانستند که بودند یقوم تنها انیرانیا ،یاسلام دوره یهاسده نینخست در

 خلافت هدستگا در نفوذ با و کنند کیتفک یقوم تیعرب از را یاسلام انتید

 را یبندگ و یگانیخدا رابطه شه،یاند و یکاردان وقلمر در کمدست توانستند،

. در اینجا طباطبایی ایرانی/ایرانیت، عرب/عربیت، اسلامی/اسلامیت زنند هم بر

ند تا ککند، بلکه صورتبندی و برجسته و بازتولید میرا در تاریخ کشف نمی

ره تکرار و تأیید و بازتولید شود. از به سرها و دهانهای زیادی بیافتد و دوبا

درگیرشدن در مناسبات موجود جهانی به علاوه بر مخرج اندیشة طباطبایی 

نباید انتظاری بیش از دعوای  مورد نظر وی، یاری معادلات و منطق سیاست

ایرانی داشت. علاوه بر اینکه ایران و ایرانیت را در ردای ایدة هگلی به -عرب

ازد برای سترتیب از آن ابزار و سلاحی میبرد و بدیننتی میالامر کاساحت نفس

تیغی که سید  این پرسش را باید دوباره تکرار کرد که اما  شرایط امروز.

آب  ایدئالیسم  ناب  آلمانی داده است، در دست کدام نیروها،  را، آنطباطبایی

       آید.به چه شکلی و در مقابل چه گروهی بکار می

 با و رانیا فرهنگ نیزر عصر افتنی انیپا با انیرانیا یمل یهآگا نییتب

 شد منتقل یفارس شعر و ادب حوزه ز بهیعجا نید و زاهدانه تصوف از یبیترک

 میمفاه دستگاه نیجانش یفارس شعر الیخ ریتصاو. گرفت را یخردورز یجا و

 در یرانشهریا شهیو ارتباط آنها با اند یو فردوس یسهرورد تیاهمو  شد یعقل

 رسدیم نظر به"از این حیث است، علاوه بر اینکه:  نیزم رانیا یتداوم فرهنگ

 انیپا که مغولان ورشی و رانیا فرهنگ نیزر عصر انیپا فاصله در که

 قدرت ظاهر   از استقلال بود، رانیا تمدن و فرهنگ خیتار در مهم یادوره

 شدینم ریپذ امکان اسلام باطن یمعنا به بازگشت با جز خلافت دستگاه یاسیس

 شهیاند یعرفان ریتفس و یسهرورد یخسروان حکمت دیتجد ثیح نیا از و

 شمار به رانیا یفرهنگ تداوم در مهم یامرحله چون هم دیبا را یرانشهریا
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 از ران،یا یاسیس خیتار درو بر این اساس، ( 243: 7933)طباطبایی،آورد 

 یرانیا تیمل تداوم دگاهید زا مغول، ورشی در آن یفروپاش تا باستان دوره

 ،که نیا دیق با ،دهدمی زیتم را یاسلام دوره و یرانشهریا ای نباستا دوره دو

 گرید خلافبه و طورعمدهبه سرشت، به نظر ران،یا یاسلام ةدور خیتار

 خیتار از یبخش شدند، ادغام یاسلام یامپراتور در که یباستان یکشورها

 یبررس مورد رانیا باستان دوره تداوم در را آن و ستین یاسلام یامپراتور

 یامپراتور خیتار تیکل در تواندیم نه رانیا یاسلام دوره خیتار .دهدمی قرار

 از یادوره بلکه دارد، قرار آن با تعارض در البته نه و شود ادغام یاسلام

 یامپراتور تیکل درون در توانست کشور نیا که است نیزم رانیا خیتار

 اشراق، خیش. زند رقم را خود خاص سرنوشت آن، از زیمتما ماا ،یاسلام

 آن یاسلام دوره به را رانیا یباستان دوره که است یالعقد واسطئ همچون

 .است کرده ریپذامکان یفلسف دگاهید از را نیا به آن از گذار و داده وندیپ

 ونهمچ که ،یپهلوان حماسه صورت به نه رانیا خیتار تداوم اشراق، خیش با

 که یخیتار تداوم حفظ و گذشته با وندیپ .است شده دهیفهم یعرفان حماسه

 خود به یپهلوان یاحماسه صورت ،یفردوس ابوالقاسم میحک بزرگ اثر با

 صورت به دان،یجاو آتش نیسرزم جانیآذربا از یلسوفیف با بود، گرفته

 سمابوالقا میحک( 291: 7933)طباطبایی، .دیآیم در یعرفان یاحماسه

 تیوضع و گاهیجا از یرانیا یآگاه خیتار فلسفه دیبا را او خردنامه و یفردوس

 (413: 7931)طباطبایی،دانست  آن انحطاط و نیزم رانیا یخیتار دیجد

اعث شدند ب ،یرانشهریا شهیاند گاهیتوجه به جا باعوامل فوق  یینظر طباطبا به

خود  یفرهنگ یگکپارچیدر دوره پس از حمله اعراب ضمن حفظ  رانیکه ا

 نی. احفظ کند یاسلام ینهایدرون سرزم زیمستقل خود را ن تیتوانسته موجود
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لمرو آنرا در ق یهایژگیشد. که و یرانیفرهنگ ا نیبه عصر زر یمسئله منته

 :کندیم انیب نگونهیا یسینو خیتار

 دورة ن،یزم رانیا یسینو خیتار قلمرو در ششم تا سوم یهاسده

 شالودة شدن استوار و یمل یآگاه بر یمبتن یخیتار شهیاند نیتکو

 در دوره نیا در بود. یاسلام دورة در انیرانیا زیمتما روشن یقوم

 خیتار از یشبخ مثابه به زین یخیتار شهیاند و یسینوخیتار قلمرو

 حکومت قرن دو و انیساسان یشاهنشاه یفروپاش دنبال به شهیاند

 ینیینوآ بازپرداخت و گرفت صورت یاعمده ی)سکوت( دگرگون

 یونانی یفردگرا شهیاند اسلام، از شپی دورة یسینوخیتار عناصر از

 شد جادیا آن شینوزا عصر و اسلام انتید از خردمندانه یافتیدر و

 نیمب رانیا فرهنگ نیزر عصر در شهیاند گرید یهابخش مانند که

 فلسفه ،یفارس زبان دوره نیا در .بود انیرانیا یمل یآگاه

 عناصر یخیتار شهیاند البته و رانشهریا یاسیس شهیاند یگراخرد

 رانیا یاسلام دورة آغاز گانهی و بسامان یفکر دستگاه منسجم

 اما اسلام جهان درون در نیزم رانیا شه،یاند نیهم هیپا بر و بودند

 نظام سمیامان و شینوزا گستره درون در خلافت، دستگاه رونیب در

 در یونانی و یاسلام شهیاند از یافتیدر رب هیتک با یاسلام شهیاند

 انیم در آن که گرفت قرار ریتفس و تأمل مورد نیینوآ یبازپرداخت

 بود برخوردار ارجمند یگاهیجا از یخیتار شهیاند و یاسیس شهیاند

 (231 :7931 ،یی)طباطبا

 دوران یبرا ییطباطبا را بودن-رونیب-در و بودن-درون-در ت یوضع نیا

متصور است و همانطور که اشاره شد  زینشده یمناسبات جهان در بستر مدرن
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 هب یاسلام انقلاب تا که داندیم انیرا با شروع صفو رانیآغاز دوران مدرن ا

 .نامدیم گذار دوره ی،ترکمنچا مانیپ تا ،آنرا اول دوره و انجامدیم درازا

 د:کنیم انیب نگونهیبه دوران مدرن را ا رانیورود ا لیدل یو

 ،بود زمان هم اروپا خیتار دیجد دوران آغاز با انیصفو آمدن بر

 از زمان آن تا که ییهاحکومت انیم مناسبات شدن یجهان با

 مناسبات مدار در رانیا ،رفتینم فراتر یاقاره و یاهیناح محدوده

 به آن از ما که دوره نیا در رانیا تیوضع ابهام گرفت. قرار یجهان

 که است تعارض پر تیواقع نیا از یناش م،ینکیم ریتعب راگذ دوره

 در ریدرگ بزرگ شیکماب یهاقدرت از یکی ران،یا ،ییسو از

 منطق طرهیس برابر در گر،ید یسو از اما بود، یجهان مناسبت

 نرایا دوره نیا در .دادیم نشان یداریپا خود از دیجد مناسبات

 قرار آن رونیب در حال نیع در و دیجد یایدن درون در نیزم

 (776: 7931)طباطبایی، .داشت

 تیوضع رییتغ مناسب  یدوره تحول نیدر ا یسرشت نظام فکر ییطباطبا نظر به

 چالدران جنگ با که رانیا خیتار از یادوره نکرده است، دایپ دیدوران جد

 آغاز از یعنی ابدییم انیپا روس از رانیا شکست با و شودیم آغاز

 در تیپراهم یادوره قاجار سلسله یهادهه نینخست تا انیصفو ییفرمانروا

 خیتار و خیتار دیجد دوران آغاز با ،ییسو از رایز است، نیزم رانیا خیتار

 در ضرورت به زین نیزم رانیا ،مناسبات و روابط شدن یجهان و یغرب شهیاند

 گرید یسو از که یحال در گرفت، قرار نو مناسبات و شهیاند جاذبه دانیم

 نکرد دایپ دیجد دوران سرشت مناسب، یتحول رانیا یاسیس و یفکر نظام

 دامنة و نیزم مغرب یسو از تجدد جاذبه جدال که گفت توانیم رو نیا از
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 دهیکش طول سده سه به کینزد کشور نیا خیتار در نیزم رانیا یسو از آن

 نیا یهادهه یبرخ در تجدد وسوسه در نیزم رانیا سده سه نیا در و است

لهیقب و یلیا استبداد و زمان خلاف یاشهیاند منت گل در یپا شتریب اما دوره

است  داده باد بر را خود تمدن و فرهنگ ندةیزا و زنده یروهاین یا

: سدینویم ، چنانچه پیشتر اشاره شد،گرید یجا در و (77: 7931طباطبایی،)

 خیارت که آن از شتریب ،یاسلام انقلاب تا انیصفو برآمدن از ران،یا خیتار"

حال  ".تاس یمبان در بحث به یالتفات یب خیتار باشد، یپ در یپ یهاتوطئه

 یخیتار ییباطباط نظر از که یمبان در بحث به یالتفات یب خیتار نیا که ببینیم

او  بپردازد؟ یمطلب چه کردن روشن به است قرار دارد سده چند یدرازا به

 که است کرده دایپ نیکوت یزمان و مکان در ران،یا واحد ملتمدعی است: 

 دینبا را مفهوم نیتدو امتناع اما نبود، ریپذ امکان آن یبرا یمفهوم نیتدو

 به یرانیا  "یمل " تیهو خیتار بر دیتاک .دیفهم آن مضمون عدم یمعنا به

 یخیتار تحول در و است یرانشهریا فرهنگ   آن خاستگاه که معناست نیا

 " یمل " تیهو اما است، بوده آن استوار شالوده فرهنگ نیا وستهیپ زین

 ینوع ،یاسلام دوره رانیا خیتار در کند. جادیا را خود دولت نتوانست یرانیا

 اقوام نام به که ییهاحکومت و یرانیا  "یمل " تیهو انیم ییجدا و شکاف

 خیتار گذر در و داشت وجود کردندیم ییفرمانروا نیسرزم آن در یرانیا

 توانست یرانیا " یمل " تیهو نه سان، نیبد .کرد دایپ یشتریب یژرفا زین

 با یوندیپ جادیا با توانستند هاحکومت نه و کند جادیا را خود یمل دولت

 تین و یباطن درخواست .شوند لیتبد رانیا ملت دولت به "یمل" تیهو

 چه هر قدرت به یابیدست یبرا کاریپ در او پدران و یصفو سلسله ادگذاریبن

 خیتار یبرا باشد، ریپذ امکان امر نیا از یآگاه که آن شرط به البته، بود،
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 ییایفرمانروا که است یاساس نکته نیا ست،ین توجه جالب امروز سینو

 نیزم رانیا خیتار که یتحول به توجه با اما نبود، یمل دولت چه اگر ان،یصفو

 لیتشک که یحال در شد، نیتأم یمل مصالح از یبرخ کرد، دایپ دوره نیا در

 آن، نیادیبن میمفاه که است ینییآ نو یاسیس شهیاند ازمندین ،یمل دولت

 از و انیصفو برآمدن تا یاشهیاند نیچن و باشد "مصلحت" و "ملت" مفهوم

 نیتدو رانیا در نتوانست یخواهمشروطه جنبش مقدمات آمدن فراهم تا آن

 لتدو هیظرن یاشهیاند نیچن از ییطباطبا منظور( 727: 7931)طباطبایی،.شود

  .شود ملت و دولت نیب تضاد کنندهرفع ای کهنظریه است،

بازی  دکتر با کمال مهارت و پیچیدگی بر صحنة سازی و خانهترتیب خانهبدین

همزمان در درون خانة تجدد بودن  آید.زمین به اجرا درمیعلوم سیاسی ایران

، تردستی  نویی و نبودن، همزمان در داخل خانة جهان اسلام بودن و نبودن

تواند هرکسی را در این بازی از دسترس خارج کند. ما ایرانیان در است که می

جهان متمدن غرب هستیم ولی همزمان نیستیم، مسلمان هستیم ولی نیستیم، 

یم و ای هستیم و نیستیم، شرقی هستهای عالم هستیم و نیستیم، خاورمیانهنابغه

-دربیرونوهمزماندارد تکنیک دردرون هذا. آنچه اهمیتعلینیستیم، و قس

ونبودن است و دیگر بودن یا تکنیک یکجایی/یکچیزی/یکجوری بودن

کند که کجا بکاربسته شود. طباطبایی، این تردستی را که البته تفاوتی نمی

مبدع آن هم نیست، در مورد اصل وحدت در عین کثرت یا کثرت در عین 

ین است که ما همزمان کثیر و واحدیم. برد. تکنیک کلی اوحدت نیز بکار می

ایرانیت وحدتی است در عین کثرت، یا برعکس کثرتی است در عین وحدت. 

همینطور خاورمیانه وحدتی است در عین کثرت، و حتی جهان وحدتی است 

ها و در عین کثرت، و شرق نیز چنین است و غرب هم. این بازی را در اشل

کرد. تهران کثرتی است در وحدت، زنان  توان پیادهموضوعات دیگر نیز می
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داری وحدتی است در عین کثرت، وحدتی هستند در عین کثرت، سرمایه

واب تر باشد، تکنیک بهتر جهمینطور مدرنیته. هرچه مفاهیم بکاررفته انتزاعی

وانی خنشیند. در نمایش  استاد، افسانة سلطان و شبان، شاهنامهداده و به دل می

گوش  سفید  -شود و دست آخر کبوتر یا خرمشروطه اجرا میخوانی  و پرده

ج های استاد و مخارکشد. اما تردستیایرانیت و ملیت و تجدد و ... را بیرون می

بازی  شبهای عید و فروش بهتر توان صرف نمایش و شعبدهو تبعاتش را نمی

یت اکتاب و جلسات پرسش و سرگرمی و از این دست دانست. چراکه آنچه در نه

ملت، -آورد، یعنی ایرانیت و هویت ملی و دولتاز کلاه اسرارآمیزش بیرون می

ها بندی نیروها شکل داده و جبههبر منطق مناسبات انسانی سوار شده و به آن

ه آمدش و همة آنچه لقلقة زبان شدکند. علاوه بر اینکه تحولات  پیرا تعیین می

ا پنهان داشته است. به این معنی است در بستری روییده است که دیگر خود ر

، برای زمینهای استاد در صحنة اندیشة علوم سیاسی ایرانکه نمایش تردستی

ها را با خیال راحت کند و آنهمانجا تعیین میرا تماشاچیان تکلیف همه چیز 

ود شکند. این پرسش دوباره تکرار میراهی  استراحت شبانه و تلاش روزانه می

ر دمد؟ و دزمین، بوق چه جریانی را میسیاسی ایرانفن  علوم هکه استاد  نادر

 ریزد؟ میکدامیک آسیاب  دال نیروهای درون نظام آب بهج

 

 ای بر گسیختگی  فرهنگطباطبایی، بخیه -

 گاهیاج زمین،ی  روشنفکری ایرانبندگگانیخدا مناسبات در ییطباطباسید  

 آوردن نتواند جز بابدست را هگایجا نیاو  دارددوست بیشتر می را ییخدا

که به عمق و طول و عرض او  معاصر روشنفکری یفضا از یتیکل ساختن
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 یوهر آنچه که قبل از  خودش و تیعقلان انیم گذاشتن زیبا تما یو .27باشدن

 ستدین مرتبه دبو با امتداد دادن به آنها داشته  وجود معاصر شهیاند خیدر تار

 : سدینویم دیفرد و یاورد و سروش نقد در. یافته است

 تیماه از پرسش ،قرن بیستم(حاضر ) سده یس دهه آلمان در که نیا

 از و نداشت ما ضعو به یربط بود، کرده دایپ ضرورت کیتکن

 از جز زین یعقل بحث یحت که است رانیا معاصر خیتار یهایشگفت

 یزیستغرب و تجدد حال، هر به. شودیم طرح تیروا و دیتقل یمجرا

 وضع با که راند یبحث تکرار به را آنان یداور رضا و دیفرد داحم

                                                           

ین ا وحدت. است شده لیتشک یمتضاد یهابخش از کل کی عنوان به یبورژواز شهیاند 27 

 ستدب آنها یندهایفرا و دارهایپد یتمام در متناقض یهاشیگراگرایی  هم کشف ازها بخش

 شهیاند ملاتک. گذارندیم یواقع یزندگ بر کل کی عنوان به که تأثراتی و ریتاث در. آیدمی

 همانطور منافعش از تیحما یبرا که یامبارزه است، آن متضاد یهابخش مبارزه یبورژواز

رستد و بف نیصدراعظم را به ف تواندیم کند،تنی بر خیر عمومی توجیه میبجنگ را م که

و  دیوگ ریرا تکف یهبذس جمهور روشنفکر میئو ر یرا به احمد آباد مستوف رینخست وز

 بر ار روزید یاخراج استاد و کند رها تنها ی دورامسلک را افسرده در گوشه عارف لسوفیف

 در موجود تضاد خان ملکم و یآباد اسد ازتر قبل رانیا یبورژواز شهیاند .بنشاند صدر

 مانند یی، در ادامة همین روندطباطبا. است کرده جستجو غرب و رانیا مواجه در را رانیا

ل کرده و قاب اسیق و روبرو ،به نام غرب یتیبا کل را رانیا ،یبورژواز روشنفکران تمام

 .تغرب آشنا اس شهیاند تیو ماه سرشت با که اوست تنها که است یمدعاما  .نددایمتحلیل 

 ستیبایم هک یدوران یعقلان یمباد و یمبان از پرسش بااند توانسته یغرب متفکران او نظر از

 استیس هک کنند نیتدو یمنطق توانستند افتییم یانجه یاطرهیس و شدیم آغاز شینوزا با

نزد  یو زبان یذهن یآشفتگ علت گر،یطرف د از آمد،یم شمار به آن فروع از یکی تنها

 رانیا دیفرهنگ و تمدن دوران جد یبرا یو فلسف یرا نبود شالوده نظر رانیا یروشنفکر

 .داندیم
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 رد زین سروش میعبدالکر که نیا توجه جالب و نداشت ینسبت ما

 دفاع به ظاهر، به اگرچه، آن الزامات و دوران سرشت به یتوجه یب

 وا بحث حاصل لاجرم، اما بود، برخاسته غرب و تجدد ظواهر از یبرخ

 میرعبدالک سان، نیبد. برود فراتر یزیست غرب از نتوانسته زین

 همان به اما برخاست، یداور رضا با مناقشه به ییسو از سروش،

 رضا و احمد آل جلال و دیفرد احمد او، از شیپ که دیرس یجینتا

...  آن رد یبرا یتکنولوژ حیتوض یعنی بودند، دهیرس یداور

 رد آنچه قناعت، و وار یغزال زاهدانه اخلاق به یبازگشت باسروش 

 ودخ یهارشته همه بود، گفته یداور رضا با مخالفت در صناعت باب

 (921: 7931. )طباطبایی،کرد پنبه را

 رانیا تیو وضع یجهان مناسبات که داندازیم باشآگاههول  کوس   ییطباطبا

 وزسخانمان دیدوران جد در مناسبات تیماه به یتوجهیب و است کرده رییتغ

 ار فرهنگ یختگیوگس بحران اسباب که یتوجهیب نیا که یحد تااست 

 و به تبع، نقشة راه   ،22شود رانیا یفروپاش ساز سبب تواندیم آورده بوجود

                                                           

 پس یاالهاستح به اما فهمد ینم افتهیبیکتر پیچیده و را امروز رانیا تیواقع طباطبایی 22 
 یشهخامن یرهایش که یرانیانه آن،  نیبا اتخاذ موضع نه ا . ویباور داردبا بحران  ههمواج از
هوش  ایدار که کرده اییشن بیغر موجود به لیتبد را بود، شده قاجار گربه به لیتبد آن

 این موجود شنی، یعنی نیه نخستگنا .دارد زشیفرور امکان دم هر و است یاسنگواره شده
حکماً خود سید  اندیشمند  واست  ینبود آگاه فروریختن  آن،درحالبودن و هردمعلت  شنی

 شهیندا امتناع طیشرا در فعلاً  آن بحث که ،اشهینظر نیتدو با است قرار که زمین استایران

 تواند یم چگونه و شود نیتدو کی و کجا قرار است ستین مشخص و است عمل در بست بن و
 بدمد بیغر یشن موجود نیا در بحران دارکردن لهأمس لهیبوس را روح کند، گذر بحث نیا از
 ادامب تا کند اشزنده با طرح نظریة دولت که مفاهیم بنیادین آن ملت و مصلحت است، و

 .فتدبیا یتشت
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 ندیافریب یتجدد شهیاند خواهدیکه م دهدیو وعده م کشدتجدد را پیش می

 مه و است یجهان مناسبات درون در هم که یرانیا د یجد دوران خیتار هیپا بر

 و انریدولت در ا هینظر نیتدو یباشد برا یبتواند تلاش تا آن، ونریب در

ی، نیماچ هن است و ینیچ نه ای که، بخیهفرهنگ یختگیباشد بر گس یاهیبخ

 شارها لهأمس نیا به ییطباطبا .که از جنس ایرانشهری و خود طباطبایی است

 ،29ترفگ شکل یچه ضرورت هیپا بر و چرا و چگونه مناسبات نیکه ا کندینم

 خیتار او یبرا .مقاومت کند آنهم نتوانست در مقابل  نیچ وارید یکه حت

 نقدو  یبازخوان مورد دیبا کهیابد موضوعیت می در ساحت اندیشهمعاصر  رانیا

-با مطلقیب ترتبدین. شود آن نیبتواند جانش یژهو تیعقلانیک  تا فتهگر قرار

 و با احالة موضوع بهور خاص به ط یاسیس شهیبه طور عام و اند شهیکردن اند

ه مسائل معلوم بهای ازپیشبنیادها، یعنی به ساحت انتزاعات فلسفی و با جواب

نکه برای ای ،شودبار می یاجتماع ی هستبه  ها،در همان معنای خانه شهیاند روز،

تداوم آنرا تضمین کند. به همین دلیل است که حتی گسیختگی نیز برای او در 

اری کمنفصل از و بارشده بر هستی اجتماعی تعریف و بخیهساحت فرهنگ و 

های از پیش معلوم دیده و گانهها و سهشود. هستی اجتماعی باید در دوگانهمی

کار جز با فهم اندیشه ایرانشهری  مورد  اشارة فهمیده و اندیشیده شود و این

و  نحطهگل و روح ملی و مصلحت سیاسی  مدنظر  ماکیاولی، غیربنیادی و م

 یافته خواهد بود. زوال

                                                           

تحت  چگونهکه  دهندیم حیتوضما  یبرا اقتصاددانان " دیگویم فلسفه فقر در مارکس29 
 که است نیا دهند،ینم حیتوضها آن چهآن یول ردیگیم صورت دیتولمربوطه،  مناسبات

 به _ شودیها مآن شیدایپ موجب که یایخیتار حرکت یعنی _ مناسبات نیا خود چگونه
 (717: 7939)مارکس،. .ندیآیم وجود
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شاید پرسیدن این سؤال در شرایط کنونی به این کجاست؟ کیست و  غرب

افتاده بنظر بیاید. ولی پرسشی ، مهمل و ازرونق"عامیانه"، "مبتذل"صراحت 

آن  هایی که بهاست که میزان تکرار و گستردگی تبعات آن و سادگی پاسخ

هایی که برجا گذاشته است، از مهمترین رانهداده شده است، علاوه بر آثار و وی

نظام برای  و بیرون  درون و دستاویزهای نیروهای حاکم  متنازع  هاتکنیک

 غرب ،رانیا روشنفکری  یهانابغهتداوم خود بوده و است. بخش بزرگی از 

 خودشواحد درباره  یدگاهیکه د اندخته و پرداختهسا را یاکپارچهیمتحد و 

اند که هرکسی و ای چیدهگونهو زمینه را به جهان دارد یاهبخش گرید و

مزید  24.هرچیزی در هرجایی مطابق همین منطق خود را تعریف و تعیین کند

                                                           

ابت و و به اصول ث بیندینم را ملل انیم ینابرابر کهاست  یروشنگر عصر جیرا نظر نیا24 
: دیگویم موی. هرداعتقاد دا با یک تفکیک کلی عقلانی و غیرعقلانی تمام ملل انیم یهمگان

 و نشم و خلق است؟ دانسته انیروم و انیونانی یزندگ وهیش و الیام عواطف، شما نزد ایآ
 زمانها ةهم در ازهاند بدان تا انی...آدمدیکن مطالعه خوب را انیفرانسو و انیسیانگل رفتار

 ما به مشخص مورد نیا در یبیعج ای تازه زیچ چیه خیتار که هستند گون کیها مکان و
. است یآدم عتیطب یهمگان و ثابت اصول کشف در تنها خیتار ةعمد ةدی. فاآموزدینم

 ه است:شد دیتاکنیز  هگل و هردر، و،یمنتسک یسو از این کلیت انتزاعی (3: 7931 )کوهن،

 یزندگ و یکل مثال کشور است، کشور ،ماست هدف خیتار یهادهیپد انیدر م آنچه "
 اعتماد و رندیگیم یبه آن خو یزادگاه افراد است همگ یاست که از رو یکل یروح

 را شیخو ارج و ونندیمد آن به را خود خواست و دانش و تیواقع و یهست زین و ورزندیم
 نخست است، نیتع دو یدارا کشور( رو نیا)از  ،دارندیم نگاه و آورندیم دست به آن در

 مدو قوم،مطلق، و روح مستقل  یرویو ن استوار بخود و گانهی روح و کشور، یکل گوهر
 یجهان روح مفهوم هگل اما (261: 7913 ،است )هگل یذهن یآزاد قلمرو که محض تیفرد
و ملل را همچنان که  نهدیم شیپ( 7939نیز به تبعیت از کانت )ن. ک. به ایمانوئل کانت،  را

 هک است ملت روح نیا "کند: یکی می یدر مفهوم روح جهان وستهیبه هم پ داندیم زیمتما
 خیکه بر تار یاست از روح جهان یامرحله کامل ان یب ملت روح و داردیم انیب را اشمنش

 ملل روح هک آنجا از. کندیم ییراهنما را ملل روح ی نیجانشکنترل دارد و سلسله مراتب 
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دیدن  غرب در بازی روشنفکری جایگاه بر اینکه خود  این یکپارچه یا متنوع

ز شود نیز اهمیت دارد. اای دارد، آنچه از غرب به طور مشخص مراد میویژه

ها و ابعاد  خوب و غرب، چه آنجا که خانة خیر یا شر است و چه آنجا که لایه

بندی نیروها و بسته به شود، در جبههبدش درهم و برهم محاسبه و موازنه می

شود. مسلم است که هیچ شرایط تاریخی، کشورها و نهادهای مشخصی منظور می

، "غرب"که منافعی در  یک از نیروها و هیچ بخشی از بورژوازی ایران نیست

موجود  هایفارغ از هر موضعی که در برابر آن بگیرند، نداشته باشد. مرزبندی

های انضمامی نیروها در وجوه عینی و ذهنی معنا و نیز از این حیث در جدال

طور به تواندزمین نمییابند. به این معنی، غرب  برجامی  ناجی  ایرانمضمون می

ن در جشن  زمیفن  علوم سیاسی  ایرانهگاه  ایدئالیستی  نادراتفاقی با غرب  خودآ

 هم آیند.ایرانشهری  فارابی به

 همزمانی  ودلبازانه و تردستانه، ز  جهل یا به عمد، سو طباطبایی دستاز یک

-داری و تدقیق مرزها و تقویت دولتشدن سرمایهگسترش تجارت و جهانی

راتب موجود اجتماعی و استثمار را در تحلیل ماستعمار، مناسبات و سلسهها، ملت

تا بتواند وضعیت مشخص کنونی را به نبود اندیشه تجدد و  کندیمخود حذف 

دهد.  عارجا نبود اندیشه سیاسی یا نبود نظریه دولت یا عقلانیت جدید و ...

                                                           
 با ی مل یهااست. منش یآدم خیتار مشخصه شرفتیپ است، یجهان روح تیفعال بازتاب

اً اساس روح [هگل یبرا] .دارند وجود یجهان روح تحقق  مراحل عنوان به مرتبط، گریکدی

 یگسترش خیتار او نظر از( 65: 7932 . )هگل،"شده است ینیکه ع ییاست، با محتوا یآگاه

 ".دهدیم شکل خود به زمان طول در کشورها فرهنگ در که دهدیم اننش را یآگاه از
 هب انسانها، که است یخودآگاه از یسطح آن بازتاب یفرهنگ و یاجتماع یهادهیهمه پد
 لیتشک را روح و آنان یخودفهم واسطه هادهیپد نیا و ،اندآورده دست به روح لطف

 (23: 7931 )کوهن، ".دهندیم
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چیزی بیرون از وضعیت عینی مشخص نیست و هرگونه  "ایران"و  "غرب"

امور روحانی  فراسوی  امر واقع و همچون ایده نیز در  تبدیل و تبدل آن به

رمی و بندی و سرگواقع بازگرداندن  این انتزاع به واقعیت  زندگی برای چشم

طباطبایی و آل و ایلش، در خلوت و جلوت  به نفع تثبیت وضع موجود است.

ه ب...  آوردینم دیپد اتیادب اتیادب"دارند که خود این نکته را پنهان می

 روبناهاو  آورند،ینم وجود به یدئولوژیا هایدئولوژیا اس،یق نیهم

و نه تنها جایگاه و موضع  (712: 7936گرامشی، ) "آورندینم دیپد ییروبناها

و نسبت خود را با نیروهای موجود منتفع از وضع موجود لابلای  مفاهیم هگلی 

انی و علوم انس پوشانند، بلکه تخت شاهنشاهی  آگاهی و برتری و نخبگی می

-زمین و قبل گی  بندگی  ایدئالیسم آلمانیتابی  اندیشه و چراغی  راه  ایرانعالم

ا تصویر اهمخوانی بن اتفاق هرگونه گزینند. از سویی دیگرفرانسوی را نیز می

 هورظ تر،یتوتال یهاحکومت و سمیفاش ،یجهان یهاجنگ مانند غرب "معقول"

 در نظریات بنیادی تواند به راحتیمی را هاترامپ و هایسارکوز ها،یبرلسکون

 به گفته حنا آرنت، اتفاقی افتاده است که در تاریخ" که خود اینگونه بگنجاند

ای ندارد و با مقولات رایج اندیشه فلسفی و سیاسی قابل توضیح  بشر سابقه

 سنت  " کندچنانچه بنیامین بیان می اما ،(957: 7931. )طباطبایی، "نیست

 سر به آن در که یاضطرار ای ییاستثنا تیوضع که آموزدیم ما به دگانیمدست

 رتیبص نیکه با ا میابیدست  خیاز تار یتصور به دیخود  قاعده است. با م،یبریم

 تیوضع کی جادیما ا فهیکه وظ افتی میدر خواه یخواناست. آنگاه به روشن

خواهد  تیتقو سمیبا فاش کار موضع ما را در مبارزه نیاست، و ا یواقع یاضطرار

 مخالفان که است آن سمیفاش یبرا یروزیپ بخت وجود لیدلا از یکیکرد. 

 یخیارت هنجار ای قاعده ینوع مثابه به آن با شرفت،یپ عنوان تحت سم،یفاش

 یحوادث وقوع که اندرتیح در نکته نیا از یاریبس امروزه. کنندیم برخورد
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 تریح نیا یول. است ریپذ امکان ستمیب قرنهنوز هم در  گذرد،یم ما بر که

 آن که ،قتیحق نیا به معرفت مگر معرفت، سرآغاز نه و است یفلسف یرتیح نه

 ."ستین دفاع قابل است، رتیح نیا سرچشمه که خ،یتار از تصور

ترتیب هرجا در مورد غرب به اشتباه از کلاه بدین (756: 7933،نیامیبن)

 نینی بیرون آمد، باید همچون یک استثناءتردستی استاد کبوتر  سربریدة خو

از پشت  زمینتاریخی بر حاشیة باستانشناسی او ثبت شود و هرجا در مورد ایران

، شود( ظهور کردپردة او به اشتباه شخصیتی آرمانی )که شامل خودش نیز می

چون خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و »آن نیز استثنائی است که 

رنت همچون یک وضعیت اضطراری و خلاف  مقولات رایج اندیشه آنچه آ«. رفت

 "معقول"شمارد، در واقع تصور پیشینی از یک کلیت  فلسفی و سیاسی غرب برمی

هایش را، همچنان که خودش را، از زدگیها و بیرونغربی است که بحران

واقعیت جاری منتزع کرده و جای مشخصی به آن در سطح انتزاعی تحلیل 

گوید بیایید باور نکنیم که اینگونه اتفاقات در این د. در واقع آرنت میدهمی

 لند تحلیلی ما امکان رخداد دارد، که اگر باور کنیم شاید تبدیل به قاعدهدیزنی

توان به سادگی چنین نتیجه گرفت یا هنجار شود. از این دعوت زیرکانه نمی

ه غرب  معقول  روشنگری بردکه آرنت کبک  اندیشة سیاسی است که سر در برف  

ردن  باست، بلکه نتیجه عملی  چنین رویکردی پس از جنگ جهانی دوم، بیرون

از  بردن بحرانبحران از حوزة جغرافیایی و سیاسی غرب بوده و است. بیرون

ن کردخارججهت به لحاظ سیاسی بهترین راهکار است که علاوه بر ازچشماین

تواند هر وجدان نابالغی در آن خطه را به کمک تبعات تاریک  نظام حاکم، می

عقلی و فساد است در خاطر کند که هرچه بدبختی و بیها چنین آسودهرسانه

بیرون از ماست و نتیجة جبر جغرافیایی و ملت نادان و دولت فاسد است. نتیجة 

تواند یما نیز در بهترین حالت نمایرانی  اصیل  گرایی  ایرانشهری  آرمانی  سید  ملی
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 جوان، آباد،"کردن بحران برای ساختن  فانتزی  ایرانی ای جز بیرونمعنی

، با "سرافراز، پیشرفته، پایدار، پاسدار  کرامت انسانی، قدرتمند، پرافتخار

ای که برند  سبزینوازی و قرمهجا مورد احترام است و مهمانپاسپورتی  که همه

 قاتی فوق  پیشرفتة دانشگاهی کهجهانی  گردشگردی شده است و مراکز تحقی

-آیند و خیابانهای تمیز و محلهجای جهان برای بازدید و کار به آن میاز همه

 های همیشه بشاش و ... باشد.های لوکس و رنگ ها و صورت

 ونهگ چیه دهدیم ارائه خیتار و شهیاند خیتار از طباطبایی که یبازخوان در

 ،ینف و جابیا به که ییایپو جوهر نهگو چیه و ندارد، یوجود یدرون تضاد

 رانیا خیتارکه  چرا، مجال بروز نداردمعاصر باشد  شهیاند خیو تار خیدرون تار

 زیمعاصر ن شهیاند خیتار است. زوال این کاشفکه  اوست و است، انحطاط ریمس

 خواهدیم کهاست  استاد نیز خود  ی از آنفرارو حل راه و است یعدم خیتار

 وابطر و مناسبات درون در زمین  عزیزرانیا یبرا ینیینوآ نطقم و دیجد درک

 نیز عاصرم دوره شهیاند با ییطباطبا زیرآمیتحق برخورد .ندیافریب شده یجهان

بر  ،ربغ شهیاند خلاف بر شهینااند نیا ینظر و از که دارد مسئله نیا در شهیر

 رانیا خیارت که است ییطباطبا هنر نیا است. گرفته شکل یرعقلیغ یمبان اساس

 یعقلانریمنبع غ نیو ا داند،یم یعدم خیتار آن شهیاند خیتار تبع به را معاصر

به همین دلیل است  25است. ستادهیا ییطباطبا نیدر حال تدو تیدر مقابل عقلان

                                                           

 و میمفاه از ینظام و تجدد شهیاند ابیغ در"وضعیت را  ییطباطبا که شایان ذکر است 25 

 یحد تا و دهیچیپ ،"باشد داشته را یکنون تیواقع با ییارویرو و چالش توان  که یمقولات
 تیوضع از طرفی و داندینم یعقلان را رانای معاصر  ةشی. او انددهدنشان می حیتوض رقابلیغ
 لیدل نیهم به ،قوگی استبالوضعیت   وضعیت مورد نظر او جهینت در داند ومین یعقلان زینرا 

ی که قرار است اندیشه ابالقوه، یعنی در حال گذار است تیوضع ران،یا وضع از یو درک
طباطبایی آنرا بالفعل کند. این وضعیت گذار، وضعیت نه این و نه آن، هم این و هم آن، نیز 
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تواند جایگاه خود را در توضیح و تبیین ن میهای استاد است که در آاز جمله تردستی

بازی  ایران را حفظ کند. هایش و ورای آن و مقام مفسری و شعبدهگانهها و سهدوگانه
ند. به اهای نورسیده نیز این تردستی را به همین شکل آموختهها و نااستعماریپسااستعماری

رای و ب "ایران"بود فهم  درون مدرنیته را به نفع -گذار-این معنی که اگرچه بازی سنت
کنند، به این معنی که در مقابل منطق  شدة جدید مصادره میدوزکهای بزکساختن چندگانه
زینند، گچیزی باشیم که نیستیم، طرف دیگر آنرا برمیگوید ما باید آنطباطبایی که می

ای هتوانند از خانهیخواهند و نه مطرف نه مییعنی ما همینی هستیم که هستیم، اما از یک
دیگر همچنان نسبت و جایگاه خود را ورای وضع موجود و قدیمی رها شوند و از طرف

کنند. این بازی با مفهوم طرف در جدال نیروهای موجود تعریف یا تصور میمنفصل و بی
و  ای که هنوز نگذشته استترتیب که طباطبایی از گذشتهزمان نیز قابل اجرا است. بدین

 کشد و در مقابلشگوید و از دل آن گذار بیرون میای که هنوز نیامده است سخن میدهآین
برند. هر دو ها زمان حال را گرفته و جهان را در زمان حال عقب و جلو میپسااستعماری

شوند، چراکه زمان را نسبت به خود و مناسبات بدین معنا ورای وضع موجود و فرازمانی می
اند. زمان، همچون هستی، های خود بیرونی کرده و موضوعیت دادهریگیو کلمات و موضع
الامری شده و تداوم وضع موجود را در سطحی انتزاعی پذیرا شده و به متافیزیکال و نفس

 مانز سرچشمه برای طباطبایی  شود.تداوم کلیت وضع موجود در سطح انضمامی ترجمه می
 طتوس( اسلام) خود یگرید مقابل رد ن،ینخست گوا  زمان  شود،یم متکثر خود یتوال در
 فظح دیجد وضع درو خود را  رسدیم یخودآگاه به یونانی ةفلسق و یرانشهریا ةشیاند
به  تا اینکه استزمان )عدم(  توقف نهایی یگریو د انحطاط، آغاز یبعد ی  گرید کند،یم

 مکان   .شودیم تکثرم خود یتوال در زین مکان سرچشمه  .خود او برسد و توالی جاری شود
 رونیدرون و ب خود، یگرید مقابل در ،ی و ساسانیهخامنش یامپراطور ن،ینخست گوا 

 ،انحطاط دوره گر،ید یهایگرید مقابل در. کندیمناسبات جهان اسلام خود را حفظ م
 مکان یفروپاش امکان یعنیصورت  و یمحتو هرگونه از مکان شدن یخالتوقف مکان و 
 دهیا قامت در زمین()ایران مکان یمنج یی طباطبا تا اینکه ،زمین( استران)افتادن تشت ای

ا، هبرای پسااستعماری .هگلی و روح تاریخ و بخیة فرهنگ، توالی  مکان را متداول سازد
ارونه بار وگردد تا اگوی نخستین را اینتوالی  مکان و زمان با همین منطق به عقب باز می

       و متکثر به چنگ بیاورد.
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دهد، موضوعات و شناس مورد هجمه قرار میکه بیشتر کسانی که سید  زوال

از آنکه بخواهد آنها را منتفی و محو کند  مقولات  مشابه دارند. در واقع بیش

شدن و آنان را به زیر بگیرد تا فضای بیشتری برای دیده خواهدیم

گون از هیچ و از عدم اندیشة تجدد برفرازایستادنش باز شود و از آنجا، ققنوس

 زمین به پرواز درآورد. بالانشینی را در ساحت فلسفه و سپهر سیاست  ایران

- کوتاهبرداران  دار  دیوار  بلند  ایدئالیسم و گرتهه بر اینکه وامیی علاوطباطبا

 هایبیاری  معرکة بورژوازی در ایران در حوزهدیوار  داخلی آن است، بر آتش

ران بندی سیاسی در اینظری نیز سوار است. بخشی از نیروهای متنازع در جبهه

-زاد و لیبرالیسم سیاسیاز یک تاریخ به بعد خود را در مقابل شعارهای بازار آ

اقتصاد تعریف کردند و منافع خود را در انحصارات دولتی و عقیدتی دنبال 

-کردند. این بخش از بورژوازی ایران را طباطبایی با همة منتقدین  نظام سرمایه

راند. در این تکنیک با یک کاسه کرده و با برچسب ایدئولوژی میداری یک

بورژوازی در ایران را پنهان کرده و آنرا در سو نزاع درونی  برچسب از یک

تا تفاوت سیدجواد  26دهدساحت اندیشگی و نااندیشگی موضوعیت دوباره می

                                                           

شود. سازی  نزاع درونی بورژوازی در فرهنگ اجرا میهای پنهاناز دیگر مکانیسم 26 
در آن در قالب یک کلیت واحد یکدست « همه»کند که ای عمل میفرهنگ همچون عرصه

-اطبایی بخیهیابد و طبشوند. یکدستی  فرهنگی در گسیختگی/ناگسیختگی آن معنا میمی

 یتو عقلان شهیاند دربرای طباطبایی  فرهنگ یسازکسانی به لیمای بر آن خواهد شد. 
 یرانشهریا شهیاست که روح مدارا و تساهل در اند نیا یهمچنان که مدع یو .ابدییم ظهور

 . فرهنگرا یکه دولت یملتیا  رد،یبپذ را یوحدت که است یتکثروجود داشته، خواهان 
حذف  است، هکرد یزیرهیپا ییرا طباطباآن یفلسف انیکه بن ی )در شعر و نقد(اختهیگس(نا)

م در غرب نظام عقلانی  حاک رشیبلکه پذ ستین ینید سمیرد پولورال ای ینیدو  یتکثر زبان
 به رجوع هنگام فلسفه»کند که باره تصریح میلوکاچ در این است. های آندر بنیان

 به را خاص علوم  "وار  یاضیر" روش ای محتوا، و صورت ةرابط یساختار یهافرض شیپ
 یامعن به را، یماد یمحتوا ت یناعقلان ای و(، ماربورگ)مکتب  سازدیم بدل فلسفه روش



 

[779] 

 

طباطبایی و حسین شریعتمداری همچون تفاوت عقل و ایدئولوژی بنظر بیاید 

و از سوی دیگر هر اندیشة دیگری که این  ؛و نه چپ و راست  بورژوازی

 دهد.ل برده و منتفی سازد در جبهة مقابلش قرار میبندی را زیر سؤاجبهه

کردن  نسبت خود با وضع موجود و جدال اگرچه تلاش طباطبایی برای  پنهان

ردن کهای فلسفی و تاریخی و انتزاعینیروهای درون نظام از طریق تردستی

یشه تواند برای همتوانسته و نمیمسائل، تا حد زیادی موفق بوده است، اما نمی

الحال  قوچانی از او دربارة شت پرده بماند. در شماره نخست مهرنامه، معلومپ

جایزة قلندری دو اقلیم آن را از دست که ای علوم انسانی، یعنی همان حوزه

ر شرایط د که آیا پرسدزمین گرفته است، میشیخ  خوشنام  سپهر سیاست  ایران

تاد آنچه د، و اسسانی غربی باشفعلی استفاده از علوم انسانی باید همان علوم ان

ه ک ییهادر آن بخش"کند: را که هردو از پیش میدانند اینگونه تصریح می

علوم انسانی علم است، غربی و شرقی ندارد. اجتهاد و تقلید دارد. ابن خلدون 

ده بود. شناسی پی برکه بسیار هم متشرع بود، به برخی از قواعد اقتصاد و جامعه

، یعنی به زبان امروزی بخش «سلطان تنها سوق باشد»اگر که  دانستیاو م

خصوصی وجود نداشته باشد و دولت و نهادهای وابسته به دولت بر همه 

لید ، توگذاردیاقتصاد مسلط باشند، اقتصاد آن کشور رو به زوال م یهابخش

ا طباطبایی ر مهرنامه شماره نخست() ".شوندیو مردم فقیر م شودیثروت کم م

                                                           

 هرر دلاسک(. اما  کرت،یر ندلباند،ی)و دهدیم نشان " یینها " تیواقع صورت به ،یمنطق
 تیکل ةلأمس خلال از تیناعقلان ی نشدن حل مسئله ،یسازنظام به پرداختن محض به مورد، دو

 یدنیآفر و شده دهیآفر جا نیا در که ردیگیم را در بر  یتیکه کل ی. افقشودیم انینما
 یزیچ از ستین ممکن فرهنگ نیا( است؛ ییفرهنگ جامعه بورژواز یعنیاست فرهنگ )

 نظر وردم یمعنا به "یدادگ یرو" صورت به عنوان، نیهم به دیباصرفاً  و شود مشتق گرید
 (211: 7911.)لوکاچ، . .شود رفتهیپذ ک،یکلاس فلسفه
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ورت سحر صتوان فراتر از لیبرالیسم و ناسیونالیسم فهمید، چرا که در ایننمی

های او کارگر افتاده، علاوه بر اینکه با گرفتن این دو از او دیگر بالی تردستی

 شهیاند وحدت یاست برا یتلاش ییطباطبا ماند.گونش نمیبرای پرواز ققنوس

 ،یلم منافع ران،یا چون یمسائل حول آن، یاسیس یروهاینو  رانیا یبورژواز

 رد رانیا یدارهیسرما که یوحدت .دستو از این فرهنگ مصلحت، غرب، ن،ید

 به شیازپشبی های فزایندهبحران میانة در ،جهانیو  یامنطقه و ملی مناسبات

نشسته  یشیاندچاره به ییطباطبا باشآگاه با نه رانیا یبورژواز. دارد ازین آن

هم خارج از کلاس درس استاد  یبورژواز عقل .توهم دچار او هایوعده با نه و

 هایو تضادها و تبعاتش را به فضاهای روشنفکری و کلاساست  انیدر جر

 درس او خواهد کشید.
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 مؤخره

ریگ  اندیشة سوداگر و طباطبایی و امثالهم، در در شرایط کنونی ردیابی  مرده

ن، چندان کار سختی نیست، هرچند که هر کوی و برزن و بر سر  هر ذهن و زبا

برای فهم وضع موجود و تلاش برای تغییر آن اهمیت و ضرورت دارد، چرا که 

داد و تعیین موضع با نیروهای -انجام-باید-که-تعیین تکلیف برای آنچه

اندازد. یک متنازع در شرایط بحرانی را صراحت بخشیده و به پیش می

آمده و آنچه بعد از این قرار است بر  سردرگمی عمومی از آنچه بر سرمان

سرمان بیاید در شرایط فعلی فراگیر شده است. تغییر پرتناوب و سریع وقایع و 

زند و مسأله بحران را و ها عینی و ذهنی دامن میها، به ناآرامیگیریموضع

ای هکشد. نیروهایی که تا پیش از این در عرصهگرفتن بحران را پیش میشدت

قتصادی فعال بوده و به نحو ملایمتری با هم کنار آمده بودند، در سیاسی و ا

اند و بدنبال راهکاری هستند تا پس از این ضرورت و اندیشه بازآرایی افتاده

نیز در عرصة فعالیت خود برندة بازی باشند. مرزهایی که هریک از نیروها برای 

ناء  ، قاعده/استثخود، دائمی یا موقت، بسته بودند و دوست/دشمن، درست/غلط

های  کردند، به خود لرزیده است. آرایشخود را در آن تعریف و تحدید می

د خواهن دست، ناگزیر ازآنشرق، و از این-اصولگرا، غرب-طلبسابق اصلاح

نئولیبرال، -دموکراتهای جدیدی مثل سوسیالبود که یا خود را در آرایش

مذبوحانه تعریفی جدید با فاسد منحل کنند و یا -غیرملی، و متخصص-ملی

ای هدموکراتروزتری از خود ارائه دهند. سوسیالمصادیق سلبی و ایجابی  به

یی، گرای  ضدآمریکاطلبان  غیرنئولیبرال  غربلندی، اصلاحمتخصص  دیزنی

های دارای  عقل  اصولگرایان  مترقی و متعادل و منتقد دیکتاتوری، چپ

نی که تمام عقلشان معطوف به ایجاد  شرایطی جها-ایاستراتژیک  منطقه-سیاسی
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قد  فرهنگی که های  کوتاهسازی انتزاعی خود است، چپپاک برای پیاده

نژاد یهایی که از مسیح علترین دشمنشان دیگری  بزرگ است، فمینیستبزرگ

گراهای )غیر(مذهبی   کش  غیرفاسد، و ملیهای زحمتآید، راستبدشان می

ها ها و بازتعریفهای  مشهود  این بازآراییوی، از نمونهدلسوز  ضدرضاپهل

ود تا شهای متعدد و نامأنوسی شکسته و بسته میهستند. در این بلبشو، ائتلاف

رد. ای هم بگیآلود خفه نشود بلکه از آن ماهی  تازهبتواند نه تنها در آب گل

خیص و ا، تشهبندیترین و معروفترین این شکل از شکستهدستیبهترین، دم

ست اش بیش از بقیه به شکآرایی مقابل  نیرویی است که در گرایش عمومیصف

محکوم است. شکست  یکچنین نیرویی برای بسیاری از نیروهای سابقاً فعال، 

ی و اشود، چراکه شرایط منطقهادامه حیات و بقا با کیفیتی دیگر معنی می

ة ها، شعارها و نحوه و گسترنجهانی کنونی و تحولاتش، ضرورت تغییر در آرما

گر شده، از سویی دییشان را برایشان مطرح ساخته است. شکست  یادههافعالیت

ای هبرای بخشی از نیروهایی که تا پیش از این امکان حضور و فعالیت در عرصه

ت، نه شود که این شکساند، اینگونه توجیه میمختلف را به اندازة کافی نیافته

 رو فرصتی است برایروها که شکست یک نظام است و از اینشکست یکی از نی

کشیدن و دمی است برای سربرآوردن و گامی است که اگر برداشته نشود، نفس

داز و انهای بعدی منتفی است. هردوی  این نیروها با چشمامکان برداشتن گام

ود خاهدافی که در نظر دارند و با توجه به پشتوانة نظری و عملی و عملیاتی 

برای لشکرکشی و نقد و حمایت مالی و معنوی، به هم نظر دارند و آرام آرام 

شوند. سنگر میکشند و همبه هم نزدیک شده و یکدیگر را در آغوش می

هردوی این نیروها صبح روز بعد از انقلاب را از همین لحظه برای خود تخیل 

 ام اول شکست آن نیروی اند. انقلاب برای این نیروها در گریزی کردهو برنامه

سازی یک برنامه، های بعدی پیادهمشخص  محکوم به شکست است و در گام
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روست که بخش برای همه است. از همینحل مطلوب، و الگوی  سعادتراه

 فراخوانی آنها برای انقلاب هم فراخوانی از همه خواهد بود. هر نیرویی کلید 

ای که به گل  این آب ز همان لحظهطلایی  خود را برای حل مشکلات  همه ا

 کشیدن کلیدهاآلوده شده، در چنته دارد. اما تا پیش از اینکه کار به بیرون

برسد، نزدیکی این نیروها به یکدیگر مهمترین گرایش  وضعیت  فعلی است. این 

توان و نباید تنها نزدیکی دوران بحران دانست. این نیروها در نزدیکی را نمی

دهند، از منطق و ساختار و توصیف و تفسیری که از آن ارائه میفهم وضعیت 

د، هرچند کننظاهر متنوع و متضادشان، تبعیت میمشترکی، برخلاف عناوین به

کنند. آنچه در این متن ارائه که راهکارها و کلیدهای متفاوتی را رو می

سبتاً ة نکردیم، نشان دادن بخشی از این اشتراک منطقی و ساختاری در دو نمون

دید تراند. بیفراگیر و زبانزد بود که به عنوان آلترناتیوهای جدی مطرح

توانند در تصریح این اشتراک و تبیین این های دیگری هستند که مینمونه

نزدیکی روشنگر باشند. این شکل از روشنگری، بطور مشخص و کاملاً 

مناسبات  تضرر و متنفع،انضمامی، بدنبال ارائة تصویر روشنی از نیروهای فعال  م

های زبانی است که با و مواضعشان، ورای  و به ارتفاع  مفاهیم، شعارها و لقلقه

 کنند.       آن تردستی می
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 منابع

 در یاقتصاد  یاسیس و یاجتماع افکار (. 7956آدمیت، فریدون؛ ناطق، هما )

 . تهران: نشر آگه.قاجار دوران نشده منتشر آثار

درباب فلسفه زبان و فلسفه  یمقالات :عروسک و کوتوله (.7933) الترو ن،یامیبن

 .گام نوتهران:  .مراد فرهاد پور . ترجمةخیتار

بر  یاباچهید ،جلد نخست ،رانیدرباره ا یتامل(. 7931) جواد دیس ،ییطباطبا

 .نگاه معاصر :تهران .رانیانحطاط ا هینظر

 یاسیس شهیاند خی)تار دیو جد میجدال قد (.7931) جواد دیس ،ییطباطبا

 .نشر ثالث :تهران .در اروپا( دیجد

 .رانیدر ا یاسیس شهیاند خیبر تار یمدآدر (.7933) جواد دیس ،ییطباطبا

 .ریکو: تهران

 طیگفتار در شرا ی:ابن خلدون و علوم اجتماع (.7931) جواد دیس ،ییطباطبا

 .نشر ثالث :تهران ی.در تمدن اسلام یامتناع علوم اجتماع

حکومت  هیجلد دوم: نظر .رانیدرباره ا یملأت (.7935) جواد دیس ،ییطباطبا

 .تهران ی.تجدد خواه یو مبان زیمکتب تبر :رانیقانون در ا

معنای »ای از کانت با عنوان (. رشد عقل: شرح مقاله7939کانت، ایمانوئل )

قش ن بیدی. تهران:ترجمة منوچهر صانعی دره«. وطنیتاریخ کلی در غایت جهان

 و نگار.
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 .محمود راسخ افشارترجمة  .مارکس خیتار هینظر(. 7931) جرالد آلن کوهن،

 .اختران :تهران

 دیوید راستارانیو ی.فرهنگ یهانوشته دهیبرگز (.7936) ویآنتون ،یگرامش

 .آگاه :تهران. گانیاحمد شاترجمة  .تینوول اسم یفورگاکس، جفر

. ندهیمحمد جعفر پو ی. ترجمةقاتطب یو آگاه خیتار (.7911) جورج لوکاچ،

  .نشر تجربه :تهران

فوئر باخ و  گیلودو(. 7913گ. ) پلخانف، ف؛انگلس، مارکس، ک؛ 

 .نشر چشمه :هرانت یی.بابا زیپرو ی. ترجمةآلمان یدئولوژیا

 .اهورا :آراکل، تهران نیآرت . ترجمةفقر فلسفه (.7939) مارکس،کارل

 ترجمة کم،یجلد  ی،اسیبر اقتصاد س ینقد :هیسرما (.7936) کارل مارکس،

 .آگاه :تهران ی.حسن مرتضو

و  یکارل مارکس در جامعه شناس یهانوشته دهیگز (.7931) کارل مارکس،

 یی.بابا زیپرو . ترجمةروبل نیملیت. ب. باتومار و ماکز شنیگز ی.فلسفه اجتماع

  .موسسه انتشارات نگاه :تهران

عقل در تاریخ. ترجمة حمید عنایت.  .(7913) گئورگ ویلهلم فریدریش ،هگل

 تهران: شفیعی.

حسن  . ترجمةنامه علوم فلسفیدانش (.7932) گئورگ ویلهلم فریدریش ،هگل

 .لاهیتا : نشر. تهرانمرتضوی
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 :()به ترتیب سال انتشار فهرست آثار منتشر شده از محمدرضا سوداگر -

 :لیفتأ

وابط سرمایه داری در (: ملاحظاتی درباره رشد ر7956سوداگر، محمدرضا )

کشورهای جهان سوم. موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند. اسفند ماه 

7956. 

رعیتی در ایران. موسسه تحقیقات -(: نظام ارباب7956سوداگر، محمدرضا )

 .7959تابستان اقتصادی و اجتماعی پازند. 

له انتقالی (: رشد روابط سرمایه داری در ایران )مرح7951سوداگر، محمدرضا )

(. موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند. ]این بخش در 7941تا  7914

ی هاقسمتدر بعضی  7951تهیه شده و در بهار  7954تا  7952فاصله سالهای 

 آن تجدید نظر بعمل آمده است.[

(: دو مقاله: وظایف نیروهای دمکراتیک در مرحله 7953سوداگر، محمدرضا )

به پیروزی رسید؟(. موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی  کنونی )قیام چگونه

 پازند.

موسسه (. 7941-51(: بررسی اصلاحات ارضی )7953سوداگر، محمدرضا )

 .7953چپ اول. خرداد ماه  تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند.

ی مربوط به امپریالیسم )مارکس، هاهینظر(: بررسی 7953سوداگر، محمدرضا )

هوبسون، کائوتسکی، شومپیتر، هیلفردینگ، روزا انگلس، لنین، 

 .7953لوکزامبورگ(. مرداد 
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بی تا(: انسان و از خود بیگانگی. موسسه تحقیقات )سوداگر، محمدرضا 

 اقتصادی و اجتماعی پازند.

 :ترجمه

ی بر اقتصاد نو(. امقدمهی اقتصادی )هاآموزه(: 7951رابینسون و ایتول )

 سه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند.ترجمه محمدرضا سوداگر. موس

(: بحران و تورم. ترجمه محمدرضا سوداگر. انتشارات 7951گمبل و والتون )

 .76/9/2591 -391پازند. شماره ثبت در کتابخانه ملی 

ی چندملیتی. ترجمه محمدرضا هاشرکت(: تهدید 7956لرد المن و ران اسمیت )

 .27/4/96 -599 یملابخانه سوداگر. انتشارات پازند. شماره ثبت کت

کار. ترجمه محمدرضا سوداگر. -پژوهشی در نظریه ارزش (:7953رونالد میک )

 موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند.

(: بهیموت )ساختار و عملکرد ناسیونال سوسیالیسم 7911نویمان، فرانتس )

 . ترجمه محمدرضا سوداگر. دنیای مادر.(7399-7344
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